
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง  รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   
ระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับตรงโควตา  ประจ าปีการศึกษา 2561 

 

 
ตามที่  มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์  เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม    

ระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับตรงโควตา  ประจ าปีการศึกษา  2561  ในระหว่างวันที่  23 – 25 เมษายน  
2561  ไปแล้วนั้น   

 มหาวิทยาลัยนครพนม  จึงประกาศรายช่ือบุคคลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนครพนม  ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้ารับรหัสผ่านในระบบสมัครเรียนออนไลน์ เพื่อยืนยัน
สิ ท ธ์ิ ใน ร ะบ บ  Claearing House  ใน ระห ว่าง วัน ที่   3  – 6   พ ฤษ ภ าคม   2561   ผ่ าน ท างเ ว็บ ไซ ต์ 
http://tcas.cupt.net/ รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศนี้   หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อขอข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่  กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  หมายเลข
โทรศัพท์  0 – 4253 - 2477 - 8  ต่อ  704 
 

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

    ประกาศ  ณ  วันที่   30   เมษายน  พ.ศ. 2561   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี) 
                       รองอธิการบดี  ปฏิบัตริาชการแทน  

           อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/เอกสารแนบ... 
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เอกสารแนบท้ายรายช่ือผูผ้่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธ์ยืนยนัตนผ่านระบบ Clearing House 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โควตาต้นกล้าดอกปีบ  จ านวน 20 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 611020132 นางสาวกานต์ธิดา พิมุขกรพงศ์  

2 611020247 นางสาวนีรชา มิตพะมา  

3 611020253 นางสาววิลัยวรรณ สิงห์งอย  

4 611020279 นางสาวนริศรา สิทธิศักดิ ์  

5 611020340 นางสาวนิยาพร เสียงล้ า  

6 611020370 นายธนวัฒน์ ค ามุงคุณ  

7 611020413 นางสาวชนินาถ พูนปรญิญา  

8 611020422 นางสาวจริาภรณ์ โกสายา  

9 611020427 นางสาวจุฬารัตน์ ฉายเรือง  

10 611020457 นางสาวปุณยนุช ประโคทัง  

11 611020529 นางสาวเจนจริา คนหาญ  

12 611020756 นางสาวธนภรณ์ วังคีรี  

13 611020822 นางสาวสุภาวดี ไตรวงศ์ย้อย  

14 611021153 นางสาวชลลดา ไชยงาม  

15 611021187 นางสาวอริศรา สุวรรณ์ทา  

16 611021351 นางสาวภัทรวด ี แสนโคตร  

17 611021384 นางสาวกรชนก นนทวงษ์  

18 611021394 นางสาวกุลสตร ี ศรีเรอืงสุข  

19 611021430 นางสาววีรยา ปะนาโก  

20 611021553 นางสาวสุภามณี ราชวงอุระ  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โควตาบุตร ตชด. ภาค 2  จ านวน 5 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 611030153 นางสาวอรดา บุตรศาสตร ์  
2 611030364 นางสาวนวรัตน์ อินทะนนท ์  

3 611030478 นางสาวภัทราพร คูหานา  

4 611030752 นางสาวณภัทชา ช่ืนบุญเพิม่  

5 611031156 นางสาวธัญลกัษณ์ มานะวงษ์  
/หลักสูตร... 



- 3 - 
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยฯ จ านวน 26 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 611061222 นางสาวพรศิร ิ เกตุฤทธ์ิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 

2 611041023 นางสาวศุภมาศ ตะวังทัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 

3 611041306 นางสาวเพญ็พิชชา ราโชธร โรงพยาบาลบึงกาฬ 

4 611041677 นางสาวกุลสตร ี วิเศษศรี โรงพยาบาลบึงกาฬ 

5 611041541 นางสาวกาญจนา ทองใคร ้ โรงพยาบาลบ้านแพง 

6 611040546 นางสาวณัฐกานต์ สวนียานันท ์ โรงพยาบาลกุสุมาลย ์

7 611061441 นางสาวสุดธิดา พรหม โรงพยาบาลนครพนม 

8 611041545 นางสาวจณิสตา สายค า โรงพยาบาลนครพนม 

9 611041513 นางสาวจุฑาภรณ์ บุญก้อน โรงพยาบาลเรณูนคร 

10 611041509 นางสาวพัณทิภา อุสาพรหม โรงพยาบาลนาหว้า 

11 611040360 นางสาวปาณิศา ค าเพ็งอาจ โรงพยาบาลวานรนิวาส 

12 611041147 นางสาวชุตินันท ์ ยาทองไชย โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ 

