
 
 

  
 

 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง  รายชื่อบุคคลท่ีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม   

ระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับตรงโควตา ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 

ตามที่  มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม 
ระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับตรงโควตา  ประจ าปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่  5  มกราคม -  26  กุมภาพันธ์  
2561  ไปแล้วนั้น   

มหาวิทยาลัยนครพนม  จึงประกาศรายช่ือบุคคลที่มีสิท ธ์ิสอบสัมภาษณ์  เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยนครพนม  ระดับปริญญาตรี  ประเภทการรับตรงโควตา  ประจ าปีการศึกษา 2561  โดยจะด าเนินการ
สอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่  25  เมษายน  2561  และจะประกาศรายช่ือผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์   ในวันจันทร์ ที่  
30 เมษายน  2561  ทางเว็บไซต์  www.npu.ac.th และระบบรับสมัครเรียนออนไลน์  เพื่อยืนยันสิทธ์ิในระบบ  
Clearing  House   ในระหว่างวันที่  3 - 6 พฤษภาคม  2561 ทางเว็บไซต์  http://tcas.cupt.net/ 

ทั้งนี้  ให้ผู้มีช่ือตามประกาศเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน  เวลา  และสถานที่  รายละเอียดดังแนบ
ท้ายประกาศนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กองส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน  
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  หมายเลขโทรศัพท์  0–4253-2477-8  ต่อ  704   

 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

    ประกาศ  ณ  วันที่    20     เมษายน  พ.ศ.  2561       
 

                                                               
 
 

               (รองศาสตราจารย์ ดร.ค ารณ สิระธนกลุ) 
                 รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
            ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม   
   

 
หมายเหตุ  :     บุคคลท่ีมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารท่ีทางราชการ        
                    ออกให้เพ่ือมาแสดงตนในวันท่ีมาท าการสอบสัมภาษณ์ 

 
 

 /คณะศิลปศาสตร.์.. 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

ก าหนดการสอบ 
 

รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)  พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม (ศศ.บ.) 
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศศ.บ.) 

นิติศาสตร์ (น.บ.)  ภาษาจีน (ศศ.บ.) 
 
วันพุธที่ 25 เมษายน  2561    

      เวลา  08.00 – 08.30 น.       รายงานตัวพร้อมลงช่ือเข้าสอบ 

      เวลา  08.30 – 12.00 น.        สอบสัมภาษณ์  

สถานที่สอบ   ห้องพนมศิลป ์ คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รัฐประ... 
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รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 38 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1515396041 นางสาวศิรลิักษ์ เจริญพต  
2 1515396742 นางสาวจริาวรรณ จันทรเ์พ็ญ  

3 1515401075 นายอลงกรณ์ แก้วแก่นคูณ  

4 1515573413 นางสาวหทัยทิพย ์ วงษา  

5 1515591850 นางสาวฐิติสุดา ไกรเลิศ  

6 1515746757 นางสาวเบญจมาศ สิงห์งอย  

7 1515909765 นางสาววรัญญา ฝากงค า  

8 1515983855 นางสาวพรทิพย ์ วรชินา  

9 1516011521 นางสาวณัฏฐินันท ์ เข็มเพชร  

10 1516024342 นางสาวนัฏทรียา เภาโพธ์ิ  

11 1516249045 นางสาวสจุิตา มาค า  

12 1516342397 นางสาวตรีชฎา ทองจันทร ์  

13 1516419916 นายองอาจ ชารีเชียงพิน  

14 1516699048 นางสาวประกายกาญจน์ กิ่งทอง  

15 1516709687 นางสาววราพร แสนหูม  

16 1516791600 นางสาวธันย์ธีรา แสนวิเศษ  

17 1516882021 นางสาวนันทิตา อุดมด ี  

18 1517052579 นายนคร น าลัง  

19 1517393499 นายศักดิ์ดา นิลจ ารัส  

20 1517712425 นางสาวนิภาพรรณ มิ่งส าเนา  

21 1517914959 นางสาวสุมิตรา ไสยมนต์  

22 1517976731 นางสาวเพญ็พักตร ์ หลบัจันทร ์  

23 1517994661 นายนรภัทร แสงค าพระ  

24 1518162806 นางสาวปริยดา กงเกต ุ  

25 1518259521 นางสาวศิริพักตร ์ ผึ่งมา  

26 1518400551 นายจิตรทิวัส ผายสียวน  

27 1518502071 นายกฤษธร เนินหน ู  

28 1518669286 นางสาวกนกกร เข็มตรง  

/รัฐประ... 
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

29 1518791128 นางสาวปริษา ยวงใย  

30 1518958258 นางสาวกัลยรัตน์ ปาละสิทธ์ิ  

31 1518966018 นายธีรเทพ ธิปกะ  

32 1519040538 นายวันวรุตม์ ดุษฎีเกียรติสกุล  

33 1519127007 นางสาวเนตรชนก นิวงษา  

34 1519131787 นางสาวณัฐพร สามานิย์กลุธร  

35 1519208907 นายอัครเดช กิระภักดิ ์  

36 1519403164 นางสาววิมลรัตน์ มนุราช  

37 1519629821 นางสาวผ่องศร ี นิวงษา  

38 1519639043 นางสาววีรญา สีหานาม  
 

พฒันาสังคมและสิ่งแวดลอ้ม (ศศ.บ.) 9 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1515376980 นางสาวภิญญดา อนุพันธ์  

