
 
 

  
 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง  รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม   

ระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับตรงทั่วประเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 

ตามที่  มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 
ระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับตรงทั่วประเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่  9 - 19  พฤษภาคม 
2561  โดยสมัครผ่ าน ระบบการคัด เลื อกบุ คคลเข้ าศึกษาในสถาบั น อุดมศึกษาในระบบคัด เลื อกรวม   
http://tcas.cupt.net/  ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4  สาขาแบบไม่เรียงล าดับไปแล้วนั้น   

มหาวิทยาลัยนครพนม  จึงประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  เพ่ือเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยนครพนม  ระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับตรงทั่วประเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2561  โดยจะ
ด าเนินการสอบสัมภาษณ์  ในวันพุธที่  11  มิถุนายน  2561  และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์         
ใน วั น พ ฤหั สบ ดี  ที่   1 4   มิ ถุ น ายน   2561   ท าง เว็ บ ไซต์   http://www.npu.ac.th และท าง เว็ บ ไซต์  
http://tcas.cupt.net 

ทั้งนี้  ให้ผู้มีชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน  เวลา  และสถานที่  รายละเอียดดังแนบ
ท้ายประกาศนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  หมายเลขโทรศัพท์  0–4253-2477-8  ต่อ  704   

 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

    ประกาศ  ณ  วันที่   6    มิถุนายน  พ.ศ.  2561       
 

                                                               
 
 

               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี) 
                   รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน  
                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   
   

 
หมายเหตุ  :     บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการ        
                    ออกให ้ เพื่อมาแสดงตนในวันที่มาท าการสอบสัมภาษณ์ 

 
 

 /คณะศิลปศาสตร์... 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 

ก าหนดการสอบ 
 

สาขาวิชานิติศาสตร์  สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม               
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 
วันจันทร์ที่ 11 มถิุนายน พ.ศ. 2561    

      เวลา  08.00 – 08.30 น.       รายงานตัวพร้อมลงชื่อเข้าสอบ 

      เวลา  08.30 – 12.00 น.        สอบสัมภาษณ์  

สถานที่สอบ   อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม 

  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ. เมือง จ. นครพนม  48000 โทร. 042 - 587100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/สาขาวิชา... 
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สาขาวิชานิติศาสตร์     
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 613100963 นายภูเบศ ดวนขันธ์  

2 613107905 นายจิรายุทธ อาษาวัง  

3 613129623 นายธนากร ศิริภักดิ์  

 
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 613038966 นางสาวอัฉราพิภัตร์                                       อรรคศรีวร                                           

2 613147280 นางสาวอรณี                                               จันไพสน                                             

 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 613095677 นางสาวอรทัย นาค า  

2 613126152 นางสาวกชกร วรแสน  

3 613127073 นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยนาน  

4 613128872 นางสาวชฎาภรณ ์ มาลี  

5 613138356 นางสาวมณีนุช มณีแสน  

6 613140912 นางสาวปาริชาติ รินทระ  

7 613145439 นางสาวชลิตา ชีมุล  

8 613145840 นางสาวพีดานัส ตะเส  

9 613151650 นายนภดล ชื่นตา  

10 613154191 นางสาวรัตนาพร หิงษา  

11 613154365 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีวรสาร  

12 613155196 นายกายสิทธิ์ จุลโท  

13 613161045 นายอรรถสิทธิ์ อาจวิชัย  

14 613163414 นางสาวขวัญพิชชา อุ่นชัย  

15 613100227 นางสาวจิรภัทร์ แสนโคตร  
/สาขาวิชา... 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

16 613110476 นางสาวกนกลักษณ์ กิติศรีวรพันธุ์  

17 613124778 นางสาวสุภาพร เทียนศรี  

18 613125437 นางสาววริศรา สิงห์วงค์ษา  

19 613037292 นางสาวภัทธิชา สุภาสาย  

20 613055012 นางสาวกนกพร ราชปัญญา  

21 613078091 นางสาวParichad Nonsanga  

22 613089234 นายภาณุพงศ์ แก้วประจ า  

23 613091498 นางสาวสุดารัตน์ ดีละ  

 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 613082338 นายวงศธร วังวงค์  

2 613084292 นายประพฤทธิ์ คนใหญ่  

3 613096604 นางสาวจิณณพัต ละมุลมอญ  

4 613102828 นายสุรวิทย์ สิทธิเชียงพิณ  

5 613111170 นางสาวศศิธร แสงจันทร์  

6 613148227 นายนายทศพล ศรีวงษา  

7 613148479 นายนนทวัฒน์ พรมศรีธรรม  

8 613157054 นายจีระศักดิ์ โนนิล  

9 613011835 นายธีรเทพ ธิปกะ  

 
 
