
  

ประกาศวิทยาลัยการศึกษา 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขยีน และสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

 วิทยาลัยการศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

และสอบสัมภาษณ์ ตามประกาศ (รายชื่อแนบท้าย) เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ตามวันและ

เวลา ตามประกาศ  

 ทั้งน้ี หากผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รายใดไม่มาด าเนินการสอบ

ข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันและเวลาที่ก าหนดไว้ตามประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จะถอืว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในคร้ังน้ี ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งสิ้น    

   ประกาศ  ณ  วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

                                           
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 

คณบดีวิทยาลัยการศกึษา 

 
 



รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

เลขที่

ใบสมัคร

1 64031421 นางสาว ปรียาชนก เกษสุวรรณ การบริหารการศึกษา 1.1

2 64020998 พระปลัด วันเฉลิม เปงใส การบริหารการศึกษา 2.1

3 64021598 นาง ประไพวรรณ ละอินทร การบริหารการศึกษา 2.1

4 64021617 นาง ปริมกุลรักษ ชัยภัทรวรัชญาน การบริหารการศึกษา 2.1

5 64029358 นางสาว กชณิภา มาสิม การบริหารการศึกษา 2.1

6 64029385 นางสาว ณัฐสุดา เกษา การบริหารการศึกษา 2.1

7 64029386 นาย กิตติ์ธเนศ เกษา การบริหารการศึกษา 2.1

8 64029602 นาง วลัยพรรณ ใจคํา การบริหารการศึกษา 2.1

9 64029611 นางสาว ศิรินทรทิพย ถานะกอง การบริหารการศึกษา 2.1

10 64029751 นางสาว อัสนี โปราณานนท การบริหารการศึกษา 2.1

11 64030054 นางสาว อัณณณิชา กุลสุวรรณวงศ การบริหารการศึกษา 2.1

12 64030582 นาย ผดุงศิลป สิริศิลปมิ่งขวัญ การบริหารการศึกษา 2.1

13 64030597 นาย วชิรวิชญ ประมาณ การบริหารการศึกษา 2.1

14 64031433 นางสาว สิตา ประดิษฐษร การบริหารการศึกษา 2.1

15 64031438 นางสาว ณัฐกมล ฝปากเพราะ การบริหารการศึกษา 2.1

16 64057600 นาย จํานงค วรรณศร การบริหารการศึกษา 2.1
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เลขที่นั่งสอบ
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กําหนดการสอบสัมภาษณ วันศุกรที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ออนไลนโดยใช Google meet

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา แบบ

กําหนดการสอบขอเขียน วันศุกรที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Google meet



รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

เลขที่

ใบสมัคร

1 64030571 นางสาว รุสนันท แกวตา หลักสูตรและการสอน 2.1

2 64030579 นางสาว ธิดารัตน ขูรีรัง หลักสูตรและการสอน 2.1

1

2

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ ลําดับการสอบ

สัมภาษณ



รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

เลขที่

ใบสมัคร

1 64029773 นาย โองการ ชมวิศรุตกุล การบริหารการศึกษา ก2

2 64021035 นางสาว กรองกาญจน จันทิมา การบริหารการศึกษา ข

3 64021159 นาย อธิวัฒน ทิพยจักร การบริหารการศึกษา ข

4 64021455 นางสาว พรสวรรค แกวธรรมานุกูล การบริหารการศึกษา ข

5 64021575 นางสาว วรัญญา แตมดื่ม การบริหารการศึกษา ข

6 64021582 นาย ภาณุวัฒน ระวิวรรณ การบริหารการศึกษา ข

7 64021585 นาย ภูมิประสิทธิ์ ไชยบาล การบริหารการศึกษา ข

8 64021588 นางสาว สิริกานต แกววงคเขียว การบริหารการศึกษา ข

9 64021589 นาย พลพจน มูลฟอง การบริหารการศึกษา ข

10 64021590 นาย วิทวัส ธิวัย การบริหารการศึกษา ข

11 64021593 นาย โสภณ แสงจันทร การบริหารการศึกษา ข

12 64021595 นาย ธนวัฒน ฟกเขียว การบริหารการศึกษา ข

13 64021596 นาย ณัฐวุฒิ พรมเสน การบริหารการศึกษา ข

14 64021599 นางสาว วิวรณ จุลโรจน การบริหารการศึกษา ข

15 64021600 นางสาว มิณฑิตา ดอนปาน การบริหารการศึกษา ข

16 64021603 นางสาว ชุลีมาศ คําบุญเรือง การบริหารการศึกษา ข

17 64021605 นางสาว วรรณกมล ฉันประเดิม การบริหารการศึกษา ข

18 64021611 นางสาว เบญจมาศ ทนดี การบริหารการศึกษา ข

19 64021613 นางสาว สิริลักษณ เปงคํา การบริหารการศึกษา ข

20 64021614 นาง จารุพรรณ ไชยบาล การบริหารการศึกษา ข

21 64021619 นางสาว ทิพยสุดา ยาแกว การบริหารการศึกษา ข

22 64021625 นาย อดิศักดิ์ เจริญจิต การบริหารการศึกษา ข

23 64021626 นางสาว วสุรักษ ตาสาย การบริหารการศึกษา ข

24 64021634 นางสาว กนิษฐิกา พรหมวาทย การบริหารการศึกษา ข

25 64021637 นางสาว กฤษชกร สุหนั่น การบริหารการศึกษา ข

26 64021639 นาย สิทธิพงษ ปาลี การบริหารการศึกษา ข

27 64021640 นางสาว กัญยาณี ชอบจิตร การบริหารการศึกษา ข

28 64021642 นางสาว อังคณา เรือนแกว การบริหารการศึกษา ข
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กําหนดการสอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Application line
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ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ ลําดับการสอบ
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รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

เลขที่

ใบสมัคร

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

สัมภาษณ
ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา

แบบ ลําดับการสอบ

29 64021643 นางสาว สิริพร ไชยะปาน การบริหารการศึกษา ข

30 64021648 นางสาว กชพร เนตรทอง การบริหารการศึกษา ข

31 64021649 นาย พงศเทพ อินธนู การบริหารการศึกษา ข

32 64021650 นางสาว พิชญานิน วิมล การบริหารการศึกษา ข

33 64021665 นาง สายรุง สอนรัมย การบริหารการศึกษา ข

34 64021674 นางสาว วิมลศิริ วงศหลา การบริหารการศึกษา ข

35 64021675 นางสาว ภทรกรณ บุญยงค การบริหารการศึกษา ข

36 64021680 นางสาว เนตรนภา ประเสริฐสังข การบริหารการศึกษา ข

37 64021686 นางสาว เนตรชนก อุทเลิศ การบริหารการศึกษา ข

38 64021687 นางสาว ดรรชนี สําราญใจ การบริหารการศึกษา ข

39 64021698 นางสาว อรนลิน ไชยสลี การบริหารการศึกษา ข

40 64021707 นางสาว นิตยา กิติ การบริหารการศึกษา ข

41 64021712 นางสาว สุรัสวดี ชื่นวงค การบริหารการศึกษา ข

42 64021714 นางสาว วรัญญา โตเจริญ การบริหารการศึกษา ข

43 64021724 นาง เสาวนีย เกียรติพรศักดา การบริหารการศึกษา ข

44 64021741 นางสาว รัตนาภรณ เผาฟู การบริหารการศึกษา ข

45 64021745 นางสาว พัชราภรณ กันคํา การบริหารการศึกษา ข

46 64021753 นาง ณัจฉรียา ภาธรธนฤต การบริหารการศึกษา ข

47 64023927 นางสาว พิมพนารา เขื่อนเชียงสา การบริหารการศึกษา ข

48 64024862 นางสาว นฤมล บุญเจริญ การบริหารการศึกษา ข

49 64025422 นางสาว อรสา กาโนรักษ การบริหารการศึกษา ข

50 64025425 นางสาว อรวรรณ สารขัติ การบริหารการศึกษา ข

51 64025503 นางสาว ชมัยพร ชูสุภาวดี การบริหารการศึกษา ข

52 64026009 นาย ธนิต กิตติวรพงษกิจ การบริหารการศึกษา ข

53 64027585 นาย ชวลิต กันธิยะ การบริหารการศึกษา ข

54 64027587 นางสาว ชื่นนภา ขันธพันธ การบริหารการศึกษา ข

55 64028093 นางสาว ภัคปภัท ธนเรืองสุวรรณ การบริหารการศึกษา ข

56 64029387 นางสาว ปรารถนา แขนอก การบริหารการศึกษา ข
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รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

