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ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 

ประจ าปีการศึกษา 2557 

(เรยีงตามล าดับเลขที่น่ังสอบ) 

-------------------------------------- 
 

ล าดับ เลขที่น่ังสอบ ชื่อ - สกุล 

 

โรงเรยีน จังหวัด 

1 81018 นางสาวมณีนาถ ศรภีา เทิงวิทยาคม เชยีงราย 

2 81019 นางสาวรัชฎาภรณ์ ฟูแก้ว เทิงวิทยาคม เชยีงราย 

3 81033 นางสาวรัชนี สุนิตภิานนท์ เทพศิรนิทร์ เชียงใหม่ เชยีงใหม่ 

4 81049 นายธเนศพล มาสกลาง จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย เชยีงราย 

5 81051 นายอดิศักดิ์ บุญเรอืน สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 

6 81069 นางสาวชนสิรา จอมนาสวน เชยีงค าวิทยาคม พะเยา 

7 81087 นางสาวชฎาวัลย์ วิมลสกุลตรา แมล่าน้อยดรุณสิกข์ แมฮ่่องสอน 

8 81095 นางสาวณัฐวดี มณีฝ้ัน ล าปางกัลยาณี ล าปาง 

9 81096 นางสาววรรณนิสา อินปัญโญ ล าปางกัลยาณี ล าปาง 

10 81101 นายปรัชญา จันตาบุญ สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชยีงใหม่ 

11 81110 นางสาวสุพัตรา ศรเีดช ยุพราชวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

12 81120 นางสาวโชติกา ปิจด ี ศรสีวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน 

13 81123 นายปราโมชณ์ วงค์พุทธค า ศรสีวัสดิ์วิทยาคารจงัหวัดน่าน น่าน 

14 81125 นางสาวสุรีย์รัตน์ ค ามอญ ศรสีวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน 

15 81133 นายภูริวัฒน์ เขนย รังษีวิทยา เชยีงใหม่ 

16 81135 นายพชรพล เพียรงาน รังษีวิทยา เชยีงใหม่ 

17 81136 นางสาวทิตยา แก้วช่วย รังษีวิทยา เชยีงใหม่ 

18 81137 นางสาวสุชัญญา แซ่หยี รังษีวิทยา เชยีงใหม่ 

19 81140 นางสาวญาณิศา ยศกาศ รังษีวิทยา เชยีงใหม่ 

20 81141 นางสาวพัชราพรรณ เพชรสี รังษีวิทยา เชยีงใหม่ 
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ล าดับ เลขที่น่ังสอบ ชื่อ - สกุล 

 

โรงเรยีน จังหวัด 

21 81142 นางสาวจุฑามาศ คงจักร รังษีวิทยา เชยีงใหม่ 

22 81145 นางสาวอธิติญา แก้วเมืองมา รังษีวิทยา เชยีงใหม่ 

23 81180 นายวีระศักดิ์ วิชาเป็ง น่านนคร น่าน 

24 81185 นางสาวกัลย์สุดา เชยีงวัดเกตุ ป่าซาง ล าพูน 

25 81195 นางสาวชลธิชา บัวตูม ป่าซาง ล าพูน 

26 81206 นางสาวรุ่งรัตน์ มูลชีพ ป่าซาง ล าพูน 

27 81208 นางสาวนันทิกานต์ ต๊ะวรรณา ป่าซาง ล าพูน 

28 81240 นายกิตตศิักดิ์ เรืองมั่น อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

29 81247 นายวัชรินทร์ สุหล้า บุญเรอืงวิทยาคม เชยีงราย 

30 81253 นายกิตตนิันท์ ตุ่นสงิห์ค า เวียงเจดีย์วิทยา ล าพูน 

31 81259 นางสาวณัฐริกา จอมราชคม ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

32 81260 นางสาวสุดารัตน์ ผุสดี ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

33 81261 นางสาวมณีรัตน์ ล าสมุทร ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

34 81262 นางสาวสิรพิร เกษา ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

35 81263 นางสาวทิพวรรณ เป็งเมอืงมูล ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

36 81264 นางสาวณัฐธิดา อะนจุา ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

37 81268 นางสาวปณิดา จนิาการณ์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

38 81273 นางสาวศิรินภา ค าธารา ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

39 81276 นายเมธา กาใจ ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

40 81279 นายสิทธิกร สุรินธรรม ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

41 81287 นายเบญจมินทร์ วันตา ลองวิทยา แพร่ 

42 81298 นายสุเทียนชัย ปินตาทอง บ้านแป้นพิทยาคม ล าพูน 

43 81300 นางสาวจันทิมา อูทอง บ้านแป้นพิทยาคม ล าพูน 

44 81306 นางสาววรรณการ ถนอมจิตร์ ฮอดพิทยาคม เชยีงใหม่ 

45 81312 นายพันพนา ไชยค ามา วชริวิทย์ ฝ่ายมัธยม เชยีงใหม่ 

46 81317 นางสาวจิตรลดา จารุหิรัญโรจน์ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง เชยีงใหม่ 

