
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2566 (รอบที่ 1) 

................................................ 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 1/2566 (รอบที่ 1) ซึ่งสิ้นสุดการรับสมัคร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วนั้น  
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 มาตรา ๓๐ และ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 1/2566 (รอบที่ 1) ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  
 

    
    ประกาศ  ณ  วันที่    10     มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖6    
 
 
                       

                                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป  ภู่ระหงษ์) 
                                                         รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2566 (รอบที่ 1) 

ประกาศ ณ วันที่    10   มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

1. คณะครุศาสตร์ 
ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) (ล าดับที่ 1-30) 
 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
1 นาย สุทธิรัก ชาดง   
2 นาย โอภาส เทศน์ไธสง   
3 นาย ไกรฤกษ์ เกษมสินธุ์   
4 นาย ฤทธิเดช สกุลซ้ง   
5 นางสาว สร้อยสุดา วะสาร   
6 นางสาว จิราภรณ์ สิงหา   
7 นางสาว สุดาภรณ์ ตรงดี   
8  พระเอกชัย เกษรราช   
9 นาย อุดมพงศ์ ประสานเชื้อ   

10 นาย พรพงศ์ หงษ์ชูตา   
11 นางสาว ธนิตา สมบูรณ์   
12 นางสาว มุขรินทร์ พ่ึงตน   
13 นางสาว อมรรัตน์ แสนศรี   
14 นางสาว วิธิน ี มุสิกนาม   
15 นาย ธนวัฒน ์ สิงห์ชา   
16  ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ ต้นสวรรค์   
17 นางสาว รัตนา ตะราษี   
18 นางสาว ปริศรา สุภา   
19 นางสาว ปัจฉิมาพร ปุณริบูรณ์   
20 นางสาว ปรียาพร แก้วฝ่าย   
21 นางสาว ราตรี ฝันดี   
22 นาย ฉัตรมงคล ติ้ววงศ ์   
23 นาย ธนาวุฒ ิ ค่ าคูณ   
24 นาย พิมพิสาร ศรีโสภา   
25 นางสาว วรรณรดา เถาดี   
26 นางสาว ณัฐฉิมา กันหะบุตร   
27 นางสาว กมลรัตน์ มาตย์มี   
28 นางสาว ชมพูนุช ชมภูทัศน์   
29 นาย อรรถพล วิโย   
30 นาย ธนเดช ติ้ววงค ์   
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2566 (รอบที่ 1) 

ประกาศ ณ วันที่    10   มีนาคม พ.ศ. 2566 
 
ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) (ล าดับที่ 31-60) 
 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
31 นาย กมล สีวัน   
32  สิบเอกบดินทร์ภัทร์ นันทรักษ์   
33 นางสาว สกุลเพ็ช พรมโคตร   
34 นาย นลธวัฒน ์ นามสาย   
35 นางสาว อิงชล พนาจันทร์   
36 นางสาว เปมิกา มั่นทัพ   
37 นางสาว ธัญญลักษณ์ จันกง   
38 นางสาว สุพรรณภา จันทร์วัง   
39 นางสาว นัญฐพัชร หงษ์ณี   
40 นางสาว รัตน์ติญากร นรบัติ   
41 นาย พงษ์พัฒน์ สีดาวงษ ์   
42 นางสาว สิรินารถ จันทเลิง   
43 นาย อัคร โพธิ์ศรี   
44 นาย ก่อกุศล อินธิแสน   
45 นางสาว อาวัสดา ค าหล้า   
46 นางสาว มาริสา สุทธิธรรม   
47 นางสาว เอ้ืออารี เอกพันธ์   
48 นางสาว พาริณี สีวะสา   
49 นาง ศิริวรรณ แหมไธสง   
50 นางสาว วิไลลักษณาวุฒิ ปลูกจิตร   
51 นาย วิรัชพงศ ์ บุณฑริกวงศ์   
52 นาย สมจิตร เจริญวงศ ์   
53 นางสาว วาสนา อนุพันธ์   
54 นางสาว ประณิตา พรหมเชษฐา   
55 นาย อนุรัตน์ เรียมแสน   
56 นาง ณัฐพร เดชทะสอน   
57 นางสาว เสาวณีย ์ ปทุมชาติ   
58 นางสาว ฐิติรัตน์ ภูมิลา   
59 นางสาว ปฏิมาพร ประจวบสุข   
60 นาย วชิรวิชญ ์ พ้ืนแสน   
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
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ประกาศ ณ วันที่    10   มีนาคม พ.ศ. 2566 
 
ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) (ล าดับท่ี 61-90) 
 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
61 นางสาว นิรันดร์รัตน์ มะณีแสง   

