
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง  รายช่ือนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเป็นนักศึกษา เพื่อยืนยันสิทธิ์  

เคลียริงเฮาส์ (Clearing House) ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงอิสระ (TCAS รอบท่ี 5)  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

 
ตามที่   มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัว เพ่ือเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยนครพนม    ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2562  ในวันเสาร์  
ที่ 8 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น   

 มหาวิทยาลัยนครพนม  จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเป็น
นักศึกษา เพ่ือยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮาส์ (Clearing House) ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงอิสระ (TCAS  
รอบท่ี 5) ประจ าปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้  ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องท าการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์  ในระหว่าง
วันที่  17 -18 มิถุนายน  2562  ผ่านทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com/th/ รายละเอียดดังแนบท้าย
ประกาศนี้  หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนครพนม  หมายเลขโทรศัพท์  0 – 4253 - 2477 - 8  ต่อ  1032 
 

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
         

    ประกาศ  ณ  วันที่   14  มิถุนายน   พ.ศ. 2562     
 
                                    
 
 

  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร) 

                                 รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน   
                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
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เอกสารแนบท้าย 
 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาสัตวศาสตร์ (02600100201) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย พีรพงษ์ โกพล   

 
คณะเกษตรและเทคโนโลยี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร  (02600100401) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย รัตตัญญู อุรพร   

 
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (02600200101) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย ณัฐสิทธิ์ อินทริง   

2 นางสาว น้ าทิพย์ นาหมีด   

3 นางสาว พิชญา เดชโฮม   

4 นางสาว นัทยา กุลากุล   

5 นางสาว ฐิติพร ค านนท์   

6 นางสาว ประภาพร ชมสาร   

7 นางสาว ธิดา จันทร์ฟ้าเลื่อม   

8 นางสาว ปัทมาวรรณ พันพิลา   

9 นางสาว รัตนติกาล ค าเสียว   

10 นางสาว ปาริชาติ รินทระ   

11 นางสาว อธิญาภรณ์ ธรรมนา   

12 นางสาว อรปรียา ยืนยั่ง   

13 นางสาว อินทุอร ยืนยั่ง   

14 นางสาว รักษ์ชนก ศรีนารินทร์   
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คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (02600200201) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ปวีณา อุตมาน   

2 นาย ธนกร วังทะพันธ์   

3 นางสาว โชติกา จันทร์กระจ่าง   

4 นาย ธนกฤต สีกุนฮาด   

5 นางสาว จิรัชญา มวลปาก   

6 นางสาว นโรชา นาโสก   

 
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (02600200301) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว จิตรลดา กองโคตร   

2 นางสาว นิตยา ปุยผา   

3 นางสาว นุชนารถ นิ่มเปีย   

4 นาย ธราดล คณะราษฎร์   

5 นางสาว ณิชากร ทองเหลือ   

6 นางสาว อาทิตยา ศรีสวัสดิ์   

 
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (02600200501) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ศศิวรรณ ส าเภา   

2 นาย พงศธร บุญเรืองจักร์   

3 นางสาว เจนจิรา แสวงพรม   

4 นาย ธีรพงษ์ คูณค า   

5 นางสาว อัจฉพรรณี ศรีวงษ์   

6 นางสาว รัฐติยา จูมจันดา   

7 นางสาว นภัสวรรณ บุญค าภา   

8 นางสาว ธนาภรณ์ จันทากูด   
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คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (02600200601) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว กิตติวรา ศรีอ าคา   

2 นางสาว หนึ่งฤทัย จันทะนาม   

3 นาย อภิสิทธิ์ วังทะพันธ์   

4 นางสาว ณัฐฌา วายะโยะ   

 
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (02600200701) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว เนตรนภา บุพศิริ   

2 นางสาว ปภาวรินทร์ สุรา   

3 นางสาว กมลชนก แก้วบู่   

4 นางสาว สุภัทรา เสียงล่ า   

 
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (02600200801) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย ณัชภัทรพงศ์ ภากัน   

2 นาย อานนท์ ปู่บุตรชา   

3 นาย ศุภกฤต ปิ่นโสภณ   

4 นาย พัชร ศรีพงษ์สุทธิ์   

5 นาย ธีรภัทร ์ ข่วงทิพย์   

6 นาย จุลพงษ์ นาสูงชน   

7 นาย ณรงค์ชัย ป่องลม   
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คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล (02600300301) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย ศาสตราวุธ อัปการัตน์ 
  

 
 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (02600300501) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ศศิวิมล พงษ์สุภา   

2 นาย นริศร มานะเสน   

3 นาย ศิวกร บัวชื่น   

 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา (02600400301) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ภัทรจิตร วิปัดทุม 
  

 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (02600400401) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ศิวารินทร์ แสนอินทร์   

2 นาย กิตติคุณ ปริญญาประเสริฐ   

3 นาย จักรภัทร จุลมาศ   

 
 



- 6 - 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (02600500101) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว วิดารัตน์ ชุมธีรรัตน์ 
  

