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ประกาศคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร 

ประจ าปีการศึกษา 2557 

(เรยีงตามล าดับเลขที่น่ังสอบ) 

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

ล าดับ เลขที่น่ังสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 

1 82002 นางสาวประวีณา เสนา ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 

2 82004 นางสาวชุตกิาญจน์ คลอวุฒิอนันต์ เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

3 82005 นางสาวปัทมาวดี เวชยานนท์ เรยีนาเชลีวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

4 82007 นายโสภณวัฒน์ ใจกล้า เสริมงามวิทยาคม ล าปาง 

5 82009 นางสาวกาญจนา ถานันใจ อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ 

6 82010 นางสาวชญาณี แก้วศรงีาม อัสสัมชัญล าปาง ล าปาง 

7 82014 นางสาวสุภัทรา เขตรกรณ์ จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์ 

8 82017 นายธนาภูมิ เง่ายุธากร สตรียะลา ยะลา 

9 82021 นางสาวลัคนทิน พิพ่วนนอก บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 

10 82024 นางสาวพลอยจันทน์ ยางงาม บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 

11 82025 นางสาวสิรธีร ชัยสุวรรณ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 

12 82026 นายธนกฤต ทั่วประโคน บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 

13 82027 นางสาวนันทพิทย์ พิทยานันทกุล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 

14 82040 นายรัฐพงษ์ เจริญ แมเ่จดีย์วิทยาคม เชยีงราย 

15 82049 นางสาวอรอนงค์ แสงบุญ ป่าซาง ล าพูน 

16 82055 นายณัฐพงษ์ ยอดบุญเฮียง สระบุรีวทิยาคม สระบุรี 

17 82056 นายกัมปนาท ค้าสบาย อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

18 82057 นางสาวชวีภัฏ หลวงฟอง อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
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19 82058 นายธนกฤต เฝา้หาผล อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

20 82062 นายชนิภัทร์ วิรัตนช์ยางกูร อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

21 82068 นายพีรพล ข าทับทิม อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 

22 82074 นางสาวเกศนิี จ าปาทอง สารภพีิทยาคม เชยีงใหม่ 

23 82086 นายอรรถพล ทองวิชิต ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

24 82104 นางสาวสลิลลทิพย์ ทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชรพิทยาคม ก าแพงเพชร 

25 82110 นายธนาศลิป์ สุวรรณสังข์ เชยีงค าวิทยาคม พะเยา 

26 82111 นางสาวสุภาพร หงษ์คอย ทุ่งอุดมวิทยา ล าปาง 

27 82113 นายนฤสรณ์ สุทธนะ ธรีกานท์บ้านโฮ่ง ล าพูน 

28 82123 นางสาวมัทนา นุ่มนิ่ม สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย 

29 82141 นางสาวพิทยารัตน์ จกิยอง ยุพราชวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

30 82144 นายณัฐวัตร อนันกุล ยุพราชวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

31 82152 นางสาวชัญญา ฟองค า ยุพราชวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

32 82153 นางสาวคันธารัตน์ แก้วใจกัน ยุพราชวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

33 82156 นางสาวจรยิา วันยะนาพร แมอ่อนวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

34 82163 นางสาวชฎาพร กาอิน ล าปางกัลยาณี ล าปาง 

35 82164 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ ล าปางกัลยาณี ล าปาง 

36 82166 นางสาววรัญญา ไชยกล ล าปางกัลยาณี ล าปาง 

37 82167 นางสาวเอื้อมพร ทองค า ล าปางกัลยาณี ล าปาง 

38 82170 นางสาวธรรมาภรณ์ จันทร์ใส ล าปางกัลยาณี ล าปาง 

39 82172 นายกฤตนัย หอวัฒนพันธ์ ล าปางกัลยาณี ล าปาง 

40 82173 นายพสิษฐ์ เลี่ยมประวัติ ล าปางกัลยาณี ล าปาง 

41 82174 นางสาวแพรววรินทร์ บุญเทพ รังษีวิทยา เชยีงใหม่ 

42 82175 นางสาวนิจจารีย์ ศรทีัน รังษีวิทยา เชยีงใหม่ 

43 82177 นางสาวกนิฎฐา ธิยันต์ รังษีวิทยา เชยีงใหม่ 

44 82178 นางสาวนภัสกร แบนปิง รังษีวิทยา เชยีงใหม่ 

45 82179 นางสาวศรัญญา เศรษฐ์ชัยยันต์ รังษีวิทยา เชยีงใหม่ 



- 3 - 

ล าดับ เลขที่น่ังสอบ ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด 

46 82180 นางสาวนุชนารถ พุทธชัย รังษีวิทยา เชยีงใหม่ 

47 82181 นางสาวนภัสสร ไชยะหม่ืน รังษีวิทยา เชยีงใหม่ 

48 82182 นางสาวณัฎฐณิชา พรมภักดี รังษีวิทยา เชยีงใหม่ 

49 82183 นางสาวปิยะนันท์ พันเพ็ชร รังษีวิทยา เชยีงใหม่ 

50 82186 นางสาวภาวิกา เสนาสุทธิพร ศรสีวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน 

51 82187 นายปราโมทย์ ติ๊บเฟือย ศรสีวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน 

52 82197 นายฤทธิพงศ์ มะโนชัย ศรสีวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน 

53 82198 นายธณเดช จ าปา ศรสีวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน 

54 82207 นายธนกร อินตะ๊เขื่อน ศรสีวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน 

55 82208 นางสาววันวิสาข์ อินตะ๊นา ศรสีวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน 

56 82211 นางสาวศุภสิริ สุสละ ศรสีวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน 

57 82213 นางสาวธัญพิชชา วิชาเจริญ มงฟอรต์วิทยาลัย เชยีงใหม่ 

58 82224 นายกิตคิุณ หลวงมูล ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

59 82225 นายเฌอ ชาติ ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

60 82226 นางสาวพิมพ์ชนก พยัคฆ์สัก ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

61 82227 นางสาวสิตานัน วรรณเลิศ ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

62 82230 นางสาวยุพาพร สุยะใหญ่ ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

63 82234 นางสาวภานุชนาถ สามปันสัก ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

64 82238 นางสาวพนิดา ทาเจริญ ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

65 82239 นางสาวเบญจมาภรณ์ ดวงเกิด ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

66 82241 นางสาวชาลินี ศริิมา ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

67 82242 นางสาวภาวิณี ใชยเสน ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

68 82245 นางสาวธีรยา แปงน้อย ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

69 82246 นางสาวทิพวัลย์ ธรรมขันแก้ว ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

70 82247 นางสาวจุฑามาศ ยุปาระมี ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

71 82248 นางสาวพัชรา ธิแจ ้ ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

72 82249 นางสาวอรวรรณ ร่มป่าตัน ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 
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73 82250 นางสาวณัฐชกานต์ สุยะ ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

74 82251 นางสาวกนกวรรณ เงาแก้ว ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

75 82254 นายเสรี อิงสถิตธนวันต์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

76 82257 นางสาวจุฑามาศ มูลรัตน์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

77 82260 นายณัฐวุฒิ พงษ์สุวรรณ ส่วนบุญโญปถัมภ์ล าพูน ล าพูน 

78 82263 นายธนภัทร ค าจ่ิง เทศบาลเมอืงแม่ฮอ่งสอน แมฮ่่องสอน 

79 82270 นายจาตุรนต์ ปันวณิชกุล พิรยิาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ 

80 82272 นายศิรากร ค าอา้ยด้วง พิรยิาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ 

81 82277 นางสาวสุมิตรา ลือโฮ้ง ถิ่นโอภาสวิทยา แพร่ 

82 82283 นางสาวปาริฉัตร ข่มอาวุธ สูงเม่นชนูปถัมภ์ แพร่ 

83 82285 นายเกริกพล กองเพชร สูงเม่นชนูปถัมภ์ แพร่ 

84 82286 นายอนุพงศ์ ถือค า สูงเม่นชนูปถัมภ์ แพร่ 

85 82287 นางสาววัชโรบล พุทธทรง เทพนารี แพร่ 

86 82288 นายจิรายุทธ รุจพิงศ์ เทพนารี แพร่ 

87 82289 นายศาณิก คลี่ใบ เทพนารี แพร่ 

88 82292 นายก าพล ทนทาน เทพนารี แพร่ 

89 82301 นางสาวศุภาพิชญ์ ปีกรอด จา่นกร้อง พิษณุโลก 

90 82312 นางสาวชฎาภรณ์ ไชยมงคล สา น่าน 

91 82327 นางสาวยชนา เดชาญนีย์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี 

92 82331 นายนิธิ วัฒนรัตน์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี 

93 82333 นางสาวพิชชวีร์ อาจธัญญกรณ์ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี 

94 82338 นายณัชชา เกษพานชิ อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี 

95 82348 นายธนณัฐ แพทย์ชัยโย หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ 

96 82349 นายก้องภพ กุลสาริน วิชัยวิทยา เชยีงใหม่ 

97 82358 นายวีรภัทร สงา่จติร ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชยีงใหม่ 

98 82360 นางสาวประภากร ไชยศรี ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชยีงใหม่ 

99 82365 นางสาวประภาพร ม่วงมุข วชริวิทย์ ฝ่ายมัธยม เชยีงใหม่ 
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100 82367 นายอานนท์ แซ่หยาง ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง เชยีงใหม่ 

101 82368 นางสาวประภัสสร ศรชุีติพันธุ์ ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบ ารุง เชยีงใหม่ 

102 82371 นางสาวรวิสรา เลอเกียรติธ ารง ดาราวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

103 82373 นางสาวปวรา จรัสสิทธิกุล ดาราวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

104 82374 นางสาวณัชชา แก้วมาเมือง ดาราวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

105 82375 นายปฐมพงศ์ บุญแท้ ดาราวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

106 82376 นางสาวบุศมาศ แดงปรก ดาราวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

107 82377 นางสาววรบงกช สุรินทร์ ดาราวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

108 82378 นางสาวเจนจิรา วงค์โพธิสาร ดาราวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

109 82384 นายจิราธิป ตุ่นภักดี ผดุงปัญญา ตาก 

110 82388 นางสาวพิชชาพร เทศฤทธิ ์ ผดุงปัญญา ตาก 

111 82391 นางสาวอนงค์พรรณ งานขยัน นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 

112 82398 นางสาวสุรีย์พร วงษ์พูล อุดมดรุณี สุโขทัย 

113 82399 นางสาวนพวรรณ อินทรโชติ อุดมดรุณี สุโขทัย 

114 82402 นางสาวอธิชา อนันตะ ศรสี าโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย 

115 82405 นางสาวสุดารัตน์ แก้วบัวดี ศรสี าโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย 

116 82407 นางสาวทัศนยี์ พูนพ่วง ศรสี าโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย 

117 82423 นางสาวสุชาวดี ป้อมสนาม ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ 

118 82427 นางสาวชนัญชิดา ไชยสถาน ดอกค าใต้วิทยาคม พะเยา 

119 82428 นางสาวสุภัทรา กลิ่นจันทร์ ดอกค าใต้วิทยาคม พะเยา 

120 82432 นางสาวชนากานต์ วงษา เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" น่าน 

121 82433 นายสุพศนิ นาวัลย์ เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" น่าน 

122 82437 นางสาวกมลชนก อินเต็ม เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" น่าน 

123 82438 นางสาวประวีณา บุญเทอม เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" น่าน 

124 82439 นายพรหมเทพ บุตรสาระ เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" น่าน 

125 82441 นางสาววลัยภรณ์ แสงวภิาสนภาพร เชยีงกลาง "ประชาพัฒนา" น่าน 

126 82442 นางสาวชลธิชา เฉื่อยฉ่ า คลองลานวทิยา ก าแพงเพชร 
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127 82447 นางสาวเรณู หูติ๊บ คลองลานวทิยา ก าแพงเพชร 

128 82453 นางสาวเกศรา วัฒนการุณวงค์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครินทร์ฯ ก าแพงเพชร 

129 82459 นางสาวชนาภัทร วัตตเสรี เตรียมอุดมศกึษา ภาคเหนือ พิษณุโลก 

130 82463 นางสาวมยุรี ฤทธิ์อ่องรัก เตรียมอุดมศกึษา ภาคเหนือ พิษณุโลก 

131 82466 นางสาวณัฐกานต์ ศรแีย้ม อรุโณทัย ล าปาง 

132 82467 นางสาวกรกนก วงศก์่ า อรุโณทัย ล าปาง 

133 82486 นางสาวนงณภัส นาเจริญ ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา 

134 82488 นางสาวมลธิรา ฟูแสง ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา 

135 82489 นางสาวเบญญาภา กมลรตนขจร ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา 

136 82492 นายณัฐครินทร์ หัตถัง ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา 

137 82494 นายณัฐพล สมศักดิ์ ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา 

138 82495 นายณัฐดนัย ค าเผ่า ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา 

139 82503 นางสาวสุดารัตน์ เถาแปง มัธยมวิทยา ล าปาง 

140 82509 นางสาวกรกนก โศจิธรรมพร กาญจนาภเิษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 

141 82510 นางสาวกมลวรรณ แย้มประดิษฐ์ เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 

142 82511 นางสาวเบญจรัตน์ เปลี่ยนแสง เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 

