
 
 
 

ประกาศ 
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
เร่ือง รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี   

รอบ โควตา  

 
   

  เพ่ือให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  ๔ คณะ/สาขาวิชา ได้แก่ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา  คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และคณะ
มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ของวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม  มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
จึงออกประกาศรายชื่อผู ้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบ โควตา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๖   

ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ นามสกุล คณะ/สาขา หมายเหตุ 
๑  พระแก้ว  ทองยอด คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศาสนา  
๒  นางอัจฉรา อภิณหวัฒน์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
๓  สามเณรเดชาวัต โกศลวิชัย คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
๔  สามเณรรัฐพงษ์ คีรีรัฐวโรดม คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
๕  สามเณรจิรายุธ คะนึงธรรมกุล คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
๖  สามเณรวรโชติ ประดับหยก คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
๗  นางสาวศิวกร จันแดง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
๘  นางสาวสุธิดา สิทธิสอน คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
๙  พระอดิเรก เจริญทรัพย์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
๑๐  สามเณรธีรกานต์ สุริยา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
๑๑  นายปิยพล ภูประพันธ์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
๑๒  นางสาวศิริพร เฮืองจ่าม คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
๑๓  นางสาวจักรีรัตน์ โพธิหงษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
๑๔  นายธนโชต ิ ขันแก้วกาศ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๑๕  นายณัฐพงศ์ แอผัด คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๑๖  สามเณรดนุวัศ ธรรมมากาศ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๑๗  สามเณรทนุธรรม แซ่เตียว คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๑๘  สามเณรภูวดล ศรีบุญเรือง คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๑๙  สามเณรวันเฉลิม อินแถลง คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  



ที ่ ชื่อ นามสกุล คณะ/สาขา หมายเหตุ 
๒๐  สามเณรคณาธิป ดูกี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๒๑  สามเณรยุทธนา ปริญญาหลวง คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๒๒  นางสาวกัญญารัตน์  ขัดเรือน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๒๓  นางสาวเสาวลักษณ์  นามกร คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๒๔  นายชัยสิทธิ เกตุบางลาย คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๒๕  นางสาวฐิดาพร เพ่ิมพูนทองทวี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๒๖  นายพงศกร ยาวิราช คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๒๗  นายรณกร อินนันต์ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๒๘  นางสาวอังคณา ชัยตามล คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๒๙  นายพัศลพ ญาณะทาน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๓๐  นายธารา นาคเส้า คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๓๑  นางสาวรัชฏาภรณ ์ สมบุญโสด คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๓๒  นายนิรันดร์ คำเรือง คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๓๓  นางสาวปิยาภรณ์  จินาการ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๓๔  นายอัครเดช กระบวนสง่า คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๓๕  นายศุภโชค พรหมนายก คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
๓๖  นายเกรียงไกร แก้วดวงตา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
๓๗  สามเณรวีรพงษ์  โสภณวิชญา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
๓๘  สามเณรไทธนาวุฒิ ติ๊บคำ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
๓๙  นางสาวพัชรา ปงผางวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
๔๐  นางสาวเบญญาภา ธารธัญสาร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
๔๑  นายธวัตชัย ปัญญาก๋า คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
๔๒  นางสาวพัณณิน ศิลลิ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 
*หมายเหตุ   
- ผู ้ท ี ่ผ ่านการคัดเลือก  ให้รายงานตัวและลงทะเบียนนิส ิตใหม่ ระหว่างวันที ่ ๑๗ -๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖  

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  ตำบลต้นธง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน โดยลงทะเบียนและรายงาน

ตัวแยกตามคณะที่เรียน  และชำระค่าลงทะเบียนเบื้องต้น ดังนี้ 

พระนิสิต (พระภิกษุ-สามเณร) จำนวน  ๑,๐๐๐ บาท 

   นิสิต (คฤหัสถ์ชาย – หญิง) จำนวน  ๑,๐๐๐ บาท 
ส่วนค่าลงทะเบียนที่เหลือให้ชำระในวันอาทิตย ์ที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
*หากท่านไม่สะดวกรายงานตัวท่ีมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อได้ที่อาจารย์ประจำคณะ 
  คณะพุทธศาสตร์  พระครูโสภณปริยัติกิจ  โทร.089-2638461 
  คณะครุศาสตร ์  ผศ.ดร.อาเดช   อุปนันท์  โทร.๐๘๖-๖๔๙๔๙๕๙ 



  คณะสังคมศาสตร์ พระมหาอรรถพล  นริสฺสโร โทร.๐๘๖-๑๘๓๕๙๙๐ 
  คณะมนุษยศาสตร์ ผศ.ภราดร  สุขพันธ์  โทร.๐๘๓-๙๕๘๖๙๖๐ 
 
 ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๖ เดือน  มีนาคม  พุทธศักราช   ๒๕๖๖ 
 

 
( พระครูสิริสุตานุยุต,รศ.ดร. ) 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน 
ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ 


