
  

ประกาศวิทยาลัยการศึกษา 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

 วิทยาลัยการศกึษา ขอประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศกึษาใน มหาวิทยาลัย

พะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามประกาศ 

(รายชื่อแนบท้าย) เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  

 ทั้ ง นี้  หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายใด ไม่มาด า เนินการสอบสัมภาษณ์

ในวันและเวลาที่ก าหนดไว้ข้างต้น มหาวิทยาลัยพะเยาจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

ในคร้ังน้ี ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งสิ้น    

   ประกาศ  ณ  วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 

                                           
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 

คณบดีวิทยาลัยการศกึษา 

 
 



1 นางสาว เพียงหทัย ยาวิราช การบริหารการศึกษา 2.1

2 	นาย นรินทร บัวนาค หลักสูตรและการสอน 2.1

สัมภาษณ

1

1

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ เลขที่นั่งสอบ



1 นางสาว ดาราวดี ธิชาญ การบริหารการศึกษา ก2

2 นาย นวพล คมบาง การบริหารการศึกษา ก2

3 นาย อนุกูล อํามาตยมณี การบริหารการศึกษา ก2

4 พระครู สุตวุฒิการ (พิพิธวุฒิการ) ศรีธนะ การบริหารการศึกษา ก2

3

4

1

2

สัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ เลขที่นั่งสอบ



1 นางสาว นลินพร จินตเวชศาสตร การบริหารการศึกษา ข

2 นางสาว สุภาพร หลีจีะ การบริหารการศึกษา ข

3 นางสาว อนุจิรา ปนโย การบริหารการศึกษา ข

4 นางสาว นฤมล ปูปนตา การบริหารการศึกษา ข

5 นางสาว พรประภา จันทรเมา การบริหารการศึกษา ข

6 นางสาว ฐิตยารัตน บุงนาแซง การบริหารการศึกษา ข

7 นางสาว ธันยชนก เกตุแกว การบริหารการศึกษา ข

8 พระครูสังฆรักษ จักรพล สายอิ่นแกว การบริหารการศึกษา ข

9 นางสาว ลัคกี้ ธงชัย การบริหารการศึกษา ข

10 นางสาว พนิดา บุญยศยิ่ง การบริหารการศึกษา ข

11 นาย สรศักดิ์ ชนันชนะ การบริหารการศึกษา ข

12 นางสาว ชลนิภา สะเอียบคง การบริหารการศึกษา ข

13 นาย เฉลิมวุฒิ ไชยคํารอง การบริหารการศึกษา ข

14 นางสาว ภัทรติญา อารีเอื้อ การบริหารการศึกษา ข

15 นางสาว ณัฐณิชา เขียวออน การบริหารการศึกษา ข

16 นาย ธีรชาติ พงศนฤมิตร การบริหารการศึกษา ข

17 นาย สันติ แสนเปก การบริหารการศึกษา ข

18 นาย บรรจบ จันทอง การบริหารการศึกษา ข

19 นาย ขจรศักดิ์ คํากาน การบริหารการศึกษา ข

20 พระมหา เสกสรร สุขจําเริญ การบริหารการศึกษา ข

21 พระครูปลัด ธเนศ คงนอย การบริหารการศึกษา ข

22 นาย ภาณุพงศ มาอุน การบริหารการศึกษา ข

23 นาย ธีรพล ทรัพยทวี การบริหารการศึกษา ข

24 นางสาว พิรญาณ แรทอง การบริหารการศึกษา ข

25 นาย พิริยพงศ ธัมมาพีชยา การบริหารการศึกษา ข

26 นาย ปฐมวิทย วิธิรวาท การบริหารการศึกษา ข

27 นาย เอกนรินทร อินสมบัติ การบริหารการศึกษา ข

28 นางสาว เพ็ญนภา แสงแกว การบริหารการศึกษา ข

29 นาง สุนันทา ขยันขาย การบริหารการศึกษา ข
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สัมภาษณ