เลขที่

ใบสมัคร

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

สัมภาษณ
ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา

แบบ ลําดับการสอบ

57 64029388 นาย คเณศ คะชา การบริหารการศึกษา ข

58 64029389 นางสาว ดรุณี เมืองวงค การบริหารการศึกษา ข

59 64029390 นาง มนฤดี ชอบสะอาด การบริหารการศึกษา ข

60 64029393 นางสาว ศุภวรรณ เจนใจ การบริหารการศึกษา ข

61 64029520 นาย วีระพงค ปฐวี การบริหารการศึกษา ข

62 64029542 นางสาว รัตนาภรณ จันทรปง การบริหารการศึกษา ข

63 64029731 นางสาว ฐานิต ปญญาสุข การบริหารการศึกษา ข

64 64029733 นาย นิรวิทธ ทองภาพ การบริหารการศึกษา ข

65 64030050 นาย ปวิชญา วงคเรือง การบริหารการศึกษา ข

66 64030561 นางสาว สิริธนาพร ชัยสิรินยาวัชร การบริหารการศึกษา ข

67 64030615 นางสาว กนกวรรณ สิทธิศักดิ์ การบริหารการศึกษา ข

68 64030640 วาที่รอยตรีหญิง ภัทราวดี อิ่นคํา การบริหารการศึกษา ข

69 64030641 นาย ธวัชชัย ตนภู การบริหารการศึกษา ข

70 64030642 นางสาว กมลทิพย ดีปนตา การบริหารการศึกษา ข

71 64057584 นางสาว น้ําฝน ใจฟอง การบริหารการศึกษา ข

72 64057592 นางสาว ปรางคศิริณัฐ พรมฤทธิ์ การบริหารการศึกษา ข

73 64057606 นางสาว ชนากาญจน กรรณิการ การบริหารการศึกษา ข

74 64057627 นาย ลักษพงษ ปงเมือง การบริหารการศึกษา ข
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รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

เลขที่

ใบสมัคร

1 64020837 นาย จิรายุ ศีติสาร การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

2 64021151 นางสาว ธภัทร โนโชติ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

3 64021574 นาย ทรงกรด ทายะนา การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

4 64021576 นาย วันชาติ ยอดสูงสุด การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

5 64021583 นาย เดชาวุฒิ อินเทพ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

6 64021592 นาย ณรงค พละดร การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

7 64021601 นาย รัฐพงศ ศรีสวัสดิ์ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

8 64021604 นางสาว อุษณีย อะทะถ้ํา การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

9 64021608 นางสาว นาริน กุณะ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

10 64021615 นาย พุทธิพัชร ธนพัทธปญญา การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

11 64021616 นางสาว วรัญญา ณ นาน การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

12 64021620 นาย ธนกฤต จักรสุวรรณ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

13 64021624 นางสาว ชญาดา เพลิดเพลิน การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

14 64021628 นางสาว ญาณิกา คําวินิจ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

15 64021629 นาย อิทธิฤทธิ์ รวมสุข การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

16 64021632 นางสาว นิตยา หันนวนศรี การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

17 64021633 นางสาว สาลิณี สั่งสอน การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ ลําดับการสอบ

สัมภาษณ
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รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

เลขที่

ใบสมัคร

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ ลําดับการสอบ

สัมภาษณ

18 64021645 นาย ทัศนัย ใจกาวิน การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

19 64021646 นาย วรพจน กันธิยะ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

20 64021651 นางสาว จิราภรณ มีตอ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

21 64021653 นางสาว สุวารี ชุมภูงาม การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

22 64021660 นางสาว รสสุคนธ กิติยศ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

23 64021663 นาย จํารัศ เขื่อนเพชร การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

24 64021685 นางสาว กิ่งกาญจน ประสม การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

25 64021691 นาย อนุวัฒน อินตะ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

26 64021692 นางสาว ภัทร คําชุม การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

27 64021694 นางสาว รัชนี นอยมวง การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

28 64021695 นางสาว ศิราณี ราชลํา การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

29 64021696 นาย เอกรัฐ นอยมา การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

30 64021704 นาย คามิน คีรีอยูลือ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

31 64021705 นาย ศักดา วันเพ็ญ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

32 64021706 นางสาว ศศินิภา คําชัย การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