 
 
 
 

/คณะวิทยาการ... 
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คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ก าหนดการสอบ 
 

สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการจัดการกีฬา   
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล     
 

 

วันจันทร์ที่ 11 มถิุนายน พ.ศ. 2561    
 

เวลา  08.30 – 09.00 น.       รายงานตัวพร้อมลงชื่อเข้าสอบ 

      เวลา  09.00 – 12.00 น.       สอบสัมภาษณ์  
 

สถานที่สอบ  :  ห้องM 309  ชั้น 3  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ. เมือง จ. นครพนม  48000  โทร. 042 - 587289 
 

 

 

 

 

 

 

 

/สาขาวิชา... 
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สาขาวิชาการจัดการ    
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 613014634 นายปกป้อง พนมโสภณ  

2 613086689 นางสาวนลิตา ไกรอุภัย  

3 613098861 นางสาวศิริลักศณ์ สมนึก  

4 613099105 นางสาวอภิญญา บรรหาร  

5 613109464 นายมานพ ทองหมั้น  

6 613110236 นายนวพล ไชยวงษ ์  

7 613112734 นางสาวศศิธร ดงงาม  
 

สาขาวิชาการบัญชี   
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 613012484 นางสาวอิศรียา โสตะภา  

2 613014631 นางสาวณัฏฐณิชา สาเส็ง  

3 613016321 นางสาวสร้อยสุดา รังศิร ิ  

4 613032177 นางสาวชุติกาญจน์ เหวยไทย  

5 613047107 นางสาวชลดา ปารีสร้อย  

6 613047619 นางสาวณัฐริกา อ่อนอินทร์  

7 613049928 นางสาวฉัตรนภา เจริญศิลป์  

8 613057191 นางสาวชุติมา มัยวงศ์  

9 613068298 นางสาวนุชสุดา ซองทอง  

10 613087630 นางสาวณัฐริกา จุใจล้ า  

11 613097822 นางสาวสุภัทตรา หนันค า  

12 613098322 นางสาวเบญญาภา พิมน้อม  

13 613100163 นางสาวศิริลักษ์ อินทร์เพ็ชร  

14 613104301 นายภาณุวัตน์ กว้างสวาสดิ์  

15 613124236 นางสาวเพ็ญนภา อาษาวัง  

16 613125292 นางสาวอธิศชญาน์ สิทธาหิรัญชัยกิจ  
 

/สาขาวิชา... 
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สาขาวิชาการบัญชี   
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

17 613125895 นางสาวภิญญดา อนุพันธ์  

18 613127899 นางสาวภาณุรัตน์ เม็งมุ้ย  

19 613130744 นางสาวสุนิสา ทุมมี  

20 613144101 นางสาวชไมพร ทองผา  

21 613145766 นางสาววิลาวัณย์ ไมตรี  

22 613152554 นางสาวอริยา นันทะพันธ์  

23 613154053 นางสาวณัฐกาญจน์ สังโนชัง  

24 613155941 นางสาวจิราภา จันทร์เทา  

25 613161785 นางสาวณิชากร เจริญไทย  
 

  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 613141672 นายณัฐพงษ์ เสนคะ  

2 613146282 นายปัญญา วิเศษสุนทร  

3 613147399 นายสหรัฐ กิจวิรุฬห ์  
 

  สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 613012484 นางสาวอิศรียา  โสตะภา    

2 613156630 นายสิทธิกร  งอยกุดจิก   

3 613082133 นายธนดล  ดีสิงห์   

4 613083548 นางสาวอภิญญา   พ่อสียา   

5 613098471 นายโชคชัย   บริสุทธิ์   

6 613101426 นายประณัย   สิงห์  

7 613104833 นายวราเทพ   กรรณลา    

8 613107956 นายศุภกร น้ าเงิน   

9 613108273 นายธนดล  สงทัย  
/สาขาวิชา... 
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สาขาวิชาการจัดการกีฬา  
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

