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ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
ประจาปีการศึกษา 2562
ตามที่ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม ได้ ด าเนิ น การรั บ สมั ค รบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริ ห ารงานก่ อ สร้า งและโครงสร้างพื้ น ฐาน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 ระหว่างวั นที่ 27 พฤษภาคม 2562 –
9 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น
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 ษาในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับ ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริ ห ารงานก่ อ สร้ า งและโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562 โดยมี ก าหนดการสอบสั ม ภาษณ์
ในวันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ รายละเอียดดังแนบท้าย
ประกาศนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้านักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4250-3558 หรือ 098-2067569
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร)
รองอธิการบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
หมายเหตุ : บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออก
ให้เพื่อมาแสดงตนในวันที่มาทาการสอบสัมภาษณ์
/1. กาหนดการ...

/๒.๑๐นางสาวปรียาภรณ์...
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1. กาหนดการและสถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เวลา 08.00 – 09.00 น.
ตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา 09.00 – 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
2. หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์
1) สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาใบรับรองคุณวุฒิ
2) สาเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
4) สาเนาบัตรประชาชน/สาเนาบัตรข้าราชการ
5) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
6) รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
จานวน 2 รูป

หมายเหตุ : 1. กรณีที่ผสู้ มัครนาเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่างหนึง่ ที่
เป็นเท็จ หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบในภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา
2. เมื่อชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ในการขอรับคืน
ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. รับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ
3. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 ผ่านทางเว็บไวต์
http://en.npu.ac.th/web/
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 ผ่านทางเว็บไวต์
http://en.npu.ac.th/web/

/5. รายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบสัมภาษณ์...

/๒.๑๐นางสาวปรียาภรณ์...
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5. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
สัมภาษณ์วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

คานาหน้า
นาย
นาย
นาย
นาย
ว่าที่ร้อยเอก
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

ชื่อ -นามสกุล
ลิขิต
รณฤทธิ์
วีระพล
โยชัย
วัชรา
ภูมิชาย
วิชัย
เปี่ยมศักดิ์
อภิภู
อภิภูมิ
ธานินทร์
สุวิจักขณ์
วรพจน์
สันติ

หมายเหตุ

พันธุเทพ
อินเติมมา
นามวงค์
ชินบุตร
โพธิ์สาวัง
วงศ์ศิริ
บุญรักษา
ทนุกิจ
ปภากิจพงศ์ภัค
ไชยพร
ชาศรี
สามิต
โป้เคน
สุเพ็งคา

/๒.๑๐นางสาวปรียาภรณ์...