33 64021710 นางสาว สิริญา ผัดผอง การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

34 64021711 นางสาว ศิริกานต สุพรรณ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข
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รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

เลขที่

ใบสมัคร

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ ลําดับการสอบ

สัมภาษณ

35 64021713 นางสาว ณัฐวรรธน นุชอําพันธ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

36 64021717 นางสาว บงกชกาล กางออนตา การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

37 64021721 นางสาว นันทนภัส สินธพธีรฉัตร การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

38 64021722 นางสาว ธัญญพัทธ ปวงแกว การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

39 64021723 นาย รัชนาท ยะมงคล การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

40 64021732 นางสาว เฌณิศา ศรีวิชัย การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

41 64021733 นางสาว เจนจิรา อุปนันชัย การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

42 64021742 นางสาว ชนัญชิดา ทาวเชียง การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

43 64021750 นางสาว บงกช เจริญศิลป การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

44 64021785 นาย พงศพัทธ กาบกรณ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

45 64021786 นางสาว งามทิพย ภูชมศรี การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

46 64021972 นาย อานนท จันทรชุม การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

47 64022009 นางสาว เจนจิรา บุญมากาศ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

48 64022027 นาย เปรม เปลี่ยววิญญา การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

49 64022936 นางสาว ภัทราวรรณ ปริมิตร การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

50 64024173 นางสาว ปยะพร อนุ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

51 64024186 นางสาว กนกพร ชุมภู การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
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รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

เลขที่

ใบสมัคร

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ ลําดับการสอบ

สัมภาษณ

52 64024513 นางสาว ดลยา ขันเวท การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

53 64024763 นางสาว เบญจมาศ จุมปู การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

54 64024764 นางสาว กวิณพัฒน เรือนคํา การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

55 64024982 นาง พิมพธิดา บุญตัน การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

56 64024991 นางสาว รัชณีกร นันตาชัยวุฒิ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

57 64025264 นางสาว อริสา กําลังประสิทธิ์ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

58 64025273 นางสาว อภิญญา เกตุหิรัญ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

59 64025386 นางสาว ตติยพร เขตรักษา การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

60 64025454 นางสาว ดวงกมล สมทัด การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

61 64025612 นาย จารุวัฒน พุทธเนตร การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

62 64025728 นางสาว สิริวรรณ พาที การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

63 64027739 นาย กศิวพงศ กาใจ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

64 64028394 นาย นิรุตต ชัยมณี การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

65 64028735 นาย เสกสรร อินทะวงศ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

66 64028914 นางสาว จิราพร วงศชัย การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

67 64028940 นาย ณัฐวุฒิ สุทิน การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

68 64028943 นาง โสภาวดี โชติการจักรรัตน การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
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รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
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เลขที่

ใบสมัคร
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แบบ ลําดับการสอบ

สัมภาษณ

69 64029509 นาย ปณิธาน จันทกูล การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

70 64029640 นางสาว ณัฐธิดา สุภาพกุล การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

71 64029741 นางสาว นิจฉรา โพธิกัน การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

72 64029743 นางสาว วิรัญชนา มาเยอะ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

73 64029766 นาย อดิศักดิ์ กําแพงแกว การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

74 64029774 นาย ณฐวร จิณะไชย การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

75 64029775 นาย ณัฐวัฒน หวังกีรติกุล การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

76 64030110 นาย พิพัฒน มณีพรหม การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

77 64030439 นางสาว วันทนา ไมจําปา การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

78 64030444 นางสาว อนิศรา จันทะกูล การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

79 64030565 นาย สุริยนต ศรีชมภู การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

80 64030583 นางสาว ชิดชนก มุณีแกว การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

81 64030590 นางสาว ธนิดา คําปา การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

82 64030591 นางสาว เกวลิน สายน้ําเย็น การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

83 64030592 นาย เอกพงษ มังกะระ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

84 64030593 นางสาว นันทนา สิงหเอย การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

85 64030596 นางสาว อมรรัตน รัตนมูลปญญา การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

69

70

71

72

79

80

81

82

83

84

73

74

75

76

77

78

85



รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

เลขที่

ใบสมัคร

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ ลําดับการสอบ

สัมภาษณ

86 64030601 นาย ชาญวิทย ตาจันทรอินทร การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

87 64030616 นาย ชนกานต เกตุยอย การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

88 64030617 นางสาว อรสา ตองใจ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

89 64030618 นางสาว ญาณิสา คําแสน การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

90 64031407 นางสาว สุธารส ไชยศิลป การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

91 64031418 นาย สมชาย วจนะพระคุณไพศาล การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

92 64031437 นางสาว ภูริมาศ ปนโพธิ์ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

93 64045238 นาย เจษฎา ชาวนาน การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

94 64057586 นางสาว เบญจวรรณ ปนแกว การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

95 64057601 นางสาว ธิดารัตน ชมภูชัย การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

96 64057605 นาย วิทยา ตะนันกลาง การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

97 64057610 นางสาว กรรณิการ กันทะ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

98 64057612 นางสาว ธัญวรัตน วงศใหญ การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข

99 64057624 นางสาว ธันยพร กอนคํา การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
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รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

เลขที่

ใบสมัคร

1 64021749 นาย นัทธพงศ โปธาซาง หลักสูตรและการสอน ก2

2 64021754 นาย ชัชวาล อินทะชั่ง หลักสูตรและการสอน ก2

3 64021127 นางสาว พิมพกานต ลาบุตรดี หลักสูตรและการสอน ข (1)

4 64026661 นางสาว ชนิกานต หินมาลัย หลักสูตรและการสอน ข (1)

5 64029734 นางสาว ภริตพร พันธ หลักสูตรและการสอน ข (1)

6 64029827 นางสาว แพรพรรณ อธิวันดี หลักสูตรและการสอน ข (1)

7 64021683 นาย ภูวดล คารินทา หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (1)

8 64021757 นางสาว พิมพพิมล มั่นกุง หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (1)

9 64024664 นางสาว นัทธมน จันทรใส หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (1)

10 64025621 นางสาว วนัญญา บุญเรือง หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (1)

11 64027664 นางสาว จิตวดี สิงหเผน หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (1)

12 64027706 นางสาว ชัญญานุช ทารัตน หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (1)

13 64029772 นางสาว วรรณวิภา พนักธรรม หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (1)

14 64030604 นางสาว บุษบา หอมออน หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (1)

15 64021366 นางสาว อมิตรา อินทรพิมพ หลักสูตรและการสอน ข (2)

16 64021584 นางสาว จินตจุฑา มโนรส หลักสูตรและการสอน ข (2)

17 64021702 นางสาว สรอยสุดา มูลยะ หลักสูตรและการสอน ข (2)

18 64028932 นางสาว กรกนก ทิพพหา หลักสูตรและการสอน ข (2)

19 64029430 นาง ปรียาวัจน เทพยศ หลักสูตรและการสอน ข (2)

20 64030568 นางสาว อวัศยา สันคม หลักสูตรและการสอน ข (2)

21 64030605 นางสาว อชิรญา เลิศอนันต หลักสูตรและการสอน ข (2)

22 64031408 นางสาว ศิริบูรณ บุญถา หลักสูตรและการสอน ข (2)
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กําหนดการสอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ ลําดับการสอบ

สัมภาษณ
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5



รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

เลขที่

ใบสมัคร

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ ลําดับการสอบ

สัมภาษณ

23 64045247 นางสาว อภิญญา ฟูปลูก หลักสูตรและการสอน ข (2)

24 64020966 นางสาว อัญชลีภรณ จินะสา หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (2)

25 64021661 นาย กิตติคุณ มกรมณเฑียร หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (2)

26 64021756 นางสาว วนัสวี ไชยวงค หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (2)

27 64023826 นางสาว ธิษณาธรณ จันเทพ หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (2)

28 64025426 นางสาว ญานพัช ปญญาดี หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (2)

29 64025441 นางสาว พิสุทธิ์ทัย ใจแปง หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (2)

30 64025733 นาย พงศอมาต อํามาตยมณี หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (2)

31 64026330 นางสาว นันทาทิพย กันทะวัง หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (2)

32 64026919 นาย ธนภัทร บุญเพ็ชร หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (2)

33 64029982 นาย ธีรธัช กันทาใจ หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (2)

34 64030577 นางสาว ธนาวดี วงศประสิทธิ์ หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (2)