10 613135557 นางสาวกัลยรัตน์  บุญโสภิณ  

11 613143825 นายธนารัตน์ เชื้อตาสืบ  

12 613147562 นายมกรา  กระฉอดนอก   

10 613135557 นางสาวกัลยรัตน์  บุญโสภิณ  

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 613006167 นายพรเทพ กุลละ  

2 613124968 นายparamet krutnok  

3 613128948 นายพัฒนโชค ศรีเจริญ  

4 613152194 นายสถาพร วงศ์ศิริ  

 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล     

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 613014605 นางสาวธมลวรรณ แก่นจันทร์  

2 613026325 นายบุญญากร จันทร์ด ารงกุล  

3 613074580 นายศุภวุฒิ ศิริรักษ์  

4 613081061 นายยุทธศิลป์ กิติศรีวรพันธุ์  

5 613107188 นายนัฐพงษ์ ต้ายบุญเที่ยง  

6 613143091 นายเอกราช งอกวงศ์  

7 613163128 นางสาวธิญาดา ป้อมทอง  

8 613164093 นายรณกฤต บุญเฮ๊ียะ  
 
 
 
 
 

/คณะวิท... 
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คณะวิทยาศาสตร ์
 

ก าหนดการสอบ 
 

สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาชีวทยา 
 

 

วันจันทร์ที่ 11 มถิุนายน พ.ศ. 2561    
 

เวลา  08.30 – 09.00 น.       รายงานตัวพร้อมลงชื่อเข้าสอบ 

เวลา  09.00 – 12.00 น.       สอบสัมภาษณ์  
 

สถานที่สอบ  :  ห้องเรียนรวม ชั้น 2  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และอาคารปฏิบัติการกลาง         
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

 เลขที่ 214 หมู่ 12 ถ. นิตโย ต. หนองญาติ อ. เมือง จ. นครพนม 48000 โทร. 042 - 503776 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/สาขาวิชา... 
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สาขาวิชาเคมี 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 613058014 นางสาวสุดารัตน์ เพ็ชรธัมรงค์  

2 613099533 นางสาวรุ่งอรุณ รักษาวงษ์  

3 613111210 นางสาวณิชกานต์ ทัดศรี  

4 613115736 นางสาวมณฑกานต์ ใยพันธ์  

5 613160871 นางสาววริศรา ตามประสี  

 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 613140657 นายธานินทร์ สุวรรณไตรย์  

2 613147474 นายปฏิภาณ สายสุด  

 
สาขาวิชาชีววิทยา 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 613009081 นางสาวพรชนก เเสนเฮ้า  

2 613033954 นางสาวณัฏฐธิดา สรรพโส  

3 613059438 นางสาวสุจิตรา หงษ์สมดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะครุ... 
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คณะครุศาสตร ์
 

ก าหนดการสอบ 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   
สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 
วันจนัทร์ที่ 11 มถิุนายน พ.ศ. 2561    
 

เวลา  08.00 – 08.50 น.       รายงานตัวลงชื่อเข้าห้องสอบ 

เวลา  09.00 – 12.00 น.       สอบสัมภาษณ์ 
 

สถานที่สอบ    อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

คณะครุศาสตร ์

เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ. เมือง จ. นครพนม  48000 โทร. 042 – 587181-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

/สาขาวิชา... 
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สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา   
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 13032099 นางสาวจุฑามาศ ปุณริบูรณ์  