2 1515645161 นางสาวอินทริา พงษ์สรุะ  

3 1516023449 นางสาวฤทัยรัตน์ จ าปาเกต ุ  

4 1517494939 นางสาวกาญจนา พังคา  

5 1517985457 นายสุรยุทธ อินาลา  

6 1518064804 นางสาวอาทิตยา พันชตะ  

7 1518420544 นางสาวไอลดา ไตรจักร  

8 1519129644 นายบุญญากร จันทร์ด ารงกุล  

9 1519178972 นางสาวศศิธร ศรีผึ้ง  
 

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 15 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1515423601 นางสาวณัฐธิดา โสมา  

2 1516002745 นางสาวศิริภาพร เหล่าเคน  

3 1516286728 นางสาววชิรญา ชาเนตร  

 

/ล าดับที่... 
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

4 1516706441 นางสาวอรวรรณ วรสาร  
5 1516848562 นางสาวจลุีกร สีสัน  
6 1517044929 นางสาวสริีธร สุวะไชย ์  

7 1517147706 นางสาวศิรลิักษณ์ แสนมานิตย์  

8 1517219602 นางสาววิไลลักษณ์ เหล่าพิสัย  

9 1517656980 นางสาวชลิตา มาตรา  

10 1517796363 นางสาวอรญัยา ต่ายนาว์ดง  

11 1518177452 นางสาวนิภาภรณ์ อินธิราช  

12 1518321128 นางสาวจุฑาศิณี ค ามาก  

13 1518358717 นางสาวอรทัย ทองเรือง  

14 1518528548 นางสาวมารสิา ลีทะหาร  

15 1518530103 นางสาวปิ่นมณี เจริญเวียง  
 

สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา (ศศ.บ.) 7 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1516005874 นางสาวเพชรรัตน์ สุค าภา  
2 1516028204 นางสาววารุณี เกตุแสนวงษ์  

3 1516161858 นางสาวอุทัยศิร ิ อุ่นชัย  

4 1517109910 นายปิติพงษ์ บุรัตน์  

5 1517663360 นางสาวรักขณา ทัศพงษ์  

6 1519024632 นางสาวธารวิมล บุญดุฉาว  

7 1519348835 นางสาวสริินภา กุรัตน์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/นิติ... 
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นิตศิาสตร์ (น.บ.) 24 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1515483417 นางสาวจีณพฒัน ์ โพนชัยยา  
2 1515497013 นางสาววิราวรรณ โพธิตะคุ  

3 1515671085 นายจิรายุ ใจอุ่น  

4 1516021287 นางสาวธิดา สอนสา  

5 1516028810 นายวุฒิชัย พรมชัย  

6 1516097348 นางสาววรรณพร โคตสา  
7 1516122415 นางสาวศศินา เบ็ญชัย  

8 1516178811 นางสาวนฤมล พวงสีดา  

9 1516195232 นายวุฒิพงษ์ บัวคาน  

10 1516449969 นายเจตษฎา กิมุล  

11 1516456540 นายคมสันต์ เข็มอุทา  

12 1516715240 นางสาวภาณุรัตน์ คงไพรศาล  

13 1516880825 นางสาวปาจรีย ์ ชัยนาม  

14 1516969221 นายศุภนิมิต บัวร ิ  

15 1517573049 นางสาวจิตราวดี แสนนาวา  

16 1518319807 นายศรัณย์ วันละ  

17 1518832398 นางสาวปิ่นดาว สุขกันยา  

18 1518834680 นางสาวธารทิพย ์ ยังแก้ว  

19 1518939565 นางสาวสุนิดา จ าเรญิเจือ  

20 1519211130 นางสาวพัชราภรณ์ โคตรโยธี  

21 1519288343 นางสาวรัตนากร ชัยมงคล  

22 1519299808 นางสาวภานุมาส เช้ือไพบูลย ์  

23 1519622727 นายพีรเดช อยานนท์  

24 1519626628 นางสาวกนกวรรณ วงษา  
 
 
 
 
 
 

/ภาษาจีน... 
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ภาษาจีน (ศศ.บ.) 10 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1516014645 นางสาวธนาลักษณ์ พุทธวงษา  
2 1516066230 นางสาวพรศิร ิ เสียงเพราะ  

