ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ประจาปีการศึกษา 2561
ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดาเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 20 มิถุนายน 2561 และได้
ดาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น
มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม จึ ง ประกาศรายชื่ อ บุ ค คลที่ มี สิ ท ธิ์ ส อบสั ม ภาษณ์ เพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรเทียบโอน) ประจาปีการศึกษา 2561 โดยจะดาเนินการสอบ
สัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2561 และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 12 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.npu.ac.th
ทั้งนี้ ให้ผู้มีชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ รายละเอียดดังแนบ
ท้ายประกาศนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0–4253-2477-8 ต่อ 704
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

หมายเหตุ :

บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการ
ออกให้ เพื่อมาแสดงตนในวันที่มาทาการสอบสัมภาษณ์
/คณะวิทยาการ...
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คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กาหนดการสอบ

สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.30 – 09.00 น.
เวลา 09.00 – 12.00 น.

รายงานตัวพร้อมลงชื่อเข้าสอบ
สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ : ห้องM 309 ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ. เมือง จ. นครพนม 48000 โทร. 042 - 587289

/สาขาวิชา...
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สาขาวิชาการจัดการ
ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้เข้าสอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2600070106
2600070206
2600070306
2600070406
2600070506
2600070606
2600070706
2600070806
2600070906
2600071006
2600071106
2600071206
2600071306
2600071406
2600071506
2600071606
2600071706
2600071806
2600071906
2600072006

ชื่อ – นามสกุล

นางสาวศุภานัน
นางสาวแววมณี
นางสาวกนกพร
นางสาวสุภานันท์
นางสาวกนกวรรร
นางสาวประกายดาว
นางสาวอภิฤดี
นางสาวศิริลักษณ์
นางสาวพรนภา
นางสาวเจนจิรา
นางสาวอารีย์ญา
นางสาวลลิตา
นางสาวนัณติยา
นางสาวมิลตรา
นางสาวณัฐชา
นางสาวนริศรา
นางสาวจุฑารัตน์
นางสาววิภาดา
นางสาวกาญจนา
นางสาวกัญญาวีร์

หมายเหตุ

จันทร์บุญนะ
คาภูแก้ว
กลิ่นจันทร์
พิมพ์โชติ
เคนโสม
แก้วดา
เอกสะพัง
จาปา
นนตะแสน
พรหมศรีสุข
พลเชียงขวาง
ศรีครชุม
ลีหลงศรี
โสภา
วงศ์สุวรรณ
โพนไชยา
พรมชมชา
ลาริมาตย์
วุฒา
ทิพประพันธ์

/สาขาวิชา...
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สาขาวิชาการบัญชี
ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้เข้าสอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2600070105
2600070205
2600070305
2600070405
2600070505
2600070605
2600070705
2600070805
2600070905
2600071005
2600071105
2600071205
2600071305
2600071405
2600071505
2600071605
2600071705
2600071805
2600071905
2600072005
2600072105
2600072205
2600072305
2600072405
2600072505
2600072605
2600072705

ชื่อ – นามสกุล

นางสาววชิรญาณ์
นางสาวศราวัณ
นางสาวพิมพ์วิภา
นางสาวกัญญารัตน์
นางสาวจุฑามาศ
นางสาววนิดา
นางสาวนิพาพร
นางสาวยุวดี
นางสาวฐิติรัตน์
นางสาวพรประภา
นางสาวสุพิชชา
นางสาวศรีวารี
นางสาวธัญนาฏ
นางสาวสุนิชา
นางสาวจินตนา
นางสาวกชพร
นางสาวชโลธร
นางสาวศิริพร
นางสาวสุทธิดา
นางสาววรรัตน์
นางสาวประวีณา
นางสาวกาญจนา
นายอนันต์
นางสาวฐิติมา
นางสาวหวานใจ
นางสาวกัลยารัตน์
นายสุริยา

หมายเหตุ

สุขเสงี่ยม
แสงอินทร์
พรมบน
คาไพ
หอมอ่อน
ศรีสุข
ไตรมีแสง
เที่ยงแท้
นิวงษา
มณีนิล
พิมพา
พันธุ์พุ่ม
ตันสมรส
แสนศรี
แสนสามารถ
นามบุญแผง
บรรหาร
รอดทะพร
อุปเสน
บุญมาวงษา
ทุมดี
พูดดี
บุญคาภา
ล่าสัน
เสนาสี
แอ่งเนียม
แก้วไพศาล
/สาขาวิชา...
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สาขาวิชาการบัญชี
ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้เข้าสอบ

28
29
30
31
32
33

2600072805
2600072905
2600073005
2600073105
2600073205
2600073305

ชื่อ – นามสกุล

นางสาวแสงดาว
นางสาวกรุณา
นางสาวอริสรา
นางสาวฤทัยรัตน์
นางสาวรัศมี
นางสาวพิมพ์ยุภา

หมายเหตุ

จันทร์ดวงดี
เมาลี
อิ่มรัตน์
ชัยยา
สุพรรณธนา
บริวารภูริวัฒน์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้เข้าสอบ

1
2
3
4
5

2600070105
2600070205
2600070305
2600070405
2600070505

ชื่อ – นามสกุล

นางสาวธัญนาฏ
นายวัชระพล
นางสาวกัญญารัตน์
นายอภิวัฒน์
นายวีรวัตร

หมายเหตุ

พวงมาลัย
ครุธแสง
ดีละ
วงค์ละคร
พั่วโพธิ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้เข้าสอบ

1
2
3
4

2600070105
2600070205
2600070305
2600070405

ชื่อ – นามสกุล

นางสาวจารุณี
นางสาวชบาไพร
นางสาวกุลนัด
นางสาวณภัชชา

หมายเหตุ

ประกิ่ง
วงษ์สุดา
บุพศิริ
ศิลปะรายะ

/วิทยา...
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วิทยาลัยธาตุพนม
กาหนดการสอบ

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.30 – 09.00 น.
รายงานตัวพร้อมลงชื่อเข้าสอบ
เวลา 09.00 – 16.00 น.
สอบสัมภาษณ์
สถานที่สอบ : ห้องประชุมดอกคูณ อาคารบริหารธุรกิจ วิทยาลัยธาตุพนม
วิทยาลัยธาตุพนม
เลขที่ 457 หมู่ 3 ถ.พนมพนารักษ์ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร. 042-540-442

/สาขาวิชา...
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สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ลาดับที่ เลขประจาตัวผู้เข้าสอบ

1
2

2600050105
2600050205

ชื่อ – นามสกุล

นายวัชรินทร์
นายปรีชา

หมายเหตุ

พ่อเกตุ
ศรีผา

/การสอบ...
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การสอบสัมภาษณ์
หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์
1.
2.
3.
4.
5.
หมายเหตุ :

ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 และ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ปพ.2 จานวนอย่างละ 1 ฉบัย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 แผ่น
สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 แผ่น
สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
1. กรณีที่ผู้สมัครนาเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่เป็นเท็จ หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบในภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา
2. รับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
มหาวิท ยาลั ย นครพนมจะประกาศรายชื่อผู้ มี สิ ทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลั ยนครพนม ในวัน พฤหัส บดี ที่
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.npu.ac.th

/ข้อมูล...
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ข้อมูลของคณะ/วิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ต.นาราชควาย อ. เมือง จ. นครพนม 48000 โทร. 042 - 587289
วิทยาลัยธาตุพนม
เลขที่ 457 หมู่ 3 ถนน พนมพนารักษ์ ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โทร. 042-540-442
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
เลขที่ 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 042 – 532477 – 8 ต่อ 704

