
  

ประกาศวิทยาลัยการศึกษา 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) 

 วิทยาลัยการศกึษา ขอประกาศรายชื่อผูม้ีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศกึษาใน มหาวิทยาลัย

พะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

ตามประกาศ (รายชื่อแนบท้าย) เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  

เป็นต้นไป  

 ทั้ ง นี้  หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายใด ไม่มาด า เนินการสอบสัมภาษณ์

ในวันและเวลาที่ก าหนดไว้ข้างต้น มหาวิทยาลัยพะเยาจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา

ในคร้ังน้ี ไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งสิ้น    

   ประกาศ  ณ  วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

                                           
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก) 

คณบดีวิทยาลัยการศกึษา 

 
 



1 นางสาว จันธิมา ทรายสาลี การบริหารการศึกษา 2.1

สัมภาษณ

1

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 (รอบ 2)

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันพุธที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ เลขที่นั่งสอบ



1 นาย กิตติกร จาวะนา การบริหารการศึกษา ข

2 นาง ชฎาพร ยศกลาง การบริหารการศึกษา ข

3 นางสาว จิรกานต วงคลังกา การบริหารการศึกษา ข

4 นางสาว รวีวรรณ เลิศคํา การบริหารการศึกษา ข

5 พระ ขวัญชัย ฝนคํา การบริหารการศึกษา ข

6 นาย ภานุวัฒน พัฒนา การบริหารการศึกษา ข

7 นาย วิโรจน ราชพลี การบริหารการศึกษา ข

8 นางสาว เสาวรัตน ฝนกา การบริหารการศึกษา ข

9 นาย อนุพงษ สมศรี การบริหารการศึกษา ข

10 นาย พิเชฐ โสภา การบริหารการศึกษา ข

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 (รอบ 2)

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันพุธที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ เลขที่นั่งสอบ

สัมภาษณ



1 นาย วีรยุทธ กองหลา
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

2 นาย เฉลิม ธนาวุฒิกูร
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

3 นาย วันชัย ปูกอง
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

4 นาย รัฐเขตร แรงทน
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

5 นาย กชกร แสนทาโจ
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

6 นางสาว วรรณภา ทะอินทร
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

7 นาย จตุพงษ สอนศรี
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

8 นางสาว น้ําเพชร ชัยชมภู
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

9 นาย โชคชัย แสนวิชา
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

10 นาย วินัย คํายันต
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

11 นาย กรวิชญ ผัดกว
การบริหารการศึกษา

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข 11

6

7

8

9

10

5

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 (รอบ 2)

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันพุธที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ เลขที่นั่งสอบ

สัมภาษณ

1

2

3

4



1 นางสาว ณัฏฐณิชา หทัยพัฒนโภคิน หลักสูตรและการสอน ข

2 นางสาว กรัชกาย ใจวงค หลักสูตรและการสอน ข

สัมภาษณ

1

2

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 (รอบ 2)

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันพุธที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ เลขที่นั่งสอบ



1 นาง มัลลิกา จิตรคํา
หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

2 นาย ธนภัทร บุญเพ็ชร
หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

3 นางสาว เสาวภา จันทรแสง
หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

4 นางสาว มะลิวัลย เมืองปญโญ
หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

5 นางสาว ฐิติวรดา มหาลือ
หลักสูตรและการสอน

(หองเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
ข

สัมภาษณ

3

4

5

6

7

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณเพื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 (รอบ 2)

กําหนดการสอบสัมภาษณ วันพุธที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ออนไลนโดยใช Application line

ลําดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
แบบ เลขที่นั่งสอบ



จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

วิทยาลัยการศึกษา ขอแจ้งการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  

ระดับบัณฑิตศกึษา ปีการศึกษา 2563 (รอบ 2) ของวิทยาลัยการศึกษา ดังน้ี 

 

ระดับปริญญาเอก 

ล าดับ สาขาวิชา วธิีการสอบ กรรมการสอบ ห้องสอบ 

1 การบรหิารการศึกษา 

แบบ 2.1 

เลขท่ีนั่งสอบ 1 

ออนไลน์โดยใช ้Application line 

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 

เวลา 09.00 น. 

ผศ.ดร.สันติ  บูรณะชาติ 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง 

 

 
 

 

ระดับปริญญาโท 

ล าดับ สาขาวิชา วธิีการสอบ กรรมการสอบ ห้องสอบ 

1 การบรหิารการศึกษา 

แผน ข มหาวทิยาลัยพะเยา 

เลขท่ีนั่งสอบ 1-10 

ออนไลน์โดยใช ้Application line 

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

ผศ.ดร.สันติ  บูรณะชาติ 

 

 

 
 

2 การบรหิารการศึกษา 

แผน ข มหาวทิยาลัยพะเยา 

(ห้องเรียนวิทยาเขต

เชียงราย) 

เลขท่ีนั่งสอบ 1-11 

ออนไลน์โดยใช ้Application line 

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

ผศ.ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง 

 

 

 
 

5 หลักสูตรและการสอน 

แผน ข มหาวิทยาลัยพะเยา 

และห้องเรียนวิทยาเขต

เชียงราย 

เลขท่ีนั่งสอบ 1-12 

 

ออนไลน์โดยใช ้Application line 

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 

เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

ผศ.ดร.อมรรัตน์  วัฒนาธร 

ผศ.ดร.วไิลภรณ์  ฤทธิคุปต ์

ผศ.ดร.ลือชา  ลดาชาติ 

 

 
 

 


	แฟ้มสอบสัมภาษณ์
	ป.เอก 
	ป.โท บริหาร แผน ข พะเยา
	ป.โท บริหาร แผน ข เชียงราย
	ป.โท หลักสูตร แผน ข พะเยา
	ป.โท หลักสูตร แผน ข เชียงราย)