47 81322 นายอภิวัฒน์ จันทร์เที่ยง วัฒโนทัยพายัพ เชยีงใหม่ 

48 81325 นายอนุวัฒน์ นิยม คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ ก าแพงเพชร 

49 81327 นางสาวพิมพ์พร สอนไว คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ ก าแพงเพชร 

50 81329 นายนัทธพงษ์ คุ้มภัยเพื่อน คลองขลุงราษฎรร์ังสรรค์ ก าแพงเพชร 
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ล าดับ เลขที่น่ังสอบ ชื่อ - สกุล 

 

โรงเรยีน จังหวัด 

51 81341 นายปรัชญา โถนาค นวมินทราชูทิศ พายัพ เชยีงใหม่ 

52 81342 นายทศพร เด่นจักร นวมินทราชูทิศ พายัพ เชยีงใหม่ 

53 81344 นายเนติพงษ์ เผา่ฟู ดอกค าใต้วิทยาคม พะเยา 

54 81351 นายเจษฎา อุ่นบุญเรอืง ดอกค าใต้วิทยาคม พะเยา 

55 81356 นางสาวพรรณิษา กัลยา ดอกค าใต้วิทยาคม พะเยา 

56 81361 นางสาววิจติรา สายปัญญา สันป่ายางวทิยาคม เชยีงใหม่ 

57 81365 นายสุรศักดิ์ อินทจักร์ หา้งฉัตรวิทยา ล าปาง 

58 81368 นายปฏิภาณ สายอุปราช พญาลอวิทยาคม พะเยา 

59 81376 นางสาวชุติภา มีบุญ ปัว น่าน 

60 81379 นายฐิตพิงศ์ นวลค า สา น่าน 

61 81393 นางสาวสิรพิร ค าสวน จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก 

62 81400 นางสาวอารยา อัตพันธ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี 

63 81402 นางสาวขวัญเดือน ลิม้อ่อง อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี 

64 81410 นางสาวสุพรรษา แซ่เย่า ฝางชนูปถัมภ์ เชยีงใหม่ 

65 81411 นางสาวชลติา วงศอ์ินถา สบเมยวิทยาคม แมฮ่่องสอน 

66 81412 นางสาวปรฑชิา ทองสอาด พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

67 81414 นางสาวเรณู ตุ้มพ่วง พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

68 81417 นางสาวญาตาวี เกีย้วสันเทียะ สุรนารีวทิยา นครราชสีมา 

69 81423 นายนพดล มีบ ารุง วชริปราการวิทยาคม ก าแพงเพชร 

70 81424 นางสาววลัยลักษณ์ เหล่าถาวร วชริปราการวิทยาคม ก าแพงเพชร 

71 81443 นายกฤษฏา ดอนชัย ด ารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย 

72 81445 นางสาวปิยพร ดะราศริิ ด ารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย 

73 81460 นายวิทยาพนธ์ ไทยใหม ่ สามัคคีวิทยาคม เชยีงราย 

74 81462 นางสาวชญานิศ ใจแก้ว สามัคคีวิทยาคม เชยีงราย 

75 81466 นายอชิรวัชร์ ไชยแว่น จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย เชยีงราย 

76 81467 นายพิสฐิ จันทร์ดี จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย เชยีงราย 

77 81469 นางสาวนัฐการณ์ สีจะ๊ แมใ่จวิทยาคม พะเยา 

78 81470 นางสาวอัสมา อุส่าหก์าร แมใ่จวิทยาคม พะเยา 

79 81477 นายบริสุทธิ์ แซ่วือ้ แมจ่รมิ น่าน 

80 81497 นายวีรภัทร ยศสุนทร พรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก 
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ล าดับ เลขที่น่ังสอบ ชือ่ - สกุล 

 

โรงเรยีน จังหวัด 

81 81507 นางสาวกฤติยา เกียรตกิาญจน์ นครไทย พิษณุโลก 

82 81509 นายกฤติน ศริิยะโสภณ นครไทย พิษณุโลก 

83 81518 นางสาวธิดาพร ปากุล นครไทย พิษณุโลก 

84 81519 นายสุนิติ ช่อรัมย์ นครไทย พิษณุโลก 

85 81525 นายชนาวี มั่นคง นครไทย พิษณุโลก 

86 81546 นางสาวนุชนันท์ ค าลา อู่ทอง สุพรรณบุรี 

87 81579 นางสาวทิพย์วัลย์ กงใจ สูงเม่นชนูปถัมภ์ แพร่ 

88 81582 นายวัจน์กร ถือนิล สูงเม่นชนูปถัมภ์ แพร่ 

89 81583 นายชนิวัตร บุญมาแก้ว พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

