
 

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา 

  เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 

******************************** 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ได้ประกาศรับสมัครพระภิกษุ     
สามเณรและบุคคลทั่วไป เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่         
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 256๔ ตามความทราบแล้วนั้น 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพ่ือ
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ตามประกาศแนบท้ายหนังสือนี้ โดยให้ผู้มีรายชื่อ 
ดังกล่าวได้มาดำเนินการสอบเข้าศึกษาต่อในวันที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 -  12.00 น.          
ณ อาคารเรียนรวม 100  ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
พะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

จึงประกาศมาเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่   29  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2564  

 

     

 
 

            (พระราชปริยัติ, รศ.ดร.) 
                                              รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

สำเนาสำเนาสำเนา



รายชื่อผู
มีสิทธิ์สอบเข
าศึกษาต�อระดับปริญญาตรี ประจำป#การศึกษา 256๔ 
 
1. คณะพุทธศาสตร. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ลำดับที่ ชื่อ-ฉายานามสกุล คณะ-สาขาวิชา 
1. พระณรงค
 คมฺภีรป�ฺโญ (อดทน)  (ป.ตรี)คณะพุทธศาสตร
 (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
2. พระมหานิติกรณ
 ปญาวชิโร (สีสัน) (ป.ตรี)คณะพุทธศาสตร
 (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
3. พระนิมิตร สีลวฑฺฒโน (ก,อนแก,ว) (ป.ตรี)คณะพุทธศาสตร
 (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
4. พระอดิศักดิ์ อกิ�ฺจโน (นายด2าน) (ป.ตรี)คณะพุทธศาสตร
 (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
5. พระสงกรานต
 ธีรป�ฺโย (นิมิตรดี) (ป.ตรี)คณะพุทธศาสตร
 (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
6. พระชนะพล ธีรป�ฺโญ (ป.ตรี)คณะพุทธศาสตร
 (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
7. พระชนม
พล ชยธมฺโม (หอมเย็น) (ป.ตรี)คณะพุทธศาสตร
 (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
8. พระชนัญ�ู อนนฺตปุญโญ (บุญแรง) (ป.ตรี)คณะพุทธศาสตร
 (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
9. พระเรืองรักษ
 อตฺตนุรกฺโข (อุทธิยา) (ป.ตรี)คณะพุทธศาสตร
 (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

10. พระสุคนธ
 สุคนฺโธ (มีทางดี)  (ป.ตรี)คณะพุทธศาสตร
 (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
11. พระปลัดจิรเวช คมฺภีรป�ฺโญ (แก,ววิเศษ) (ป.ตรี)คณะพุทธศาสตร
 (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
12. พระมานิตย
 ปสนฺโน  (ป>นใจรักษา) (ป.ตรี)คณะพุทธศาสตร
 (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
13. พระอำนาจ ป�ฺญาวฑฺโฒ (พูลนิ่ม) (ป.ตรี)คณะพุทธศาสตร
 (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 
2. คณะครุศาสตร. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

ลำดับที่ ชื่อ-ฉายานามสกุล คณะ-สาขาวิชา 
1. นายกิตติพันธ
 ปBญญาผ2องใส (ป.ตรี)คณะครุศาสตร
 (ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
2. สามเณรศิวกร เยื่องอย2าง (ป.ตรี)คณะครุศาสตร
 (ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
3. สามเณรเอกอัมรินทร
 มีเมล
 (ป.ตรี)คณะครุศาสตร
 (ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
4. สามเณรณัฐพล การเพียร (ป.ตรี)คณะครุศาสตร
 (ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
5. สามเณรอภิสิทธิ์ การเพียร (ป.ตรี)คณะครุศาสตร
 (ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
6. สามเณรจิรเมธ เปFาไม, (ป.ตรี)คณะครุศาสตร
 (ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
7. สามเณรธนพล เรียบร,อย (ป.ตรี)คณะครุศาสตร
 (ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
8. สามเณรเจมศักดิ์ ถูกทาง (ป.ตรี)คณะครุศาสตร
 (ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
9. สามเณรศุภโชค หลีพันธ
 (ป.ตรี)คณะครุศาสตร
 (ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

10. พระเขมทัต สุทธญาโณ (ป.ตรี)คณะครุศาสตร
 (ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
11. นายนิติกร กาศคำสุข (ป.ตรี)คณะครุศาสตร
 (ค.บ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 
3. คณะสังคมศาสตร. สาขาวิชารัฐศาสตร.( จันทร. – ศุกร.) 