3 1516701781 นางสาวณัฐณิชา โพธิราช  

4 1516863158 นางสาวยุวดี ขันแข็ง  

5 1517825701 นางสาวอภิญญา วงค์สุขะ  

6 1517908016 นางสาวจริวรรณ มานะเสน  

7 1517908585 นายกฤษดา แก้วบริบัตร  

8 1517928700 นางสาววิลาสิน ี ชาติทอง  

9 1518711519 นางสาวจิดาภา พ่อค้าช้าง  

10 1519146220 นางสาวนัทธิชา ภูมิดา  
 

/คณะวิท... 
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คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ก าหนดการสอบ 
 

การจัดการ (บธ.บ.)  เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 

 

วันพุธที่ 25 เมษายน  2561    
 

เวลา  08.30 – 09.00 น.       รายงานตัวพร้อมลงช่ือเข้าสอบ 

      เวลา  09.00 – 12.00 น.       สอบสัมภาษณ์  
 

สถานที่สอบ  :  ห้องM 303 - 304 ชั้น 3  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/การจัด... 



- 9 - 
 

  

การจัดการ (บธ.บ.) 16 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1516615183 นางสาวชฎาพร เข็มปัญญา  
2 1517671527 นางสาวพักวิภารัตน์ วงษ์สิงห ์  

3 1517737566 นางสาวชฎาพร เรืองประเสรฐิ  

4 1517830096 นางสาวนนทวรรณ สาดี  

5 1518187215 นางสาววารุณี ดวงมาลัย  

6 1518336925 นางสาวกนกวัลย ์ แสนเข่ือน  

7 1518591025 นางสาวธิติยา ป้อมฤทธ์ิ  

8 1518681764 นายฉลาด ช านาญยง  

9 1518970312 นางสาวชลดา พุธโก  

10 1519099453 นางสาววิภาดา ลาริมาตย์  

11 1519171749 นางสาวกัญญาวีร ์ ทิพประพันธ์  

12 1519192761 นายสมิทธ์ิ พาทองทวด  

13 1519194312 นางสาวกาญจนา วุฒา  

14 1519395398 นางสาวกัญญาพร ภัทรธโนดม  

15 1519451057 นางสาวสริตา จันทวงค์  

16 1519548195 นางสาวมลิวรรณ อรัญญปักษ์  
 

เทคโนโลยสารสนเทศ (วท.บ.) 2 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1516630315 นายปรเมษฐ ์ ครุฑนอก  

2 1519571850 นายกรณินทร ์ ขันตี  
 

คอมพิวเตอร์ธรุกิจ (บธ.บ.) 3 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1517379111 นายอภินันท์ โคตรรัตน์  
2 1518876434 นายชัชวาลย์ ศรีเวียง  

3 1519542478 นายลัยมรณ์ มรกตเขียว  
 

/คณะวิท... 
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คณะวิทยาศาสตร์ 
 

ก าหนดการสอบ 
 

เคมี (วท.บ.)  ฟิสิกส์ (วท.บ.)  ชีววิทยา (วท.บ.) 
 

วันพุธที่ 25 เมษายน  2561    
 

เวลา  08.30 – 09.00 น.       รายงานตัวพร้อมลงช่ือเข้าสอบ 

เวลา  09.00 – 12.00 น.       สอบสัมภาษณ์  
 

สถานที่สอบ  :  ห้องเรียนรวม ชั้น 2  อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และอาคารปฏิบตัิการกลาง         
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

/เคมี... 
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เคมี (วท.บ.) 3 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1515486758 นางสาววิลาวรรณ พรมจันทร ์  
2 1517037461 นางสาวกีรตกิา ศรีพรม  

3 1517919653 นางสาวศศินา นามวงษา  
 

ฟิสกิส์ (วท.บ.) 3 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1515422820 นางสาวชบาไพร ทองอ่อน  

2 1515472654 นางสาวชุติมา ศรีแสง  

3 1519129354 นางสาวภัคจิรา ศรีเนตร  
 

ชีววิทยา (วท.บ.) 22 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1515406939 นางสาวสุธิดา จิตมาตย ์  
2 1515407689 นางสาวสายสมร เหมพลชม  

3 1515492513 นางสาวสุภัสสร เสียงเย็น  

4 1515505461 นางสาววนิดา ฝ่ายรีย ์  

5 1515831910 นางสาวศศิกานต์ แสนค า  

6 1516091929 นางสาวกนกวรรณ คุ้มนายอ  

7 1516093268 นางสาวพรชิตา ศรีภิรมย ์  

8 1516099599 นางสาวสุวธิดา ก าริส ุ  

9 1516236182 นางสาวปิยพทัธ์ จิตมาตย ์  

10 1516261525 นายวายุ เพ็ชรนนท ์  

11 1516278448 นางสาววันวิสา ไขค ามุน  

12 1516454486 นางสาวกานต์สิน ี จันอบ  

13 1516788839 นางสาวธัญชนก ค าปาน  

14 1516951039 นายสิรวิชญ ์ ศิริเจริญกิจ  

15 1518874305 นางสาวเมษา เเก้วมงุคุณ  

16 1519192889 นางสาวกมลทิพย ์ โยลัย  
/ล าดับ... 
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

