
 
 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
เร่ือง  รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2564 (รอบที่ 2) 
------------------------- 

  
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ขอประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลา ในการรายงานตัวเพื่อเป็น
นักศึกษา  ตัวจริง จำนวน  683  คน  ตามรายชื่อแนบพร้อมนี้   
 

1.  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
                ผู้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศชื่อว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาจะต้องรายงานตัวเป็น
นักศึกษา และต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เก่ียวข้อง จึงจะถือว่าการรายงาน
ตัวเป็นนักศึกษาสมบูรณ์ ตามวันเวลา ที่กำหนดไว้ในข้อ 2 
                กรณีที่ได้รบัการคัดเลือกให้เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา สามารถรายงานตัวได้ แต่ต้องเป็นสาขาวิชาที่
เปิดสอนภาคปกติกับสาขาวิชาที่เปิดสอนภาคพิเศษเท่านั้น การรายงานตัวในสาขาวิชาที่เปิดสอนภาคปกติกับ  
ภาคปกติ หรือเปิดสอนภาคพิเศษกับภาคพิเศษจะไม่สามารถทำได้ 
  

2.  กำหนดวนั เวลา สถานที่รายงานตัว  
                ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายงานตัว online ผ่านเว็บไซต์สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ http://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/graduate/  พร้อมทั้งชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมเพ่ือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ในวันที่  5 มิถุนายน  2564 
              (เปิดระบบให้เข้ากรอกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา และ รายงานตัว ตั้งแต่วันที่  4  มิถุนายน  
2564  เวลา 13.00 น.  ถึง วันรายงานตัว วันที่  5  มิถุนายน  2564  เวลา  21.00 น.)   
 

      ผู้ที่ไม่รายงานตัวตามกำหนด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะถอืว่าสละสทิธิ์ สำหรบัผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรอง 
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้มารายงานตัวเมื่อมีผู้สละสิทธิ์  
    
 3.  หลักฐานประกอบการรายงานตัว  

     ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาจะต้องมีหลักฐานประกอบการรายงานตัวครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด โดยต้อง upload เอกสารการรายงานตัวภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น หากหลักฐานประกอบการ
รายงานตัวไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะไม่รับรายงานตัวเป็นนักศึกษา  ยกเว้น  ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา          
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ซึ่งต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมหรือจากสาขาวิชาเดิมโดยครบถ้วน
สมบูรณ์ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่  21  
มิถุนายน  2564) จะได้รับอนุญาตให้ส่งหลักฐานวา่สำเร็จการศึกษาภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา  
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หลักฐานประกอบการรายงานตัว  
1. Upload รูปถ่าย (ต้องเป็นไฟล์ JPG เท่านั้น)  

1.1) รูปถ่ายหน้าตรงเพื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 
1.2) รูปถ่ายพร้อมบัตรประชาชน (หรือ รูปถ่ายพร้อม passport สำหรับนักศึกษาต่างชาติ) เพื่อยืนยันตัวตน 

(รายละเอียดขนาดของภาพ โปรดดูรายละเอียดที่  http://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/graduate) 
2. Transcript ฉบับสมบูรณ ์ 

2.1) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วให้ upload Transcript ฉบับสมบูรณ์ (จะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษา) ระดับ
ปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท ต้นฉบับที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ฉบับจริง)  

2.2) สำหรับผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้ upload Transcript ฉบับล่าสุด
ระดับปริญญาตรี หรอืปรญิญาโท ต้นฉบับที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ฉบับจริง) 

กรณีนักศึกษาต่างชาติ  
      - Transcript ที่ใช้เป็นหลักฐานต้องเปน็ฉบบัภาษาอังกฤษ เท่านั้น 

           - นักศึกษาต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ให้ยื่นเอกสาร Passport/Visa ในวันรายงานตวัด้วย 
      - นักศึกษาที่ยังไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้  บัณฑิตวทิยาลัยได้ผ่อนผนัการยืน่เอกสาร Passport/Visa  
        ในวันรายงานตัว และเมือ่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว จะต้องดำเนินการยืน่ Passport/Visa  
        ที่บัณฑิตวทิยาลัยก่อนไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

  
สำหรับเอกสารประกอบการรายงานตัวในการ upload ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ดำเนินการดังนี้ 

- เอกสารต้องเป็นไฟล์ PDF และมีขนาดไม่เกิน 2MB 
- ต้องสแกนเอกสารด้วยเครื่องสแกนเนอร์หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสาร     

(ไม่รบัเอกสารที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือ)  
 
หมายเหตุ:   1) กรณีที่นักศึกษารายงานตัวเพื่อขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว  

นั ก ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ ด ำ เ นิ น ก า ร ข อ  CMU IT Account  ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http://account.cmu.ac.th/Activation/  (วันเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) และสามารถใช้
บริการ Internet และใช้บริการของสำนักหอสมุดได้ ยกเว้นการใช้บริการด้านสขุภาพจะสามารถ
ใช้บริการได้หลังจากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  

2) กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการเข้าระบบรายงานตัวในวนัที่กำหนดได้ ให้สาขาวิชา/คณะ  
    แจ้งสำนักทะเบียนและประมวลผลโดยตรง เพื่อขอรายงานตัวหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษ   
3) หนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากผู้มีอำนาจอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับข้าราชการที่ได้รับ 
    อนุมัติให้ลาศึกษาเฉพาะผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในภาคปกติ (ให้ส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย  
    ภายในวันที่  25  มิถุนายน  2564) 
4) โปรดศึกษารายละเอียดการตรวจสอบและ upload หลักฐานประกอบการรายงานตัว              
    ที่ http://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/graduate/ 
 

การรับบัตรประจำตัวนักศกึษา  
    - ธนาคารไทยพาณิชย์ จะสง่ SMS  แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงกำหนดการและสถานที่รบับัตร     

 

http://account.cmu.ac.th/Activation/
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 4.  ค่าธรรมเนียมในการรายงานตัว  
     ผู้รายงานตัวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในวันรายงานตัว (1 ภาคการศึกษา) โดย

ให้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่กำหนด ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/wp-
content/uploads/2021/01/Tuition-Fee-Code-64-update-04-02-2021.pdf (ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมการรายงาน
ตัวเป็นนักศึกษาไว้แล้ว)  โดยจะรับชำระ 

     1. QR Payment 
     2. บัตรเครดิตออนไลน์ (คิดคา่ธรรมเนียม 2.3%) 
     3. ชำระที่กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เท่านั้น 

3.1 บัตรเดบิต  ไม่มีค่าธรรมเนยีม (ยอดเงินเกิน 20,000 บาท กรุณาขยายวงเงนิก่อน)  
3.2 บัตรเครดิต (คิดค่าธรรมเนียม 0.9%)  
3.3 แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่”  

     กรณีนักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศ สามารถชำระเงินจากต่างประเทศได้ (มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน) 
และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะขอรับคืนไม่ได้  

 
 ** กรณนีักศึกษาที่ได้รับทุน (รัฐบาล) ขอให้นักศกึษาประสานงานไปยังสาขาวิชา/คณะ ที่นักศึกษาสังกัด 
(ก่อนวันรายงานตัว 1 สัปดาห์) เพื่อทำหนังสือขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในวันรายงานตัวของ
นักศึกษาที่ได้รับทุนมายังสำนักทะเบียนและประมวลผล ** 
 
 5.  กำหนดวันปฐมนิเทศ วันลงทะเบียนกระบวนวิชา วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน  

18  มิถุนายน  2564   ปฐมนิเทศออนไลน์ ทางเว็บไซตบ์ัณฑิตวิทยาลัย  
www.grad.cmu.ac.th เร่ิมตั้งแต่เวลา  09.00 น. 
เป็นต้นไป 

17 – 18  มิถนุายน  2564  ลงทะเบียนกระบวนวชิา 
  21  มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2564 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั  

21  มิถุนายน  2564       วันเปิดภาคการศึกษาและวนัเข้าชั้นเรียน       
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   21   พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
      

         (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต   โสภาแดง) 
                     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   9  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาง กนกกาญจน์ ตาวิโรจน์    (Ps.2)

2 นาย ธาวิน จตุรภัทร

3 นางสาว ปิยนัยน์ ภู่เจริญ    (Ps.2)

4 นาย ภาคิน บูรณเครือ    (Ps.2)

5 นางสาว รัตนา กล่ินจุ้ย

6 นางสาว สุนทรี ศรีไทย    (Ps.2)

7 นางสาว สุรางคณา ศรีสวัสด์ิ    (Ps.2)

8 นาง เสมอแข อภิรมยานนท์    (Ps.2)

9 นางสาว อุษณีย์ พันธุมเสน    (Ps.2)

สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. MONTANA COLL TORREY

สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ฉัตรชัย โนตานนท์

2 นางสาว ปารย์ อิรนพไพบูลย์    (Ps.2)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2)

ระดับ  ปริญญาเอก

คณะ ศึกษาศาสตร์ 

ภาคพิเศษ

แขนง

แขนง

คณะ วิจิตรศิลป์ 

ภาคปกติ

แขนง
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สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย อรรคพล สาตุ้ม    (Ps.2)

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กิตติศักด์ิ ทนทาน    (Ps.1)

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   5  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mrs. LAY LAY NWE     (Ps.2)

2 Mr. MUHAMMAD ABID    (Ps.2)

3 Mr. NIAZ ALI SHAH    (Ps.2)

4 นางสาว บุญนิศา ภัสสรารัตน์    (Ps.1)

5 นาย เอนก นองมณี    (Ps.1)

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ แบบ 2.2 ฐานปริญญาตรี ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. ALI HUSSAIN    (Ps.2)

2 Mr. MUHAMMAD ALI DILDAR    (Ps.2)

3 นาย อนุสรณ์ ใจแก้ว    (Ps.2)

สาขาวิชา สถิติประยุกต์ แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

คณะ สังคมศาสตร์ 

ภาคปกติ

แขนง

คณะ วิทยาศาสตร์ 

ภาคปกติ

แขนง

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา สถิติประยุกต์ แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ณัฐภัทร สุขจิตต์    (Ps.2)

2 นาย สุกฤษฎ์ิ ทองไกรรัตน์    (Ps.2)

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. RAHAT IZHAR

2 นาย ปฐมพล แต้สุจิ    (Ps.2)

3 นาย อุกฤษ ย่ีสารพัฒน์    (Ps.2)

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ณรรฐพล จันพิชัยโกศล

2 นาย ภูมิภัทร ภูมิชาติ    (Ps.2)

3 นาย วิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ    (Ps.2)

สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ชวนชม นิทะโน

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ณัฐดนัย หอมคง    (Ps.2)

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ธันวา แก้วเกษ    (Ps.2)

แขนง

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
 ภาคปกติ 

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย สิทธิกฤต เหล็กพูล

สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล แบบ 2.2 ฐานปริญญาตรี   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ปีย์ ภักดีสงคราม

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย เขตโสภณ ภิญโญ    (Ps.1)

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กัณฐัศว์ ม่ันสุวรรณ    (Ps.2)

2 นาย ปฐมพงศ์ บุญศิริ

สาขาวิชา จุลชีววิทยา แบบ 1.2 ฐานปริญญาตรี   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. YANG, SHIXIAN

สาขาวิชา นิติวิทยากระดูกและฟัน แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ    (Ps.2)

สาขาวิชา ระบาดวิทยาคลินิก แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   6 คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ภาณุวัฒน์ วงษ์กุหลาบ

2 นาง มนธนา บุญตระกูลพูนทวี

แขนง

แขนง

คณะ แพทยศาสตร์ 

 ภาคปกติ 

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง
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ล าดับ ช่ือ-สกุล

3 นางสาว สุณี จันทร์แสงเพ็ชร์    (Ps.2)

4 นาง สุวิชา แก้วศิริ    (Ps.2)

5 นาง อมราภรณ์ ฤกษ์เกษม    (Ps.2)

6 นาย เอกพจน์ ทองมี

สาขาวิชา ระบาดวิทยาคลินิก แบบ 1.2 ฐานปริญญาตรี ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา กีฏวิทยา แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา ปฐพีศาสตร์ส่ิงแวดล้อม แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ศกนต์ธนา ชมสวรรค์    (Ps.2)

สาขาวิชา พืชสวน แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา พืชสวน แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว นาราญ์ โชติอ่ิมอุดม

สาขาวิชา พืชไร่ แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. AWAIS ALI

สาขาวิชา สัตวศาสตร์ แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   10  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. ANISA RILLA LUBIS
2 Mr. MOHAMMED ABDELBAGI AHMED ELSHAREF 

 (Ps.1), (Ps.2)