ลำดับที่ ชื่อ-ฉายานามสกุล คณะ-สาขาวิชา 
1. นางสาวจิรภา นุ2มเส็ง (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ค.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
2. นายรัฐศาสตร
 ชาแท2น (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
3. สามเณรเกียรติศักดิ์ ภิญโญขวัญ (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
4. พระป>ยพงษ
 อภิวํโศ วงศ
ใหญ2 (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
5. สามเณรธีรเดช พูลสอน (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 สำเนา



ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ-สาขาวิชา 
6. สามเณรเสฏฐวุฒิ ผันแก,ว (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
7. สามเณรซานเอ๋ียน แซ2ลี (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
8. นายดนิรุท เดชทอง (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
9. พระศุภรัตน
 เข็มศิริ (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 

10. พระสมศักดิ์ เขมปญโย (วาโย) (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
11. สามเณรธนภัทร วงค
คำมา (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
12. สามเณรดำเนินเกียรติ  บุญยัง (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 

 
4. คณะสังคมศาสตร. สาขาวิชารัฐศาสตร.( คฤหัสถ.) เสาร. – อาทิตย.) 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล คณะ-สาขาวิชา 
1. นายศุภณัฐ สีพรม (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ค.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
2. นางสาวเสาวลักษณ
 ดวงติ๊บ (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
3. นางสาวอัญชลี จันทร
ผา (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
4. นางสาว นิจสิรี อุปะละ (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
5. นายอธวัฒน
  บุญเรือง (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
6. นายรัฐกร ปวงงาม (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
7. นายสิทธิศักดิ์ เตชะ (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
8. นายธนเดช ขวัญใจ (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
9. ส.ต.ท.วชัรพล ปBญญา (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 

10. ส.ต.ท.ยศพล ยินดี (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
11. ส.ต.ท.วรวุฒิ ผลภิญโญ (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
12. นางสาวอารีรักษ
 คำภิระ (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
13. นางสาวหทัยภัทร วงศ
หาญ (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
14. นางสาวรุ2งนภา จอมปุก (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
15. นางสาวรุ2งฟNา คุณยศยิ่ง (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
16. นายคเชนทร
 สมธิ (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
17. ส.ต.เกียรติศักด์ิ หม่ืนแสน (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
18. นางสาวอภิสรา ผานุการณ
 (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
19. นายธนกร เชี่ยวชาญ (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
20. นายวิญ�ู ถนัดค,า (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
21. นายสุรภัค ยอดสุนทร (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
22. นางจันธิดา เล2ห
ดี (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
23. นางเกวรินทร
 บัวละวงค
 (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
24. นางสาวอัญชลี สีอ2อน (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
25 นางบานเย็น  หงส
เงินวัชรกุล (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
26. นายกันต
พงศ
 ไชยพลี (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 
27. นายพงศกร ผ2านสุวรรณ (ป.ตรี)คณะสังคมศาสตร
 (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร
 

 
สำเนา



หมายเหตุ : สำหรับผู,มีสิทธิ์สอบให,ดำเนินการดังน้ี 
1. สำหรับ 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย และสาขาวิชารัฐศาสตร
 
ให,ดำเนินการ Scan qr-code เข,าร2วมกลุ2มไลน
ของสาขา 
 

 

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 

 

สาขาวิชารัฐศาสตร, 

 

 
2. สำหรับสาขาวิชาสังคมศึกษา ติดต�อ   
    ผศ.มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย
 ประธานหลักสูตรสังคมศึกษา     
    โทรศัพท
 09-4532-8265  

สำเนาสำเนา