35 64030627 นาย ศิริชัย สันวงค หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข (2)
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รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

เลขที่

ใบสมัคร

1 64021751 นางสาว วัชรากร จํารัส นวัตรกรทางการศึกษา ข

2 64025580 นางสาว ราตรีรัตน ใจวงค นวัตรกรทางการศึกษา ข

3 64031440 นางสาว ศุภาพิชญ เจริญ นวัตรกรทางการศึกษา ข

4 64029740 นางสาว อรจิรา ศรีสุข นวัตรกรทางการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข 4

1

2

3

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันเสารที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ ลําดับการสอบ

สัมภาษณ



รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

เลขที่

ใบสมัคร

1 64026896 นางสาว สุรภา นันตะ การเรียนรูแบบบูรณาการสมอง

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)

ข 1

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ ลําดับการสอบ

สัมภาษณ



รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2564

เลขที่

ใบสมัคร

1 64030607 นางสาว ปยรัตน ชุมเชื้อ สะเต็มศึกษา ก2 1

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันจันทรที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ ลําดับการสอบ

สัมภาษณ



 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

วิทยาลัยการศึกษา ขอแจ้งการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  

ระดับบัณฑิตศกึษา ปีการศึกษา 2564 ของวทิยาลัยการศึกษา ดังน้ี 

 

ระดับปริญญาเอก 

ล าดับ สาขาวิชา วธิีการสอบ กรรมการสอบ ห้องสอบ 

1 การบรหิารการศึกษา 

แบบ 1.1 และ 2.1 

 

สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์

โดยใช ้Google meet 

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 

เวลา 09.00-12.00 น.  

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์โดยใช ้ 

โดยใช ้Google meet 

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 

เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก 

ผศ.ดร.สันติ  บูรณะชาติ 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง 

 
 

 

2 หลักสูตรและการสอน 

แบบ 1.1 และ 2.1 

 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์โดยใช ้

Application line 

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  วัฒนาธร 

ผศ.ดร.วไิลภรณ์  ฤทธิคุปต ์

 

 
 

 

  



ระดับปริญญาโท 

ล าดับ สาขาวิชา วธิีการสอบ กรรมการสอบ ห้องสอบ 

1 การบรหิารการศึกษา 

แผน ก และ แผน ข  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์โดยใช ้Application line 

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 

ให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศของวิทยาลัย

การศึกษาในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

กรอกข้อมูลใหค้รบถ้วน ลงในแบบฟอร์มที่

ทางวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ไดจ้ัดส่งให้โดยใช ้Google Form 

ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 

https://forms.gle/JpMAeNY2yRQTCFtBA 

รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก 

ผศ.ดร.สันติ  บูรณะชาติ 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง 

 
 

 

2 การบรหิารการศึกษา 

แผน ข ห้องเรียน 

วิทยาเขตเชียงราย 

 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์โดยใช ้Application line 

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 
 

ให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศของวิทยาลัย

การศึกษาในการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

กรอกข้อมูลใหค้รบถ้วน ลงในแบบฟอร์มที่

ทางวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ไดจ้ัดส่งให้โดยใช ้Google Form 

ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 

https://forms.gle/JpMAeNY2yRQTCFtBA 

รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก 

ผศ.ดร.สันติ  บูรณะชาติ 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง 

 
 

 

3 หลักสูตรและการสอน 

แผน ก และ แผน ข 

มหาวิทยาลัยพะเยา และ 

ห้องเรียน 

วิทยาเขตเชียงราย 

 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์โดยใช ้Application line 

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  วัฒนาธร 

ผศ.ดร.วไิลภรณ์  ฤทธิคุปต ์

 

 
 

4 นวัตกรทางการศึกษา 

แผน ก และ แผน ข 

มหาวิทยาลัยพะเยา และ 

ห้องเรียน 

วิทยาเขตเชียงราย 

 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์โดยใช ้Application line 

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

 

ผศ.ดร.วิลาวัลย ์ โพธิ์ทอง 

 

 
 

5 สะเต็มศึกษา 

แผน ก และ แผน ข 

มหาวิทยาลัยพะเยา และ 

ห้องเรียนวิทยาเขต

เชียงราย 

 

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์โดยใช ้Application line 

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

 

ผศ.ดร.ลือชา  ลดาชาติ  
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