2 13036634 นางสาวเสาวลักษณ์ ซาเสน  

3 13039307 นางสาววิภาภรณ ์ หมั่นจิตร  

4 13041531 นายธีระธรรม หงส์สิริธนธร  

5 13042639 นางสาวเบญจมาศ แก้วแสนไชย  

6 13170410 นางสาวณัฐธิดา อุปสุ  

7 13173462 นายปริญญา บุญอาสา  

8 13044775 นายทศพร วงค์นางาม  

9 13046126 นางสาวศิริวรรณประภา เวียงนนท์  

10 13003256 นางสาวพิพิธพร พลหาญ  

11 13006018 นางสาวเพ็ชรชรินทร์ สถานสุข  

12 13011325 นายพนมชัย วงค์ผาบุตร  

13 13094597 นางสาวสุพรรษา ใบศรี  

14 13095105 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีมงคล  

15 13095265 นางสาวสุพรรษา พันธไชย  

16 13110003 นายศุภกิตติ์ นุเคราะห์กัน  

17 13163070 นางสาวพรชิตา สุค าภา  

18 13163213 นางสาวชฎาพร แซงดาว  

19 13169107 นายจิรพล นิระปะกะ  

20 13169858 นางสาวสุนิสา พันธุกาง  

21 13047296 นายอัษฎา สุวรรณ์  

22 13048264 นายพันธวัช ค าวิแสง  

23 13050378 นายบุญญฤทธิ์ บุพศิริ  

24 13115770 นางสาวหทัยรัตน์ แพงศรีทา  

25 13115859 นางสาวพนิตนันท์ สิทธิจันทร์  

26 13117720 นางสาวนภัสสร แก้วกล้า  

27 13129157 นางสาวสิรินยา ใจประเสริฐ  
/สาขาวิชา... 
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สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา   
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

28 13057110 นางสาวสุดาภา ผ่านเมือง  

29 13064322 นางสาวทิพย์สุดา แสนศรี  

30 13071794 นางสาวอินทิรา บุญแผน  

31 13073634 นางสาววาสนา ไกยะฝ่าย  

32 13132611 นายธงชัย โคตรพรม  

33 13133139 นางสาวพรสุดา ประจวบสุข  

34 13133663 นายชาคริต ธงยศ  

35 13136366 นางสาวแท๊ตติยา ภูษาพันธ์  

36 13136847 นายวันดี โคตรพรม  

37 13142785 นางสาวสุธิพร ธุรารัตน์  

38 13075016 นายจิรายุทธ สุวรรณจันทร์  

39 13075558 นางสาวสุพรรณิกา นนท์ค าวงค์  

40 13078376 นางสาวทัศนนันท์ พุฒดี  

41 13080968 นางสาวจินดา นวลติ่ง  

42 13084992 นางสาวมินตรา เวียนวิวัฒน์  

43 13091159 นางสาวสาวิตรี นาเตย  

44 13147007 นางสาวศิริพรรณ จันท์บุญณะ  

45 13149230 นางสาวปรารถนา สุ่ยอุบล  

46 13151784 นายอัษฎา สมวรรณ  

47 13155070 นางสาวเอมกมล ระบาเลิศ  
 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 131072577 นางสาวจิระฎา จันนามวงค์  

2 131072579 นายประเสริฐศักดิ์ จุลนันท์  

3 131072498 นายกิตติชัย หลงมา  

4 131072504 นายฐิติวัฒน์ นาโควงศ์  
/สาขาวิชา... 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

5 131072538 นางสาวทิพวัลย์ ล าลอง  

6 131072459 นายประวิทย์ วงคก์ระโซ่  

7 131072462 นายธนพล ถ าวาปี  

8 131072464 นางสาวอริศรา แสนหูม  

9 131072343 นายธนภัทร ศรีรัตน์  

10 131072377 นางสาวยุพารัตน์ ป้องทอง  

11 131072381 นายยุทธนา สุรา  

12 131072416 นายชัยธวัช สารผล  

13 131072423 นายณัฏฐ์พัชร ศรีระวงศ์  

 
สาขาวิชาภาษาไทย 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 131072305 นางสาวศศิตา เรณ ู  

2 131072312 นางสาวกัญญารัตน์ งามเลิศ  

3 131072314 นางสาวขวัญฤทัย ชวนชม  

4 131072186 นางสาวอภิชญา งอยภูธร  

5 131072187 นางสาวภาวิณี เดชขันธ์  

6 131072189 นายกิตินันท์ ไกยะลุน  

7 131072194 นางสาวพัชรา กุสุมาลย์  

8 131072347 นางสาวธิดารัตน์ มะละกา  

9 131072353 นางสาวศศิพิมพ์ รัญวงศ์ษา  

10 131072229 นางสาวพรรณทิวา ยาหัส  

11 131072230 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์กระจ่าง  

12 131072233 นางสาวอภิสมัย ใสเย็น  

13 131072234 นางสาวธมลวรรณ ราโชธร  

14 131072265 นางสาวกันยกานต์ บุตรศรีสวย  

15 131072266 นางสาวแก้วรัดเกล้า กลยนี  
/สาขาวิชา... 
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สาขาวิชาภาษาไทย 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

