
 
 
 

 
ประกาศ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
เรื่อง รายชื่อผูมี้สิทธิส์อบคัดเลือกบคุคลเขา้ศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรี  

ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๓ (รอบสอง) 
------------------------------------------------------ 

 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ (รอบสอง)  ต้ังแต่วันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์    
๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๓  ที่ผ่านมาแล้วน้ัน  
 บัดน้ี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนมได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครสอบ
เรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปี
การศึกษา  ๒๕๖๓ (รอบสอง)  ดังรายช่ือและรายละเอียดแนบท้าย  โดยให้ผู้มีสิทธ์ิดำเนินการตามกำหนดการดังน้ี.- 
 

  วันเสาร์ที่  ๒๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
สอบข้อเขียน  ณ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.    
- คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา    ห้องสอบ A๔๐๔ 
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา, การสอนภาษาอังกฤษ ห้องสอบ A๔๐๕ 
- คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์      ห้องสอบ A๓๐๘–A ๓๐๙ 
 

  สอบสัมภาษณ์ ณ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
- คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา    ห้องสอบ A๑๐๔ 
- คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา     ห้องสอบ A๑๐๙ 
- คณะครุศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   ห้องสอบ A๑๐๘ 
- คณะสังคมศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์      ห้องสอบ A๓๐๘–A ๓๐๙ 

 หากผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือก ไม่ดำเนินการตามกำหนดที่ประกาศไว้น้ี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม  จะถือว่าสละสิทธ์ิในครั้งน้ี 

เพ่ือความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)  ให้ผู้มีสิทธ์ิเข้า
สอบคัดเลือกทุกรูป/คน สวมหน้ากากอนามัย (จัดเตรียมมาเอง)  ซึ่งวิทยาลัยสงฆ์นครพนมจะมีจุดคัดกรองผู้เข้าสอบ
คัดเลือกโดยการวัดไข้  และมีเจลแอลกอฮอลไว้บริการ ณ จุดคัดกรอง 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

(พระครูสิริเจติยานุกิจ,ผศ.ดร.) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม 



-  ๑  -  
 

รายชื่อแนบทา้ยประกาศมหาวิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาลัยสงฆน์ครพนม 
ฉบับลงวันที่  ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง รายชื่อผูมี้สิทธิส์อบคัดเลือกบคุคลเขา้ศึกษาหลักสตูรระดับปริญญาตรี  
ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๓ (รอบสอง) 

-------------------------------------------------------------------- 
 

  คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 
   

  
 

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ  -   นามสกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๕ สามเณรชลสทิธ์ิ  ดาบสีพาย  
๒ ๐๐๖ สามเณรฐาปกรณ์  สมศร ี  
๓ ๐๐๗ สามเณรธนวัฒน์  บุญนก  
๔ ๐๐๘ นายโกศล  นะคะจัด เทียบโอน 
๕ ๐๐๙ นายชัยพัฒน์  ไตรยราช  
๖ ๐๑๐ นางสาวจิรารัตน์  ตะวะนะ  
๗ ๐๑๑ พระมหาฤทธิเดช  อุตตฺโม(ธรรมวงศ์)  
๘ ๐๑๒ พระธวัชชัย  ฐติธมโฺม (หากันได้)  
๙ ๐๑๓ ณัฐนันท ์ เนียรทศาสตร ์  

 
  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 
   

  
 

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ  -   นามสกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๘ นายวุฒิพงษ์  บรรจง  
๒ ๐๑๒ นางสาวขนิษฐา  คำพิมพ์  
๓ ๐๑๓ สามเณรศมพล  แสงกาศ  
๔ ๐๑๔ นางสาวน้องใหม่  พลเชียงขวาง  
๕ ๐๑๕ นางสาวศศินา  แก้วคนตรง  
๖ ๐๑๖ นายธนกร  บริบูรณ์  
๗ ๐๑๗ นายปฐมพร  เอมดิษฐ ์  
๘ ๐๑๗ นายรัชภูมิ  พระพรม เทียบโอน 
๙ ๐๑๙ สามเณรณฐกฤต  ชาศรี  
๑๐ ๐๒๐ นางสาวศศิธร  สุขสุเกษ  
๑๑ ๐๒๑ นายนรภัทร  ปัตตานี เทียบโอน 
๑๒ ๐๒๒ สามเณรเอกราช  แต้มกลาง  

 



-  ๒  -  
 
คณะครศุาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 
   

  
 

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ  -   นามสกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๐๔ นางสาวก่ิงชะดา  สุราษ  
๒ ๐๐๕ นางสาวศิริรัตน์  สันทา  
๓ ๐๐๖ พระสรัญ  ตางจงราช  
๔ ๐๐๗ นางสาวเบ็ญจวรรณ ละมลุมอญ  
๕ ๐๐๘ นายกล้าแกร่ง  ลุประสงค ์  
๖ ๐๐๙ นางสาวอรยา  คำมีอ่อง  
๗ ๐๑๐ สุริยาคำ  บุญเรือง  
๘ ๐๑๑ นายพลอยลดา  ต้ังวิจิตรวานิช  
๙ ๐๑๒ นายชัยวัฒน์  พันธ์สน  
๑๐ ๐๑๓ นางสาวณัฏฐ์ณิชา  ยงยันต์  
๑๑ ๐๑๔ นายสุภชัย  โอมพะนา  

 
 
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.) 
   