3 Ms. NISREEN KAMAL ALI MOHAMMED     (Ps.2)

4 Mr. RAFIQ AHMAD    (Ps.2)

5 Mr. AWAIS ALI

คณะ เกษตรศาสตร์ 

ภาคปกติ

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง

วิทยาศาสตร์การประมง
วิทยาศาสตร์การประมง

วิทยาศาสตร์การประมง

วิทยาศาสตร์การประมง

สัตวศาสตร์

แขนง
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ล าดับ ช่ือ-สกุล

6 Ms. FIQIH SHOLINA NASTAIN     (Ps.2)
7 Mr. MOHAMED ALSIDDIG MOHAMED BABIKER 

 (Ps.2)

8 Mr. MUHAMMAD AHSAN YASEEN    (Ps.2)

9 Mr. NGASSA JULIUS MUSSA

10 นางสาว บุญญรัตน์ เดชเรืองศรี    (Ps.1)

สาขาวิชา สัตวศาสตร์ แบบ 1.2 ฐานปริญญาตรี   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. RAHAT MOBEEN    (Ps.2)

สาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   5  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. HNIN MAR HTAY     (Ps.2)

2 Mr. KYAW LIN OO     (Ps.2)

3 นางสาว กชกร แสนธิวัง    (Ps.2)

4 นางสาว รัชนีกร ทิพารัตน์    (Ps.2)

5 นาย เสกสรรค์ ดวงสิงห์ธรรม    (Ps.2)

สาขาวิชา โรคพืช แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ทินกร ศรียาบ    (Ps.2)

สาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. SITHAN PECH    (Ps.2)

สัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์

แขนง

สัตวศาสตร์

แขนง

ภาคพิเศษ

แขนง

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา เภสัชศาสตร์ แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   4  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. IRFAN AMIR KHAN    (Ps.2)

2 Mr. MUHAMMAD IFTIKHAR KHAN

3 นาย ประกาศิต ปัญญาเมา

4 นางสาว วีรยา ปรีดาลิขิต

สาขาวิชา เภสัชศาสตร์ แบบ 1.2 ฐานปริญญาตรี   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว พิชชาภา โอจงเพียร

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   5  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ปรารถนา จานเข่ือง    (Ps.2)

2 นางสาว พรนภา เจริญสันต์

3 นาย วงค์ชญพจณ์ พรหมศิลา

4 นางสาว วรรณิตา สอนกองแดง

5 นางสาว อุไรวรรณ สาสังข์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.2 ฐานปริญญาตรี   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย พงษ์ภัทร์ รัตนสุวรรณ    (Ps.2)

2 นางสาว อภิญญา ไชยวงศา    (Ps.2)

แขนง

คณะ เภสัชศาสตร์ 

ภาคปกติ

แขนง

คณะ พยาบาลศาสตร์ 

ภาคปกติ

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

แขนง วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

แขนง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

แขนง วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ศดานนท์ ศิริผ่อง    (Ps.2)

2 นางสาว สุวัจนี แนไพร    (Ps.1)

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ธีรวัฒน์ งามนอก    (Ps.1)

2 นาย พิชญุตม์ ศรีใส    (Ps.2)

คณะ อุตสาหกรรมเกษตร 

ภาคปกติ

คณะ บริหารธุรกิจ 

ภาคปกติ

แขนง

บัณฑิตวิทยาลัย 

ภาคปกติ

แขนง

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

แขนง

จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์

จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์
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สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1.2 ฐานปริญญาตรี   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. MUHAMMAD TARIQ    (Ps.2)

สาขาวิชา นิติศาสตร์ แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   4  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย บุญชณัฎฐา สุขเสมอ    (Ps.2)

2 นาย พินิจพงษ์ จรรยาลิขิต

3 นาย อริย์ธัช บุญถึง

4 นาย อาณุภาพ โฆษิวณิชกุล

สาขาวิชา การส่ือสารบูรณาการ แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา การส่ือสารบูรณาการ แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย นเรศ บัวลวย    (Ps.2)

2 นาย สุธิชา ภิรมย์นุ่ม    (Ps.2)

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย นัฐพล ปันสกุล    (Ps.2)

แขนง

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

คณะ นิติศาสตร์ 

ภาคปกติ

แขนง

คณะ การส่ือสารมวลชน 

ภาคปกติ

กลุ่มวิชา

คณะ สาธารณสุขศาสตร์ 
 ภาคปกติ 

แขนง
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สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ แบบ 2   จ านวน   5  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย จีฮาน เดือนเด่น    (Ps.1)

2 นาย ต่อสกุล เครือยศ

3 นางสาว ธัญชนก บูลย์ประมุข

4 นาย พงศ์เทพ ค าปุ้ย

5 นางสาว วัชรารินทร์ วงศ์ษานิติ

สาขาวิชา ปรัชญา แบบ 2   จ านวน   4  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ขวัญชฎา วีวงษ์

2 นางสาว โชติกา ดวงทิพย์    (Ps.1)

3 นาย พนมกร ประสิทธ์ิศุภโรจน์

4 นางสาว วรัญญา เดชค าฟู

สาขาวิชา ภาษาไทย แบบ 2   จ านวน   4  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. YU, NANER     (Ps.1)

2 นาย เทวฤทธิกร เป็งยังค า

3 นาย พลวัฒน์ กันทะสม

4 นาย อนาวิล สุขเจริญ    (Ps.1)

สาขาวิชา ภาษาไทย แบบ 3   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กัญญ์กุลณัช ธนัทพงศ์ภักดี

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบท่ี 2)

ระดับ  ปริญญาโท

คณะ มนุษยศาสตร์ 
 ภาคปกติ 

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา ล้านนาศึกษา (ปกติ/สหสาขาวิชา) แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. YU, NANER     (Ps.1)

สาขาวิชา ล้านนาศึกษา (ปกติ/สหสาขาวิชา) แบบ 3 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ แบบ 1   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย สิปปกร ธนะสาร    (Ps.1)

สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา แบบ 2   จ านวน   7  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. NANG SEIN PWINT

2 นางสาว จินต์จุฑา หงสนันทน์

3 นางสาว พรรณิกา ศรียาบ

4 นาย ลีโอ นทีทวีศักด์ิ

5 นางสาว ศศิญาพร กาวี    (Ps.1)

6 นาง สุชานันท์ เบไซเด็นโฮท

7 นางสาว อนัญญา กาญจนากระจ่าง

สาขาวิชา จิตวิทยาการปรึกษา แบบ 3   จ านวน   9  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ณธษา ก าลังสิงห์

