
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง   รายช่ือบุคคลที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถทางวิชาเอกและ                  

สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบท่ี 2)  
 

 
ตามที่  มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ด าเนนินาารรัสมมัครสคคคลเน้้าึกาาานนมหาวิทยาลัยนครพนม  

ระดัสปริญญาตรี  ระสสรัสตรงทั่วประเนทึ  ประจ าปีาารึกาาา 2560 ระหว่างวันที่  10  าคมภาพันธ์  -15  มีนาคม  
2560  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยนครพนมจกงประาาึรายชื่อสคคคลที่มีมิทธิ์มอสความรู้ความมามารถทั่วไป/ความรู้
ความมามารถทางวิชาเนอาและมอสมัมภาาณ์  ตามคณะ/วิทยาลัย  ดังรายชื่อแนสท้ายประาาึนี้ 

ทั้งนี้  นห้ผู้มีชื่อตามประาาึเน้้ารัสาารมอสตามวัน  เนวลา  และมถานที่  รายละเนอียดดังแนสท้าย
ประาาึนี้ หาามี้้อมงมัยประาารนดโปรดติดต่อ้อ้้อมูลเนพ่ิมเนติมได้ที่  าองม่งเนมริมวิชาาารและง านทะเนสียน  
ม านัางานอธิาารสดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  หมายเนล้โทรึัพท์  0–4253-2477-8  ต่อ  403-405 

มหาวิทยาลัยนครพนม  จะประาาึรายชื่อผู้ที่ผ่านาารมอสและมีมิทธิ์เน้้าึกาาานนมหาวิทยาลัยครพนม  
นนวันจันทร์  ที ่ 10  เนมาายน  2560  ทางเนว็สไซต์  www.npu.ac.th  

 

 จกงประาาึมานห้ทราสโดยทั่วาัน 
    

    ประาาึ  ณ  วันที่    21    มีนาคม  2560 
   
 

                                                               
      (รองศาสตราจารย์  ดร.ประวิต  เอราวรรณ์) 
                               อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 
   

 

 
 
 
 
หมายเหตุ  : 1.  บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าสอบจะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อมา 

     แสดงตนในวันที่มาท าการสอบด้วย 
2.  ให้น าเอกสารประกอบการสัมภาษณ์มาเพื่อสอบสัมภาษณ์ในวันเวลาดังกล่าวด้วย  

 
 /คณะึิลปึามตร์... 

 

 

http://www.npu.ac.th/


- 2 - 
 

  

 
 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

ก าหนดการสอบ 
 
วันที่  29  มีนาคม  2560 
 

 เนวลา  08.00 – 08.30 น.  รายงานตัวพร้อมลงชื่อเน้้ามอส 
 เนวลา  08.30 – 10.30 น.  มอสความรู้ความมามารถทั่วไป 

เนวลา  10.30 – 12.00 น.  มอสความรู้ความมามารถทางวิชาเนอา 
 
เนวลา  13.00 – 16.00 น.  มอสมัมภาาณ์   

 
 

 
สถานที่สอบ   ห้องพนมศิลป์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม   

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะึิลปึามตร์… 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 01010001 นางมาวมคชาวด ี มังคละคีรี  

2 01010002 นางมาวมินตรา วิรัตน์  

3 01010003 นายชัชวาล ประพฤติชอส  

4 01010004 นายวิรคฬห์ อคดมเนดชมิริาคล  

5 01010005 นางมาวลัาาิาา าคลมคทธิ์  

6 01010006 นางมาววราภรณ์ ยางนอา  

7 01010007 นางมาวจคฑามาึ มคลมครินทร์  

8 01010008 นางมาวรติสดี มาตคม  

9 01010009 นางมาวอมรรัตน์ แทนรินทร์  

10 01010010 นางมาวมิริวิมล พญาธรรม  

11 01010011 นางมาวธิติพร รอดชมภู  

12 01010012 นางมาวนันทมาึ สคญทองเนถิง  

13 01010013 นางมาวมคปราณี เนดชทะมร  

14 01010014 นายคเนณึ จิตมาตย์  

15 01010015 นางมาวมคณีญา โมดา  

16 01010016 นายมัจธรรม ผ่านชมภู  

17 01010017 นางมาววิภาว ี พงา์ภัาดี  

18 01010018 นางมาวธัญญลัาาณ์ เนตโช  

19 01010019 นายวีระชัย ป้องทอง  

20 01010020 นางมาวไอลัดดา มูลพรม  

21 01010021 นายอัครนาจ ึรีพิลา  

22 01010022 นางมาวสคหลัน ทคมโม  

23 01010023 นายธนวคฒ ิ จันพิลา  

24 01010024 นางมาวนคจรี ้คนชัย  

25 01010025 นายนันทวัฒน์ พลงาม  

26 01010026 นางมาวาัญญารัตน์ หลานเนึราฐา  

 
/มา้าวิชา… 
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

27 01010027 นางมาวมคดารัตน์ ้าลเนรือง  

28 01010028 นางมาวาานต์ชนา ชมึรีหาราช  

29 01010029 นางมาวมคธิดา มมึรี  

30 01010030 นางมาวทิพวรรณ อินทะโคตร  

31 01010031 นายภาาค มมสัติหลาย  

32 01010032 นายธนาาร มาแดง  

33 01010033 นางมาวมณฑิตรา มานึิริทรัพย์  

34 01010034 นายพคทธชาติ คงมาคล  

35 01010035 นางมาวอรณิชา เนรียมแมน  

 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 01020001 นางมาวพัชริดา เนทียาโฮม  