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (02600500201) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย วัชรเกียรติ โคกสีอ านวย   

2 นางสาว อังคณา โพธิ์หล้า   

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (02600500301) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ธิดารัตน์ พรมดี   

2 นางสาว ศิริลักษณ์ อภัยโส   

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (02600500401) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย ชิณกานต์ ซิมังค์   

2 นางสาว ณัฐกานต์ จิตมาตย์   

3 นาย ทัณฑวัต กล่ าสกุล   

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (02600500501) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย สุริยา กาญคณีย์   

2 นางสาว กนิษฐา สุขรี   

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (02600500503) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว รัตติยา ยืนสุข 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (02600600101) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย พีรดลย์ ด้วงผา   

2 นาย วันมงคล ปาทา   

3 นาย นนทวัฒน์ ชาติชนะ   

4 นาย ธิรวัฒน ์ ไชยฮด   

5 นาย ชาญชัย ฉิมพา   

6 นางสาว สุรสวันต ์ ดวงดีแก้ว   

7 นาย จิรัฏฐ ์ ปรุมาตร์   

8 นาย ฐานิต วรรณสุกศิริ   

9 นาย ณัฐกฤต ศรีธรรมมา    

10 นางสาว พลอยรุ่ง ไชยปัญญา   

11 นางสาว ภัทรียา   ประขุนิงค์   

 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (02600600301) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย วรวิท มหาเสนา   

2 นางสาว นิตยา จันทราช   

3 นางสาว วนัสนันท์ วงษ์วาสน์   

4 นาย ณัฐพล รักแฝงกลาง   

5 MISS SON JAREANSUK   

6 นางสาว นิรชา อูฐยาว   

7 นางสาว ชนากานต์ สุวรรณพันธ์   

8 นาย วรวรรธน ์ ตาส าโรง   
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (02600600401) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย สุทธิวัฒน ์ รักษาทะเล   

2 นางสาว ธิดารัตน์ นันตรี   

3 นาย รัชกร สวนศรี   

 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ (02600600501) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย พีระพงศ์ ปราไชย   

2 นางสาว สุดารัตน์ ดวงแก้ว   

3 นาย อภิเดช ทีด ี   

4 นาย บุญชรัตน์ ค ารังสี   

5 นาย ปณวัตร บุญก้อน   

6 นางสาว ปานตะวัน มีสวัสดิ์   

7 นาย ไชยยศ ดวงพุฒ   

8 นาย ศดานนท์ ภูมิคอนสาร   

9 นางสาว อักษรา หมั่นดี   

10 นางสาว เอมอร สุขมอญ   

 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (02600600601) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ภัคจีรา จันทร์ทศ 
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วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (02600700101) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย ปฏิภาณ สุยะรา   

2 นางสาว นวกานต ์ อ้วนจี   

3 นางสาว ณัฐษดา ผุดผ่อง   

4 นางสาว สุธัญญา ใจกล้า   

5 MISS KESONE SOUVANNASANE   

 
 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการบิน (02600800101) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย อลงกรณ์ ชัยไธสง   

2 นางสาว ธนิฏชา เพียพล   

3 นางสาว พรนภา กฤษสะนั่น   

4 นางสาว สุนันทา เจริญพานิชย์   

5 นาย จักรภัทร กุลภา   

6 นาย ชโยธิน หล้าค า   

 
 

วิทยาลัยธาตุพนม สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (02600900101) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ศศิธร อุ่นไธสง   

2 นาย ทินกร เพชรลือชัย   

3 นาย องอาจ  ดาบสีพาย   
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วิทยาลัยธาตุพนม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (02600900201) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชือ่ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว รุ้งทิวา วะชุม   

2 นาย ยุคนธร สมอินอ้อย   

3 นาย ฉัตรมงคล ทอนใจ   

4 นางสาว สุธิดา ไชยโคตร   

 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (02601006103) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว วนัดดา สาระขันธ์   

2 นางสาว อรวรรณ ค าสว่าง   

3 นางสาว วาทินี พัศโน   

4 นางสาว จุฑาพร หลานวงค์   

5 นางสาว ทัศณีย์ ภูมิชัย   

6 นางสาว ศศิวรรณ ค าชนะ   

7 นาย ภูชาติ รัตนวงค ์   

8 นางสาว ธรรมาภรณ์ อินนะระ   

9 นางสาว พัชราภรณ์ ไชยรักษ์   

10 นางสาว สุธาศิณี ค าเงิน   

11 นางสาว เมษา จันทร์แดง   

12 นางสาว เอ้ืออรุณ อินต๊ะนาม   

13 นางสาว อมิตตา อารีย์   

14 นางสาว ชนิดาภา ศรีใสย์   

15 นางสาว สนิตรา ค ามณี   

16 นางสาว ชลิตา สุวรรณชัยรบ   

17 นางสาว อรชา อุปฮาด   

18 นางสาว พรนภา ชมวัน   

19 นางสาว จริยาภรณ์ พลหาญ   

20 นางสาว จุฑามาศ บาริศรี   
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ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

