
 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เรือ่ง  ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านการสอบคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ตามที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทำการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา  
๒๕๖๓ ในวันที่  ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  นั้น 

บัดนี้ การดำเนินการสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

๑. ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เรียนวันจันทร์-ศุกร ์ 

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คณะ สาขา  
๑ นายธนวัช  ถนอมสงวน ครุศาสตร์ การสอนภาษาไทย 
๒ นายยอดยิ่ง  เซ่งห้อง ครุศาสตร์ การสอนภาษาไทย 
๓ สามเณรภาณุวิชญ์  แซ่เติน ครุศาสตร์ การสอนภาษาไทย 
๔ นางสาวอมรรัตน์ กาซาว ครุศาสตร์ การสอนภาษาไทย 
๕ สามเณรธีรภัทร  แก้วมณี ครุศาสตร์ การสอนภาษาไทย 
๖ สามเณรจารุเกียรติ  ไชยหาญ ครุศาสตร์ การสอนภาษาไทย 
๗ นางสาวสุพรรษา นันภิวงค์ ครุศาสตร์ การสอนภาษาไทย 
๘ สามเณรปฏิภาณ  แซ่โซ้ง ครุศาสตร์ การสอนภาษาไทย 
๙ นางสาววิลาวัณย์  สิงห์อินทร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

๑๐ นายภูริณัฐ  แซ่ซ่ง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๑๑ นายสุวิทย์  แซ่โซ้ง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๑๒ สามเณรณัฐภูมิ  ลีอินทร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๑๓ นายกันต์ธร ทะเชียง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๑๔ สามเณรจิณณวัตร  โนธะนะ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๑๕ สามเณรชญานิน  อินสาคำ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 



๑๖ สามเณรพงศกร  เขียวดี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๑๗ นางสาวเบญจวรรณ  ใจเรือง สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
๑๘ นางสาวศศิภา  อุปละ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
๑๙ นายณัฐกิต แก้วกลางเมือง  สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
๒๐ นางสาวอวัสดา  ภูลังกา สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
๒๑ นางสาวกัญญารัตน์  บานใจ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
๒๒ นายธนกฤต  งานอ่อน สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
๒๓ นายกิตติภูมิ  จักริลา สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
๒๔ นางสาวณัฐธิดา  มูลธา สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
๒๕ นายรเมศ  แซ่ว่าง สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
๒๖ นางสาวกานต์ธิดา  ต๊ะอาจ สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

  
 ๒. ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตอ่ระดับปรญิญาตรี เรียนวันเสาร์-อาทิตย ์

ที ่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล คณะ สาขา  
๑ นายเฉลิมพล  หลวงมาลัย พุทธศาสตร์ พระพุทธศาสนา 
๒ นายมนัส รัตนาวดี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๓ นายณัฐพงษ์  มงคล สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๔ นางสาวกรรณกนก  อุตมา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๕ นายอภิภูรินทร์ คำเขียว สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๖ นางสาวณัชริญา  จิตรอารี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๗ นายยุทธนา  ติละ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๘ ส.ต.ท.หญิง มาลัย  บัวเหล็ก สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๙ สอ.สามารถ  ไชยโย สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

๑๐ นายวินัย  พินิจทะ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๑๑ นายวีรยุทธ  ทองข่ม สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๑๒ นายพันธวัฒน์  การินตา สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๑๓ นางสาวเกตน์นิภา  นาคบาตร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๑๔ ส.ท.ชัยชาญ  ตุ่นวัน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๑๕ นายณัฐพงศ์  มิละ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๑๖ ส.ต.กฤษฎายุทธ  โนราช สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๑๗ นางสาวศโรชา  จิตอารีย์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๑๘ นายวัชรพล  โพส ี สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๑๙ นางสาวนงนภัส  ทะโน สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๒๐ นางสาวบานเย็น อุ่นถิ่น สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๒๑ นายกฤติเดช  ปานหยวก สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

-๒- 



๒๒ ส.ท.อดิศักดิ์  คำเรือง สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๒๓ ส.ท.สุทัศน์  สิริพรสมสุข สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๒๔ นายยุทธนา  ลำพองชาติ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๒๕ นายอภิสิทธิ์  ปิรัตน์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๒๖ นายมนชัย แก้วที สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
๒๗ นายธนวัฒน ทะโพนชัย สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
๒๘ นางสาวศุภพิสรา ตรีจุ้ย สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
๒๙ นางสาวรินรดา จากนาน สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

  
  

หมายเหตุ:  ให้ผู้ทีมี่รายชื่อสอบผ่านตามประกาศนี้ ปฏิบัติดังนี้ 
   ๑. วันท่ี ๒๓ – ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   
   รายงานตวั/ขึ้นทะเบยีนนิสติ/ปฐมนิเทศ/เรยีนปรับพื้นฐานกอ่นเรียน 

 ๒. วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เปิดเรียนภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ (วนัจันทร ์– ศุกร์) 

 ๓. วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เปิดเรียนภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๓ (วนัเสาร ์– อาทิตย์) 

  โดยเบื้องต้นให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-๑๙ จะคลี่คลาย 

 

 
ประกาศ  ณ วันที่   ๑๐  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

(พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.) 
   ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติ 

    ประธานอำนวยการสอบคัดเลือก 