  
 

ลำดับที ่ รหัสประจำตัวผู้สอบ ชื่อ  -   นามสกุล หมายเหตุ 
๑ ๐๑๓ นายเปรม  คำศรี เทียบโอน 
๒ ๐๑๔ นายกิตติศักด์ิ  ชมจันทร ์  
๓ ๐๑๕ สามเณรธนธรณ์  อุปคุณ  
๔ ๐๑๖ นายกรณพัฒน์  จะรีศร ี  
๕ ๐๑๗ สามเณรธนาวุฒิ  มีชัย  
๖ ๐๑๘ สามเณรพิชิต  ไชยต้นเทือก  
๗ ๐๑๙ นายจตุพงศ์  ดำสนวน  
๘ ๐๒๐ นายศาสตรา  จิตอามาตย์  
๙ ๐๒๑ นายธีระวัฒน์  พวงบุรี  
๑๐ ๐๒๒ นายณัฐพล  มนัทลา  
๑๑ ๐๒๓ สามเณรพุฒิพงษ์ วงค์แสง  
๑๒ ๐๒๔ นายสายฟ้า  ทนิกูล  
๑๓ ๐๒๕ พระธีรชัย  สุชาโต (ถวิลรักษ์)  
๑๔ ๐๒๖ พระวีระศักด์ิ  จารุวัณโณ (ประดับศรี)   

 



-  ๓  -  
 

๑๕ ๐๒๗ สามเณรภาณุพงษ์  เเสนศร ี  
๑๖ ๐๒๘ นายชรินทร์  มะนาตย์  
๑๗ ๐๒๙ พระธรรมรัตน์  ขนฺติสุโภ (พ่วงศรีรักษา)  
๑๘ ๐๓๐ นายนิติกร  คนไว  
๑๙ ๐๓๑ นางสาวสุลาวัลย์  อรรคศรีวร  
๒๐ ๐๓๒ นายพรหมเทพ  พรหมจันทร ์  
๒๑ ๐๓๓ สามเณรภัทรายุทธ  วิลัยกุล  
๒๒ ๐๓๔ สามเณรวิษณุ  โคตรคำ  
๒๓ ๐๓๕ พระมหาวุฒิชัย  ยโสธโร  
๒๔ ๐๓๖ สามเณรเทิดมงคล  อุณวงษ ์  
๒๕ ๐๓๗ สามเณรนันทวัฒน์  คนไว  
๒๖ ๐๓๘ นายธิติวุฒิ  แผ่นบุตร  
๒๗ ๐๓๙ นายธราดล  ไตรยวงค์  
๒๘ ๐๔๐ นายภูริ  ซ้ายชา  
๒๙ ๐๔๑ นายพชรดนัย  สีม่วง  
๓๐ ๐๔๒ พระอาณัติ  ศรีสิงห์  
๓๑ ๐๔๓ นายอดุลรัตน์  ละมุนมอญ เทียบโอน 
๓๒ ๐๔๔ สามเณรธนธรณ์  อุปคุณ  
๓๓ ๐๔๕ นายศุภกิจ  กองอุดม เทียบโอน 
๓๔ ๐๔๖ นางสาวปรียาภรณ์  ยังแสนภู  
๓๕ ๐๔๗ นายนิติพงษ์  ไชยภักดี เทียบโอน 
๓๖ ๐๔๘ นายธนพล  วันนาพ่อ เทียบโอน 
๓๗ ๐๔๙ นายอรรถชัย  เมืองโคตร  
๓๘ ๐๕๐ นางสาวแก้วตา  ไพรฑูลย์  
๓๙ ๐๕๑ นางสาวหน่ึงหทัย  เทพนรินทร์ เทียบโอน 
๔๐ ๐๕๒ นายภัทรนันท์  จุลทอง เทียบโอน 
๔๑ ๐๕๓ พระอนุชา  แข็งแรง  
๔๒ ๐๕๔ นางสาวอัจฉราภรณ์  พิมพ์พงษ์ เทียบโอน 
๔๓ ๐๕๕ นายประทีป  แก้วสุข เทียบโอน 
๔๔ ๐๕๖ นายนครินทร์  ปัททุม เทียบโอน 
๔๕ ๐๕๗ พระธีรชัย  ถวิลรักษ ์  
๔๖ ๐๕๘ สามเณรณฐกฤต  ชาศรี  

 



-  ๓  -  
 

๔๗ ๐๕๙ สามเณรพลฤทธิ์  เก็งชัยภูมิ  
๔๘ ๐๖๐ สามเณรพิชัย  ตุ้มอ่อน  
๔๙ ๐๖๑ นายอนวัช  สิงวันคำ  
๕๐ ๐๖๒ นายณัฐเมศร์  มีระหงษ์ธนา เทียบโอน 
๕๑ ๐๖๓ นางภัสณิชา ซันด์เบิร์ก  
๕๒ ๐๖๔ นายเชษฐา  วงศ์ศรีชา  
๕๓ ๐๖๕ ณัฐพล  มันทลา  
๕๔ ๐๖๖ นางสาวแก้วตา  ไพรฑูลย์  
๕๕ ๐๖๗ พระจีรพันธ์  จิรตฺถิโก (เช้ือสายดวง)  
๕๖ ๐๖๘ สามเณรพีรพล  พันธุพาน  
๕๗ ๐๖๙ นายยุทธชัย  ฮุงหวน เทียบโอน 
๕๘ ๐๗๐ พระอนุชา  ภูริญาโณ  
๕๙ ๐๗๑ นายเดชา  ไชยนิยม  
๖๐ ๐๗๒ นางสาวปุณยนุช  พันชะตะ  
๖๑ ๐๗๓ พระนคเรช  ขนฺติสาโร  (รัตนมาลี)  
๖๒ ๐๗๔ พระวัฒนภัส  โชติปญโฺญ  (ทองโสภา) เทียบโอน 

 
 
 
 