2 นางสาว ณัฏฐินี ศิริสวัสด์ิ

3 นางสาว ณิชชา หิรัญกาญจนกุล

4 นาย เทวัญ เนติสิงหะ

5 นางสาว นฤดี ยอดกมล

6 นางสาว นฤมล หัสแดง

7 นางสาว ปริชดา เอ้ือเกษมสิน

8 นางสาว ภัสราภรณ์ โพธา

9 นาย ภูมิพัฒน์ พรหมอักษร

แขนง

แขนง

แขนง

ภาคพิเศษ

แขนง
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สาขาวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ แบบ 3   จ านวน   13  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กุลสตรี ผูกพานิช

2 นางสาว จิตตวัฒนา กาวีวล

3 นางสาว ณปภัช กันมะโน

4 นางสาว ณัฏศรินทร์ สว่างอนันกุล

5 นาย ธนเสฏฐ สุภากาศ

6 นางสาว นรีกานต์ ลับแลชัย    (Ps.1)

7 นางสาว นัทวรรณ อินชัย

8 นางสาว พัชรพร เช้ือพรมศรี

9 นางสาว ภัทราภรณ์ ทอศิริชูชัย

10 นางสาว รวินท์นิภา จิโน

11 นาย รินทัศภณ พรรณรายน์

12 นางสาว ศิรินทร์ สุขแรง

13 นางสาว ศิริลัดดา ถนัดเล่ือย

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว รุ่งกานต์ พงษ์โพธ์ิพิทักษ์

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ แบบ 3   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย นพดล ธีรบดี

สาขาวิชา การศึกษา แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. DING, JIGNJING     (Ps.1)

แขนง

แขนง

คณะ ศึกษาศาสตร์ 

ภาคปกติ

วิชาเอก

ภาษาศึกษา (วิชาชีพ)

แขนง
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สาขาวิชา ประเมินผลและวิจัยการศึกษา แบบ 2   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 พระ ชัยยุทธ อธิจารุเดช

2 นาย พุฒิพงศ์ ณีตระกุล

3 นางสาว อังสุมารินทร์ นาคบ ารุง

สาขาวิชา การศึกษา แบบ 2   จ านวน   6  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. LIANG, XINYAN     (Ps.1)

2 นางสาว พุธวดี ลีฬหาชีวะ

3 นางสาว ภาวิณี สุทธิกุล

4 นางสาว รวิสุดา โสตถิกุล

5 นางสาว ศุภนิดา คหนุรักษ์

6 นางสาว สุพิชญา ธนะขว้าง    (Ps.1)

สาขาวิชา การศึกษา แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. HUANG, HAI

2 Mr. ZHU, GUOPING

สาขาวิชา ประเมินผลและวิจัยการศึกษา แบบ 2   จ านวน   8  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กสิณ แก้ววงศ์

2 นางสาว กิตติยา จารุจินดา

3 นาง ดวงนที พันตามน

4 นาง พรรณิกา ใจภักดี

5 ว่าท่ีร้อยตรี มนตรี วิริยา

6 นางสาว รวิสรา ปฤกษากร

7 นาย อนันตชัย เวชขลัง

8 นาย อภิชัย ใจจิตร

แขนง

ภาคพิเศษ

วิชาเอก

ภาษาศึกษา (วิชาชีพ)

ภาษาศึกษา (วิชาชีพ)

ภาษาศึกษา (วิชาชีพ)

ภาษาศึกษา (วิชาชีพ)

ภาษาศึกษา (วิชาชีพ)

ภาษาศึกษา (วิชาชีพ)

วิชาเอก

ภาษาศึกษา (วิชาการ)

ภาษาศึกษา (วิชาการ)

แขนง
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สาขาวิชา ทัศนศิลป์ แบบ 1   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. PIETRO LO CASTO

2 Ms. YANG YANG WANG

3 นางสาว ปัทมา รอดกูล

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ แบบ 2   จ านวน   5  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กฤษณศักด์ิ สิงห์ค า

2 นาย ณัฐกรณ์ สุรินธรรม

3 นางสาว ปาริฉัตร ชูราศรีเวช

4 นางสาว ปิยธิดา อินตา    (Ps.1)

5 นางสาว วาดฟ้า บุญฉ่ า

สาขาวิชา การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 3 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ระวีวรรณ บุญมา    (Ps.1)

2 นางสาว วิภาวินี ค าน้อย    (Ps.1)

แขนง

คณะ วิจิตรศิลป์ 

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

คณะ สังคมศาสตร์ 

ภาคปกติ

แขนง

ภูมิสารสนเทศศาสตร์

ภูมิสารสนเทศศาสตร์

แขนง
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สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แบบ 2   จ านวน   10  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย จิรัฐติกาล พระสนชุ่ม    (Ps.2)

2 นางสาว ฐิติมาศ ค าวงษ์    (Ps.2)

3 นาย ณัฐนันท์ ตุ่นแก้ว    (Ps.1), (Ps.2)

4 นาย พศุตม์ ห้วยลึก    (Ps.2)

5 นาย พันธรัฐ ปัญญายศ    (Ps.1), (Ps.2)

6 นางสาว พิชชาภา ทุมดี

7 นาย ภูมินทร์ การเท่ียง     (Ps.1), (Ps.2)

8 นาย รัชกรัณย์ สวัสดี

9 นาย สถาพร จันทร์เทศ

10 นางสาว ไหม มณีวรรณ์    (Ps.1), (Ps.2)

สาขาวิชา สังคมศาสตร์ แบบ 1 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

แขนง ชาติพันธ์ุสัมพันธ์และการพัฒนา

สาขาวิชา สังคมศาสตร์ แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว พรนิภา คชรินทร์

สาขาวิชา สังคมศาสตร์ แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. WU, TONG

สาขาวิชา สังคมศาสตร์ แบบ 2   จ านวน   5  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. KHIN SHWE OO

2 Ms. ZHANG, YUNTING     (Ps.1)

3 นางสาว ลมิตา เขตขัน    (Ps.2)

4 นาย วิษณุ สร้างสุขดี    (Ps.1), (Ps.2)

5 นางสาว อามานี ยุมยวง    (Ps.2)

แขนง

แขนง

สังคมศาสตร์สุขภาพ

แขนง

สตรีศึกษา และเพศภาวะศึกษา

แขนง

ชาติพันธ์ุสัมพันธ์และการพัฒนา

ชาติพันธ์ุสัมพันธ์และการพัฒนา

ชาติพันธ์ุสัมพันธ์และการพัฒนา

ชาติพันธ์ุสัมพันธ์และการพัฒนา

ชาติพันธ์ุสัมพันธ์และการพัฒนา
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สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การเมือง แบบ 3   จ านวน   15  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. WEI, ZHECHENG