143 82515 นายณัฐภาส แสนพรม พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

144 82516 นายลัทธพล กันทะวงศ์ พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

145 82519 นายธนพงษ์ กองศรี พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

146 82523 นายรัฐพงษ์ พาค า พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 

147 82531 นางสาวชฎารัตน์ สืบเหล็ก สองพิทยาคม แพร่ 

148 82534 นางสาวรัชโณทัย พิพัฒน์ศาสตร์ ตากพิทยาคม ตาก 

149 82540 นางสาวอารีย์กมล คล้ายสุบรรณ์ พิจติรพิทยาคม พิจติร 

150 82542 นางสาวณัฏฐณิชา อุดมศลิป์ พิจติรพิทยาคม พิจติร 

151 82545 นายสิทธินนท์ อุ่นนันกาศ จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน 

152 82554 นายพงษ์พิชญ์ พันธุ์วชัิย จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน 

153 82556 นางสาวสุชัญญา ป่าไร่ จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน 
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154 82557 นางสาวจุฑากานต์ ทนันชัย จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน 

155 82559 นางสาวชนัญญา อภชินาธง จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน 

156 82561 นายสงกรานต์ ธิพฤกษ ์ จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน 

157 82562 นายวัชชิระ ตาวงค์ จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน 

158 82568 นางสาวสุทธิดา สมบัติใหม่ จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน 

159 82570 นางสาวชมพูนุช อินตะ๊ขัน จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน 

160 82571 นางสาวกรกนก พิมพ์ทนต ์ จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน 

161 82579 นางสาวบุณยานุช พงษ์มนตรี สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ 

162 82585 นางสาวอรุณี แสนค า ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชยีงใหม่ 

163 82589 นายพัชรพล ส่องสี สตรีศรีน่าน น่าน 

164 82595 นางสาวกษิรา ไชยศรี สตรีศรีน่าน น่าน 

165 82597 นางสาวดุษฎีรัตน์ เรืองรองกูล สตรีศรีน่าน น่าน 

166 82598 นายทรงชัย มุณีแก้ว บุญวาทย์วทิยาลัย ล าปาง 

167 82600 นายอนวัช ค าดี บุญวาทย์วทิยาลัย ล าปาง 

168 82603 นางสาวมนทิกา เขียวยะ บุญวาทย์วทิยาลัย ล าปาง 

169 82604 นายอัจฌาศรัย ศริิประยงค์ บุญวาทย์วทิยาลัย ล าปาง 

170 82606 นางสาวณัฏฐินี วิมานศักดิ์ บุญวาทย์วทิยาลัย ล าปาง 

171 82610 นายปัญธนัฐ เขยฟู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน ล าพูน 

172 82612 นางสาวนันทิชา นิมิตภาคภูมิ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชยีงราย 

173 82613 นางสาวคณิตา สุกใส จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชยีงราย 

174 82616 นางสาวศิริประภา เตชะแก้ว จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชยีงราย 

175 82617 นายสหรัฐ ปูอุตรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชยีงราย 

176 82618 นางสาวบุษยมาส หอมขจร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชยีงราย 

177 82620 นายรติ เรืองวิลัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชยีงราย 

178 82626 นางสาวเพชรรัตน์ จันโตน นวมินทราชูทิศ พายัพ เชยีงใหม่ 

179 82628 นายสพล ณ ล าพูน วัฒโนทัยพายัพ เชยีงใหม่ 

180 82629 นายศุภวิชญ์ ยอดแก้ว เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย 
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181 82640 นางสาวกมลพรรณ อิ่นค า เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย 

182 82645 นายคุณภาพ อินตะ๊เสน เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย 

183 82647 นายศิรโิชค เพชรหนู เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย 

184 82649 นายกนกศักดิ์ นันทะศริิ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย 

185 82651 นายกฤติณ พฤกษ์อัครกูล เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย 

186 82653 นายพีระวัฒน์ พุทธิแก้ว เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย 

187 82656 นายสมปราชญ์ ภริาษร เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย 

188 82658 นางสาวจุฑามาศ ปัญโญ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย 

189 82661 นายศุภฤกษ์ เดอลาปาซ เทศบาล 6 นครเชยีงราย เชยีงราย 

190 82686 นายนฤชิต บรรดิ สามัคคีวิทยาคม เชยีงราย 

191 82688 นายสถาพร เรืองสังข์ วิเชยีรมาตุ ตรัง 

192 82692 นางสาวจินตระวี จูมดอก สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 

