ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เรือ่ ง รายชือ่ ผู้เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบ๒)
*************
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตแพร่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงออกประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้
เข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(พระราชเขมากร,ผศ.ดร.)
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่

ที่

ประกำศรำยชื่อผู้เข้ำสอบคัดเลือกศึกษำต่อ ระดับปริญญำตรี
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตแพร่
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ (รอบ ๒)
สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ (บรรพชิต)
รหัสประจำตัวสอบ
ชื่อ
ฉำยำ
นำมสกุล

๑

๐๐๐๐๐๐๐๑๑๐ พระศุภวิชญ์

ที่
๑

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รหัสประจำตัวสอบ
๐๐๐๐๐๐๐๐๓๒ นำยจิรพิพรรธ

รหัสประจำตัวสอบ
๐๐๐๐๐๐๐๑๑๑
๐๐๐๐๐๐๐๑๑๒
๐๐๐๐๐๐๐๑๑๓
๐๐๐๐๐๐๐๑๑๔
๐๐๐๐๐๐๐๑๑๕
๐๐๐๐๐๐๐๑๑๖
๐๐๐๐๐๐๐๑๑๗
๐๐๐๐๐๐๐๑๑๘
๐๐๐๐๐๐๐๑๑๙
๐๐๐๐๐๐๐๑๒๐

แสงธง

นำงกนกพร
นำยศรำวุฒิ
นำงวรนำรถ
นำงวัลซิน
นำงไพรจิตร
นำยธวัชชัย
นำงสำวบุญเจือ
นำงสุคนธ์พันธุ์
นำยสุวิทย์
นำงสำวพนิดำ

๑

๐๐๐๐๐๐๐๑๒๑ พระเดชำ

ชมภูมิ่ง
ชุมภูอินทร์
จันดี
ชมชื่น
อินบัว
ธรรมโม
เอกจิตร
ศศิภัทรกุล
ตันตื้อ
ทนันชัย

สำขำวิชำสังคมศึกษำ (บรรพชิต)
ชื่อ
ฉำยำ
อภิปุญฺโญ

กันทะโย

ห้องสอบ

ห้องสอบ
ห้องสอบ
C ๓๐๖ ชั้น ๓

นำมสกุล
ยังสุข

สำขำวิชำสังคมศึกษำ (คฤหัสถ์)
นำมสกุล
ชื่อ

รหัสประจำตัวสอบ
๐๐๐๐๐๐๐๑๒๒ นำงบุษสุชำนันท์

C ๓๐๖ ชั้น ๓
อำคำร ๙๐ปี

C ๓๐๖ ชั้น ๓
อำคำร ๙๐ปี

สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ (คฤหัสถ์) พิเศษ
นำมสกุล
ชื่อ

รหัสประจำตัวสอบ

๑

ชำนนตรี

สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ (คฤหัสถ์)
นำมสกุล
ชื่อ

ที่

ที่

ถิรธมฺโม

ห้องสอบ

ห้องสอบ
C ๓๐๒ ชั้น ๓
อำคำร ๙๐ปี

ห้องสอบ
C ๓๐๒ ชั้น ๓
อำคำร ๙๐ปี

สำขำวิชำรัฐศำสตร์ (บรรพชิต)
ชื่อ
ฉำยำ

ที่

รหัสประจำตัวสอบ

๑
๒
๓
๔

๐๐๐๐๐๐๐๑๒๓
๐๐๐๐๐๐๐๑๒๔
๐๐๐๐๐๐๐๑๒๕
๐๐๐๐๐๐๐๑๒๖

ที่

สำขำวิชำรัฐศำสตร์ (คฤหัสถ์) ภำควันเสำร์-อำทิตย์
รหัสประจำตัวสอบ
นำมสกุล
ชื่อ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

๐๐๐๐๐๐๐๑๒๗
๐๐๐๐๐๐๐๑๒๘
๐๐๐๐๐๐๐๑๒๙
๐๐๐๐๐๐๐๑๓๐
๐๐๐๐๐๐๐๑๓๑
๐๐๐๐๐๐๐๑๓๒
๐๐๐๐๐๐๐๑๓๓
๐๐๐๐๐๐๐๑๔๖
๐๐๐๐๐๐๐๐๔๗
๐๐๐๐๐๐๐๐๑๗
๐๐๐๐๐๐๐๐๒๗
๐๐๐๐๐๐๐๐๓๐