2 นางสาว กัลยา สุริโย

3 นาย ขวัญชัย เผ่าเต็ม

4 ว่าท่ีร้อยตรี ชาติชาย ปัจฉิมวัฒนพงศ์

5 นาย ชินวัตร กาศศกุล    (Ps.1)

6 นางสาว ฐิติมา จินดา    (Ps.1)

7 นางสาว ถาวรีย์ ด้วงอินทร์

8 นางสาว นัทธ์ชนัน มูลแก้ว

9 นาย นัทธพงศ์ จักรภีร์ศิริสุข

10 นาย ปภังกร นิโรจน์

11 นาย ปริเยศ ยศถามี

12 นางสาว พัทธ์ธีรา สมแก้ว    (Ps.1)

13 นางสาว ภัทรจาริณ จินดารัตน์

14 นาย ภาคิณ แก้วลังกา    (Ps.1)

15 นางสาว ไอรินทร์ อยู่ทอง

สาขาวิชา การสอนคณิตศาสตร์ แบบ 2   จ านวน   5  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. HIDAYATUL MUFAQOH

2 นางสาว จิดาภา จันทิมา

3 พระ ชัยยุทธ อธิจารุเดช

4 นาย ตนุภัทร เพชรปานวงศ์    (Ps.1)

5 นางสาว โสภิดา ดีล้อม

ภาคพิเศษ

แขนง

คณะ วิทยาศาสตร์ 

ภาคปกติ

แขนง
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สาขาวิชา การสอนชีววิทยา แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา การสอนฟิสิกส์ แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กิตติกัน ศรีวิทยา

2 นาย อภิเชษฐ์ ขันจันทร์แสง

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ แบบ 2   จ านวน   4  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. FELIX NDUDIM

2 Mr. IMRAN ALI

3 นางสาว กนกวรรณ กระตุฤกษ์    (Ps.1)

4 นาย คณิน ฉัตรธนพงศ์    (Ps.1)

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2   จ านวน   11  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กัญญาพัชร แก้วโน    (Ps.1)

2 นาย กิตติคุณ ดวงวาส    (Ps.1)

3 นาย ณัฐ พรหมมา    (Ps.1)

4 นางสาว นริศรา วงค์สาย    (Ps.1)

5 นางสาว นัทธ์ชนัน ปราบหงษ์    (Ps.1)

6 นางสาว บุณธิดา ด่านรัชตกุล    (Ps.1)

7 นางสาว พิชยา การคนซ่ือ    (Ps.1)

8 นางสาว วริศรา กันธิยะ    (Ps.1)

9 นาย ไวทิน สินธุอุไร    (Ps.1)

10 นางสาว สุนิชา จิตต์บรรจง    (Ps.1)

11 นางสาว ฬินดา อ้อเจริญ    (Ps.1)

สาขาวิชา ชีววิทยา แบบ 2   จ านวน   7  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ชาญวุฒิ แสงโพธ์ิ    (Ps.1)

2 นางสาว ฐิตินันท์ วรรณโน    (Ps.1)

3 นาย ทวินันท์ ปันจุติ    (Ps.1)

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง
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ล าดับ ช่ือ-สกุล

4 นางสาว นิพิฐพร หลิมพานิช    (Ps.1)

5 นางสาว พรชิตา มาเพ็ชร์    (Ps.1)

6 นาย พีรณัฐ วินิจมโนกุล    (Ps.1)

7 นางสาว ภาณุมาศ ปิวศิลป์ศักด์ิ    (Ps.1)

สาขาวิชา ฟิสิกส์ แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ณัฐธิดา แก้วอาจ    (Ps.1)

2 นาย ปิยวัฒน์ ฉัตรชัยชมภู    (Ps.1)

สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยุกต์ แบบ 2   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กฤติธี เกตุมะ    (Ps.1)

2 นางสาว ปิญากรณ์ น่วมอ่ิม

3 นาย วิชญ สมศรี    (Ps.1)

สาขาวิชา วัสดุศาสตร์ แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย เจษฎา วัฒนกูล

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ 1   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. LUO, YIFEI

2 Mr. MUHAMMAD RAFFIUDIN

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม แบบ 2   จ านวน   4  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กิตต์ิชนม์ กิตติเรืองชัย    (Ps.1)

2 นางสาว จิตวิสุทธ์ิ ทองสัมฤทธ์ิ

3 นางสาว ณิชกานต์ นันต๊ะ    (Ps.1)

4 นาย พงษ์สิริ ม่วงคุ    (Ps.1)

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา สถิติประยุกต์ แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กนกกาญจน์ วงษ์สวัสด์ิ    (Ps.1)

2 นางสาว ริตารัตน์ ด้วงบู่    (Ps.1)

สาขาวิชา เคมี แบบ 1   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. EKVAN CANDRA AJI SAPUTRA

สาขาวิชา เคมี แบบ 2   จ านวน   8  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กานต์ วิมลวรรธนะสาร

2 นาย ชนาธิป บุตรแก้ว    (Ps.1)

3 นางสาว ณัฐรินีย์ อุปการะ    (Ps.1)

4 นาย ธนพงษ์ กุนะค า    (Ps.1)

5 นาย ไมเคิล อาร์มสตรอง    (Ps.1)

6 นางสาว สิริประภา แปบดิบ    (Ps.1)

7 นาย อภิสิทธ์ิ ภู่จีนาพันธ์ุ    (Ps.1)

8 นางสาว อมตพร จอมพระลักษ์    (Ps.1)

สาขาวิชา เคมีอุตสาหกรรม แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว จินต์จุฑา กันทาทรัพย์    (Ps.1)

2 นางสาว เมวิกา พลรอด

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ 3   จ านวน   6  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย มงคลชัย ภิรมย์

2 นาย รวิภาส สมูลดี    (Ps.1)

3 นาย รัชชา เอมพรหม

4 นางสาว วัณณพร ชัยชนะ

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง

ภาคพิเศษ

แขนง
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ล าดับ ช่ือ-สกุล

5 นาย อาคม สิทธิโชคธนารักษ์

6 นาย เอกรินทร์ ตันสุหัช

สาขาวิชา วิทยาการข้อมูล แบบ 1   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. NAMAN JALORIA