2 01020002 นางมาวมคภาวด ี นจทัึน์  

3 01020003 นายนาวิน หลาสค า  

4 01020004 นางมาวารานา โคตรพรม  

5 01020005 นางมาวึิริลัาาณ์ ไชยึามตร์  

6 01020006 นางมาวธิดาฟ้า ดาวเนรือง  

7 01020007 นางมาวรัตนาภรณ์ งอาวงา์  

8 01020008 นางมาวาันยารัตน์ พ่อึรีญา  

9 01020009 นางมาวอรวี ว่องไว  

10 01020010 นายภานควัฒน์ จังาาจิตต์  

11 01020011 นางมาวอัจฉราพร โาพล  

12 01020012 นางมาวภาณครัตน์ มะลิด า  

 
 
 

/มา้าวิชา… 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 01030001 นางมาวอารียา สัวติา  

2 01030002 นางมาวึรนรินทร์ หงา์มควรรณ  

3 01030003 นางมาวอรลิวรรณ มิงหา  

4 01030004 นางมาวมคมิตตา อ่อนนนท์  

5 01030005 นางมาวปาจรีย์ มีเนล้  

6 01030006 นายณัฐพล แา่นงาม  

7 01030007 นางมาวปิยะธินันท์ พงา์มัง้์  

8 01030008 นางมาวลลิตา แมนเนมนา  

9 01030009 นางมาวมคภาวด ี โคตนาม  

10 01030010 นางมาวานาพร พูลประเนมริฐ  

11 01030011 นางมาวอรพนิ ภคมมา  

12 01030012 นางมาวมยครฉัตร์ โคตะมี  

13 01030013 นางมาวนภาพร ไตรจัาร  

14 01030014 นางมาววรรณภา อินต๊ะปวน  

15 01030015 นางมาวดนยา แา้วระดี  

16 01030016 นางมาวณัฐชา ึิริวงึ์  

17 01030017 นางมาวภานครัตน์ คัดทะจันทร์  

18 01030018 นางมาวมณีรัตน์ ท้าวดี  

19 01030019 นางมาวภิญญดา มามคด  

20 01030020 นางมาวณัฐพร เนตโช  

21 01030021 นางมาวชมพูนคช มานิล  

22 01030022 นายพัชรพล ทวีโคตร  

23 01030023 นางมาวอรคณโรจน์ วิโย  

24 01030024 นางมาวลัดดาวัลย์ เนมืองโคตร  

25 01030025 นางมาววราพร ภาคค า  

26 01030026 นางมาวมิริยา มคหล้า  

27 01030027 นางมาวอ านวยพร ค าหาญ  

 
/มา้าวิชา… 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

28 01030028 นางมาวอาทิตยา ชานันโท  

29 01030029 นางมาวเนจนมิตา ้ันมิงหา  

30 01030030 นางมาวนิธารัตน์ ทองอ่อน  

31 01030031 นายมคเนมธา จันดาประดิาฐ์  

32 01030032 นางมาวชลธิชา ทองอด  

 
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 01040001 นางมาวาัญญา มมิตร  

2 01040002 นางมาวอรญา จรรยา  

3 01040003 นายปวรคตม์ โคตรจ าปา  

4 01040004 นายธนาธิป อิติวคตตา  

5 01040005 นางมาวพิชญาภา วงา์ลาาี  

6 01040006 นางอารียา เนจริญผล  

7 01040007 นางมาวณัฐชา ึรีเนพชร  

8 01040008 นางมาวณิชาวีร์ อัทธาิจจาารณ์  

9 01040009 นางมาวภัทรวดี มายอคทา  

10 01040010 นายึคภมวัมดิ์ แฉล้มไธมง  

11 01040011 นายปิยะ ึรีระวงึ์  

12 01040012 นางมาวจิตรานันท์ ึรีพันธ์  

 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 01050001 นางมาวญาณิึา โอ๊ส้านตม  

2 01050002 นายฐาปนพงค์ โคตรเนมืองยึ  

3 01050003 นายจัาร ี ค าจริยา  

4 01050004 นางมาวอรอคมา นจาลาง  
/มา้าวิชา… 
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สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