16 131072267 นางสาวปริดา สิงหันต์  

17 131072269 นางสาวสิรินภา สารีแก้ว  

18 131072270 นางสาวปฏิมาพร แซ่ตั้ง  

19 131072272 นายศรัณย์ สุดหลักทอง  

 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 131072735 นางสาวณิชา เจตินัย  

2 131072736 นายอิทธิพัทธ์ ภูมาลา  

3 131072737 นางสาวชนิดา สารทอง  

4 131072738 นายรัฐธรรมนูญ อ้ือสกุล  

5 131072699 นางสาวอังษณา ปาปะเก  

6 131072740 นายธนากรณ์ ตางจงราช  

7 131072742 นางสาวเบญจวรรณ ค าศรี  

8 131072743 นางสาวชุติกาณฑ์ นาเชียงใต้  

9 131072704 นางสาววรกมล ศรีวรสาร  

10 131072775 นางสาวธัญญารัตน์ สุขรี  

11 131072776 นางสาวกรรณิการ์ อินทร์ติยะ  

12 131072583 นางสาวจุฬาลักษณ์ เอกจักรแก้ว  

13 131072584 นายดวง ทิสม  

14 131072778 นางสาวสุดารัตน์ แก้วฝ่าย  

15 131072779 นายนนทวัฒน์ อ่ิมระงับ  

16 131072780 นางสาวนัฏฐิกา ไตรวงศ์ย้อย  
 
 
 
 
 

/สาขาวิชา... 
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สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

17 131072782 นางสาวสุพัตรา ทาวะรมย์  

18 131072784 นางสาวชลลดา อุทธศรี  

19 131072619 นางสาวกนกเรขา พรหมสาขาณสกลนคร  

20 131072620 นายชัยมงคล คุ้มสีไว  

21 131072621 นางสาวปรมาภรณ์ สายประพันธ์  

22 131072655 นางสาวรุจิรดา มีมา  

23 131072657 นางสาวปรมาส วงศ์ค าจันทร์  

24 131072658 นายรณชัย ผายวงษา  

25 131072660 นายเกียรติศักดิ์ ขันโอ  

26 131072661 นางสาวตวงรัตน์ สีเมืองเฮ้า  

27 131072662 นายภายุพัฒน์ พิพัฒกุล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะวิศว... 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ก าหนดการสอบ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา                 
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ            

   
 

วันจันทร์ที่ 11 มถิุนายน พ.ศ. 2561    
 

      เวลา  08.30 – 09.00 น.       รายงานตัวพร้อมลงชื่อเข้าสอบ 

      เวลา  09.00 – 12.00 น.       สอบสัมภาษณ์  
 

สถานที่สอบ   ห้อง EN1 110 ( ห้องบรรยาย  2 ) ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมศาสตร ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เลขที่  214  หมู่ 12  ถ. นิตโย  ต. หนองญาติ  อ. เมือง จ. นครพนม  48000  โทร. 092-2677733  
 

 

 

 

 

 

 

 
/สาขาวิชา... 

 



- 18 - 
 

  

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 131125026 นายอภิสิทธิ์ วังสุขี  

 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา        

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 131125019 นายกิตติศักดิ์ ไวยพัดทา  
2 131125020 นายอานนท์ จันหัวเรือ  

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์        
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 131124974 นางสาวณัฐริกา มองเคน  
2 131124975 นางสาวพรชิตา แสงเขียว  
3 131125029 นางสาวสรัลรัตน์ อุปทุม  

 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ            
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 131124967 นางสาวทาริกา อินทรี  
2 131124973 นางสาวสุกัญญา ราชสินธุ ์  
3 131125004 นางสาวคณิตฐา ขาวผ่อง  
4 131125008 นายอรรถสิทธิ์ แก้วฝ่าย  
5 131125009 นายธนากร แก้วฝ่าย  

 
 
 
 
 
 

/สาขาวิชา... 
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วิทยาลัยการบินนานาชาติ 
 