90 81600 นายภัสกร ธรรมขันแก้ว จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน  ล าพูน 

91 81605 นางสาวฐิติพร ดวงสมบัติ จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน 

92 81606 นายรังสฤษฎิ์ ดุลลาพันธ์ จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน 

93 81608 นายอภิรักษ์ ยาวิชัย จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน 

94 81610 นางสาวพัฏฐ์รภา ถาติด จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน 

95 81612 นางสาวนิสานาถ พรมหลาน จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน 

96 81613 นายอนุพงศ์ หลวงปางอ้าย จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน 

97 81623 นายอภิชาติ ใจยนต์ สองพิทยาคม แพร่ 

98 81624 นายธีรพงศ์ ชาญพฤติ สองพิทยาคม แพร่ 

99 81626 นางสาวสิรวิิมล จติตรง เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" น่าน 

100 81643 นางสาวฐิติภรณ์ อินทรชัย เชยีงรายวิทยาคม เชยีงราย 

101 81652 นางสาวชนากานต์ แจ้งกระจา่ง ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์ 

102 81653 นางสาวนิธิตรา ประเวช นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 

103 81661 นายนัทธพงศ์ รองปาน ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา 

104 81675 นางสาวนีรัมพร ฟูแสง ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา 

105 81690 นางสาวนิตชนัน วงค์นอ้ย บุญวาทย์วทิยาลัย ล าปาง 

106 81691 นางสาวจนลิญา ตาวี บุญวาทย์วทิยาลัย ล าปาง 

107 81701 นางสาวสุธิดา สุขชาวนา เตรียมอุดมศกึษา ภาคเหนือ พิษณุโลก 

108 81705 นางสาวประภัสสร แสงศรี ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ 

109 81708 นางสาวชมพูนุท เชาว์ธรรม ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ 

110 81716 นางสาวน้ าฝน กาญจนา ศรสี าโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย 
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ล าดับ เลขที่น่ังสอบ ชื่อ - สกุล 

 

โรงเรยีน จังหวัด 

111 81718 นางสาวเบญจวรรณ เอี่ยมม่วง ศรสี าโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย 

112 81723 นางสาวจุฑามาส สงวนทรัพย์ ศรสี าโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย 

113 81731 นายปฏิภาณ บัวทอง บางมูลนากภูมิวทิยาคม พิจติร 

114 81769 นางสาวจารุณี สมบูรณ์ชัย พร้าววิทยาคม เชยีงใหม่ 

115 81771 นางสาวณัฐฒชา อิสระไพโรจน์ พร้าววิทยาคม เชยีงใหม่ 

116 81775 นางสาวนันทิกา ทารัตน์ พร้าววิทยาคม เชยีงใหม่ 

117 81777 นายก้องนเรนทร์ ใจค าปัน ดาราวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

118 81779 นายธนาวิทย์ ชูดวง ดาราวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

119 81781 นายสุเมทร์ พันสนิท ดอกค าใต้วิทยาคม พะเยา 

120 81786 นายพลานุภาพ อุดมศรี เทพบดินทร์วิทยาเชยีงใหม่ เชยีงใหม่ 

121 81796 นายดนุพน สุมังคะละ ขาณุวิทยา ก าแพงเพชร 

122 81802 นายปฏิภาณ หนอ่แก้ว สันป่าตองวทิยาคม เชยีงใหม่ 

123 81804 นางสาวกรรณกิาร์ สุยะ สันป่าตองวทิยาคม เชยีงใหม่ 

124 81805 นางสาวเบญจมาศ หนว่ยรักษา สันป่าตองวทิยาคม เชยีงใหม่ 

125 81826 นายภัสกร ไคร้ม่วง ไชยปราการ เชยีงใหม่ 

 

ทั้งนี ้ให้ผู้สอบผา่นข้อเขียนตามประกาศฯ ข้างตน้ ไปท าการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 15 

มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (AB5) ชั้น 4 คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนทุกคนน าใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่

แสดงผลการเรียนของ ม. 4 และ ม. 5 มายื่นแสดงด้วย โดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในชั้น

มัธยมศกึษาปีที่ ๔ และ ๕ รวมกัน ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ใน

ชั้น ม. ๔ และ ม. ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้น ม. ๔ 

และ ม. ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ หากไม่น าใบ ปพ. 1 มา จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  

 

   