193 82694 นายภาสวุฒิ โกกิลกนิษฐ บดินทรเดชา (สิงห ์สงิหเสนี) กรุงเทพมหานคร 

194 82697 นางสาวชลธิชา ชะรุงรัมย์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 

195 82699 นายธนะกฤษฏิ์ สันติจารุโรจน์ วินติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯ์ ลพบุรี 

196 82703 นายวริศ สาแก้ว วินติศกึษา ในพระราชูปถัมภฯ์ ลพบุรี 

197 82721 นางสาวจุฑามาส หนูจิตร์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ขอนแก่น 

198 82726 นายวสุ ดิเรกศรี มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ขอนแก่น 

199 82730 นางสาวชนสิร สุริยา เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น 

200 82731 นางสาวสุชานันท์ ค านาดี วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ 

201 82732 นางสาวสุทัตตา หอ้งมา วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ 

202 82733 นายเชาวรินทร์ ยศสมบัติ บึงสามพันวิทยาคม เพชรบูรณ์ 

203 82736 นายตุลยากร กองกุหล่าย บึงสามพันวิทยาคม เพชรบูรณ์ 

204 82740 นางสาวสุวิดา เรืองพรวิสุทธิ์ วัชรวทิยา ก าแพงเพชร 

205 82761 นางสาวนันทวัน จันทาพูน ด ารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย 

206 82763 นางสาวพันธุ์มาลี บัวหลวง ด ารงราษฎรส์งเคราะห์ เชยีงราย 

207 82765 นายศักดิ์สิทธิ์ ทองมติร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชยีงราย 

208 82767 นายณัฐธัญ เทพปรารถนา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชยีงราย 

209 82769 นายกิตตภิัทร์ สิรเิจริญพร จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชยีงราย 

210 82772 นายจักรภัทร ทาจนิา จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชยีงราย 
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211 82778 นายณัฐวุฒิ ลือศักดิ ์ เด็กดีพิทยาคม เชยีงราย 

212 82784 นางสาวกรกช สงา่เชิม ฝางชนูปถัมภ์ เชยีงใหม่ 

213 82785 นางสาวกิ่งกาญจน์ เสารค์ า ฝางชนูปถัมภ์ เชยีงใหม่ 

214 82786 นางสาวบุญสิตา เสมอ จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชยีงราย 

215 82796 นางสาวจิราภรณ์ อินตะ๊วัน สันป่าตองวทิยาคม เชยีงใหม่ 

216 82797 นายกมลภพ พรหมโสภณ ดาราวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

217 82798 นายธนิสร จันทร์ดี ดาราวิทยาลัย เชยีงใหม่ 

218 82804 นายณัฐพล ศรวีิชัย รัตนาเอือ้วิทยา เชยีงใหม่ 

219 82805 นายอัครพล ปัญญาทา รัตนาเอือ้วิทยา เชยีงใหม่ 

220 82807 นายชญานิน พลอินตะ๊ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 

221 82808 นายเจตนพิัทธ์ เทพวงษ์ เชยีงใหม่คริสเตยีน เชยีงใหม่ 

222 82810 นางสาวรัตน์กมล พร้อมฤกษ์ อัสสัมชัญศกึษา กรุงเทพมหานคร 

223 82814 นางสาวกฤติยา กะรัตน์ ศรัทธาศลิาเพชรรังสรรค์ น่าน 

224 82815 นางสาวจุฑามาศ ชุมภูลัย จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ล าพูน 

225 82819 นางสาวกนิษฐา เสมอใจ เตรียมอุดมศกึษา ภาคเหนือ พิษณุโลก 

226 82820 นางสาวภาวินี กุลนานันท์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 

227 82822 นายนพฉัตร สุพล นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ 

228 82823 นางสาวสุภาพร โพทัง ไชยปราการ เชยีงใหม่ 
 

ทั้งนี ้ให้ผู้สอบผา่นข้อเขียนตามประกาศฯ ข้างตน้ ไปท าการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 15 

มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (AB5) ชั้น 4 คณะเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และให้ผู้สอบผ่านข้อเขียนทุกคนน าใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ที่

แสดงผลการเรียนของ ม. 4 และ ม. 5 มายื่นแสดงด้วย โดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในชั้น

มัธยมศกึษาปีที่ ๔ และ ๕ รวมกัน ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ใน

ชั้น ม. ๔ และ ม. ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ในชั้น ม. ๔ 

และ ม. ๕ ไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ หากไม่น าใบ ปพ. 1 มา จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 

 

   