สาขาวิชา วิทยาการข้อมูล แบบ 2   จ านวน   17  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. SILAK CHHUM

2 Mr. XIAN, XUELEI     (Ps.1)

3 นางสาว จิรปวีณ์ เรืองสมบูรณ์    (Ps.1)

4 นางสาว ชมชนก ยาวะณา    (Ps.1)

5 นาย ชยณัฐ พันธโรจน์    (Ps.1)

6 นาย ชาญวิทย์ จันทน์ต้น

7 นางสาว โชติรส ประถม    (Ps.1)

8 นางสาว ณัฐนันท์ พรหมปัญญา

9 นาย ธนกร ไชยเสน

10 นาย นิรวิทย์ คุณนะลา

11 นาย ปรมัตถ์ จันทกาญจน์    (Ps.1)

12 นาย ปัฐริญน์ สุวัฒนารักษ์

13 นาย ปารเมศ พ่ึงตระกูล

14 นางสาว พิมพ์ชนก ดวงอินทร์

15 นางสาว ภัทราพร สอนดี    (Ps.1)

16 นางสาว วีรินทร์ภัสร์ ฉิมนาม

17 นาย เอกภพ ประสมพล

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 

แขนง

ภาคปกติ

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ 1   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ธนพล ทานุสาร    (Ps.1)

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ 2   จ านวน   6  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ปัณณวัฒน์ รอดภัย    (Ps.1)

2 นาย ปัณณวิชญ์ พันธ์วงศ์    (Ps.1)

3 นาย พัชรดนัย สมบัติเสถียร    (Ps.1)

4 นางสาว ภัททิยา อภิรัตน์มนตรี    (Ps.1)

5 นาย อาณกร อ่ิมอยู่

6 นาย เอกวิชญ์ ใจดี    (Ps.1)

สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน แบบ 1   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. AR MAN

3 Mr. TITIASAK CHEA    (Ps.1)

สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน แบบ 2   จ านวน   5  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กิตติธัช จันทร์ปุ่ม    (Ps.1)

2 นาย คมกริช จอมผา    (Ps.1)

3 นาย ทัศไนย อาษากิจ

4 นางสาว ภิรมย์พร ทองตะลุง    (Ps.1)

5 นางสาว มนณกร ศรีวะปะ    (Ps.1)

สาขาวิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม แบบ 1   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. ADEDAPO OREKOYA

2 นางสาว กาญจนา จันดี

3 นาย อดุลยวิทย์ โพธ์ิเงิน

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม แบบ 2   จ านวน   6  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ณัฐชยา ไวสาริกรรม    (Ps.1)

2 นาย บุณยวีย์ บุณยสาระนัย    (Ps.1)

3 นาย ปพณสรร เอกพันธ์    (Ps.1)

4 นางสาว พัชราภรณ์ สมเกียรติยศ    (Ps.1)

5 นางสาว วิสาข์นภัสด์ รัตนจันทร์

6 นางสาว สุธีกานต์ ล าน้อย

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1 ––ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 2   จ านวน   13  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย จักรพงศ์ ก่ิวแก้ว    (Ps.1)

2 นาย ชัยธนา ชวลิต    (Ps.1)

3 นาย โชติพล ภักดีธรรมะสกุล    (Ps.1)

4 นาย ธนกฤต อนุจารี    (Ps.1)

5 นาง บุษบงกช เณรรอด    (Ps.1)

6 นางสาว ประกายกานต์ วิชิตธนบดี    (Ps.1)

7 นางสาว มาริษา สังกรณ์    (Ps.1)

8 นางสาว โยษิตา ผันลักษณ์    (Ps.1)

9 นางสาว ลินลิสรา เสถียรลัคนา    (Ps.1)

10 นาย ศิลปะไทย ดวงผัด    (Ps.1)

11 นางสาว สินนภา กันทะวงค์    (Ps.1)

12 นาย สุปรีชา บุปผาพันธ์ุ

13 นาย สุวิชชา บุปผาพันธ์ุ

สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร แบบ 1   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. ABDULKADIR MOHAMUD MOHAMED

2 Mr. BRAJA MANGGALA

3 Mr. WAHYU NURKHOLIS HADI SYAHPUTRA

แขนง

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ปรุฬห์กรณ์ ศรีสุวรรณ

2 นาย พลากร ค าปวน

สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล แบบ 1   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. FAZLI HAQ

สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล แบบ 2   จ านวน   10  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กัญจน์ โรจน์สุนทรกิตติ    (Ps.1)

2 นางสาว จารุวรรณ แซ่จ้ัง    (Ps.1)

3 นาย ชิน รัตนสุภาชัย

4 นางสาว ณัฐธิดา สุกก่ า

5 นางสาว ธัญชนก วงค์ทิพย์    (Ps.1)

6 นาย ธิติภัสสร์ อภิชัยวิศรุตกุล

7 นาย พงศธร ใจเสมอ

8 นาย สุชาครีย์ ภูมิชิน    (Ps.1)

9 นาย อายุธ เคระห์ผู้ดี    (Ps.1)

10 นาย อิทธิเดช ถาวร    (Ps.1)

สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล แบบ 3   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย วิชชวัฒน์ บุญทะโล    (Ps.1)

สาขาวิชา วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ทิพยภาวรรณ ตันอ้วน

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา แบบ 1   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ทักษ์ดนัย ขัตติยะ

2 นาย พรชัย พรชัยพูลทวี    (Ps.1)

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา แบบ 2   จ านวน   13  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ณัฐดนัย จิตตาดู    (Ps.1)

2 นาย ปาณัสม์ ศรีนนท์    (Ps.1)

3 นาย ศุภณัฐ เสนชุ่ม

4 นาย กิตติภัทร คชพงศ์    (Ps.1)

5 นาย กิตติศักด์ิ เผ่าตัน

6 นางสาว ชลิดา ขวัญทองห้าว    (Ps.1)

7 นาย พิรุฬห์ ศิริพุฒ    (Ps.1)

8 นางสาว สิริกันยา รุ่งขจรศักด์ิ    (Ps.1)

9 นาย สุทธิชาญ ปานนิล

10 นาย สุรักษ์พันธ์ชัย ใจแก้ว

11 นาย อมรเทพ นามวงศ์

12 นางสาว น้ าฝน ศัลกวิเศษ

13 นางสาว วรรณพร เน้ือนุ่ม    (Ps.1)

สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน แบบ 1 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย วัชระ สัตตทิพย์พงศ์

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 2   จ านวน   4  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ณัฐนรี ทับเท่ียง    (Ps.1)

