
 
 
 

ประกาศ 
วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
เร่ือง รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   

ระบบโควตา รอบที่ ๒  

 
   

  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  ๔ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
สาขาวิชาสังคมศึกษา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ของวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม  มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
  อาศัยอ านาจตามความมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  
จึงออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบโควตารอบที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา  

๒๕๖๔   ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ฉายา สาขาวิชา 
๑.  พระมหาโจ  กตโจโจ พระพุทธศาสนา 

๒.  พระศราวุฒิ วงศ์ษาแจ่ม ปภสฺสโร พระพุทธศาสนา 

๓.  แม่ชีวิไลพร   ขอนพันธ์  พระพุทธศาสนา 

๔.  นายเอกพงษ์ วงค์วิริยะ  พระพุทธศาสนา 

๕.  นายกนกรดา สุเม็ง  พระพุทธศาสนา 

๖.  นางชวัลนุช  ไชยสีมา  พระพุทธศาสนา 
๗.  นางสาวรัตนา   ปราศจากอิทธิพล  พระพุทธศาสนา 
๘.  นางสาวภัทวรรินทร์ กันทาดง  สังคมศึกษา 
๙.  สามเณรชญานนท์ ใจดี  สังคมศึกษา 
๑๐.  สามเณรแสงหนุ่ม สุทัศน์  สังคมศึกษา 
๑๑.  สามเณรคุณานนท์ ยาธิ  สังคมศึกษา 
๑๒.  นางสาวชลธิชา ทะนันชัย  สังคมศึกษา 
๑๓.  นายภูมิสิริ ไชยวงศา  สังคมศึกษา 
๑๔.  นายสรศักดิ์ แสงเดือน  สังคมศึกษา 
๑๕.  นายประยูร โศภา  สังคมศึกษา 
๑๖.  นายนฤเบศ ปานพาน  สังคมศึกษา 
๑๗.  นางสาวอันติกา ลลิตอาภาไพร  สังคมศึกษา 
๑๘.  นายชนันท์ไชย มูลสาร  สังคมศึกษา 
๑๙.  พระไพโรจน์ ริมกอง  สังคมศึกษา 



ที ่ ชื่อ นามสกุล ฉายา สาขาวิชา 
๒๐.  พระทวีศักดิ์ แดงขาวเขียว  สังคมศึกษา 
๒๑.  นายโชติกา ใจเรือน  สังคมศึกษา 
๒๒.  พระสงกรานต์ ผานามสดใส  สังคมศึกษา 
๒๓.  นางสาวธมลวรรณ คีรีชวลิต  สังคมศึกษา 
๒๔.  นางสาวธีวรา ยิ่งคุณจัตุรัส  สังคมศึกษา 
๒๕.  นางสาวสุพรรณี กันธิ  สังคมศึกษา 
๒๖.  นางสาวสาวิตรี วงศ์ฝั้น  สังคมศึกษา 
๒๗.  นายวุฒิกร บุญมายอง  สังคมศึกษา 
๒๘.  นางสาวสุพิชญา ตาแก้ว  สังคมศึกษา 
๒๙.  นางสาวรสรินทร์ พินทรศรี  สังคมศึกษา 

๓๐.  พระปิยณัฐ มหาปัญโญ  รัฐประศาสนศาสตร์ 
๓๑.  พระอนุรักษ์ ดอยมิ่งสกุล  รัฐประศาสนศาสตร์ 
๓๒.  พระวิชาญ ขจรเกียรติวนาลี  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๓๓.  พระภัทรพงศ์  ภทฺทวํโส รัฐประศาสนศาสตร์ 

๓๔.  สามเณรณัฐทกิต โอชุน  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๓๕.  สามเณรธีรียะ ปันติบุง  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๓๖.  นายชวนันท์ จุใจยา  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๓๗.  นายพีช จี้ตะนัน  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๓๘.  นายนพชัย อุประบ่อง  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๓๙.  นายบุณยวัทน์ อ่ิมทับ  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๔๐.  นายอุเทน มะโนลา  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๔๑.  นายกิตติศักดิ์ เพชรภา  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๔๒.  นายชวนันท์ จุใจยา  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๔๓.  นายวันจักรี ทิพย์พงษ์  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๔๔.  นายวันชัย รัตนาธรรมาภร  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๔๕.  นายเฉลิมเผ่า เมธีเบญจา  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๔๖.  นายนพรัตน์ ปันอิ่น  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๔๗.  นายทรงกรด ทานะสัก  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๔๘.  นายนเรศร์ แสงยาสมุทร  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๔๙.  นายณัฐอภิวิชญ์ ไชยบูรณ์  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๕๐.  นายวุฒิพงศ์ ปัญญาแก้ว  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๕๑.  นายธนกฤต ปินตา  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๕๒.  นายรณกฤต จอมเป็ง  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๕๓.  นายวุฒิศักดิ์ กาวีระ  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๕๔.  นางสาวฉวีวรรณ บุญมา  รัฐประศาสนศาสตร์ 



ที ่ ชื่อ นามสกุล ฉายา สาขาวิชา 
๕๕.  นางสาวขวัญฤทัย ชมเกิดทอง  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๕๖.  นางสาวนิตยา ปันทา  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๕๗.  นางสาวสิริกร บรมบรรพตกุล  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๕๘.  นางสาวกมลชนก ศักดิ์กุลเจริญ  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๕๙.  นางสาวพิสมัย ธีระเดชทรัพย์  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๖๐.  นางสาวพิมพ์สุดา คีรีเสถียรทรัพย์  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๖๑.  นางสาวกมลชนก ศักดิ์กุลเจริญ  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๖๒.  นางนิตยา สุนันต๊ะ  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๖๓.  นางสาวสิริกร บรมบรรพตคุณ  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๖๔.  นางสาวนิรชา เมืองมา  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๖๕.  นางสาวชลิชา แสนแก้วกาศ  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๖๖.  นายภูวนัย อยู่เจริญ  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๖๗.  นายศุภฤกษ์ แก้วนวล  รัฐประศาสนศาสตร์ 

๖๘.  สามเณรวันดี แสงคํา  ภาษาอังกฤษ 

๖๙.  นายณภัทร์ฐนันท์  ทองเปร  ภาษาอังกฤษ 

๗๐.  นางสาวมนสิชา  เตวิโร  ภาษาอังกฤษ 

๗๑.  นางสาวเดือนเพ็ญ โพธาราม  ภาษาอังกฤษ 
 
*หมายเหตุ  ทางมหาวิทยาลัยจะดําเนินการส่งหนังสือถึงผู้ผ่านการคัดเลือก 
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ให้รายงานตัวและลงทะเบียนนิสิตใหม่ วันเสาร์  ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔               

เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารส านักงาน ชั้น ๓  วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน  ต าบลต้นธง  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าพูน  

 โดยช าระค่าลงทะเบียนเบื้องต้น พระนิสิต (พระภิกษุ-สามเณร) จ านวน  ๑,๐๐๐ บาท 
    นิสิต (คฤหัสถ์ชาย – หญิง) จ านวน  ๒,๐๐๐ บาท 
ส่วนที่เหลือให้ช าระในวันเสาร์ ที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 - ผู้ที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ในระบบโควตา 
   
 ประกาศ   ณ  วันที่  ๑ เดือน  เมษายน   พุทธศักราช   ๒๕๖๔ 
 

 
( พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร. ) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ 