ก าหนดการสอบ 
 

สาขาวิชาการจัดการการบิน   
 

 

วันจันทร์ที่ 11 มถิุนายน พ.ศ. 2561    

เวลา  09.00 – 12.00 น.       รายงานตัวพร้อมลงชื่อเข้าสอบข้อเขียน 

      เวลา  13.00 - 16.00 น.       สอบสัมภาษณ์  
 

สถานที่สอบ  :  ณ ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน In-Flight (Mock up) 
              ส านักวิทยบริการ  

 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

 ฝ่ายงานทะเบียน  ห้องสาขาวิชาการบริหารการบิน  อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี 

 สารสนเทศ(เดิม)  โทร. 089-5694843 และ 088-5720989 
 

 

 

 

 

 

 

 

/สาขาวิชา... 
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สาขาวิชาการจัดการการบิน   
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 131124885 นางสาวนันท์นลิน บุญมาก  
2 131124886 นางสาวมัตติกา เสนาะเสียง  
3 131124895 นางสาวกมลชนก พิมทอง  
4 131124962 นางสาวสิรินาถ พัฒนอุดมโชติ  
5 131124963 นางสาวสุนันทา ค าพิลา  
6 131124884 นายนนธวัฒน์ อูปทอง  

 
 /วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
 

ก าหนดการสอบ 
 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 

 

วันจันทร์ที่ 11 มถิุนายน พ.ศ. 2561    

เวลา  08.30 – 09.00 น.       รายงานตัวพร้อมลงชื่อเข้าสอบ 

      เวลา  09.00 – 12.00 น.       สอบสัมภาษณ์  
 

สถานที่สอบ  :  ห้องประชุมรามราช  ชั้น  1   อาคารศรีโคตรบูรณ์  วิทยาลัยการท่องเที่ยว 

 และอุตสาหกรรมบริการ  
 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

 เลขที่ 103 หมู่ 3   ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 042 – 532468 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

/สาขาวิชา... 
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สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 613017082 นางสาวรัชฎาภรณ ์ โปแอ  
2 613042952 นางสาวชไมพร ตันสาย  
3 613058164 นายภาณุวัฒน์ จันทะนาม  
4 613090959 นายธนโชต ิ สุนันธรรม  
5 613124621 นางสาวเสาวภา โสดาภักดิ์  
6 613138158 นางสาวนวนสุวรรณ บุตรกษัตริย์  
7 613154115 นางสาวรัตนธิดา คัณทักษ์  
8 613158924 นางสาวจีราพรรณ อินทรี  

 
/วิทยาลัย... 
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วิทยาลัยธาตุพนม 
 

ก าหนดการสอบ 
 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
 
 

วันจันทร์ที่ 11 มถิุนายน พ.ศ. 2561    

เวลา  08.30 – 09.00 น.       รายงานตัวพร้อมลงชื่อเข้าสอบ 

      เวลา  09.00 – 16.00 น.       สอบสัมภาษณ์  
 

สถานที่สอบ  :  ห้องประชุมดอกคูณ  อาคารบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยธาตุพนม   
 

วิทยาลัยธาตุพนม 

เลขที่  457 หมู่ 3 ถ.พนมพนารักษ์ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  โทร.  042-540-442 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/สาขาวิชา... 
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สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 613106834 นายอดิศร ณนครพนม  
2 613123123 นางสาวสุทธิสา แก่นจันทร์  
3 613125188 นายพงษ์กิตติ ปะโมทานัง  
4 613126528 นางสาวเพ็ญนภา กุลสิงห์  
5 613134339 นายวารุต มณีวรรณ์  
6 613148418 นายอัยการ แย้มศรี  
7 613151274 นายอภิสิทธิ์ สัตยาคุณ  
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/หลักฐาน... 