62 นางสาว ชนิสรา แก้วดวงดี   

63 นางสาว สุภาวด ี สีวัน   

64 นางสาว ภัทราภรณ์ ภาวะดี   

65 นาย พิเชษฐ์ ประสานชีพ   

66 นาย นธวัฒน ์ ค าเบ็ง   

67 นาย ชวโรจน ์ ศรีวรขันธ์   

68 นาย ณัฐพล ประก่ิง   

69 นางสาว วิลาสิน ี ภูดี   

70 นางสาว รัชชา มูลสุวรรณ   

71 นาย วีรพงศ์ สมรฤทธิ์   

72 นาย ภูวดล แวงดีสอน   

73 นางสาว วิมลทิพย์ หาไชย   

74 นาย อภิวัฒน์ อุปพงษ์   

75 นาย นิรันดร์ บุตราช   

76 นางสาว กิรัตยา วังคะฮาต   

77 นางสาว ภัศรา ศิริวงค์   

78 นางสาว เสาวลักษณ์ คนกล้า   

79 นางสาว ใจรัก ทองน า   

80 นาย ชุมพล นนบุต  

81 นาย ภาณุวัฒน์ ปองไป  

82 นางสาว วิริยาภรณ์ แพงจันทร์  

83 นาย ฤชานนท์ ฤดีเลิศรุ่งเรือง  

84 นางสาว สุพรรษา สว่างภพ  

85 นาย ศุภวิชญ์ ผาทอง  

86 นางสาว จิรวรรณ บัวลา  

87 นางสาว อมรรัตน์ ฤทธิ์จรูญ  

88 นางสาว จินตนา เหล่าแตว  

89 นางสาว พิมชนก คล้ายคลึงมี  

90 นางสาว ปิยะกาญจน์ พลพันธ์  
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2566 (รอบที่ 1) 
ประกาศ ณ วันที่    10   มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) (ล าดับที่ 91-102) 
 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
91 นางสาว อนงค์ลักษณ์ ยามมา   

92 นางสาว หทัยกาญจน์ มาภา   

93 นางสาว วรรณฤดี ตุเกตุ   

94 นางสาว มัทนียา นาโสก   

95 นาย เรืองสรรค์ สิงห์งอย   

96 นางสาว ลลิตา อู่รัศมี   

97 นางสาว วิชุตา ค าสิงสัย   

98 นางสาว ช่อลดา บัวชุม   

99 นางสาว นพรดา ธารประเสริฐ   

100 นางสาว ฐิติกุล บุทธิจักร ์   

101 นางสาว พิชสินี เถรวงแก้ว   

102 นางสาว ลลิลญา ปุรินทะ   
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2566 (รอบที่ 1) 

ประกาศ ณ วันที่    10   มีนาคม พ.ศ. 2566 
 
รายละเอียดการสอบคัดเลือก  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) 
1.วัน เวลาในการสอบ  
  1.1 สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2566 ดังนี้ 
  - ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- ความรู้พื้นฐานด้านการบริหาร 
- ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารการศึกษา 
- ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
1.2 สอบสัมภาษณ์  

 - แนะน าตนเอง 
 - เหตุผลที่เลือกเรียนสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
 - ความคาดหวังในรายวิชา 
 - หัวข้อรายวิจัยที่อยากท า 
2. สิ่งท่ีผู้เข้าสอบต้อจัดเตรียมเพื่อใช้ในการสอบ 
  - ปากกาลูกลื่น สีน้ าเงินหรือสีด า 

- บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
 ***หรือบัตรอ่ืนๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งยังไม่หมดอายุและมีภาพถ่ายปัจจุบันอย่างชัดเจ  
3. การประมวลผลการสอบ 
 3.1 ข้อเขียน 100 คะแนน 
 3.2 สัมภาษณ์  100 คะแนน 
 3.3 กรณีได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียนก่อน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้
พิจารณาจากคะแนนสอบสัมภาษณ์ ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์จะพิจารณาจากล าดับที่
สมัคร 
**หมายเหตุ การด าเนินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2566 (รอบที่ 1) 

ประกาศ ณ วันที่    10   มีนาคม พ.ศ. 2566 
 
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  (ค.ม.) 
     2.1 แผนปกติ 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว กมลพร คนที   
2 นางสาว สลักดาว ไตรินทร์   

 
  2.2 แผนวิชาชีพ 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว อรญา พรหมอารักษ์   
2 นาย ธรณินทร์ ชูประยูร  
3 นางสาว ณัทวิกาญน์ หาญรินทร์  
4 นางสาว ปิยฉัตร โพนชัย  
5 นางสาว ศิริพร วาระเพียง   

รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
1. วัน เวลาในการสอบ    
  1.1 สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ ท่ี 18 มีนาคม 2566 ดังนี้   
  1.1.1 แผนปกติ   
   - การพัฒนาหลักสูตร  
   - การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
   - ภาษาอังกฤษ   
  1.1.2 แผนวิชาชีพ 
   - การพัฒนาหลักสูตร  
   - การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
   - ภาษาอังกฤษ 
   - การออกแบบวิจัยด้านหลักสูตรและการสอน   
  1.2 สอบสัมภาษณ์    
2. สิ่งท่ีผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการสอบ   
   - ปากกาลูกลื่น สีน้ าเงินหรือสีด า   
   - บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง    
  ***หรือบัตรอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งยังไม่หมดอายุและมีภาพถ่ายปัจจุบันอย่างชัดเจน   

3. การประมวลผลการสอบ   
  3.1 ข้อเขียน 100 คะแนน   
  3.2 สัมภาษณ์  100 คะแนน    
  3.3 กรณีได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียนก่อน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้
พิจารณาจากคะแนนสอบสัมภาษณ์ ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์จะพิจารณาจากล าดับ 
ที่สมัคร 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2566 (รอบที่ 1) 

ประกาศ ณ วันที่    10   มีนาคม พ.ศ. 2566 
 
ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ด.) 