17 1519213919 นายสุรวุธ ว่องไว  

18 1519277101 นางสาวจอมขวัญ ภิรมย์เชย  

19 1519303586 นางสาววิจิตตรา เหมอืดเข่ือนขันธ์  

20 1519315836 นางสาววราภรณ์ หมั่นนัน  

21 1519387363 นางสาวพรรณทิวา ยาหัส  

22 1519570663 นางสาวปิยะภร วงษ์ศรีลา  

 
/คณะครุ... 
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คณะครุศาสตร์ 
 

ก าหนดการสอบ 

คอมพิวเตอร์ (ค.บ.)  สังคมศึกษา (ค.บ.)  ภาษาไทย (ค.บ.)  คณิตศาสตรศึกษา (ค.บ.) 

 

วันพุธที่ 25 เมษายน  2561    
 

เวลา  08.00 – 08.50 น.       รายงานตัวลงช่ือเข้าห้องสอบ 

เวลา  09.00 – 12.00 น.            สอบสมัภาษณ์ 
 

สถานที่สอบ   คณะครศุาสตร์ ตกึจตุรวิทย์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 2 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1518708215 นางสาวกฤษชนาพร คงโพธ์ิน้อย  
2 1519279357 นายภาณุวัฒน์ แก้วพนา  

 
สังคมศึกษา (ค.บ.) 60 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1515992959 นางสาวภัชรินทร ์ ไชยโคตร  

2 1516200774 นางสาวผกามาศ ชมราศร ี  

3 1516284115 นายกฤษฎา ศรีน้ าค า  

4 1516284931 นางสาวศศิวิมล ตรงด ี  

5 1516287335 นางสาวมณฑาทิพย ์ แสนเมือง  

6 1516360943 นางสาวอุไรรัตน์ เหล่าจ าปา  

7 1516414875 นางสาวณัฐพร หดทะเสน  

8 1516416880 นายเทิดศักดิ ์ โกสลิา  

9 1516418053 นายศุภเดช สะภา  

10 1516453630 นางสาวธัญญาลักษณ์ พิบูลยร์ังสรรค์  

11 1516521597 นางสาวนวพร ทะท ามงั  

12 1516594617 นางสาวพุทธธิดา สุดสงู  

13 1516606206 นางสาวสุดาพร ยามด ี  

14 1516607149 นางสาวศศิพิมพ ์ ไชยนาน  

15 1516609514 นางสาวจสัมิน อินราช  

16 1516622423 นางสาวรัตนาภรณ์ วงค์กระโซ ่  

17 1516623422 นางสาวโสรดา วงค์กระโซ ่  

18 1516626769 นางสาวณัฏฐณิชา สาเส็ง  

19 1516758771 นางสาวรจุิรา พรหมจันทร ์  

20 1516926508 นางสาวธิดาดาว ดวนทรัพย ์  

21 1516938751 นางสาวกชกร วรแสน  

22 1516941896 นางสาวประภัสสร กุระจินดา  

23 1517066421 นางสาวเบญจวรรณ ค าศรี  
/ล าดับ... 
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

24 1517162658 นางสาวกิตติมา เนื่องสิทธ์ิ  

25 1517315713 นางสาวณัฐณิชา ศรีสมัย  

26 1517318403 นางสาวกัลยา พันธ์เเก่น  

27 1517355623 นางสาวรุ่งนภา วิชาทา  

28 1517374409 นางสาวณัฐริกา ฤทธ์ิสุวรรณ  

29 1517462579 นางสาวณัชณิชา พิมพ์พงษ์  

30 1517487986 นายภราดา เหล่าหว้าน  

31 1517626246 นางสาวพรสุดา ค ากรลือชา  

32 1517641378 นางสาวจริัชยา สุขสร้อย  

33 1517733974 นางสาวปิยะฉัตร เนืองแก้ว  

34 1517804731 นางสาวสุชาดา จันทรส์ุข  

35 1517917547 นางสาวจันธิวา จันเทพา  

36 1517982389 นางสาวเอมวิกา เสนสุวรรณ  

37 1518006360 นางสาวพรรณพร ฤทธ์ิจีน  

38 1518014337 นางสาวปาริฉัตร ลาโสภา  

39 1518098464 นางสาวสุทนิา ไชยเทศ  

40 1518101570 นางสาวรวงข้าว อุทิตสาร  

41 1518186930 นายวีรวัฒน์ โพติยะ  

42 1518231866 นางสาวสาลิน ี พันธะล ี  

43 1518362410 นายเจษฎา ไชยวงศ์คต  

44 1518410152 นางสาวสุดารัตน์ ค ามุงคุณ  

45 1518412950 นางสาวนฤมล อุนาภาค  

46 1518421399 นายชยุตม์ อรรคเศรษฐัง  

47 1518427000 นางสาวสุดารัตน์ ธานี  

48 1518436215 นางสาวเปรมจิตร สุขส าราญ  

49 1518436732 นางสาวปวีณา ทันบุญ  

50 1518508794 นางสาวศิรินทิพย ์ สาริษี  

51 1518599824 นางสาวกัญญารัตน์ ลุมวงศ์  
/ล าดับที่... 
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