5 01050005 นางมาวปิยะธิดา แา้วไพึาล  

6 01050006 นายมมรัา ไ้ประพาย  

7 01050007 นางมาววิชคดา สคญมง่า  

8 01050008 นางมาวาัญญาณัฐ ภูมิมิทธิ์  

9 01050009 นางมาวภรภัทร า าเนนิดพรม  

10 01050010 นายเนจาฏาวคธ สคาสา  

11 01050011 นายธนาฤต ไายเนดช  

12 01050012 นายยคทธพงค์ อค่นอามา  

13 01050013 นางมาวมคมลธิดา ภูมิคอนมาร  

14 01050014 นายอัาฎาวคธ พรราา  

สาขานิเทศศาสตร์ 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 07010043 นางมาวพิมพ์พิมคทธิ์ เนจริญชัย  

2 07010044 นางมาวภัมมรา ้ันติคเนชนชาติ  

3 07010045 นางมาวรัตนธิดา คัณทัาา์  

4 07010046 นายจัารพงา์ ปัดแพง  

5 07010047 นางมาววัชราภรณ ์ อ่อนค ามา  

6 07010048 นางมาวธนภรณ์ เนพ็ชรแนม  

7 07010049 นายเนมามรรค์ จันเนม  

8 07010050 นางมาววริมรา ยอดลี  

9 07010051 นางมาวึิริภัทร มาพร  

10 07010052 นายวรเนมธ ไชยโาาี  

 
 
 
 

/คณะเนทค… 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

ก าหนดการสอบ 
 
 
 
 

 
วันที่  27  มีนาคม  2560  
 

 เนวลา  08.30 – 09.00 น.  รายงานตัวพร้อมลงชื่อเน้้ามอส 
 เนวลา  09.00 – 12.00 น.  มอสความรู้ความมามารถทั่วไป/มอสมัมภาาณ์   

 
 

สถานที่สอบ   ห้องประชุมชั้น 3  อาคารสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
/คณะเนทค… 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองกล 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 03010001 นายนัทธพงึ์ ค าภูาา  
2 03010002 นายธนพล แพงโงม  

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 03020001 นายชินภัทร แพ่งึรีมาร  
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 

ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 03030001 นายอคโฆาา สคุสผาพรหมราช  
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 03040001 นายนนทวัชร์ เนชื้องาม  
2 03040002 นายมมึัาดิ์ มควรรณวงค ์  
3 03040003 นายยคทธนา อภัยพัาต์  
4 03040004 นายวิทยา ตะวะนะ  

 
 
 
 
 
 
 

/คณะเนาาตร… 
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คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
 

ก าหนดการสอบ 
 
 

วันที่  28  มีนาคม  2560 
 

เนวลา  08.00 – 08.30 น.  รายงานตัวพร้อมลงชื่อเน้้ามอส 
 เนวลา  08.30 – 12.00 น.  มอสมัมภาาณ์   

 
 

สถานที่สอบ  :  ชั้น  1  อาคารศูนย์วิทยบริการ  คณะเกษตรและเทคโนโลยี   
  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะเนาาตร… 
 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ วิชาเอกพืชศาสตร์ 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 04010001 นางมาวมยครี ทคมล ี  

2 04010002 นายธนพล มควรรณคีรี  

3 04010003 นางมาวทิพวัลย์ น้อยนหญ่  

4 04010004 นายึคภฤาา์ วิณโรจน์  

5 04010005 นางมาวจคฑาทิพย์ เนชื้อเนมืองแมน  

6 04010006 นายาฤาดา ึรีวิชา  

7 04010007 นายจตครพล เนดชโฮม  

8 04010008 นางมาวชลิตา อันมค้  

9 04010009 นางมาวนภัมนันท์ อินชิด  

10 04010010 นางมาวึึิธร ภูเนลามิงห์  

11 04010011 นางมาวมคทธิตา มคธรรม  

12 04010012 นางมาวจิราภา คงมิส  

13 04010013 นางมาวภนิดา อมรมิน  

14 04010014 นายึรีรัตน์ นาโมา  
 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 04020001 นายพงึาร มีโมดา  

2 04020002 นายึคภฤาา์ จิตมาตย์  

3 04020003 นายพาคิน มาหัม  

4 04020004 นางมาวพัชราภรณ์ สคตรสครี  

5 04020005 นางมาวปานทิพย์ แา้วาันยา  

6 04020006 นางมาวโชติาา หอมนาน  

7 04020007 นายพชร ไหลริน  

8 04020008 นายนิวัฒน์ มิมลี  

9 04020009 นางมคดธิดา ธิวะโต  
/มา้าวิชา… 
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

10 04020010 นางมาวจคฑามาึ โยลัย  

11 04020011 นางมาวธัญวรัตน์ โพธิ์ทองดี  

12 04020012 นายปิยะณัฐ พันเนพ็ชร  

13 04020013 นายอภิมิทธิ์ พคฒิปัญญาาคล  
 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ วิชาเอกการประมง 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 04030001 นายธีรภัทร ฟัาเนทพ  
2 04030002 นายธนาาร เนหมพลชม  
3 04030003 นางมาวจันทาานติ์ พรหมหา  
4 04030004 นางมาวพรนิพา นามมนตรี  
5 04030005 นายาิตติึัาดิ์ ติดมา  

