
 

 

 

 

ประกาศวทิยาลัยการศึกษา 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 

ปีการศกึษา 2563 (ครั้งที่ ๒)  

_____________________________ 
 

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประมวล

ความรู ้ส าหรับนสิติระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา  2563 (ครัง้ที๒่) 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1116/2561 เร่ือง แต่งต้ัง คณบดีวิทยาลัย

การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 จึงออกประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ

ประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศึกษา 2563 (คร้ังที่ ๒) ดังรายละเอียด

แนบท้ายประกาศน้ี 

ประกาศ  ณ  วันที่  3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
                                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก) 

                         คณบดวีิทยาลัยการศึกษา 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ ส าหรับนสิิตระดับปริญญาโท แผน ข 

ปีการศกึษา 2563 (ครั้งที่ ๒) 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 

ก าหนดการสอบ : สถานที่สอบ ห้อง C 102 อาคารเรยีนรวม (หลังเก่า) มหาวทิยาลัยพะเยา 

 สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

ล าดับที ่ รหัสนสิิต ชื่อ-สกุล 

1 62206264 นางสาวกฤษณา บัวเนียม  

2 62206275 นายกิตติศักด์ิ แสนอุบล  

3 62206297 ว่าที่ร้อยตรีหญงิ เจนจิรา ตัวลอื  

4 62206321 นางสาวณัฏฐ์ณิชา ชัยนนถี  

5 62206332 นายดนัย ใจเย็น  

6 62206343 นางธิดาพร สร้อยสังวาลย์  

7 62206354 สบิเอก นพดล สมทรัพย์  

8 62206365 นางสาวนันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย  

9 62206376 นางสาวนัยนา สุนะเสน  

10 62206387 นายบัญชา แสงอรุณ  

11 62206398 นางสาวประกายแก้ว แก้วอินต๊ะ  

12 62206411 นางสาวพิชยา พานธงรักษ์  

13 62206433 พระมหาภัทรดนัย ก าจัด  

14 62206444 นายภาคิน เกษณา  

15 62206466 นางสาวมัทนี คิดว่อง  

16 62206488 นางยุพิน อังกูรพร  

17 62206499 นายรณชัย ปินใจ  

18 62206501 นายฤทธิชัย สุขแก้ว  

19 62206512 นางสาววรรณวณิช ขัดจา  

20 62206534 นายวิศรุฬห์ เทพสุรินทร์  

21 62206545 นางสาววีณา ทิมคลา้ย  

22 62206556 นายศราวุฒิ จินดา  

23 62206578 นายสรัลรัชต์ ดอนมูล  

    24 62206602  นางสาวอรด ี ทิพย์พิทยานุวัฒน์ 



 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ ส าหรับนสิิตระดับปริญญาโท แผน ข 

ปีการศกึษา 2563 (ครั้งที่ 2) 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

วิทยาเขตเชียงราย 

 

ก าหนดการสอบ : สถานที่สอบ ห้อง R 310 อาคารเรยีนรวมวิทยาเขตเชียงราย 

 สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

     

ล าดับที ่ รหัสนสิิต ชื่อ-สกุล 

1 62170028 นายกฤษณะ เชียงแรง  

2 62170039 นายกฤษนุ ก้อสละ  

3 62170040 นางกะรัต วรรณสุทธิ ์  

4 62170051 ว่าที่ร้อยตรี จิตติภูมิ เทพค า  

5 62170062 นายจิตอิสรภาพ ใจอารย์ี  

6 62170073 นายจิราวัฒน์ วิชัยศิริ  

7 62170084 นายจีระศักดิ์ ชุมภ ู  

8 62170095 นางสาวชลฌนีิมาศ อาบสุวรรณ์  

9 62170129 นายทรงธรรม สร้อยยานะ  

10 62170130 นายธนรัตน์ กุลศรี  

11 62170141 นางสาวธนาภรณ์ มะณีสร  

12 62170152 นายธนิด ดวงสุข  

13 62170163 นายธีรพงศ์ ใจซื่อ  

14 62170174 นายธีร์วรา ใจเย็น  

15 62170185 นางสาวนดิาพร เครอืวงค ์  

16 62170208 นางสาวปรารถนา ศิริกัน  

17 62170264 นางสาวรอยพิมพ์ ชัยศิลป์  

18 62170275 นางรักษ์คณา ต๊ิบมา  

19 62170286 นายวัฒนา อภิวัน  

20 62170297 นางสาววิลาสนีิ เทพเสนา  

 

 

 



 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ ส าหรับนสิิตระดับปริญญาโท แผน ข 

ปีการศกึษา 2563 (ครั้งที่ 2) 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

วิทยาเขตเชียงราย 

 

ก าหนดการสอบ : สถานที่สอบ ห้อง R 311 อาคารเรยีนรวมวิทยาเขตเชียงราย 

 สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

     

ล าดับที ่ รหัสนสิิต ชื่อ-สกุล 

21 62170309 นางสาววิศรุตา ศรีสม 

22 62170310 นายศักด์ิชัย บวรเดชภักดี 

23 62170321 นายศักด์ิอนันท์ จันทรท์อง  

24 62170332 นางสาวศิริพรพรรณ์ สยีวง  

25 62170343 นายสรายุทธ วีระวงค์  

26 62170354 นางสาวสุกัญญา เตจ๊ะ  

27 62170365 นางสาวสุดคนงึ นาสา  

28 62170376 นายสุพจน์ หลักเมือง  

29 62170387 นายสุภูมิชัย วงค์เจรญิ  

30 62170411 นายอดศัิกด์ิ ใจปิน  

31 62170433 นางสาวอังค์วรา เพชรดนิ  

32 62170455 นางสาวอาทิตยา จันมะโน  

33 62170466 นางสาวธารทิพย์ กล่ินหอม  

34 62170589 นายอธิกร ทาแกง  

35 62170770 นายเรวัตร วงศว์ุฒ ิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู้ ส าหรับนสิิตระดับปริญญาโท แผน ข 

ปีการศกึษา 2563 (ครั้งที่ 2) 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

วิทยาเขตเชียงราย 

ก าหนดการสอบ : สถานที่สอบ ห้อง R 311 อาคารเรยีนรวมวิทยาเขตเชียงราย 

 สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

 

ล าดับที ่ รหัสนสิิต ชื่อ-สกุล 

1 61170657 พระวรุตม์ แซ่ล ี  

2 61170679 พระสมชัย แซ่ลิ้ว  

3 62170477 นายFranz Sascha Scholl  

4 62170501 นายปรัตถกร บุญหนัก  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