52 1518699129 นางสาวจารุวรรณ วรพุทธ  

53 1518747205 นางสาวสมจิตร เพ็ชรด่านเหนือ  

54 1518871837 นายณัฐกฤต ปลูกชาล ี  

55 1518917495 นายอัมรินทร ์ อุตระหงษ์  

56 1518945990 นางสาวดวงกมล สุภจันทร ์  

57 1519298982 นายนิรุต วงค์ศรีวอ  

58 1519363207 นายคฑาวุฒิ ดวงสา  

59 1519607015 นางสาวมินตรา ผาสียวน  

60 1519609631 นางสาวอิสรียา อมรฤทธ์ิ  
 

ภาษาไทย (ค.บ.) 40 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1515470955 นางสาวชลิตา อนงค์  

2 1516352675 นางสาววิรัชยาภรณ์ สิมล ี  

3 1516362058 นางสาวศศิพร ชะนะมาร  

4 1516374352 นางสาวธิดารัตน์ จักรไชย  

5 1516459511 นางสาววิลาสิน ี ภูด ี  

6 1516491469 นายนครินทร ์ มากอง  

7 1516570388 นางสาวสุมิตรา วงค์มา  

8 1516595055 นางสาวภัทรียา ธ.น.สุข  

9 1516630704 นางสาวอวยพร โคสุวรรณ  

10 1516632147 นางสาวกัญยาวด ี ค าตา  

11 1516683434 นางสาวชลิตา ห่อหุม้ด ี  

12 1516686816 นางสาวน้ าฝน หาญอาษา  

13 1516687572 นางสาวพรทิพย ์ วงค์กระโซ ่  

14 1516847786 นางสาวกิตตินันท ์ พิลาอร  

15 1516945170 นางสาวมัสญา อนุญาหงษ์  

16 1516950244 นางสาวปริชาติ ค าอะดูล  

17 1517113645 นางสาวธัญญลักษ์ พิมล  
/ล าดับที่... 
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

18 1517193055 นางสาวจรินันท ์ ขันเงิน  

19 1517311898 นางสาวสตรีรัตน์ เถาว์สอน  

20 1517364166 นางสาวกัญญาณัช อภัยโส  

21 1517381342 นางสาวพัชรินทร ์ ปิ่นทอง  

22 1517391869 นางสาวกนกวรรณ ตีวงษ์  

23 1517479379 นางสาวจริัชยา พิมายนอก  

24 1517494954 นางสาวชลธิชา หมื่นจมู  

25 1517563518 นางสาวกนกวรรณ เสวาภพ  

26 1517572876 นางสาวณัฐญา ไชยรบ  

27 1517820802 นางสาวปรานี รูปงาม  

28 1517833278 นางสาวอัญชนา อุเทนหลอย  

29 1517888447 นางสาวนิรชา หนันอ้าย  

30 1518234184 นางสาวพรนิภา อู่รัศม ี  

31 1518254685 นางสาวนุชจิรา สุเวียงถา  

32 1518442233 นางสาวชนิตา สรสิทธ์ิ  

33 1518510627 นางสาววริศรา กรโสภา  

34 1518705439 นายนัฐกานต์ ลาดนอก  

35 1518790446 นางสาวศรัญญา หลีแก้วเครือ  

36 1518861677 นางสาวศิรลิักษณ์ ชฎา  

37 1518924373 นางสาวบุณฑริกา เพชรเมือง  

38 1519188318 นางสาวธัญญาลักษณ์ โคตรสุวรรณ  

39 1519200243 นางสาวปิยฉัตร ์ ดอนวิจิตร  

40 1519390741 นางสาวณัฐพร วงษาเนาว์  

 
 

/คณิตศาสตร์... 
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คณิตศาสตรศึกษา (ค.บ.) 54 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1516287186 นายนพรัตน์ อ่อนแก้ว  
2 1516495824 นางสาวทักษพร สาริโก  