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

รหัสประจำตัวสอบ
๐๐๐๐๐๐๐๑๓๔
๐๐๐๐๐๐๐๑๓๕
๐๐๐๐๐๐๐๑๓๖
๐๐๐๐๐๐๐๐๓๒
๐๐๐๐๐๐๐๑๐๐
๐๐๐๐๐๐๐๑๐๑
๐๐๐๐๐๐๐๑๓๗
๐๐๐๐๐๐๐๑๓๘
๐๐๐๐๐๐๐๑๓๙

พระประกิต
พระอธิกำรวรวิทย์
สำมเณรนันทพงศ์
สำมเณรกิตตินันท์

นำยพรรวินท์
นำยสุวิทย์
นำงสำวสุรำงคณำ
ส.ต.ต. อดิศักดิ์
นำยศรัณยู
นำยพงศธร
นำยชยนันต์
นำยบุญยงค์
นำยวัชระ
นำงสำวอรอนงค์
นำงสำวมัชฌิมำ
นำยเอกลักษณ์

ติสฺสโร
สุทฺธจิตโต

นำมสกุล
สำยทอง
วงค์แก้วมูล
ชัยมงคล
มำน้อย

สอนสวัสดิ์
กำศโอสถ
เครือสนธ์
ชัยวิรัช
หล้ำโลก
ดวงก้อน
ธรรมสรำงกูร
แก้ววิเศษ
สมมั่ง
จันกัน
เมฆทับ
วันดี

สำขำวิชำนิติศำสตร์ (ภำคบัณฑิต)
นำมสกุล
ชื่อ
พระครูพิบูลพัฒนโกศล
พระมหำบุญชิต
พระอธิกำรอภิวัฒน์
นำงสำวลภัสนันท์
นำยนภัสกร
นำยฌำญณริฐน์
นำยอนวัฒน์
นำยธงชัย
นำยเอกชัย

ธีรปญฺโญ(ฟุม่ เฟือย)
อติธมฺโม(ปินตำวงค์)
ญำณวโร(เรืองพูล)
พัชรภำนนท์ชัย
อภัยกำวี
พรมวัง
คงมำ
ประมูลสิน
จันทร์เพ็ญ

ห้องสอบ
A ๑๐๕ ชั้น ๑
อำคำร ๙๐ปี

ห้องสอบ
B ๒๐๗ ชั้น ๒
อำคำร ๙๐ปี

ห้องสอบ

B๓๐๑ ชั้น ๓
ห้องศำลจำลอง
อำคำร อบจ.แพร่
อุปถัมภ์

สำขำวิชำนิติศำสตร์ (คฤหัสถ์) ๔ ปี
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รหัสประจำตัวสอบ
๐๐๐๐๐๐๐๑๔๐
๐๐๐๐๐๐๐๑๔๑
๐๐๐๐๐๐๐๑๔๒
๐๐๐๐๐๐๐๑๔๓
๐๐๐๐๐๐๐๑๔๔
๐๐๐๐๐๐๐๑๔๕

ชื่อ
นำยณัฐนันท์
นำยพงศ์พสิษฐ์
นำยสุเมธ
นำยธนบูรณ์
นำยประเสริฐ
นำยนรวิญช์

หมำยเหตุ :
- สอบข้อเขียน วันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๑
- สอบสัมภำษณ์ วันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๑

นำมสกุล
จันทร์เกษมสุข
อำสุ
เทียมแสน
ร่องแก้ว
วีเงิน
พนิตถิรพันธ์

ห้องสอบ
B๓๐๑ ชั้น ๓
ห้องศำลจำลอง
อำคำร อบจ.แพร่
อุปถัมภ์

เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น
เวลำ ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น

ขอให้ผู้ทมี่ ีรำยชื่อดังกล่ำวเข้ำสอบตำมวันเวลำทีป่ ระกำศโดยพร้อมเพรียงกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๑

(พระรำชเขมำกร,ผศ.ดร.)
รองอธิกำรบดีวิทยำเขตแพร่
ปฏิบัติหน้ำทีแ่ ทนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย

