
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง  รายช่ือบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส ์(Claearing House) 

ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
ตามที่  มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์  เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม    

ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา ประจ าปีการศึกษา 2562  ในวันที่  18  เมษายน  2562  ไปแล้วนั้น   

 มหาวิทยาลัยนครพนม  จึงประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพ่ือยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ 
(Claearing House)    ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องท าการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์  ในระหว่างวันที่   
24 – 25  เมษายน  2562  ผ่านทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com/th/ รายละเอียดดังแนบท้าย
ประกาศนี้  หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  หมายเลขโทรศัพท์  0 – 4253 - 2477 - 8  ต่อ  1124 
 

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

    ประกาศ  ณ  วันที่   22  เมษายน  2562   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

       
        (รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร) 
                                      รองอธิการบดี    ปฏิบัติราชการแทน   
                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/เอกสารแนบท้าย... 
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เอกสารแนบท้าย 

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210016 นางสาวหนึ่งธิดา บุญบุดตะ  

2 026210132 นางสาวปวีณา พงษ์สุภา  

3 026210147 นายปริญญา เทศนอก  

4 026210406 นางสาวอัญมณี ดอนมืด  

5 026210566 นางสาววราภรณ์ ชนะพจน์  

6 026210612 นายสุทัศน์ จิตจักร  

7 026210712 นางสาวนภาไล บุพศิริ  

8 026210801 นางสาวจิตตรา เติมประชุม  

9 026210818 นางสาวญาดา ยะภักดี  

10 026210922 นางสาวประภากานต์ สุริวรรณ์  

11 026211172 นางสาวปะวี แข็งแรง  

12 026211229 นางสาวเสาวลักษณ์ สีดี  

13 026211235 นางสาวสุวรัตน ์ เลิศสงคราม  

14 026211266 นางสาวชลดา วันโน  

15 026211544 นางสาวจิตรวรรณ เพชรนาดี  

16 026211668 นางสาวสิริยากรณ์ แสงสว่าง  

17 026211744 นางสาวสวภัทร หาระโคตร  

18 026211846 นายธนารัตน์ เหล่าเรือง  

19 026212502 นางสาววิลาสิน ี รัตนานุกูล  

20 026212547 นายเอกณัฐ ศรีสร้อย  

21 026212762 นายศราวุฒิ ประพัสรางค์  

22 026212061 นางสาวสุกัญญา สมรฤทธิ์  
 
 

/คณะครุ... 
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คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026212283 นางสาวปิยกานต์ โสดานาถ  

2 026210996 นางสาวเข็มอักษร วงค์ฝ่ายแดง  

3 026211142 นางสาวอารียา ชนะกุล  

4 026211160 นายชาญชล โสภากุล  

5 026211385 นางสาวสุภาวด ี อนุญาหงษ์  

6 026211474 นางสาวภาคินี คนหาญ  

7 026211586 นางสาวจินตนา คะปัญญา  

8 026211933 นางสาวสุพิชญา อุทโธ  

9 026212419 นายภาณุพัฒน์ ลองค า  

10 026212728 นางสาวสุทาทิพย์ สิทธิ  

11 026210320 นางสาวสุนิตา พุ่มทรัพย์  

12 026211128 นางสาวสุภาพร วงศ์เพชร  

13 026211325 นางสาวอริศรา ค าภีระ  

14 026211552 นางสาวนภัสสรณ์ โพธิราช  

15 026211877 นางสาวจิราภรณ์ ผาบแก้ว  

16 026212475 นางสาวกัญญารัตน์ แก่นท้าว  

17 026210483 นางสาวสุจิรา ศรีสมนาง  
 

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210006 นางสาวชยาภรณ์ สุวรรณเทน  

2 026210012 นางสาวพรพิมล รัตนะ  

3 026210495 นางสาวอภิสรา เรืองทอง  

4 026210531 นางสาวพรรณวฎา ปริปุญโญ  

5 026211572 นางสาวณัฐวดี ภูมิพัฒน์  

6 026211855 นางสาวสุวิมล อินทร์เพชร  

7 026211944 นายธีรภัทร ค าเรืองศรี  

8 026212152 นางสาวกรรณิกา พลดงนอก  

9 026212233 นางสาวชนกานต์ ค าภูษา  
/คณะครุ... 
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คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

10 026212333 นางสาวฐิติรัตน์ แสงโยน  

11 026212478 นายวุฒินันท์ สิงหัส  

12 026212595 นางสาวนันท์นลิน บุญมาก  

13 026212617 นายจิรวัฒน์ พรหมภักดี  

14 026212655 นางสาวพิมประภา ค าปัน  

15 026212776 นายกิตติวัตร บุญรมี  

16 026212836 นางสาวอิสริยา ไชยะบุบผา  

17 026211335 นางสาวภคิณี บุตดีวงศ์  

18 026211722 นางสาวเชษฐ์ธิดา เเย้มบาน  

19 026212175 นางสาวมณฑารพ ประทุมรัตน์  

20 026212530 นายศตนันท์ โสสิงห ์  
 
 

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210033 นางสาวจิราวรรณ หันจรูญ  

2 026210696 นายวารเทพ นาโสก  

3 026211795 นายวัชรพงศ์ สีภาบุญ  

4 026212159 นายอาเนช คลังทอง  

5 026210580 นางสาวธนันพร สิงห์วงษา  

6 026211173 นางสาวศศิโสพาภรณ์ ประทุมสาร  

7 026211387 นางสาวจุฑามณี อ่ิมวงค์  
 

/คณะครุ... 
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คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210367 นางสาวสุทธิดา จันสิมมา  

2 026210472 นางสาวนันทิพร ถานัน  

3 026210511 นางสาวจิลดา สอนสมนึก  

4 026210513 นางสาวสุดารัตน์ ชัยปัญหา  

5 026210735 นางสาวชลธิชา วังวิสัย  

6 026210929 นางสาววริสสรา ค าชนะ  

7 026211347 นางสาวนุชบา โสดาพรม  

8 026211411 นางสาววิธิดา ธาตุวิสัย  

9 026211642 นางสาวกมลชนก วิเศษศรี  

10 026211680 นางสาวจิดาภา จั่นธนากรสกุล  

11 026211773 นางสาวสิรภัทร เพียสา  

12 026211774 นางสาวอรนิจ ทาศรีภู  

13 026212021 นางสาวพัชริษา ฮาดทักษ์วงศ์  

14 026212073 นายวรพจน์ สีแวงเขตร์  

15 026212377 นายภควันต์ อุ่นชัย  

16 026212513 นายณัฐพงษ์ อินอุเทน  

17 026212719 นายวสันต์ พนันชัย  

18 026212743 นางสาววิลัยลักษณ์ สุระคาย  

19 026212753 นางสาวจันทมาศ อดทน  

20 026212808 นางสาวสุทธิดา ไกรยะราช  
/คณะครุ... 
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คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210002 นางสาววรกมล อวนพล  

2 026210010 นางสาวสมกมล คงตระกูล  

3 026210015 นางสาวกรรณิการ์ สอนวงค์ษา  

4 026210236 นางสาวณิชกุล อัมพา  

5 026210283 นางสาวกรรณิกา คูณแก้ว  

6 026210330 นางสาวกุลสตรี ท้าวเนาว์  

7 026210455 นางสาวสุรนันท์ สุวรรณแดง  

8 026210629 นางสาวสาวิตรี วังวงค์  

9 026210698 นางสาวพิยดา ภูยอดนิล  

10 026211319 นางสาววรางคณา เกื้อธนสกุล  

11 026211337 นางสาวพิชญา แก่นดี  

12 026211872 นางสาวนัฐพร มีชัย  

13 026211873 นางสาวปริตตา ดวงตา  

14 026212006 นางสาวกัญญาณี ศิริสงฆ์  

15 026212167 นางสาวพรประสพ ไชยกิจ  

16 026212181 นางสาวบุญธริกา ศิริผลา  

17 026212608 นางสาวธัญลักษณ์ ดีจันทร์  

18 026212781 นางสาวนุสบา เเก้วชา  

19 026212394 นางสาวทรรศน์มน มั่นศักดิ์  

20 026212814 นางสาวสุกัญญา บับภาเอก  
/คณะครุ... 
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คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตรศึกษา 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210017 นางสาวณภัทรา บัวชุม  

2 026210139 นางสาวทัศนีย์ ลิภา  

3 026210160 นายกิตติพงษ์ มูลค าเกตุ  

4 026210275 นางสาวปาริฉัตร ยะไชยศรี  

5 026210347 นางสาวศิริโชค น้อยบล  

6 026210362 นางสาวพัชรพร นาปองสี  

7 026210522 นางสาววัทนวิภา โพชะโน  

8 026210840 นางสาวมัญชุลิกา จ้งจันศรี  

9 026211179 นางสาวปวีณ์นุช โคตรตาแสง  

10 026211297 นายพงษกร เชื้อวังค า  

11 026211478 นายยุทธจักร จ ามี  

12 026211512 นายกริชเพชร สุวรรณโคตร  

13 026211567 นางสาวภวิษย์พร ชนะบัว  

14 026211675 นางสาวศศิรัตน์ โนนทิง  

15 026211917 นางสาวรุ้งลาวัลย์ สีสิงห์  

16 026212010 นางสาวพรชิตา บุนนท์  

17 026212424 นางสาวปาริชาติ แถววงษ์  

18 026212524 นายกรดนัย ศรีสร้อย  

19 026212622 นางสาวไอยดา อุทุมพร  

20 026212700 นางสาวปณิดา ภาวงศ์  
/คณะวิทยาการ... 
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คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210584 นางสาวศิริลักษณ์ เคนซักซ้าย  

2 026210613 นางสาวขนิษฐา หัสอาด  

3 026211868 นายวัฒนะไชย ทะวัง  

4 026211894 นางสาวมลิวัลย์ เจริญชัย  

5 026212456 นางสาวศิรประภา คูหาทอง  

6 026212855 นายอนุชิต ดรสินเพิ่ม  

7 026212852 นายการัณยภาส ลุนอุบล  

8 026212853 นายวรธรรม ระดาฤทธิ์  

9 026212854 นายชนะ ภูสีดวง  
 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210036 นางสาววิมลศิริ ร่มรื่น  

2 026210266 นางสาวปณัฐดา ดีดวงพันธ์  

3 026211634 นางสาวณัฐธิกา อุยสาห์  

4 026212027 นางสาวชญานิษฐ์ ศรีจันทร์  

5 026212092 นายกรณินทร์ ขันตี  

6 026212362 นางสาวจันทิมา กุลสา  

7 026212363 นางสาวมนสิการ มินติราช  
 
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026212170 นายเกียรติยศ อินแสง  

2 026212851 นายปณิธิ อนุพันธ์สืบสาย  
 

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

1 026211115 นางสาววารุณี ลีโส  

2 026211475 นางสาวภัคจิรา ม่วงลาย  
 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026212335 นางสาวรุ่งฤดี มนต์มี  

2 026212687 นางสาวธัญญาเรศ ประไพพิษ  
 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210704 นางสาวดลรัตน์ บุษบงก์  

2 026211303 นางสาวกรรณิการ์ สมบัติ  

3 026212037 นางสาวทิพย์มณี ผลสวิง  

4 026212839 นางสาวเปรมฤดี ศรีมาตย์  

5 026210988 นางสาวนัทยา กุลากุล  

6 026211680 นางสาวจิดาภา จั่นธนากรสกุล  

7 026211826 นางสาวอรทัย วรรณทอง  
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026212234 นายธนากร ศิริวรรณ  

2 026212538 นายศาสตรา จิตอามาตย์  

3 026212702 นายนัฐพล เสนาค า  

4 066210332 นายสุริยา กาญคณีย์  

5 026212857 นายชลศิลป์ โพนสิงห์  
/คณะวิศวกรรม... 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210999 นายอภิสิทธิ์ ผู้ก าจัด  
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210360 นางสาวจิดาภา อาทะวิมล  

2 026210547 นางสาวชณิดาพร เชื้อค าเพ็ง  

3 026211674 นายกีรติ สีอุคุ  

4 026212848 นายชนก ค าสุข  
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210082 นายฤทธิพร แก้วบุดตา  

2 026210211 นายพงศกร บุตราช  

3 026210355 นางสาวทิพย์ชนก ตรงดี  

4 026212484 นายกิตติภูมิ บุญปก  

5 026212549 นายอนวัช ศาสตราศรัย  
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210050 นางสาวปรียากร รัตนวิรุฬห์  

2 026210124 นางสาวอรุณศรี พลศรีราช  

3 026211570 นางสาวศิริพร วงค์กระโซ่  

4 026211573 นางสาวธัญญารัตน์ อ่อนหวาน  

5 026211698 นางสาวอาทิตยา วงค์แก้ว  

6 026212669 นางสาวธิดาพร บูคะธรรม  
/คณะศิลปศาสตร์... 
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 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210565 นางสาวอรพิมล วิศรียา  

2 026210142 นางสาวนิตติยา บุญทวี  

3 026210337 นางสาวปนัดดา จู่มา  

4 026210595 นางสาวจันทิมา ชัยมงคล  

5 026210793 นางสาวรุจิรา ปักเขมายัง  

6 026210852 นางสาวนัชชา กล้าหาญ  

7 026210907 นางสาวปารวีย์ ทิพมนต์  

8 026210964 นางสาวอรอนงค์ แสงสุวรรณ์  

9 026211131 นางสาวสาวิตรี แสนค า  

10 026211200 นางสาวจารีภรณ์ วงศ์ค าจันทร์  

11 026211469 นายกนกศักดิ์ อุดานนท์  

12 026211479 นางสาวศิริวิภา ผุยปัญญา  

13 026211592 นางสาวรัตนาพร เสียงล้ า  

14 026211685 นางสาวสุภาวด ี จันจางวาง  

15 026211727 นางสาวอรปรียา กิติศรีวรพันธุ์  

16 026211790 นางสาวสุดารัตน์ ละอองค า  

17 026211865 นางสาวปิยพัทธ์ สุทธิจักร์  

18 026211878 นายอภิสิทธิ์ จันทะชาลี  

19 026211990 นางสาวธิดารัตน์ วุฒิสาร  

20 026212044 นายเขมรัฐ เสียงล้ า  

21 026212098 นางสาวศิริภาพร พ่อสาร  

22 026212381 นางสาวธวัลชนก การิก  

23 026212676 นางสาวดาริน ค าสีทา  

24 026212701 นายกวีพัฒน์ บุญโสม  
 

/คณะศิลปศาสตร์... 
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 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026211460 นางสาวสิริโสภา สิงห์สิทธิ์  

2 026211816 นางสาวอรวรรณ ค าสว่าง  

3 026210104 นางสาวอพัชรีกฤษ วงค์โพนทอง  

4 026210568 นางสาวนภัสสร ไกรนอก  

5 026210684 นายธนวัฒน ์ ลครไชย  
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210105 นางสาววริสรา บุญเพ็ง  

2 026210217 นางสาวปิยธิดา นอนิล  

3 026211530 นางสาวภิญญดา เสียงล้ า  

4 026212105 นางสาววาธิดา กอมสิน  

5 026212805 นางสาวปิยะธิดา เทวะประกาย  

6 026212815 นางสาวชนาพร ทองศรี  
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210094 นายเกียรติศักดิ์ ทะนะไชย  
2 026210970 นางสาวศุกันยา จังมีโคตร  
3 026211432 นางสาวรติกานต์ วิโย  
4 026211904 นายธาม ไชยต้นเทือก  
5 026212139 นางสาวปภัสสร แขวงเมือง  
6 026212154 นางสาวลูน่า โอเซน  

 
/คณะศิลปศาสตร์... 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026211973 นางสาวยุระฉัตร จอมขวัญ  

2 026210067 นางสาวนุศรา ศรีบุญเรือง  

3 026210609 นางสาวรสิตา ปู่ช่วย  

4 026210688 นายณัฐสิทธิ์ เอ๊ฟวา  

5 026211035 นางสาวพรรณนิภา จันทขัมมา  

6 026211753 นายชัชพงศ์ สาระพันธ์  

7 026211886 นางสาวมนสิชา สีทอน  

8 026211915 นายปรมินทร์ โกกาพันธ์  

9 026212114 นายกฤษณวงศ์ เห็มชัย  

10 026212266 นายทักษิณ เสลาค า  

11 026212525 นางสาวทิพย์อุมา ขอสุข  
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210561 นางสาวศศิประภา หลวยปัญญา  

2 026210837 นางสาวจิราวดี ครทน  

3 026210962 นางสาวสกุลรัตน์ กุลวงษ์  

4 026211146 นายกฤตติชัย พิมทอง  

5 026212666 นางสาวณัฎฐกานต์ บรมส าลี  

6 026212764 นางสาวอารียา โพธิ์ตะนัง  
 

/วิทยาลัยการ... 
 



- 14 - 
 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210507 นางสาวพาฝัน ตรงดี  

2 026210691 นางสาววิยดา แสงเขียว  

3 026211326 นางสาวพิมพ์ชนก ค ากองแพง  

4 026211492 นางสาวฐิติยา จันทะแจ่ม  

5 026211579 นายบุริศร ์ ผาสุข  

6 026212126 นางสาวอริสรา โชติวุฒิมนตร ี  

7 026212433 นางสาวเปรมปรีดา ใจบุญ  

8 026212823 นางสาวน้ าทิพย์ สงวนพันธ์  
 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการบิน 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210092 นางสาวมัสยา ไหมพรม  

2 026210310 นางสาวชนนภัส หนูห่วง  

3 026210780 นายวสันต์ เถาจัตุรัส  

4 026211284 นางสาวเกศวริน อังครุฑ  

5 026211455 นางสาวศศิธร รักษ์ทอง  

6 026211546 นางสาวธิดาวดี คนครอง  

7 026211679 นางสาวปิยดา อุปการะ  

8 026211751 นายเจนณรงค์ ค าภิรมย์  

9 026211936 นางสาวอัณณิการ์ ภากุล  

10 026212055 นางสาวเพชรดา สารเสนา  

11 026212432 นางสาวปิฬานุช พิมพ์สวัสดิ์  

12 026212491 นางสาวธันยกานต์ แสนสุภา  
 

/วิทยาลัยธาตุ... 
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วิทยาลัยธาตุพนม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 
1 026211307 นายรณฤทธิ์ สร้อยสน  

2 026211313 นายณัฐพล จ าลองสอง  

3 026211686 นางสาวณฐนนท ปิติศิลป์  

4 026211804 นายชิติภูมิ ขันตะ  

5 026212849 นายหิรัญโชค วงค์ชาชม  

6 026212850 นายชัยณรงค์ ชินวงค์  
 

วิทยาลัยธาตุพนม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026211633 นางสาววรัญญา กาลัง  

2 026212161 นายอธิวัฒน์ รัตนมาลี  

3 026212336 นางสาวลดามาศ บุญประสิทธิ์  

4 026212670 นางสาวฐิตินันท์ พนมศักดิ์  
 

/วิทยาลัยพยา... 
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210079 นางสาวหทัยชนก ปัททุม  