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 04040001 นางมาวเนพชรรัตน์ ตันม ี  

2 04040002 นายวรรธนา ดีรัาา์  

3 04040003 นางมาวมลธิรา อคทามี  

4 04040004 นางมาวนัฐมล รัชสคตร  

5 04040005 นางมาวฑริตา นัาท าเนาวียน  

 
 
 

 
 

/คณะวิทยา… 
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คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ก าหนดการสอบ 
 

 
วันที่  28  มีนาคม  2560 

 
เนวลา  08.30 – 09.00 น.  รายงานตัวพร้อมลงชื่อเน้้ามอส 

 เนวลา  09.00 – 12.00 น.  มอสมัมภาาณ์   
 

สถานที่สอบสัมภาษณ์  :  ห้องM 309  ชั้น 3  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะวิทยา… 
 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สาขาวิชาการบัญชี 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 07010001 นางมาว้นิาฐา แมนโมม  
2 07010002 นางมาวมควนันท์ ประพัึรางค์  
3 07010003 นางมาวเนตชินี ดีโย  
4 07010004 นางมาวน้ าทิพย์ ดีลา  
5 07010005 นางมาวชลาาญจน์ วรจิต  
6 07010006 นางมาวสคหลัน ผิวเนหลือง  
7 07010007 นางมาวึิริาานดา แมงมว่าง  
8 07010008 นางมาวรัชนี ตาาลม  
9 07010009 นางมาวาัลยา ตอจัสต้น  
10 07010010 นางมาวปาริฉัตร จ าปา  
11 07010011 นางมาววันวิมา้์ ารมดี  
12 07010012 นางมาวจิณณพัตร อินาลา  
13 07010013 นางมาวเนาึิณี เนงินมันเนทียะ  
14 07010014 นางมาวอรอคมา พรหมคนซื่อ  
15 07010015 นางมาวมควัลชณา คนหาญ  
16 07010016 นางมาวนภาพร พันโาฎิ  
17 07010017 นางมาวฐิติพร ค าคู  
18 07010018 นายพันธ์เนทพ ึรีมลคล  
19 07010019 นางมาวเนมาร์วจ ี ไชยรัตน์  
20 07010020 นางมาวจาริณี เนหง้าโอมา  
21 07010021 นางมาวมคทนิตา วิชาาคล  
22 07010022 นางมาวชัชฎา งอยภูธร  
23 07010023 นางมาวดรรชนี สาดตามาว  
24 07010024 นางมาวนฤมล มีลาลัย  
25 07010025 นางมาวชลดา นจทัึน์  
26 07010026 นางมาว้นิาฐา ค าไพย์  
27 07010027 นางมาวประภามิริ ธัญทวีวรรณ  
28 07010028 นางมาวนลินี มานะดี  
29 07010029 นางมาวมคชาดา โอ้น  

 
/มา้าวิชา… 

สาขาวิชาการบัญชี 
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

30 07010030 นางมาวปิยะรัช พรมลา  
31 07010031 นางมาวพัชรี นวลงาม  
32 07010032 นางมาวพัชรพร อารีรมย์  
33 07010033 นางมาวอรยา าืาทอง  
34 07010034 นางมาวพัชฎาภรณ์ สูคะธรรม  
35 07010035 นางมาวหนก่งฤทัย เนนื่อง้ันตี  
36 07010036 นางมาวไพรวัลย์ สคญเนหลา  
37 07010037 นางมาวพิมพ์ลดา พิมพ์ค า  
38 07010038 นางมาวมริดา หาค าวงค์  
39 07010039 นางมาวนิธิพร หงาาวงึ์  
40 07010040 นางมาวจคฬาลัาา์ ดอาไม้  
41 07010041 นางมาวอภิญญา ึรีลาึัาดิ์  
42 07010042 นางมาวจิราภรณ์ โจมแพง  
43 07010043 นางมาวณัฐพร แคว้นคอนฉิม  
44 07010044 นางมาวอาภาพร อวนวัง  
45 07010045 นางมาวรัชฎา มิงห์  
46 07010046 นางมาวพรนภา หงา์ทอง  
47 07010047 นางมาวจคฑามาึ มิมรคณ  
48 07010048 นางมาวละอองดาว นิวงาา  
49 07010049 นางมาวแรมจันทร์ วงค์ชาชม  
50 07010050 นางมาวคนกงนิต สคญยะึรี  
51 07010051 นางมาวพัชรีพร ค าเนหมือง  
52 07010052 นางมาวผคมดี มร้อยมัาค า  
53 07010053 นางมาวเนสญจรัตน์ พฤาาาาร  
54 07010054 นางมาวนิธิรัาา์ โคตรตา  
55 07010055 นางมาวเนมวีญา อินทะวงค์  
56 07010056 นางมาวมคจินันท์ ชัยมงคล  
57 07010057 นางมาวอัจฉรา ค าลือ  
58 07010058 นางมาวารรณิาาร์ รัึมี  
59 07010059 นางมาวภัชญาณีย์ ต้นนหญ่  

 
/มา้าวิชา… 

สาขาวิชาการบัญชี 
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

60 07010060 นางมาวทิวาวรรณ ผาท้าย  
61 07010061 นางมาวึยามล คค้มาลาง  
62 07010062 นางมาวรัตนา มารมิทธิ์  
63 07010063 นางมาวตติยา โยลัย  
64 07010064 นางมาวปณิตตรา โปวังมา  
65 07010065 นางมาวมลทาารณ์ อคทโท  
66 07010066 นางมาวธารทิพย์ ปามคทา  
67 07010067 นายอรรถพร พิมเนมน  
68 07010068 นางมาววีรยา นนทะวงค์ึรี  
69 07010069 นางมาวนันธิชา รันึรี  
70 07010070 นางมาววรรณวิมา เนม้นเนาา  
71 07010071 นางมาวไพจิตร เนหง้าโอมา  
72 07010072 นางมาวพิมพ์ยคภา สริวารภูริวัฒน ์  
73 07010073 นางมาวณัฐธมล มคค าภา  
74 07010074 นางมาวอินทิรา พ่อไชยราช  
75 07010075 นางมาววิจิตรา คคณ้ยัน  
76 07010076 นางมาวรัชนี ไชยรี  
77 07010077 นางมาวอรอนงค์ ไชยริสูรณ์  
78 07010078 นางมาวมณีวรรณ เนชื้อค าฮด  
79 07010079 นางมาวนคจรี มังึรี  
80 07010080 นางมาววรรณวิมา เนทพคนดี  
81 07010081 นางมาววรรณา แซ่คู  
82 07010082 นางมาวอคสลรัตน์ มาราช  
83 07010083 นางมาวมัทนาวดี ประาิจชัย  
84 07010084 นางมาวมควรรณา มมึรี  

 
 
 
 
 
 

/มา้าวิชา… 
สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 07020001 นางมาววิจิตรา ค าชนะ  

2 07020002 นายชาคริต ยอยงค์  

3 07020003 นายนพรัตน์ ผลเนหลือ  

4 07020004 นายวันมงคล สคทธิจัาร ์  

5 07020005 นางมาวานาวรรณ มาตมคต  

6 07020006 นายนราวิชญ์ ึรี้ันทอน  

7 07020007 นายภาณคพงึ์ ยอดเนถ่ือน  

8 07020008 นางมาวธวัลรัตน ์ เนชื่ออาาา  

9 07020009 นายปฏิภาน แวงดา  

10 07020010 นายวรเนทพ โพธิ์เนตี้ยอ่วม  

11 07020011 นางมาวมณีดาว มาดา  

12 07020012 นายธีรพงา์ มหาวงค์  

13 07020013 นายมคชิน อูปแา้ว  

14 07020014 นายพัลลภ มาลีาคล  

15 07020015 นายธนวัฒน ์ มคจาโน  

16 07020016 นายนัฐตพล ค ามวัมดิ์  

17 07020017 นายจัารพงึ์ พ่อเนาา  

18 07020018 นายอัาฎา โอ้น  

19 07020019 นายชญานิน ป้องทอง  

20 07020020 นายพัฒนา หมู่จันทร์  

 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 07030001 นางมาวพิมพ์พิมคทธิ์ เนจริญชัย  

2 07030002 นางมาวภัมมรา ้ันติคเนชนชาติ  

3 07030003 นางมาวรัตนธิดา คัณทัาา์  

4 07030004 นายจัารพงา์ ปัดแพง  
 

 /มา้าวิชา… 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 



- 18 - 
 

  

 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

5 07030005 นางมาววัชราภรณ ์ อ่อนค ามา  

6 07030006 นางมาวธนภรณ์ เนพ็ชรแนม  

7 07030007 นายเนมามรรค์ จันเนม  

8 07030008 นางมาววริมรา ยอดลี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/วิทยาลัย… 
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วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
 

ก าหนดการสอบ 
 

วันที่  28  มีนาคม  2560 
 

เนวลา  08.30 – 09.00 น.  รายงานตัวพร้อมลงชื่อเน้้ามอส 
 เนวลา  09.00 – 16.00 น.  มอสมัมภาาณ์   
 
สถานที่สอบ  :  ห้องประชุมรามราช  ชั้น  1   อาคารศรีโคตรบูรณ ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยว 

  และอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/วิทยาลัย… 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
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สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 09010001 นางมาวชนานันท์ ึรีทิึ  

2 09010002 นางมาวรามรี เนายมูงเนนิน  

3 09010003 นายณัฐมิทธิ์ โคตรเนมืองยึ  

4 09010004 นางมาวาัญณิาา เนปรื่องวิชา  

5 09010005 นางมาวชลธิฌา จิตธรรม  

6 09010006 นายวงึวีร์ มคสิน  

7 09010007 นางมาวชฎาพร เนมืองซอง  

8 09010008 นางมาวภาพิมล เนมนาอินทร์  

9 09010009 นางมาวารานา อินทรด า  

10 09010010 นายอาทิตย์ จิตมั่น  

11 09010011 นางมาวธิดารัตน์ แผงดา  

12 09010012 นางมาวมิริยาาร ึรีอาจ  

13 09010013 นางมาวปิยธิดา เนาตมีพรม  

14 09010014 นางมาวมคพิชชา มาดี  

15 09010015 นางมาวณัฐชา มีทองแมน  

16 09010016 นางมาวเนาวริน งอยภูธร  

17 09010017 นายาิตติภัฎ ธรรมวรรณ  

18 09010018 นางมาวจริญญา หนูเนผือา  

19 09010019 นางมาวอภิรดา ปาวัน  
 

 
 สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 

 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 09020001 นายฐิติพัฒน์ ชาพิลา  

2 09020002 นางมาวอารียา โชติวคฒิมนตร ี  

3 09020003 นางมาวเนพ็ญนะภา พ่อยันต์  

4 09020004 นางมาวทิพวรรณ จคไธมง  
 

/มา้าวิชา… 
สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

5 09020005 นางมาวสัณฑิตา วงค์แมงน้อย  

6 09020006 นางมาวจันทรวิมล ึรีมคภา  

7 09020007 นางมาวาคลฤดี ไชยอคตม์  

8 09020008 นายจีรภัทร โทาา  

9 09020009 นางมาวลลิตา มณีลคน  

10 09020010 นางมาวพรชิตา ค ามอน  

11 09020011 นางมาวปริญญา เนทพคนดี  

12 09020012 นายอนคพล ลคนลา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะวิทยา… 
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คณะวิทยาศาสตร์ 
 

ก าหนดการสอบ 
 
 

วันที่  27  มีนาคม  2560 
 

เนวลา  08.30 – 09.00 น.  รายงานตัวพร้อมลงชื่อเน้้ามอส ห้องมอส 401 
 เนวลา  09.00 – 10.00 น.  มอสความรู้ความมามารถทั่วไป 

เนวลา  10.00 – 11.00 น.  มอสความรู้ความมามารถทางวิชาเนอา 
เนวลา  11.00 – เนป็นต้นไป  มอสมัมภาาณ์   

 
สถานที่สอบ  :  ห้อง 300 ที่นั่ง ชั้น 3  อาคารเรียนวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
           มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะวิทยา... 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
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สาขาวิชาเคมี 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 14010001 นางมาวรัชนีาร อคปทคม  

2 14010002 นางมาวเนฟ้ืองฟ้า ค าแหง  

3 14010003 นายปริวัตร ฟ้าหลั่น  

4 14010004 นางมาวธิดารัตน์ ค าภูแมน  

5 14010005 นางมาวอริมา พรมลี  

6 14010006 นายึิ้รินทร์ พนาพงา์พิมคทธิ์  

7 14010007 นายชัชชล เนจียห์มาคล  

8 14010008 นางมาวภัทรมคดา วะมครีย์  

9 14010009 นางมาวนิรคชา ลานมันทัด  
 

สาขาวิชาชีววิทยา 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 14030001 นางมาวธนพร วิลัย  

2 14030002 นางมาวจินตนา สคญเนลิึ  

3 14030003 นางมาวมิริพร มัาด ี  

4 14030004 นางมาวมคนิตา มิงหาอาจ  

5 14030005 นางมาววิชญดา สรมม าลี  

6 14030006 นายเนนรมิตร นานาไพร  

7 14030007 นางมาวเนจนจิรา ท่าช่วงท าเนล  

8 14030008 นางมาววิไลภรณ์ ปีคคณ  

9 14030009 นางมาวมคมนต์ทิพย์ นันตะมค้  

10 14030010 นายปฐมพงา์ จันมี  

11 14030011 นางมาวอินทิรา ปัชชามาตย์  

12 14030012 นายยคทธพิชัย แจนโานด ี  

13 14030013 นางมาวชนัญธิดา โมง ค้นทด  

14 14030014 นางมาวมคาัญญา สคญา้อน  

15 14030015 นางมาวมคมนต์ฑา นันตะมค้  
 

/มา้าวิชา… 
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สาขาวิชาชีววิทยา 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

16 14030016 นางมาวพัชรพร วงาา  

17 14030017 นางมาวรมินทรา มค้แมวง  

18 14030018 นางมาวชนนิาานต์ พิพัฒน์าคล  

19 14030019 นางมาวพัทธนันท์ อ่อนน้อม  

20 14030020 นางมาวพรชิตรา วิเนึาวงาา  

21 14030021 นายา้องภพ เนนินมคทธิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะวิึวารรม… 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

ก าหนดการสอบ 
 
 
 

 
วันที่  28  มีนาคม  2560  
 

 เนวลา  08.30 – 09.00 น.  รายงานตัวพร้อมลงชื่อเน้้ามอส 
 เนวลา  09.00 – 11.00 น.  มอสความรู้ความมามารถทั่วไป  

เนวลา  13.00 – 16.00 น.  มอสมัมภาาณ์   
 
 

สถานที่สอบ   ห้องเรียน 294 ที่นัง่ ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยนครพม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะวิึวารรม… 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      

 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 16010001 นางมาวอรทัย าองค า  

2 16010002 นางมาวาัลยา สคญโชติ  

3 16010003 นายึิาฏิเนวช เนส็ญจ้นัธ์  

4 16010004 นายถนัดาิจ นาโควงึ ์  

5 16010005 นางมาวพรนภา มิทธิรัตน ์ ณ  นครพนม  

6 16010006 นางมาวเนพชรมณี สคญพรมอ่อน  

7 16010007 นายเนฉลิมฤทธิ์ มมดี  

8 16010008 นายธนเนดช อาจวิชัย  

9 16010009 นายนพลัาาณ์ พิรา  

10 16010010 นายมคเนมธ นารีนคช  

 
สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา      

 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 16020001 นางมาวมคนิมา มาตะคม  

2 16020002 นายเนอาภพ พิมคทธินันท์ชัย  

3 16020003 นายาันตพงึ์ แมงงาม  

4 16020004 นายชายชาญ โถแพงจันทร์  

5 16020005 นายมิรวิชญ ์ แา้วชะเนนตร  

6 16020006 นายพิพัฒน์พงา์ ดมหอม  

7 16020007 นายฐิติพงึ์ มควรรณมาโจ  

8 16020008 นายธนาาร าันหาวงา์  

9 16020009 นายจิรายคม ประยูรโต  

10 16020010 นายมหพัฒน์ ทิพยะมาต  

11 16020011 นายนพชัย มะละาา  

12 16020012 นายภูวดล ปันตาโม  
 
 

/มา้าวิชา… 
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา      
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

13 16020013 นายอดิึัาดิ์ ึรึิริ  

14 16020014 นายวิธวัช ประทคมมัง  

15 16020015 นายชานนท์ เนชี่ยว้จร  

16 16020016 นายาฤต าคลเนมือง  

17 16020017 นางมาวึึิวมล นิภารัตน์  

18 16020018 นายชัชพล พรมวัฒน์  

19 16020019 นายณัฐวคฒิ ฝังนิล  

20 16020020 นางมาวาัณฑิมา ลออวัฒนาคล  

21 16020021 นายณัฐพล อสอค่น  

22 16020022 นายตะวัน มาตย์เนถื่อน  

23 16020023 นายมราวคธ เนมนามี  

24 16020024 นางมาวมคนันทา ทรายแา้ว  

25 16020025 นางมาวมครัตนา มวนมอน  

26 16020026 นายาฤตเนมธ โครตมว่าง  

27 16020027 นายณัฐพล เนตโช  

28 16020028 นายอมเนรึ แผงดา  

29 16020029 นายทรงยึ จันนาวัน  

 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       

 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 16030001 นายมครชาติ จัารชคม  

2 16030002 นายปฏิภาณ นามเนวช  

3 16030003 นายมิทธินนท์ ึรีมวัมดิ์  

4 16030004 นายอธิปพัฒน์ โตาคลเนาียรติเนดชา  

5 16030005 นางมาวอรรถพร ผิวงาม  

6 16030006 นางมาวทัาาพร แซ่ลี  

7 16030007 นายเน้ตต์ตะวัน โชติชื่น  

 
/มา้าวิชา… 
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สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์       
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

8 16030008 นายเนาียรติึัาดิ์ สัญลคมัน  

9 16030009 นายณัฐวคฒิ สริสูรณ ์  

10 16030010 นายฐิรวัฒน ์ พิมต้น  

11 16030011 นางมาวเนนติาานต์ ภูยางมิม  

12 16030012 นายอดิึร าิมาลี  

13 16030013 นายเนาียรติึัาดิ์ ผาอินดี  

14 16030014 นายปริญญาาร มินมะาะ  

15 16030015 นายวรคตน์ นิท ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/้้อมูล้องคณะ... 
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ข้อมูลของคณะ/วิทยาลัยในสังกัดมหาวทิยาลัยนครพนม 

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

เนล้ที่ 167 หมู่ 8 ส้านเนนินมะอาด ต.นาราชควาย อ. เนมือง จ. นครพนม  48000 โทร. 042 - 587100 

ผู้ประมานงาน  :  นางมาวนันทภัค ต้นโพธิ์ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  เนล้ที่  214 หมู่ 12  ถ. นิตโย  ต. หนองญาติ  อ. เนมือง จ. นครพนม  48000  โทร.  042 - 503777 

 ผู้ประมานงาน  :  ว่าที่ร้อยตรีเนนตรนภา  แมงเนชื้อพ่อ   

คณะเกษตรและเทคโนโลยี 

 เนล้ที่ 103 หมู ่3   ถ.ชยางาูร ต.้ามเนฒ่า อ.เนมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 042 - 532471 

 ผู้ประมานงาน  :  นางมาวึิริวรรณ  หาวิลี  

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เนล้ที่ 167 หมู่ 8 ส้านเนนินมะอาด ต.นาราชควาย อ. เนมือง จ. นครพนม  48000  โทร. 042 - 587289 

ผู้ประมานงาน  :  นายเนดชา  วงึ์ปัมมะ   
  

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  

 เนล้ที่ 103 หมู่ 3   ถ.ชยางาูร ต.้ามเนฒ่า อ.เนมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 042 - 532468 

 ผู้ประมานงาน  :  นางอัจฉราพรรณ  ปริญญเนมวี 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 

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

ผู้ประมานงาน : นางมาวมนธยา คนหาญ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เนล้ที่  214  หมู่ 12  ถ. นิตโย  ต. หนองญาติ  อ. เนมือง จ. นครพนม  48000  โทร. 081 - 7178486 

ผู้ประมานงาน  :  นายอภิวัฒน์  แา้วม่อง 

กองส่งเสริมวิชาการ ฯ ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 เนล้ที่ 103 หมู่ 3  ถ.ชยางาูร ต.้ามเนฒ่า อ.เนมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 042 – 532477 – 8 ต่อ 403 

ผู้ประมานงาน  :  นายณัฐพงา์  คะปัญญา   

 

 

 

 

/หลัาฐาน 
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หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 
 

1.  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่มวมหมวาและแว่นตามีด า  ้นาด  1  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เนาิน  6  เนดือน จ านวน  1  รูป 
2.  นสมมัครคัดเนลือาฯ (มามารถพิมพ์ได้จาาระสสมมัครเนรียนออนไลน์) 
3.  ม าเนนาสัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  แผ่น  
4.  ม าเนนาทะเนสียนส้าน  จ านวน  1  แผ่น 
5. ระเนสียนแมดงผลาารเนรียน  (ปพ. 1)  จ านวน  1 ฉสัส   

- ารณผีู้มมคัรที่า าลัง กึาาาอยู่  นช้ระเนสียนแมดงผลาารเนรียน  (ปพ.1)  5 ภาคเนรียน  นัสตั้งแต่ระดัสชั้น
มัธยมึกาาาปีที่ 4  ถกงระดัสชั้นมัธยม กึาาาปีที่ 6  เนทอม 1 หรือเนทียสเนท่า   

- ถ้าม าเนร็จาารึกาาาแล้ว  นช้ระเนสียนแมดงผลาารเนรียน  (ปพ.1)  6  ภาคเนรียน  นัสตั้งแต่ระดัสชั้น
มัธยมึกาาาปีที่ 4  ถกงระดัสชั้นมัธยม กึาาาปีที่ 6 หรือเนทียสเนท่า  

6. นสรัสรองผลาารึกาาา  (ปพ.7)  จ านวน  1 ฉสัส 
7. เนอามารอ่ืนที่เนาี่ยว้้อง 

การแต่งกาย 

ชคดนัาเนรียนหรือชคดนิมิตนัา กึาาา 
 
หมายเหตุ  : 1.  เนอามารทคาฉสัส  จะต้องลงลายมือชื่อรัสรองม าเนนาถูาต้องด้วย 
                    2.  เนา็สม าเนนานสเนมร็จาารช าระเนงินค่ามมัคร   
                    3.  ารณีท่ีผู้มมัครน าเนอามารเนท็จมาประาอสาารมมัคร หรือแมดงาารอย่างนดอย่างหนก่ง    
       ที่เนป็นเนท็จ หาามหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพสนนภายหลัง จะต้องถูาตัดมิทธิ์าารเน้้าึกาาา  

 
 
 
 
 
 

 

โปรดทราบ 
 

1. สคคคลที่ผ่านาารมอสมัมภาาณ์  และได้รายงานตัวช าระค่าธรรมเนนียมาารึกาาาาัสมหาวิทยาลัยนครพนมแล้ว   

มหาวิทยาลัยนครพนมจะแจ้งรายชื่อให้สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์ในการสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ระบบกลาง   (Admissions)  ประจ าปีการศึกษา  2560 

2. เนมื่อช าระค่าธรรมเนนียมต่าง ๆ แล้วมหาวิทยาลัย้อมงวนมิทธิ์  จะ้อรัสคืนไม่ได้  ไม่ว่าารณีนด ๆ  
       
 