 
การสอบสัมภาษณ์   
 หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 

 

1. ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 และ  หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา  ปพ.2  จ านวนอย่างละ 1  ฉบัย 
2. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  แผ่น  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  แผ่น 
5. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
6. เอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
หมายเหตุ  : 1.  กรณีท่ีผู้สมัครน าเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่ง    
       ที่เป็นเท็จ หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบในภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา  

   2.  รับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ 
 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   
 มหาวิทยาลัยนครพนมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ในวันพฤหัสบดีที่         
14  มิถุนายน  พ.ศ. 2561  ผ่านทางเว็บไซต์ https://app.cupt.net/tcas และ  http://www.npu.ac.th    
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/วิทยาลัย... 

https://app.cupt.net/tcas/
http://www.npu.ac.th/
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

ก าหนดการสอบ 
  สอบสัมภาษณ์ใน วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม ตามก าหนดช่วงเวลา 
ดังนี้        

 1. ตรวจเอกสารการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา        เวลา 08.00 - 12.00 น. 

 2. ตอบแบบสอบถามสุขภาพทั่วไป              เวลา 09.00 - 12.00 น. 

 3. สอบสัมภาษณ์      เวลา 09.30 - 16.00 น. 
 

โดยผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครในวันสัมภาษณ์  ดังนี้ 
1) ใบสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา (ปริ้นท์จากระบบ TCAS ทปอ. รอบ 3) 1 ชุด 
2) ส าเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้สมัคร    1 ฉบับ 
3) ส าเนาภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร     1 ฉบับ 
4) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน บิดาหรือมารดาของผู้สมัคร                 

(ในกรณีบิดา มารดาเสียชีวิตทั้งสองท่าน ให้ใช้เอกสารของผู้ปกครองแทน)              1 ชุด 
5) ส าเนาระเบยีนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน และใบรับรองการส าเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.2)        1 ชุด 
6) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
7) ใบแจ้งผลคะแนนตามองค์ประกอบการคัดเลือกของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) (สทศ.) ฉบับท่ีมีลายเซ็นผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติรับรองเท่านั้น ได้แก่  
- ผลการสอบความถนัดทั่วไป GAT รหัส 85  
- ผลการสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ PAT 2 วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ รหัส 72  
- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) รหัสรายวิชา (01-05)            

    คือ  01 = ภาษาไทย 
   02 = สังคมศึกษา 
   03 = ภาษาอังกฤษ 
   04 = คณิตศาสตร์ 
   05 = วิทยาศาสตร์ 

  8) ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมเท่านั้น) 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกายได้ที่ http://bcnn.npu.ac.th, www.facebook.com/รับสมัคร
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร ปีการศึกษา 2561  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาลัยวิทยาลัยนครพนม  

เลขที่  92 ถนนกลางเมือง ต.หนองแสง  อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ : 042-512196 ,  

042-514471 , 0 42-514472 

/ทั้งนี.้.. 

http://bcnn.npu.ac.th/
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ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่านการตรวจเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และไม่
แสดงผลการตรวจร่างกายในวันสอบสัมภาษณ์ จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และหากไม่มารายงานตัวตามวัน
เวลาที่ก าหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์   

หมายเหตุ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม  ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา 

 1. ตัดสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์หรือสิทธิ์เข้าศึกษา ในกรณีผู้สมัครให้ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่สามารถแสดง
เอกสารตามที่แจ้งในระบบรับสมัคร หรือจงใจปกปิดข้อมูลหรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจากเข้าศึกษาแล้ว 
จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาและไม่คืนเงินค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

 2. ปรับจ านวนการจัดสรรโควตาการรับสมัครแต่ละรอบตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการกลาง หรือคณะกรรมการประจ าคณะของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัย
นครพนมเท่านั้น 

สาขาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต         
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 613092707 นางสาวนวรัตน์ ผงชานัน  
2 613094159 นายธีระภัทร์ ค าแสนเดช  
3 613094344 นางสาวประกายแก้ว โพธิโคตร์  
4 613094360 นางสาวณิชาภัทร จักรคม  
5 613099087 นางสาววิมลสิร ิ ทางชอบ  
6 613099668 นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณวงค์  
7 613100247 นางสาวญาณิศา ชูชาติ  
8 613103330 นางสาวดวงฤดี สิงห์บัน  
9 613105714 นางสาวปิยวรรณ ผันอากาศ  
10 613107968 นางสาวศศิวิมล ศรีล าเนา  
11 613110112 นางสาวกมลทิพย์ ขันเงิน  
12 613114186 นางสาวธนภรณ์ อาจวิชัย  
13 613121734 นางสาววิไลวรรณ มุยค า  
14 613124504 นางสาวชุลีพร เสนสิทธิ์  
15 613127685 นางสาวธัญญรัตน์ ศรีมาฤทธิ์  
16 613129236 นางสาวปวีณ์สุดา จิกจักร์  
17 613129956 นางสาวศิราลักษณ์ อันศรีเมือง  
18 613131287 นางสาวพนิดา สุภวรรณ ์  
19 613131609 นางสาวชลลดา สียางคะบุตร  
20 613132194 นางสาวพัชรินทร์ ดอนสิงห์  