 
ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 

1 นางสาว ดุษฎี บุตรบุรี   
2 นาย ฉัตรชัย ไชยมงค์  
3 นาย มานะชัย แก้วสีดวง  
4 นาย ฤทธิ์ธี พ่ออามาตย์  
5 นาง กัลยาณี ม่วงไทย  

รายละเอียดการสอบคัดเลือก 
1. วัน เวลาในการสอบ    
  1.1 สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ ท่ี 18 มีนาคม 2566 ดังนี้   
   - ความรู้ความสามารถทั่วไป   
   - ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารการศึกษา    
   - การวิจัยเพื่อการบริหารการศึกษา    
   - ภาษาอังกฤษ 

 1.2 สอบสัมภาษณ์    
   - แนะน าตนเอง    
   - เหตุผลที่เลือกเรียนสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา   
   - ความคาดหวังในรายวิชา   
   - หัวข้อรายวิจัยที่อยากท า 

2. สิ่งท่ีผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการสอบ    
   - ปากกาลูกลื่น สีน้ าเงินหรือสีด า    
   - บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง   
   ***หรือบัตรอ่ืนๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งยังไม่หมดอายุและมีภาพถ่ายปัจจุบันอย่าง
ชัดเจน 

3. การประมวลผลการสอบ    
   3.1 ข้อเขียน 100 คะแนน    
   3.2 สัมภาษณ์  100 คะแนน    
   3.3 กรณีได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียนก่อน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากัน
ให้พิจารณาจากคะแนนสอบสัมภาษณ์ ในกรณีท่ีคะแนนเท่ากันทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์จะพิจารณาจากล าดับที่
สมัคร 

**หมายเหตุ การด าเนินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2566 (รอบที่ 1) 

ประกาศ ณ วันที่    10   มีนาคม พ.ศ. 2566 
 
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปร.ด)   
 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว ปิยะพร ศรีนาค   
2 นาย Xulong Zhang    

 
รายละเอียดการสอบคัดลือก   
1. วัน เวลาในการสอบ  

1.1  สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2566 ดังนี้ 
- การพัฒนาหลักสูตร  
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
- ภาษาอังกฤษ 

 1.2 สอบสัมภาษณ์  

2. สิ่งท่ีผู้เข้าสอบต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการสอบ   
   - ปากกาลูกลื่น สีน้ าเงินหรือสีด า   
   - บัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 
  ***หรือบัตรอื่นๆ ที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งยังไม่หมดอายุและมีภาพถ่ายปัจจุบันอย่าง
ชัดเจน 

3. การประมวลผลการสอบ   
  3.1 ข้อเขียน 100 คะแนน   
  3.2 สัมภาษณ์  100 คะแนน   
  3.3 กรณีได้คะแนนเท่ากันจะพิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียนก่อน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้
พิจารณาจากคะแนนสอบสัมภาษณ์ ในกรณีที่คะแนนเท่ากันทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์จะพิจารณาจากล าดับที่
สมัคร 

**หมายเหตุ การด าเนินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 1/2566 (รอบที่ 1) 

ประกาศ ณ วันที่    10   มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

2. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับปริญญาโท 
1. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
1 นางสาว จุไรลักษณ์ สุวรรณเลิศ   

 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
1 นาย ภานุวัฒน ์ วงค์ตาหล้า   

 
ระดับปริญญาเอก 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด 

ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล หมายเหตุ 
1 นาย คุณากร ปาณตะวัน   

 
สอบคัดเลือกในวันที่ 11 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2566 (สอบออนไลน์)     
1. สอบข้อเขียน เวลา 09.00–12.00 น. ณ ชั้น 3 ห้องเรียน 303 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม    
  วิชาที่สอบ 
 - ความรู้ความสามารถทางสาขาวิชา 
 - ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ  
 - ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
 
2. สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00-16.30 น. ณ ชั้น 3 ห้องเรียน 303 คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม     

  - สอบสัมภาษณ์ภาษาไทย (ระดับศึกษาปริญญาโท)   

  - สอบสัมภาษณ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ /น าเสนอผลงานภาษาอังกฤษ (ระดับศึกษาปริญญาเอก) 
  
**หมายเหตุ การด าเนินการสอบคัดเลือกอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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