2 026210096 นางสาวชฎาภรณ ์ คนยืน  

3 026210171 นางสาวณภัทร พรหมศรีสุข  

4 026210179 นางสาวชลลดา ภูคงสด  

5 026210235 นางสาวยุภาพรณ์ แย้มไสย  

6 026210247 นางสาวอุษณี ทัศคร  

7 026210251 นางสาวลลิตา อุ่นศิริ  

8 026210259 นางสาวศศิธร อุตม์ทอง  

9 026210382 นางสาวปุณณ์ณพิชญ์ ค าภิรมย์  

10 026210435 นางสาวกฤษติกานต์ อินอ่อน  

11 026210439 นางสาวฟารีดา อุดมสิริยศ  

12 026210469 นางสาวปิยะรัตน์ ศรีหะมงคล  

13 026210627 นางสาวปุณยนุช หว่านผล  

14 026210680 นายกิตติศักดิ์ อุปัญญ์  

15 026210701 นางสาวณันทนา กาทอง  

16 026210707 นางสาวมานิตา เงาะสนาม  

17 026210710 นางสาวชโรชา เมธีปฏิภาน  

18 026210716 นางสาวอาระยา ด้วงล าพัน  

19 026210719 นางสาวพลอยอนงค์ จันทร์รอง  

20 026210771 นางสาวดาราวิไล คูณป้อง  

21 026210788 นางสาววรัญญา ฉลวยศรี  

22 026210861 นางสาวกุลธิดา เอกพันธ์  

23 026210873 นางสาวดรุณี ชื่นชุ่ม  

24 026210885 นางสาวอธิติยา ไชยมหา  

25 026210887 นางสาวพรนภา ปุ่มเป้า  

26 026210902 นางสาวหทัยชนก สุวรรณไตรย์  

27 026210915 นางสาวพจมาน พงษ์แก้ว  

 
/ประเภท... 



- 17 - 
 

 ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

28 026210958 นางสาวปรัศนียาพร เดชแพง  

29 026211029 นางสาวชนม์นิภา ชาวหนองแสง  

30 026211075 นางสาวพุธิตา ราชนา  

31 026211081 นางสาวอาทิตยา แพงค าดี  

32 026211141 นางสาวอารียา ชนะกุล  

33 026211255 นางสาวเเสงอรุณ ศรีสุภา  

34 026211262 นางสาวพรรนิภา ญาณสิทธิ์  

35 026211265 นางสาวอภัสรา บุญช่วย  

36 026211288 นางสาวณัฐวรรณ มูลสา  

37 026211304 นางสาวประพิณ ศรีหะมงคล  

38 026211319 นางสาวน้ าทิพย์ ศรีประชัย  

39 026211321 นายพัศวุฒิ สาระ  

40 026211322 นางสาววิริยา ข างาม  

41 026211362 นางสาวนันทิยา ผิวผ่อง  

42 026211368 นางสาวฐิติยา ศรีโพน  

43 026211471 นางสาวสุนิสา บุญหงษ์  

44 026211472 นางสาวปวีณา เมษา  

45 026211514 นางสาวกมลทิพย์ เพียเพ็ง  

46 026211603 นางสาวรัตติยากร มุลสุรินทร์  

47 026211610 นางสาวสุพิชญา สาดแล่น  

48 026211615 นางสาวพินธิกร นามขันคุณ  

49 026211801 นายธีรนัย บุญยางาม  

50 026211850 นางสาวปรกช เกิดเกียรติสุข  

51 026211859 นางสาวอริศรา ไชยมงค์  

52 026211930 นางสาวขวัญฤดี มูลเมือง  

53 026212002 นางสาวศิริญาพร คาดหมาย  

54 026212099 นางสาวพิชญา จ าปาเณร  

55 026212145 นางสาวกุสุมา สุดาชม  

56 026212199 นางสาวดวงพร วงษ์พรมมา  
/ประเภท... 
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ประเภทโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

57 026212203 นางสาวปรียานุช จันทรา  

58 026212279 นางสาวศิริกาญจน์ ส าราญพัฒน์  

59 026212288 นางสาวนิภาพร พลเยี่ยม  

60 026212464 นางสาวชลธิชา วรรณขาว  

61 026212632 นางสาวจุฑาทิพย์ พงษ์สระพัง  

62 026212660 นางสาวณัฎฐากร ก้านศรีรัตน์  

63 026212699 นางสาวปรารถนา นักค าพันธ์  

64 026212717 นางสาวฐิติพร วรรณภา  

65 026212752 นางสาวชลิตา ไชยภูมิ  

66 026212787 นางสาวสุพัตตรา เหล่าชรา  

67 026212794 นางสาวสุดารัตน์ เตินเตือน  

68 026212812 นางสาวเกศินี เทพรัง  

69 026212826 นางสาวปรารถนา ศิลป์ประกอบ  

70 026212837 นายรัฐพงศ์ สมบูรณ์  

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ประเภทโควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล แหล่งฝึกฯ 