2 นาย ธีรวัฒน์ ใยบัว    (Ps.1)

3 นาย พีรพัฒน์ อันทะราสี    (Ps.1)

4 นาย สิรวิชญ์ หาริวร    (Ps.1)

แขนง

วิศวกรรมขนส่ง

วิศวกรรมขนส่ง

วิศวกรรมขนส่ง

วิศวกรรมโครงสร้าง

วิศวกรรมโครงสร้าง

วิศวกรรมโครงสร้าง

วิศวกรรมโครงสร้าง

วิศวกรรมโครงสร้าง

วิศวกรรมโครงสร้าง

วิศวกรรมโครงสร้าง

วิศวกรรมธรณีเทคนิค

วิศวกรรมแหล่งน้ า

วิศวกรรมแหล่งน้ า

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม แบบ 3   จ านวน   15  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว จิดาภา พงษ์พานิช

2 นางสาว ชรินทร์ธร ศรีวิชัยมูล

3 นาย เชาเชฏฐฉ์ภาดา พุฒพิมพ์

4 นางสาว ดาซึล ลี    (Ps.1)

5 นางสาว ธนัฏฐา ธังดิน

6 นางสาว ธีรนุช สุรินทร์โท

7 นางสาว นภัสสร ตันติยะสกุล    (Ps.1)

8 นาย ปราราเมศ เมืองมา

9 นางสาว พัณณิตา จันจร

10 นางสาว พิมผกา ศรีติ    (Ps.1)

11 นางสาว แพรววนิต แซ่ฟุ้ง

12 นาย ภัทร์นิธิ ธรรมวชิรพงศ์

13 นาย มาโนช สุภาพันธ์วรกุล

14 นางสาว ศิวัชญา พลพิพัฒนพงศ์

15 นางสาว อรทัย สุทธโส

สาขาวิชา วิทยาการข้อมูล แบบ 3   จ านวน   10  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. CHEN, LIN     (Ps.1)

2 Ms. LIU, YUNYUN     (Ps.1)

3 นางสาว จุติณัฏฐ์ โล่ห์เพชร

4 นางสาว ณัฐนันท์ อยู่ใหม่

5 นาย นพพร สมฤทธ์ิ

6 นางสาว ปรียานุช มูลถี

7 นาย พีรณัฐ วงศ์พานิช

8 นาย วรธรรม บุบผา

9 นางสาว สิริมาศ ก้อนค า

10 นาย อธิษฏ์ ลูกสีดา

ภาคพิเศษ

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 3   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย พฤษภรรค กาญจนโชติ

สาขาวิชา วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง แบบ 3   จ านวน   10  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กิตติฬัฒน์ เจนวรพจน์

2 นาย ณัฐวัฒน์ บุญแสง

3 นาย เดชด ารงค์ สุปินะ    (Ps.1)

4 นาย ธนิน ติกอภิชาติ

5 นางสาว ธันญ์วริน สกุลเจริญรัตน์

6 นาย นพัตธร ยังมีสุข

7 นาย ศิขรินทร์ มัลลิกาวงศ์

8 นางสาว ศิรภัสสรณ์ ศรีใส

9 นาย อัษฎางค์ สุยะใจ

10 นาย เอกวิทย์ เอ้ียงการ

สาขาวิชา วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน แบบ 3   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ขวัญชีวา ณ ล าปาง

2 นาง ศรีพัชร แพรสกุลทิพย์

สาขาวิชา กายวิภาคศาสตร์ แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว รัชดาภรณ์ อยู่นคร    (Ps.1)

สาขาวิชา จุลชีววิทยา แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา ชีวเคมี แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว นัฏฐินี สามัญตระกูล    (Ps.1)

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง

คณะ แพทยศาสตร์ 
 ภาคปกติ 
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สาขาวิชา พิษวิทยา แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ทิพยาภรณ์ เผดิมดี

สาขาวิชา ฟิสิกส์การแพทย์ แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

แขนง รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

สาขาวิชา สรีรวิทยา แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ธีระธาดา จีนจะโปะ    (Ps.1)

2 นางสาว ศุภิสรา ธิพึง

สาขาวิชา เภสัชวิทยา แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ณิชกานต์ พิมพ์ทอง    (Ps.1)

สาขาวิชา ปฐพีศาสตร์ส่ิงแวดล้อม แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กิติพัฒน์ กิจเศรณี    (Ps.1)

2 นาย อดิศักด์ิ มงคล

สาขาวิชา พืชสวน แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กวินธิดา สุขใส    (Ps.1)

2 นาย พศิน หน่อค าอ้าย    (Ps.1)

สาขาวิชา พืชไร่ แบบ 1 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา พืชไร่ แบบ 2   จ านวน   5  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. MUHAMMAD ZAHRULAKMAL BIN AHMAD MAHIR

แขนง

แขนง

แขนง

คณะ เกษตรศาสตร์ 

ภาคปกติ

แขนง

แขนง

แขนง
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ล าดับ ช่ือ-สกุล

2 นาย กิติภัทร์ ปราบแกะ    (Ps.1)

3 นาย จิร ประดิษฐวนิช    (Ps.1)

4 นาย ภาณุพงค์ สมนัญชัย

5 นางสาว สิรินันท ภู่สุวรรณ

สาขาวิชา สัตวศาสตร์ แบบ 1   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. KOSAL PHOURNG

2 Mr. MUHAMMAD IRFAN KHAN

3 Ms. NURSAADAH SYAHRO FITRIYAH     (Ps.1)

สาขาวิชา สัตวศาสตร์ แบบ 2   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย นัฐพงศ์ ฆ้องเม่ง

2 นางสาว แพรวพรรณ เช่ือมศรีจันทร์

3 นางสาว สมฤดี ทองเงิน    (Ps.1)

สาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท แบบ 1 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท แบบ 2   จ านวน  4  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กวินภพ ประเสริฐ    (Ps.1)

2 นางสาว ประกายกาญจน์ จันทะวัง    (Ps.1)

3 นาย สัมฤทธ์ิ ใจแสน    (Ps.1)

4 นาย อภิสิทธ์ิ เพียรมงคล    (Ps.1)

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์เกษตร แบบ 1 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์เกษตร แบบ 2   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. AKPRO JACQUES ADAM S VIGILE AKPA  (Ps.1)