21 นางสาว กิตติพร อินทร์โอสถ   

22 นางสาว วิภาดา แก้ววงษา   

23 นางสาว เจนจิรา ทรงสุภาพ   

24 นาย ณัฐวุฒิ บุญศาสตร์   

25 นางสาว สุนิสา เดชขันธ์   

26 นางสาว จีรภัทร์ โพธิ์ไทรย์   

27 นางสาว มุกดา ดีแก่   

28 นาย ปฏิภาณ วงค์หนายโกด   

29 นางสาว ธัญวรรณ เฉยฉิว   

30 นางสาว พรลภา บัวนุช   

31 นางสาว อรพิมล วิศรียา   

32 นางสาว ภูริดา คงสมทอง   

33 นางสาว สุธันนิภา ปัตตาละคะ   

34 นางสาว ปรียาภรณ์ ชาสมบัติ   

35 นางสาว จริยา จันทร์เท   

36 นางสาว ปิยะธิดา ดรรักษา   

37 นางสาว วิรวรรณ กุลาศรี   

38 นางสาว วิภาวด ี แสงกล้า   

39 นางสาว ศิรัญญา หาผล   

40 นางสาว สุพรรณี ลาวิลาศ   

41 นางสาว ปิยนันท ์ ประมะคัง   

42 นางสาว ทิวารัตน์ สุวรรณมาโจ   

43 นางสาว รัตนา แท้ไธสงค์   

44 นางสาว ภัทรวดี พรหมบุตร   

45 นางสาว สุนิษา ผลบุญ   

46 นางสาว ธนพร สอนสุข   

47 นางสาว วรรณนิศา วงค์ชาชม   

48 นางสาว ผกาวัลย์ ผดาเวช   
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ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

49 นางสาว อรอุมา สุรัตน์   

50 นางสาว เกษณีภร มิ่งโอโล   

51 นางสาว พิจิตรา สามารถ   

52 นางสาว พรชิตา นาอุดม   

53 นางสาว ปิยมาศ จงใจดี   

54 นางสาว รัชนีกร ฉลาดล้ า   

55 นางสาว วราภรณ์ หลอดภักดี   

56 นางสาว อารียา ขันทะชา   

57 นางสาว รินรดา ยี่กาแพทย์   

58 นางสาว สุกัญญา อ่ิมพันธ์   

59 นางสาว รุ่งฤดี มนต์มี   

60 นางสาว แก่นประภา ประจง   

61 นางสาว สุฑิตรา กิ่งมิงแฮ   

62 นาย เวโรจน ์ หยวกกุล   

63 นางสาว นันทิชา สิมงาม   

64 นางสาว จันทร์จิรา จันทอง   

65 นางสาว นุชจิรา สุเวียงถา   

66 นาย ธนทัต แก้วดี   

67 นางสาว ปภาวี อุดไชยา   

68 นางสาว วิจิตตรี ดรนาม   

69 นางสาว มนัญชยา สังหมื่นเหม้า   

70 นางสาว ประกายแก้ว โพธิโคตร์   

71 นางสาว หฤทัย แก้วสีหา   

72 นางสาว พนิดา ไชยรัตน์   

73 นางสาว ชลธิชา อ่ิมจ าลอง   

74 นางสาว วิรงรอง จิตรานนท์   

75 นางสาว กัญจนพร จารุนัย   

76 นางสาว กฤษติกานต์ อินอ่อน   
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ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

77 นาย รัฐรินทร์ จังกาจิตต์   

78 นางสาว ปวีณา โฉมด ี   

 
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ (02601100505A) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว สุพัตรา โสภณโสภาพัฒน์   

2 นาย สิริวัฒน ์ เลวารี   

3 นางสาว มาริษา ปิติสุขสิริกุล   

4 นาย ปวริศ เลิศอาภาภัทรกุล   

5 นางสาว สุภณิดา โคทังคะ   

6 นางสาว นันทนัช โทพล   

 
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (02601100505B) 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว อภิชญา สุวรรณิคม   

2 นาย กันธิกร จันทร์มาตย์   

 
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี สาชาวิชาการบัญชี (02601100505C) 

ล าดับที ่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว กุลกันยา พรรณวงศ์   

2 นางสาว กิตติยา ค าเกาะ   

3 นางสาว บุษกร จรค า   

4 นางสาว รัตติยา ไล้สีดา   
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การยืนยันสิทธิ์  Clearing  House  

 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ เข้าศึกษาต้องท าการยืนยันสิทธิ์ ในระบบ  Clearing  House   
ในระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน   2562   ผ่านทางเว็บไซต์  https://student.mytcas.com/th/   

 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   

 มหาวิทยาลัยนครพนมจะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์  และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม          
ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562  ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.npu.ac.th  โดยนักศึกษาที่มีรายชื่อเข้า
ศึกษาจะต้องเข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม  ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562  
ที่ผ่านมา 