1 026210875 นางสาวศศิภา ดวงศร โรงพยาบาลนครพนม 

2 026211861 นางสาวชาคิรยา ค าบัว โรงพยาบาลนครพนม 

3 026210860 นางสาวพุธิตา ศรีวรชัย โรงพยาบาลเรณู 

4 026211900 นางสาวณัฐยา โพธิบัญดิษ โรงพยาบาลบึงกาฬ 

5 026210677 นายศุภกรณ์ หาชาลี โรงพยาบาลบึงกาฬ 

6 026212780 นางสาวเจนจิรา สาหัส โรงพยาบาลศรีสงคราม 

7 026210847 นางสาวศิริรัตน์ ไกยกิจ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ประเภทโควตาบุตรบุคลกากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026211096 นางสาวปพัชติญา ราชปัญญา  
/สถาบัน... 
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สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210205 นางสาวแก่นประภา ประจง  

2 026210130 นางสาวธัญนาฎ บรรหาร  

3 026210164 นางสาวศุภรดา ไชยวัน  

4 026210252 นางสาวทิราภรณ์ จันไตรรัตน์  

5 026211898 นางสาวธนพร ทรงพุฒิ  

6 026211994 นางสาวชุติกา ระตะจารุ  

7 026212262 นางสาวอารียา รังกลาง  

8 026212383 นางสาวชฎาพร ขนันทอง  

9 026212455 นางสาวฐิติรัตน์ เกวิรัตน์  

10 026212476 นางสาวรัตนาวรรณ อุดมกิจโอฬาร  

11 026212605 นางสาวณิชากร ปัดตา  

12 026212813 นายโชคทวี เชื้อดวงผุย  

13 026212833 นางสาววิจิตตรา คนไว  

14 066210281 นางสาวอัมพร โกพลรัตน์  

 
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210233 นายณัฐวุฒิ ทินบูรณ์  

2 026210856 นายวรพจน์ เจียรนัยธนะกิจ  

3 026210909 นางสาวจุฑามาศ รุดเครือ  

4 026210950 นางสาวพิมพ์ชนก วงศ์ศรีชา  

5 026211480 นายสิทธิพล ธนะกิจพิพัฒน์  

6 026211778 นางสาวสริดา วงษต์า  

7 026212514 นางสาวพิชชาพร สายมาลัย  

8 026212604 นางสาวธัญญารัตน์ มานิล  

9 026212652 นางสาวธัญลักษณ์ สุขวิพัฒน์  

10 026212755 นางสาวปิยะฉัตร ษมากรวิทิต  

11 026212194 นายอัสนี โทสวนจิตร  

 
/สถาบัน... 
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สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 026210786 นางสาววันวิสา วงษ์ศิลา  

2 026211121 นางสาวอภิชญา สุวรรณิคม  

 
 
การยืนยันสิทธิ์  Clearing  House  
 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ เข้าศึกษาต้องท าการยืนยันสิทธิ์ ในระบบ  Clearing  House   
ในระหว่างวันที่  24 – 25  เมษายน  2562   ผ่านทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com/th/   
 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   
 มหาวิทยาลัยนครพนมจะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์  และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม          
ในวันที่  30  เมษายน  2562  ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.npu.ac.th  โดยนักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าศึกษา
จะต้องเข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม 

 
การรายงานตัวเป็นนักศึกษา       
 มหาวิทยาลัยนครพนม  ก าหนดรายงานตัว ในวันอังคารที่  7  พฤษภาคม  2562  ณ  ศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัล (สถาบันภาษา) มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม  เลขที่ 303 ถนนอภิบาล
บัญชา  อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  สอบถามรายละเอียด  042-532477-8 ต่อ 1124  

 

 
 
 
 
 
 
 