5

6

7

8

9

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ เลขที่นั่งสอบ



สัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ เลขที่นั่งสอบ

30 วาที่รอยตํารวจตรี ศิริพล รวมสุข การบริหารการศึกษา ข

31 นาง แพรวพรรณ รวมสุข การบริหารการศึกษา ข

32 นางสาว จุฑารัตน โกสินทร การบริหารการศึกษา ข

33 นาย ศุภโชค สําลีนิล การบริหารการศึกษา ข

34 นางสาว วรกานต บัวเย็น การบริหารการศึกษา ข

35 นาย ธีรภัทร โนจิตร การบริหารการศึกษา ข

36 นางสาว วนิดา กันทะ การบริหารการศึกษา ข

37 นาย สุทธิพันธุ สุภานันท การบริหารการศึกษา ข

38 นางสาว มยุรี ฑีฆาวงศ การบริหารการศึกษา ข

39 นาย สุปรีดี สุปริยศิลป การบริหารการศึกษา ข

40 นางสาว โศศิษฐา ศรีสมบัติ การบริหารการศึกษา ข

41 นางสาว มัลลิกา แกวจอน การบริหารการศึกษา ข

42 นางสาว สุดารัตน กํายาน การบริหารการศึกษา ข

43 นางสาว กฤษณา แซเลา การบริหารการศึกษา ข

44 นาย สมเดช ใสสิน การบริหารการศึกษา ข

45 นางสาว ปวันรัตน วังมา การบริหารการศึกษา ข
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47

48

49

40

41

42

43

44

45

34

35

36

37

38

39



1 นางสาว อัญชิษฐา ประสันใจ
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ก2

2 นาง ประทินทิพย สลีสองสม
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ก2

3 นางสาว ภาวิณี ไชยวังเย็น
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ก2

4 นางสาว รัญชนา เขื่อนขันธ
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ก2

5 นางสาว พิมพชนก เสียงใส
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ก2

สัมภาษณ

50

51

52

53

54

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ เลขที่นั่งสอบ



1 นาย กรวิชญ ดอนชัย
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

2 นาย ณัฐพล ธิตา
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

3 นางสาว ธัญรัตน จันทรคํา
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

4 นาง นงคนุช จันทรสัย
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

5 นางสาว ชุดาภร มูลมณี
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

6 นางสาว ลลิตา สมใจ
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

7 นางสาว ปริยานุช มูลมั่ง
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

8 นาย ปรัชญา ตระกูลยี่โถ
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

9 นาย วิชาญ จินายะ
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

10 นาง ศรีวรรณ ศรีวิชัย
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

11 นาง สุภาพร ภูวนจินดา
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

12 นางสาว อุษา บัวหลวง
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

13 นางสาว วรวรรณ ดวงเทศ
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

14 นาย จิรมิตร พวกเมืองพล
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

15 นาง นภัสศรณ ลานนาพันธุ
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

16 นางสาว ณัฐกฤตา กันทาใจ
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

17 นางสาว สายธาร อินทรตา
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข
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สัมภาษณ
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59

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ เลขที่นั่งสอบ



สัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ เลขที่นั่งสอบ

18 นาง ธารวิมล วงคชัย
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

19 นาย ณัฐพล วัฒนาชัยมงคล
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

20 นางสาว ธนาภรณ เชื้อเมืองพาน
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

21 นางสาว กฤติยา นุชเกษม
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

22 นางสาว ชนัญชิดา ผุสดี
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

23 นาย ปธานิน จันตะอิน
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

24 นางสาว นพรัตน
อิสระณรงค

พันธ

การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข 78

72

73

74

75

76

77



1 นางสาว อุมาพร อภิไชย
หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ก2

2 นางสาว ปาริชาติ นุกาศ
หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ก2

3 นาย คณิน ปญญาบุญ
หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ก2

สัมภาษณ

1

2

3

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ เลขที่นั่งสอบ



1 นางสาว วิชญาพร ปญญา หลักสูตรและการสอน ข

2 นางสาว กาญจนา บดีรัฐ หลักสูตรและการสอน ข

3 พระมหา วรพัฒน วงสา หลักสูตรและการสอน ข

สัมภาษณ

4

5

6

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันพฤหัสบดีที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ เลขที่นั่งสอบ



