
 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยการศึกษา 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข 

ปีการศึกษา 2564 (คร้ังที่ 1)  

_____________________________ 
 

  โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบประมวล

ความรู ้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศกึษา  2564 (ครั้งที ่1) 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1116/2561 เรื่อง แตง่ตัง้ คณบดีวิทยาลัยการศกึษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 จึงออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ 

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ปีการศกึษา 2564 (ครั้งที่ 1) ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  23 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 
                                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก) 

                         คณบดีวิทยาลัยการศกึษา 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปรญิญาโท แผน ข 

ปีการศึกษา 2564 (คร้ังที่ 1) 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 

 

ก าหนดการสอบ : สถานที่สอบ 

 สอบข้อเขียน : วันอาทิตย์ที ่8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

สอบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft teams หอ้งที่ 1 

     

ล าดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล 

1 63170131 นายกรวิชญ์  ดอนชัย 

2 63170142 นางสาวกฤติยา  นุชเกษม 

3 63170153 นายจิรมิตร  พวกเมืองพล 

4 63170164 นางสาวชุดาภร  มูลมณี 

5 63170175 นางสาวณัฐกฤตา  กันทาใจ 

6 63170186 นายณัฐพล  ธิตา 

7 63170197 นายณัฐพล  วัฒนาชัยมงคล 

8 63170209 นางสาวธนาภรณ ์ เชือ้เมืองพาน 

9 63170210 นางสาวธัญรัตน์  จันทร์ค า 

10 63170232 นางนงค์นุช  จันทร์สัย 

11 63170243 นางสาวนพรัตน์  อิสระณรงค์พันธ์ 

12 63170254 นางนภัสศรณ์  ลานนาพันธุ์ 

13 63170265 นางประทินทิพย์  สลีสองสม 

14 63170287 นางสาวปริยานุช  มูลมั่ง 

15 63170298 นางสาวพิมพ์ชนก  เสียงใส 

16 63170300 นางสาวภาวิณ ี ไชยวังเย็น 

17 63170311 นางสาวรัญชนา  เขื่อนขันธ์ 

18 63170322 นางสาวลลิตา  สมใจ 

19 63170333 นางสาววรวรรณ  ดวงเทศ 

20 63170344 นายวิชาญ  จนิายะ 

 

  



 

 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปรญิญาโท แผน ข 

ปีการศึกษา 2564 (คร้ังที่ 1) 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 

 

ก าหนดการสอบ : สถานที่สอบ 

 สอบข้อเขียน : วันอาทิตย์ที ่8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

สอบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft teams หอ้งที่ 2  

     

ล าดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล 

21 63170355 นางศรีวรรณ์  ศรีวิชัย 

22 63170366 นางสาวสายธาร  อินทร์ตา 

23 63170377 นางสุภาพร  ภูวนจนิดา 

24 63170388 นางสาวอัญชิษฐา  ประสันใจ 

25 63170399 นางสาวอุษา  บัวหลวง 

26 63170513 นายกชกร  แสนทาโจ 

27 63170524 นายเฉลิม  ธนาวุฒิกูร 

28 63170535 นายโชคชัย  แสนวิชา 

29 63170546 นางสาวน้ าเพชร  ชัยชมภู 

30 63170557 นายรัฐเขตร  แรงทน 

31 63170568 นางสาววรรณภา  ทะอินทร์ 

32 63170579 นายวันชัย  ปู่กอง 

33 63170580 นายวีรยุทธ  กองหล้า 

34 63170669 นายไกรสร  ปทุมไพโรจน์ 

35 63170670 นางสาวจิราภรณ์  วาสเอื้อวงศ์ 

36 63170681 นายศิวณัฐ  ศรเจยีงค า 

37 63170692 นางสาวนิตยา  ขันเดช 

38 63170704 นายปฏิธาน  มหิเมอืง 

39 63170715 นางสาวพัชญ์วิสา  จันทพิมพ์ 

 

  



 

 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปรญิญาโท แผน ข 

ปีการศึกษา 2564 (คร้ังที่ 1) 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

ก าหนดการสอบ : สถานที่สอบ 

 สอบข้อเขียน : วันอาทิตย์ที ่8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

สอบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft teams หอ้งที่ 3  

     

ล าดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล 

1 63204151 นางสาวกฤษณา  แซ่เล้า 

2 63204162 นายขจรศักดิ์  ค ากาน 

3 63204173 พระครูสังฆรักษ์จักรพล  สายอิ่นแก้ว 

4 63204184 ว่าที่รอ้ยตรีหญิง จุฑารัตน์  โกสินทร์ 

5 63204195 นายเฉลิมวุฒ ิ ไชยค าร้อง 

6 63204207 นางสาวชลนิภา  สะเอียบคง 

7 63204218 นางสาวฐิตยารัตน์  บุ่งนาแซง 

8 63204229 นางสาวณัฐณิชา  เขียวอ่อน 

9 63204241 พระปลัดธเนศ  คงนอ้ย 

10 63204263 นายธีรชาต ิ พงศ์นฤมิตร 

11 63204274 นายธีรพล  ทรัพย์ทวี 

12 63204296 นางสาวนฤมล  ปูปินตา 

13 63204308 นางสาวนลินพร  จินตเวชศาสตร์ 

14 63204319 นายนวพล  คมบาง 

15 63204320 นายบรรจบ  จันทอง 

16 63204331 นายปฐมวิทย์  วธิิรวาท 

17 63204342 นางสาวปวันรัตน์  วังมา 

 