3 1516511709 นายวิษณุ แจ่มปรีชา  

4 1516603847 นายพัชรพล นามเสาร ์  

5 1516605128 นางสาววัชราภรณ์ ศรปราบ  

6 1516605343 นางสาวสุภาพร พรมพมิพ ์  

7 1516613246 นางสาววราพร เหลาคม  

8 1516617146 นายธวัฒน์ชัย โตโนลา  

9 1516619588 นางสาวสริิยากร เกษสะอาด  

10 1516629646 นางสาวพัชรพร อุทชัยยา  

11 1516632566 นายพัฒนพงศ์ สระแก้ว  

12 1516639047 นางสาวธิญาดา ชนะบัว  

13 1516642046 นางสาวสุดารัตน์ สุวอ  

14 1516672519 นายชลสิทธ์ิ อัมรัตน์  

15 1516683052 นางสาวกรรณิการ ์ จ าปา  

16 1516685537 นายณัฐพล บุญชาญ  

17 1516702530 นางสาวสุนทรีย ์ ผิวเหลือง  

18 1516809600 นายภัทรภณ จวนสาง  

19 1516858422 นางสาวลัดดาวัลย ์ ดวงศรี  

20 1516882453 นางสาวฉัตรจิตรา สมบรูณ์  

21 1516886451 นางสาวเมธาพร สารโภคา  

22 1516966532 นายบารม ี ส่งเสริม  

23 1517118495 นายเกียรติศักดิ ์ ท้าวใคล  

24 1517129679 นางสาวเพชรลดา ประทุมชาติ  

25 1517199817 นายทศพร วงค์นางาม  

26 1517238411 นางสาวอรปรียา คงเคน  

27 1517380002 นางสาวประณิตา ทองสา  

28 1517382036 นางสาวชมพูนุช ประหยัด  
/ล าดับ... 
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

29 1517391876 นางสาววัลย์นิภา ชาหอม  

30 1517398154 นายชัยพิชิต บุญต่าย  

31 1517499876 นางสาวปิยนุช โทศรีแก้ว  

32 1517659605 นางสาวปิยะธิดา ระภาเพศ  

33 1517730762 นางสาวชนิกานต์ คนเพียร  

34 1517832999 นางสาวพรรณธิภา สุวรรณรงค์  

35 1517836105 นางสาวกัญญวรา ธรรมวิเศษ  

36 1517836877 นางสาวธนพร ผาด า  

37 1517914230 นางสาวธัญญลักษณ์ วันนาพ่อ  

38 1518001043 นางสาวน้ าฝน พินิจมนตร ี  

39 1518008287 นางสาวปิยดา ศิริอ านาจ  

40 1518062945 นางสาวอาธิญา แคนดา  

41 1518159827 นายกิตติศักดิ์ ศรีทิน  

42 1518319631 นายศรุต ไชยเชษฐ  

43 1518706710 นางสาววิลาสิน ี วงศ์ก่อ  

44 1518707944 นายสิรคุปต ์ ไชโย  

45 1518845409 นางสาวอภิชญา ชมภู  

46 1518881603 นางสาวพัชราภรณ์ ชมสมบัต ิ  

47 1518950851 นางสาวขวัญกมล ไชยนิล  

48 1518962287 นางสาวศิริพรรณ จันท์บญุณะ  

49 1519109785 นางสาวสุชานาถ อาจวิชัย  

50 1519224045 นายธานินทร์ สุวรรณไตรย ์  

51 1519268712 นายธีระธาร บุญฤทธ์ิ  

52 1519313437 นางสาวอาทิตยา ยางศร ี  

53 1519559239 นายเกรียงไกร ลามุงคุณ  

54 1519573260 นายฐิติวัฒน์ นาโควงศ์  

 
/คณะวิศ... 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ก าหนดการสอบ 
 

วิศวกรรมอตุสาหการ (วศ.บ.)  วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)   
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)  วิศวกรรมโลจิสติกส์ (วศ.บ.) 

 

วันพุธที่ 25 เมษายน  2561    
 

      เวลา  08.30 – 09.00 น.       รายงานตัวพร้อมลงช่ือเข้าสอบ 

      เวลา  09.00 – 12.00 น.       สอบสัมภาษณ์  
 

สถานที่สอบ   ห้อง EN1 110 ( ห้องบรรยาย2 ) ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมศาสตร ์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/วิศวกรรม... 
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วิศวกรรมอตุสาหการ (วศ.บ.) 5 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1515383465 นางสาวนัดดา ค ามุงคุณ  
2 1515403780 นายธนากร พวงปัญญา  

3 1516199485 นายสดใส ศรีจันทร ์  

4 1517132558 นางสาวรวินันท ์ แสงซื่อ  

5 1518093190 นางสาวอรอนงค์ เช้ือค าฮด  

 
วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) 7 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1515391199 นายเกษม มะยม  
2 1515403599 นายอดิศร พวงปัญญา  

3 1518159733 นายนันทพงศ์ กมะณีย ์  

4 1518953541 นายชนกนันทน์ ชุมรัมย ์  

5 1518955800 นายณัฐพร สินมาล ี  

6 1518957563 นายณัฐพงษ์ สิมมาล ี  

7 1519203008 นายวุฒิชัย จันทร์ดาประดิษฐ์  
 

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.) 1 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1519386256 นายกิตติศักดิ์ พรมสา  
 

วิศวกรรมโลจิสติกส์ (วศ.บ.) 2 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1517316343 นางสาวณัฐวิมล ภูพันพร  
2 1517919191 นางสาวกมลทิพย ์ อินทะสร้อย  
 

/วิทยา... 
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วิทยาลยัการบนินานาชาต ิ
 

ก าหนดการสอบ 
 

การจัดการการบิน (บธ.บ) 
 

วันพุธที่ 25 เมษายน  2561    
เวลา  09.00 – 12.00 น.       รายงานตัวพร้อมลงช่ือเข้าสอบข้อเขียน 

      เวลา  13.00 - 16.00 น.       สอบสัมภาษณ์  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ล าดับ... 
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การจัดการการบนิ (บธ.บ) 30 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1515375519 นางสาวรัตน์ติกา เเสนทวีสุข  
2 1515407145 นายภราดร บัวค า  
3 1515417258 นางสาวนุสรา ใจแสง  
4 1515421451 นายชัยวัฒน์ สิงหวิบูลย ์  
5 1515472197 นางสาวสโรชา สุวรรณชัยรบ  
6 1515638311 นางสาวธัญญารัตน์ พิมพ์พันธ์  
7 1515659955 นางสาวจริารักษ์ พนมใส  
8 1515680549 นางสาวรวิวรรณ สาโท  
9 1515996680 นางสาวชลลดา วรรณศร ี  
10 1516168643 นางสาวมินตรา วงศ์วรรณกร  
11 1516192078 นางสาวจินตนา สีตาล  
12 1516192193 นายนวฤกษ์ น้อยต าแย  
13 1516193803 นางสาวเพชรรัตน์ กันยารัตน์  
14 1516604831 นายอนุวัฒน์ สูญสันเทียะ  
15 1516796080 นางสาวธณิชา ศรีธรรมบุตร  
16 1517061733 นายศิวัช ญาณธรรม  
17 1517666232 นายณภัทร บุษาเนตย ์  
18 1517897233 นางสาวปุญณิศา ค าจันทร ์  
19 1518241691 นายชิติพัทธ์ อมรไตรลักษณ์  
20 1518272369 นายสมประสงค์ วงศ์แสน  
21 1518327818 นายพีระพฒัน ์ วงษ์สุทโธ  
22 1518343205 นางสาวปวีธิดา แสนจันทร ์  
23 1518510128 นางสาววีรยา ปะนาโก  
24 1518752930 นางสาววนัสนันท ์ กอบัว  
25 1519061523 นางสาวพรทิพย ์ พันภา  
26 1519181830 นายณัฐวุฒิ วงศ์สามารถ  
27 1519554176 นางสาวศศินา แก้วกู่  
28 1519555995 นางสาวเสาวลักษณ์ เหลืองแสงธรรม  
29 1519557782 นางสาวมนสิชา สร้อยสน  
30 1519575600 นายปณัยกร จันทศิลป ์  

 /วิทยาลัย... 
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วทิยาลยัการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 
 

ก าหนดการสอบ 
 

การท่องเท่ียวและการโรงแรม  (ศศ.บ.) 
 

วันพุธที่ 25 เมษายน  2561    
เวลา  08.30 – 09.00 น.       รายงานตัวพร้อมลงช่ือเข้าสอบ 

      เวลา  09.00 – 12.00 น.       สอบสัมภาษณ์  
 

สถานที่สอบ  :  ห้องประชุมรามราช  ชั้น  1   อาคารศรีโคตรบูรณ์วิทยาลัยการท่องเที่ยว 

 และอตุสาหกรรมบรกิาร  
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การท่องเที่ยวและการโรงแรม (ศศ.บ.) 36 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1515394746 นางสาวแคทรียา ลาทุม  
2 1515395209 นางสาวขวัญชนก ค าพูล  
3 1515414998 นางสาวจันทรส์ุดา สุค าภา  
4 1515479704 นางสาวสุวรา คนงาม  
5 1515556733 นางสาวอัมพวัน เหล่าตระกูล  
6 1515559000 นางสาวเกวลิน สินสม  
7 1515580757 นางสาวรุ้งนภา กองลาน  
8 1515646313 นางสาวศศิธร พรหมคนซื่อ  
9 1515679005 นายวชิรกาญจน ์ กระจังทอง  
10 1515773606 นางสาวอารียา แย้มยวน  
11 1515815453 นางสาวฉัตรกนก อินทร์ยู ่  
12 1516011296 นางสาวพรชิตา พันชะตะ  
13 1516069838 นางสาวลลิตา ออทะขันธ์  
14 1516077087 นางสาวพิไลมณ ี น้อยสุพรรณ  
15 1516121707 นางสาวปิยฉัตร พิมพ์หาร  
16 1516185710 นางสาวสุกญัญา ศรีบัว  
17 1516187517 นายนันทวัฒน์ชัย หงษ์ค า  
18 1516245202 นางสาวปาริฉัตร ปิทชาติ  
19 1516275410 นางสาวปรารถนา ศรีสิงห ์  
20 1516350997 นางสาวนวลจันทร ์ ใหญ่ปราบ  
21 1516531706 นายธีรวุฒิ อาจรักษา  
22 1516617682 นางสาวดวงนภาพร สุขสุงเนิน  
23 1516620737 นางสาวประภัสรา พฤกษชาติ  
24 1516682292 นายศุภณัฐ วิโรจนส์ุริวงศ์  
25 1516764514 นางสาวเพียงพิมพ์เพญ็ ชาวหินฟ้า  
26 1516779687 นางสาวธรณิศ สุรินอุด  
27 1516855003 นางสาวสุกลัยา ฝางคนรกั  
28 1517028062 นางสาวบุญสิตา เเสงเย็น  
29 1517928641 นางสาวอมรรัตน์ จันทะร ี  
30 1517930774 นางสาวกฤชอร ชิดบวรพงษ์  

