ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม
เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบสอง)
-----------------------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม ไดประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
พระภิ กษุ สามเณร และบุคคลทั่วไปเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ในระหวางวันที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามประกาศฉบับลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นั้น
บัดนี้ การพิจารณาคุณ สมบัติผูสมัครสอบไดดําเนินการเสร็จสิ้นแล ว มหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญ ญาตรี ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ (รอบสอง) แยกบัญชีตามสาขาวิชา ดังรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
ทั้งนี้ กําหนดใหผูมีรายชื่อตามแนบทายประกาศนี้เขาสอบคัดเลือก ในวัน ที่ ๗ มิถุน ายน ๒๕๖๒ ณ
อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยสงฆนครพนม (ถนนเลี่ยงเมือง) ตําบลธาตุพนม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ .วันศุกรที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
คณะครุศาสตร
คณะพุทธศาสตร, คณะสังคมศาสตร
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

สอบขอเขียน
สอบวิชาวัดแววความเปนครู (คณะครุศาสตร)
สอบวิชาความรูเฉพาะสาขาวิชา
สอบสัมภาษณ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(พระมหาสนอง ปจฺโจปการี, ผศ.,ดร.)
รองผูอํานวยการ
ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆนครพนม

- ๑ บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครพนม
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบสอง)
(แนบทายประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)
--------------------------------------------คณะพุทธศาสตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
หองสอบ ขอเขียน : หอง A๓๐๘ ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
หองสอบ สัมภาษณ : หองสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ลําดับที่ รหัสประจําตัวผูสอบ
ชื่อ - นามสกุล
๑
๐๕
พระทวีทรัพย ฐิตฺปุญโญ
๒
๐๗
Phra Xuomphon Phommahan

หมายเหตุ

คณะสังคมศาสตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หองสอบ ขอเขียน : หอง A๓๐๘ ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
หองสอบ สัมภาษณ : หองสาขาวิชารัฐศาสตร ชั้น ๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ลําดับที่ รหัสประจําตัวผูสอบ
ชื่อ - นามสกุล
หมายเหตุ
๑
๐๘
นายนัฐกร คนขยัน
๒
๑๑
นายกิจกร วงคศรีชา
๓
๑๒
สามเณรศรัณยวิชญ ยุบลไสย
๔
๑๓
นางสาวหทัยรัตน ศรีโยหะ
๕
๑๖
พระอนันตชัย พันธนะภากร
๖
๑๗
นายศักดิ์มงคล หมายดี
๗
๒๐
นายณัฐ จันทนะ
๘
๒๖
นางสาวสิริรัตน จันทรสมัคร
๙
๓๐
นายกฤษณ เพชรดีคาย
๑๐
๓๘
นายทินกร เพชรลือชัย
๑๑
๔๗
นางสาวสุกฤตา สุสิงห
๑๒
๗๒
นายสัณหณัฐ โปวังสา
๑๓
๔๔
นายวรพล มั่นทัพ
๑๔
๗๓
Phra Khen Keophoutthalak
๑๕
๗๔
Phra Bounxou Keomeuangxay
ลําดับที่ ๑๖/....

-๒ลําดับที่ รหัสประจําตัวผูสอบ
๑๖
๗๕
๑๗
๗๖
๑๘
๗๗
๑๙
๗๘
๒๐
๗๙
๒๑
๘๐

ชื่อ - นามสกุล
พระเมธวินภัทร ภัคธเนศนิธิยศ
นายประสาน สุวะพันธ
นายศุภกร แสงทอง
นางสาวชนัญญา วงคหลวงอุด
นางสาวอุมาพร แสนปากดี
นางพิมพนภัส ศรีวริสาร

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร สาขาวิชาสังคมศึกษา
หองสอบ ขอเขียน : หอง A๓๐๘ ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
หองสอบ สัมภาษณ : หองสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้น ๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ลําดับที่ รหัสประจําตัวผูสอบ
ชื่อ - นามสกุล
๑
๐๕
นางสาวสุพาลักษณ สระบัว
๒
๑๖
นางสาวชลธิชา แซเตีย
๓

๑๗

นางสาวอนุศรา อุคํา

๔

๒๕

นายนครินทร เหล็งบุญ

๕

๒๖

นายออมทรัพย เกิดสวาง

๖

๒๗

นางสาวนริศรา สีจันดา

๗

๒๘

นางสาวนฤมล ปทวงค

๘

๓๒

นายสุรัตน พิมพจําปา

๙

๓๘

นายนฤเบศร ไชยตนเทือก

๑๐

๔๑

นางสาววิชชุนีย ไชยะวงษ

๑๑

๔๓

นายจีระศักดิ์ สีบุญเรือง

๑๒

๔๔

นางสาววารินทร วงศกระโซ

๑๓

๔๕

พระนันทวัฒน ปาทะวงค

๑๔

๕๑

นางสาวสุวิมล สายตา

๑๕

๕๒

นายสุภชัย โอมพะนา

๑๖

๕๓

นางสาวสุปรียา คําตะลบ

หมายเหตุ

คณะครุศาสตร/....

คณะครุศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
หองสอบ ขอเขียน : หอง A๓๐๘ ชั้น ๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
หองสอบ สัมภาษณ : หองสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ลําดับที่
๑

รหัสประจําตัวผูสอบ

ชื่อ - นามสกุล

๐๔

Samanera Xalong Onkhammoun

๒

๑๑

นางสาวศิริพร นานาไพร

๓

๒๐

พระจิตติศักดิ์ กิตติคุโณ

๔

๒๕

Mr. YEUN VONGHACHAK

หมายเหตุ