/สาขา... 
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สาขาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต         
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

21 613148736 นางสาวลักษิกา เคนประคอง  
22 613149217 นางสาวพรนภา ป้องทอง  
23 613152294 นางสาววิภาวด ี อินทวงค์  
24 613155227 นางสาววิไลรักษ์ เทพทุมมี  
25 613156684 นางสาวรัชนีกร จันทจร  
26 613156776 นางสาวเขมิกา รอดสุโข  
27 613157877 นางสาวปริยดา บุพศิริ  
28 613159001 นางสาวชลดา แก้วนิวงศ์  
29 613159733 นางสาวณัฐทริกา ทศไพสนธิ์  
30 613159781 นางสาวธนัชชา ค าตะลบ  
31 613160816 นางสาวอรสุดา พลศักดิ์เดช  
32 613161930 นางสาวมนัสชนก โสธรรมมงคล  
33 613162073 นางสาวเจนจิรา สาหัส  
34 613000606 นางสาวธัญนาฏ อภัยโส  
35 613009162 นางสาวธัชพรรณ อัศวภูมิ  
36 613012592 นางสาวสุภัคสินี วงค์ตาขี่  
37 613022852 นางสาววิชญาพร ศรีเพชร  
38 613027456 นายสมศักดิ์ อุดชาชน  
39 613038976 นางสาวอินทิรา โคตะโคตร  
40 613057470 นางสาวจิดาภา พ่อค้าช้าง  
41 613059365 นางสาวสิริยากร มีทองแสน  
42 613073111 นางสาวนิรมล ค ามุงคุณ  
43 613075122 นางสาวศศิวัณย์ ทองสุวรรณ์  
44 613076808 นางสาวจุฑารัตน์ เชื้อเมืองแสน  
45 613077615 นางสาวอริศสา สุพร  
46 613080688 นางสาวณิชากร อ่อนบัตร  
47 613081669 นางสาววรรณิศา แสนค า  
48 613085260 นางสาวลลิตา เชื้อวงค์พรหม  
49 613091809 นางสาวพัณณิตา หารา  
 

/ข้อมูล… 
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ข้อมูลของคณะ/วิทยาลัยในสังกัดมหาวทิยาลัยนครพนม 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ. เมือง จ. นครพนม  48000 โทร. 042 - 587100 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ. เมือง จ. นครพนม  48000  โทร. 042 - 587289 

คณะวิทยาศาสตร์ 

 เลขที่ 214 หมู่ 12 ถ. นิตโย ต. หนองญาติ อ. เมือง จ. นครพนม 48000 โทร. 042 - 503776 

คณะครุศาสตร ์

เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ. เมือง จ. นครพนม  48000 โทร. 042 – 587181-2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เลขที่  214  หมู่ 12  ถ. นิตโย  ต. หนองญาติ  อ. เมือง จ. นครพนม  48000  โทร. 092-2677733  

วิทยาลัยธาตุพนม 

เลขที่  457 หมู่ 3 ถนน พนมพนารักษ์ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  โทร.  042-540-442 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

 ฝ่ายงานทะเบียน  ห้องสาขาวิชาการบริหารการบิน  อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี 

 สารสนเทศ(เดิม)  โทร. 089-5694843 และ 088-5720989 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

 เลขที่ 103 หมู่ 3   ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 042 – 532468 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาลัยวิทยาลัยนครพนม  

เลขที่  92 ถนนกลางเมือง ต าบลหนองแสง  อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ : 0 42-512196 ,  

042-514471 , 0 42-514472 

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม   

 เลขที่ 103 หมู่ 3  ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 042 – 532477 – 8 ต่อ 704 

 

 

 

 

 

 

 

 