  



 

 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปรญิญาโท แผน ข 

ปีการศึกษา 2564 (คร้ังที่ 1) 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

ก าหนดการสอบ : สถานที่สอบ 

 สอบข้อเขียน : วันอาทิตย์ที ่8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

สอบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft teams หอ้งที่ 4  

     

ล าดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล 

18 63204353 นางสาวพนิดา  บุญยศยิ่ง 

19 63204364 นางสาวพรประภา  จันทร์เม้า 

20 63204375 นางสาวพิรญาณ์  แรท่อง 

21 63204386 นายพิรยิพงศ์  ธัมมาพีชยา 

22 63204397 นางสาวเพ็ญนภา  แสงแก้ว 

23 63204409 นางแพรวพรรณ  รวมสุข 

24 63204410 นางสาวมยุรี  ฑฆีาวงศ์ 

25 63204421 นางสาวมัลลิกา  แก้วจอ้น 

26 63204432 นางสาวลัคกี ้ ธงชัย 

27 63204443 นางสาววนิดา  กันทะ 

28 63204465 นางสาววรรษมล  ปัญญาทิพย์ 

29 63204476 นางสาววิชญาพร  ปัญญา 

30 63204487 ว่าที่รอ้ยตรี ศริิพล  รวมสุข 

31 63204498 นายศุภโชค  ส าลีนลิ 

32 63204500 นางสาวโศศษิฐา  ศรีสมบัติ 

33 63204511 นายสมเดช  ใสสิน 

34 63204522 นายสรศักดิ์  ชนันชนะ 

 

  



 

 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปรญิญาโท แผน ข 

ปีการศึกษา 2564 (คร้ังที่ 1) 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

ก าหนดการสอบ : สถานที่สอบ 

 สอบข้อเขียน : วันอาทิตย์ที ่8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

สอบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft teams หอ้งที่ 5  

     

ล าดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล 

35 63204544 นางสาวสุดารัตน ์ ก ายาน 

36 63204555 พระครูสุตวุฒกิาร (พิพิธวุฒิการ)  ศรีธนะ 

37 63204566 นายสุทธิพันธุ์  สุภานันท์ 

38 63204577 นางสุนันทา  ขยันขาย 

39 63204588 นายสุปรีด ี สุปริยศลิป์ 

40 63204599 นางสาวสุภาพร  หลีจ๊ะ 

41 63204601 พระมหาเสกสรร  สุขจ าเริญ 

42 63204612 นายอนุกูล  อ ามาตย์มณี 

43 63204623 นางสาวอนุจิรา  ปั่นโย 

44 63204634 นายเอกนรินทร์  อนิสมบัติ 

45 63205950 พระขวัญชัย  ฝั้นค า 

46 63205961 นางสาวจิรกานต์  วงค์ลังกา 

47 63205972 นางชฎาพร  ยศกลาง 

48 63205983 นายพิเชฐ  โสภา 

49 63205994 นายภานุวัฒน์  พัฒนา 

50 63206018 นายวิโรจน ์ ราชพลี 

51 63206029 นางสาวเสาวรัตน์  ฝั้นกา 

52 63206030 นายอนุพงษ์  สมศรี 

 

  



 

 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปรญิญาโท แผน ข 

ปีการศึกษา 2564 (คร้ังที่ 1) 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

(ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย) 

 

ก าหนดการสอบ : สถานที่สอบ 

 สอบข้อเขียน : วันอาทิตย์ที ่8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

สอบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft teams หอ้งที่ 6  

     

ล าดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล 

1 62170477 นายFranz Sascha  Scholl 

2 63170401 นางสาวกัลยา  พรมสะอาด 

3 63170423 นางสาวปฐมาภรณ ์ เคร่งครัด 

4 63170456 นางสาวพนิชฎา  สุวรรณแปง 

5 63170467 นางสาวภัทรสุดา  สุริยะไชย 

6 63170478 นางสาวศุภสิรา  บุตรวัน 

7 63170614 นางสาวมะลิวัลย์  เมืองปัญโญ 

8 63170625 นางมัลลกิา  จติรค า 

9 63170636 นางสาวเสาวภา  จันทร์แสง 

10 63170726 นางสาวนวพร  เทพมณี 

 

  



 

 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิตระดับปรญิญาโท แผน ข 

ปีการศึกษา 2564 (คร้ังที่ 1) 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 

ก าหนดการสอบ : สถานที่สอบ 

 สอบข้อเขียน : วันอาทิตย์ที ่8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.  

สอบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft teams หอ้งที่ 6  

     

ล าดับที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล 

1 63204656 พระมหาวรพัฒน์  วงสา 

2 63206041 นางสาวกรัชกาย  ใจวงค์ 

3 63206052 นางสาวณัฏฐณิชา  หทัยพัฒน์โภคนิ 

4 63206579 นายภัทรพงศ ์ วิริยา 

 