13 611020935 นางสาวกมลลกัษณ์ ไชยพาฤทธ์ิ โรงพยาบาลมุกดาหาร 

14 611041370 นายคมกริช พาลุกา โรงพยาบาลมุกดาหาร 

15 611040856 นางสาวดารณี วริสาร โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

16 611041164 นางสาวจันทนิภา ค าผาลา โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

17 611040421 นางสาวรจุิตรา โพธิสวัสดิ ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

18 611040559 นางสาวกนกวรรณ ไร่สงวน โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

19 611040750 นางสาวฉัตรฐิยา ภารเจิม โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

20 611041022 นางสาวกรรณิการ ์ ภาระพงษ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

21 611041104 นางสาวปิยธิดา พันทะล ี โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

22 611041436 นางสาวธิติมา สังรวมใจ โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

23 611041446 นางสาวนันทพร ระดาเขต โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

24 611041539 นางสาวภัทรสุดา เดชอุทัย โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

25 611041641 นางสาวลลิตวดี ศรีทับทมิ โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

26 611060178 นางสาวศิริรัตน์ หันประดิษฐ ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์

 
 

/หลักสูตร... 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 88 คน 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 610600455 นางสาวเจนจริา โทสันเทียะ  

2 610600396 นางสาวเมลดา ธรรมสรณกลุ  

3 611040238 นางสาวจริยา อรุณรัตน์  

4 611060049 นางสาวปิยะนันท ์ โนนตูม  

5 611060101 นายยงยศ จันปัญญา  

6 611060125 นางสาวสริิวรรณ ออทอลาน  

7 611060208 นางสาวอิสรียา อมรฤทธ์ิ  

8 611060221 นางสาวกชกร นารีบุตร  

9 611060259 นางสาวนพรัตน์ หนูพร  

10 611060333 นางสาวพัณณิตา ผางค า  

11 611060339 นางสาวมะลิวรรณ บุญเมือง  

12 611060353 นางสาวประภัสสร แก้วเนตร  

13 611060362 นางสาวสุดารัตน์ สุวอ  

14 611060372 นางสาวนาลิตา พรมบุตร  

15 611060381 นางสาวมนสิชา เสาร์จันทร ์  

16 611060390 นางสาวสุกญัญา หมวดไธสง  

17 611060419 นางสาวณัฐธิดา บางทราย  

18 611060455 นางสาวนิรชา เวชบรรพต  

19 611060459 นางสาวณัฐพร จิตมาตย ์  

20 611060463 นางสาวญานี พูลมะณี  

21 611060477 นางสาวอิสริยาภรณ์ ภูบาทา  

22 611060483 นางสาวพรรณวิภา วงค์ตาพรม  

23 611060614 นางสาวพรพิมล โคตรหานาม  

24 611060620 นางสาวนันทวัน สกุลโพน  

25 611060623 นางสาวสุพัตตรา ระวังวงค์  

26 611060639 นางสาวอาทิตยา มุขรักษ์  

27 611060640 นางสาววิภาดา สอนสุภาพ  

28 611060677 นางสาววิภาดา สาริคาร  

29 611060681 นางสาวอนิสรา วงศ์จันทร ์  
/หลักสูตร... 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

30 611060708 นางสาวกิตติกานต์ รัตนศร ี  

31 611060710 นางสาววรรณวิสา กุมภิโร  

32 611060748 นางสาวภัทรวด ี บุตรโต  

33 611060802 นางสาวสุดาภา จันทะรังษี  

34 611060811 นางสาวพิมพ์ชนก เพียผือ  

35 611060833 นางสาวมุกมณี สืบส าราญ  

36 611060854 นางสาวจริยา ทองมาก  

37 611060877 นางสาวปิยะนุช ดอนสามารถ  

38 611060904 นางสาวมธุรดา ตาลวิลาศ  

39 611060908 นางสาวศศิประภา ภูแป้ง  

40 611060911 นางสาวพรนภัส พลวงค์ษา  

41 611060920 นางสาวศิริรัตน์ ไกยกิจ  

42 611060965 นางสาวนาถตยา ค าหงศ์สา  

43 611061001 นางสาวกิตติยาภรณ์ แสนอุบล  

44 611061019 นางสาวธนวรรณ นิมานบูรณวิจิตร  

45 611061043 นางสาวกานต์ชนก ชมศรีหาราช  

46 611061052 นางสาวธัญญภรณ์ ไพกะเพศ  

47 611061070 นายอภิชัย นาทองไชย  

48 611061079 นางสาววลัยลกัษณ์ วารินทรา  

49 611061089 นางสาวณัฏฐา ต๊ะมูล  

50 611061103 นางสาวสริินาถ ไชยผง  

51 611061119 นางสาวสุภาภรณ์ รุ่งโรจน ์  

52 611061134 นางสาวศรสีุดา ค าพิมพ์  

53 611061169 นางสาวรัศม ี สุทธิประภา  

54 611061205 นางสาววิไลลักษณ์ มัชฌิโม  

55 611061227 นางสาวสุชานาถ ชมช่ืน  

56 611061256 นางสาวชฎาพร พรมมะด ี  

57 611061260 นางสาวกุลณัฐ กาวน  

58 611061265 นางสาวกัญญาวีร ์ ศรีชาย  
/หลักสูตร... 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

59 611061286 นางสาวชลดา อาจหาญ   

60 611061312 นางสาวอมรรัตน์ สะพานแก้ว   

61 611061319 นางสาวนันธิดา บุญชาญ   

62 611061320 นายสุรเดช วงศ์แหวน   

63 611061346 นางสาววรรณี ปาค าทอง   

64 611061362 นางสาวธนภรณ์ ไตรทิพย์   

65 611061368 นางสาวณัฐฐินันท ์ สัจธรรม   

66 611061385 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์   

67 611061402 นางสาวจุฑามาศ สงวนนาม   

68 611061405 นางสาวสุดารัตน์ ธานี   

69 611061409 นางสาวอุไรวรรณ ศรีสลุัย   

70 611061412 นางสาวรวิสรา กล้ายุทธ   

71 611061455 นางสาววันทนา คดอ่ า   

72 611061460 นางสาวกาญจนา ลาวัล   

73 611061464 นางสาวมณธิรา โพธิชัย   

74 611061467 นางสาวสุชาดา ไหมทอง   

75 611061482 นางสาวพลอย รัตนพร   

76 611061520 นางสาวสุนิษา คณาชอบ   

77 611061527 นางสาวสุธิตา ไกรยะสินธ์   

78 611061542 นางสาวอภิญญา ใจภักดี   

79 611061547 นางสาวชลธิชา ไชยมาตย์   

80 611061558 นางสาวนารรีัตน์ บูระพิน   

81 611061563 นางสาวศรันย์พร ขันตี   

82 611061600 นายกฤษณพงศ์ ริยะบุตร   

83 611061616 นางสาวพรนภา บุญลอ้ม   

84 611061624 นางสาวทัทริยา สุระเทวี   

85 611061628 นางสาวกุลชุล ี ช่ืนเปรื่อง   

86 611061631 นางสาวอัจฉรา อุประ   

87 611061663 นางสาวอินธิอร ธิอามาตย์   
/หลักสูตร... 
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หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

88 611061667 นางสาวชลิตา ทับทิม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ปฏิทิน... 
 
 



- 8 - 
 

ปฏิทินก าหนดการการรับรหัสและยืนยันสิทธิ์ Clearing House 

ล าดับท่ี วันท่ี กิจกรรม 

1 
ระหว่างวันที่  30 เมษายน  

ถึงวันที่ 6  พฤษภาคม  2561 
เข้ารับรหสั  Clearing  House  เพื่อเข้ายืนยันสิทธ์ิ  
ทางเว็บไซต์  http://entry.npu.ac.th  

2 วันที่  3 – 6  พฤษภาคม  2561 
ท าการยืนยันสิทธ์ิในระบบ  Clearing  House ผ่านทางเว็บไซต์  
http://tcas.cupt.net/ 

3 วันที่  8  พฤษภาคม  2561 

ประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิ  และมสีิทธ์ิเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยนครพนม  ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://www.npu.ac.th/  
และ  http://entry.npu.ac.th   

4 14 – 15  พฤษภาคม  2561 รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม     

 
รายละเอียดการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House 

 

1. การรับรหัส  Clearing  House   
 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้ารบัรหัส  Clearing  House  เพือ่เข้ายืนยันสิทธ์ิ ผ่านทางเว็บไซต์  
http://entry.npu.ac.th   

2. การยืนยันสิทธิ์  Clearing  House  
 ผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาต้องท าการยืนยันสิทธ์ิในระบบ  Clearing  House ผ่านทางเว็บไซต์  http://tcas.cupt.net/  
 
3.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   
 มหาวิทยาลัยนครพนมจะประกาศรายช่ือผู้ยืนยันสิทธ์ิ  และมีสิทธ์ิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม                  
ในวันที่  8  พฤษภาคม  2561  ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.npu.ac.th/ และ  http://entry.npu.ac.th   

 

http://entry.npu.ac.th/
http://tcas.cupt.net/
http://www.npu.ac.th/
http://entry.npu.ac.th/
http://tcas.cupt.net/