/ล าดับ... 
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ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

31 1518261321 นายธนาธิป ละกังถา  
32 1518401184 นายภาณุวัฒน์ จันทะนาม  
33 1518440889 นางสาวพิมพ์ภคินธ์ นาโสก  
34 1519041612 นางสาวปกิตตา ยอแสง  
35 1519110184 นางสาววรารัตน์ มลัยเค  
36 1519368785 นางสาวอรุณรัตน์ บุตรด ี  
 

/วิทยาลัย... 
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วิทยาลยัธาตุพนม 
 

ก าหนดการสอบ 
 

การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.) 
 

วันพุธที่ 25 เมษายน  2561    
เวลา  08.30 – 09.00 น.       รายงานตัวพร้อมลงช่ือเข้าสอบ 

      เวลา  09.00 – 16.00 น.       สอบสัมภาษณ์  
 

สถานที่สอบ  :  ห้องประชุมดอกคณู  อาคารบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยธาตพุนม   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/การจัด... 
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การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.)  8 คน 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวผู้เข้าสอบ ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 1515406571 นางสาวบุษบา ไขไพรวัน  
2 1515413271 นางสาวสุนิตา จ าปาทัศน์  
3 1515414130 นางสาวพัชรินทร ์ กุลสอนนาม  
4 1515415435 นางสาวสุพัตรา น่านโพธ์ิศรี  
5 1515503161 นางสาวสกลุรัตน์ แพงไทย  
6 1516074140 นางสาวประภาพร ไชยประเทศ  
7 1516080398 นางสาวสมสุดา ใจน้อย  
8 1516080652 นางสาวจันทมิา ค านาที  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ข้อมูล… 
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ข้อมูลของคณะ/วิทยาลัยในสังกดัมหาวิทยาลัยนครพนม 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
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 
วิทยาลัยการบินนานาชาต ิ
 ฝ่ายงานทะเบียน  ห้องสาขาวิชาการบรหิารการบิน  อาคารคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ(เดิม)  โทร. 089-5694843 และ 088-5720989 
วิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ  
 เลขที่ 103 หมู่ 3   ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 042 - 532468 
กองส่งเสริมวิชาการ ฯ ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยันครพนม  อาคารสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 เลขที่ 103 หมู่ 3  ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 042 – 532477 – 8 ต่อ 403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/หลักฐาน... 
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การสอบสัมภาษณ์   
 มหาวิทยาลัยนครพนมก าหนดวันสอบสัมภาษณ์  ในระหว่างวันที่  25  เมษายน  2561  โดยจะก าหนดเวลา
และสถานที่  และรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  โดยให้นักศึกษาน าหลักฐานมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้      
 หลักฐานท่ีใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 

 

1. ใบสมัคร (พิมพ์ไดจ้ากระบบสมัครเรียนออนไลน)์ ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไมส่วมหมวกและแว่นตาสีด า   
 ขนาด  1   นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน จ านวน  1  รปู  จ านวน   1  แผ่น 

2. ใบรับรองผลการศึกษา   
3. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)  
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  แผ่น  
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  แผ่น 
6. ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถ้าม)ี  จ านวน  1  ฉบับ 
7. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
หมายเหตุ  : 1.  กรณีที่ผู้สมัครน าเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่ง    
       ที่เป็นเท็จ หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบในภายหลงั จะต้องถูกตัดสิทธ์ิการเข้าศึกษา  

   2.  เมื่อช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิ จะขอรับคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
   3.  รับรองส าเนาเอกสารทุกฉบบั 
 

การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ 
 ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ในวันที่  30  เมษายน  2561  ผ่านทางเว็บไซต์  
http://www.npu.ac.th/ และ  http://entry.npu.ac.th    

 
การยืนยันสิทธิ์  Clearing  House  
 ผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต้องท าการยืนยันสิทธ์ิในระบบ  Clearing  House  ในระหว่างวันที่  3 – 6  พฤษภาคม  
2561  ผ่านทางเว็บไซต์  http://tcas.cupt.net/ 

 
การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   
 มหาวิทยาลัยนครพนมจะประกาศราย ช่ือผู้ ยืนยันสิท ธ์ิและประกาศรายช่ือผู้ มีสิท ธ์ิเข้าศึกษาใน      
มหาวิทยาลัยนครพนม  ใน วันที่  8 พฤษภาคม   2561  ผ่ านทางเว็บ ไซต์  http://www.npu.ac.th/ และ  
http://entry.npu.ac.th  
 
 
 
       
 