1 นางสาว ปฐมาภรณ์ เคร่งครัด
หลักสูตรและการสอน

(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

2 นางสาว ภัทรสุดา สุริยะไชย
หลักสูตรและการสอน

(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

3 นางสาว ศุภิสรา บุตรวัน
หลักสูตรและการสอน

(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

4 นางสาว พนิชฎา สุวรรณแปง
หลักสูตรและการสอน

(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

5 นางสาว ปิยนุช สุนาโท
หลักสูตรและการสอน

(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

6 นางสาว กัลยา พรมสะอาด
หลักสูตรและการสอน

(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข 12

สัมภาษณ์

7

8

9

10

11

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์เพ่ือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

ก าหนดการสอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีท่ี 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ออนไลน์โดยใช้ Application line

ล าดับ ช่ือ - สกุล สาขาวิชา
แบบ เลขท่ีน่ังสอบ



จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

วิทยาลัยการศึกษา ขอแจ้งการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  

ระดับบัณฑิตศกึษา ปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยการศึกษา ดังน้ี 

 

ระดับปริญญาเอก 

ล าดับ สาขาวิชา วธิีการสอบ กรรมการสอบ ห้องสอบ 

1 การบรหิารการศึกษา 

แบบ 1.1 และ 2.1 

ล าดับท่ี 1 

ออนไลน์โดยใช ้Application line 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 

เวลา 13.00 น. 

รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก 

ผศ.ดร.สันติ  บูรณะชาติ 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง 

 

 
 

2 หลักสูตรและการสอน 

แบบ 1.1 และ 2.1 

ล าดับท่ี 1 

ออนไลน์โดยใช ้Application line 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 

เวลา 13.00 น. 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  วัฒนาธร 

ผศ.ดร.วไิลภรณ์  ฤทธิคุปต ์

ผศ.ดร.ลือชา  ลดาชาติ 

 

 
 

 

  



ระดับปริญญาโท 

ล าดับ สาขาวิชา วธิีการสอบ กรรมการสอบ ห้องสอบ 

1 การบรหิารการศึกษา 

แผน ก และ แผน ข  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ล าดับท่ี 1-19 

ออนไลน์โดยใช ้Application line 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

ผศ.ดร.สุนทร  คล้ายอ่่า 

 

 

 
 

2 การบรหิารการศึกษา 

แผน ก และ แผน ข  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ล าดับท่ี 20-38 

ออนไลน์โดยใช ้Application line 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

ผศ.ดร.โสภา  อ่านวยรัตน์ 

 

 

 
 

3 การบรหิารการศึกษา 

แผน ก และ แผน ข  

มหาวิทยาลัยพะเยาและ 

ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย 

ล าดับท่ี 39-58 

ออนไลน์โดยใช ้Application line 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

ผศ.ดร.สันติ  บูรณะชาติ 

 

 

 
 

4 การบรหิารการศึกษา 

แผน ก และ แผน ข  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย 

ล าดับท่ี 59-78 

ออนไลน์โดยใช ้Application line 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง 

 

 

 
 

5 หลักสูตรและการสอน 

แผน ก และ แผน ข 

มหาวิทยาลัยพะเยา และ 

ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย 

ล าดับท่ี 1-12 

 

ออนไลน์โดยใช ้Application line 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  วัฒนาธร 

ผศ.ดร.วไิลภรณ์  ฤทธิคุปต ์

ผศ.ดร.ลือชา  ลดาชาติ 
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