2 Ms. DINA UM

3 Mr. EMMANUEL ALORZUKE

แขนง

สัตวศาสตร์

แขนง

สัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์

แขนง

สัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์

สัตวศาสตร์

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา โรคพืช แบบ 1 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา โรคพืช แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กัญญ์นัชชา ถือค า

2 นางสาว ศรัญญา จุฬามณี    (Ps.1)

สาขาวิชา ธุรกิจเกษตร แบบ 3   จ านวน   4  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กนกจันทร์ จีรกาลางกูรวงศ์

2 นาย เดชาธร ไชยเกิด

3 นางสาว นัจนันท์ ตะเภา

4 นางสาว อ าพร อินสา

สาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท แบบ 3   จ านวน   4  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย จตุรพล ภิรมย์อัครเดช    (Ps.1)

2 นางสาว พัชรี ธิค าลอง

3 นางสาว พิมพ์วรีย์ ถาดอก

4 นางสาว องค์อร ทิพย์มูล

สาขาวิชา การจัดการเภสัชกรรม แบบ 2   จ านวน   12  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กนกวลี สิงห์รุ่งเรืองกิจ

2 นางสาว การะเกต ละว้า

3 นาง กุณฑลี ประสิทธ์ิศุภกุล

4 นาย จักรกฤษณ์ สิงห์บุตร

แขนง

แขนง

ภาคพิเศษ

แขนง

คณะ เภสัชศาสตร์ 

ภาคปกติ

แขนง
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ล าดับ ช่ือ-สกุล

5 นางสาว จุฬาลักษณ์ ทรัพย์ทวีสิน

6 นาย ชาญชัย คีรีคช

7 นางสาว ณภัทร์กมล เกตุปล่ัง

8 นางสาว นันท์นภัส อภิสิทธิเกษม

9 นาย พิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์

10 นางสาว ศุภวดี เตชรัตน์

11 นางสาว อิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์

12 นาง อุดมลักษณ์ จันทร์วงศ์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง แบบ 2   จ านวน   6  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ธราดล ค ามิธรรม    (Ps.1)

2 นางสาว ปภาวรินท์ ธุระพันธ์    (Ps.1)

3 นางสาว ปิยธิดา อ านวยการ

4 นางสาว ศิริพร พจน์พรหมมณี    (Ps.1)

5 นาง สุชานันท์ เบไซเด็นโฮท

6 นางสาว สุวพร ชูเกียรติ    (Ps.1)

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม แบบ 1   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว เกษนีย์ ศรีจอมทอง

2 นาย รัชภูมิ วัฒนวิกย์กรรม์    (Ps.1)

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิก แบบ 1   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว พิมลพรรณ พงษ์กล่ า

สาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิก แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา กายภาพบ าบัด แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กรวรรธน์ ปภาธารินันท์    (Ps.1)

2 นางสาว ธัญพิชชา ภูศรี

สาขาวิชา กิจกรรมบ าบัด แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว พัชราวลัย ทัพซ้าย

2 นาย สิทธิกร สุรินทรามนต์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหวและการออกก าลังกาย แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ณัชชดา เตชทรัพย์อมร

สาขาวิชา การผดุงครรภ์ แบบ 2   จ านวน   4  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว วรรณนิสา ศรีทอง

2 นางสาว สิริกานดา สุขเกษม

3 นางสาว สุทธิภา ค าใส

4 นางสาว อรณิชา นิยมศรีสมศักด์ิ

สาขาวิชา การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต แบบ 3   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กัลยา นามโนรินทร์

2 นาง ดาปนีย์ แสนป้อง

3 นาย มานพ แสนค า

คณะ เทคนิคการแพทย์ 

ภาคปกติ

แขนง

แขนง

แขนง

คณะ พยาบาลศาสตร์ 

ภาคปกติ

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา การพยาบาลเด็ก แบบ 2   จ านวน   7  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กัญญาวีร์ ธีระวรรณ

2 นางสาว ณฐชา ยศปัญญา

3 นางสาว พรกมล วิศว์วิสุทธ์ิ

4 นางสาว วารุณี ศรีอินทร์

5 นาง วิภารัตน์ พรวัฒนเวทย์

6 นางสาว สุพรรณี หลวงจันทร์

7 นางสาว อักษรศาสตร์ เรืองแสน

สาขาวิชา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แบบ 2   จ านวน   7  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กนกกาญจน์ กิมประสิทธ์ิ

2 นาง พิไลวรรณ พิชัยรัตนวงศ์

3 นางสาว เยาวลักษณ์ มะกอง

4 นาย ศุภวรรณ ฦาหาญ

5 นางสาว สุภมาส กองติต๊ะ

6 นางสาว สุมาลี เปรมมิตร์

7 นาย อิศราวุธ เกษามูล

สาขาวิชา การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน แบบ 3   จ านวน   4  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ชัญญานุช ทัตชัย

2 นางสาว สุฑาทิพย์ ใหมค า

3 นาย อนุชา ชลเทพ

4 นางสาว อาทิตยา ฉลองชัยสิทธ์ิ

สาขาวิชา การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ แบบ 2   จ านวน   6  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กรกมล เล็กอรุณ

2 นางสาว จิราพร ยะสืบ

3 นางสาว ชยานันท์ สมใจมาก

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง
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ล าดับ ช่ือ-สกุล

4 นาย ชาตรี สีดาค า

5 นาย ธัญพิสิษฐ์ สนิทผล

6 นางสาว นิศานาถ พุทธวงค์

สาขาวิชา การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย แบบ 2   จ านวน   4  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ชิโนรส สว่าง

2 นาย พลัฎฐ์ วงศ์รัตนะตระกูล

3 นาย พิชิต ย้ิมยา

4 นาย หม่ืนศักด์ิ ต๊ะกาบโค

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แบบ 2   จ านวน   5  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กิตติยาพร อ้นปันส์

2 นาย ณัฐพงษ์ มุงเมือง    (Ps.1)

3 นางสาว ปาณิสรา จ๊ะสุนา

4 นางสาว สบัน ทองคง    (Ps.1)

5 นาย สิทธิเดช ทองดอนยอด    (Ps.1)

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กวิสรา แสนเหนือ

2 นางสาว พรพัชร์ รัตนมณี    (Ps.1)

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว อภิษฎา ไกรโกญจะนาท    (Ps.1)

แขนง

แขนง

คณะ อุตสาหกรรมเกษตร 

ภาคปกติ

แขนง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนศาสตร์

แขนง

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

แขนง

วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนศาสตร์
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สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว วาริณี ปวนค ามา

สาขาวิชา การตลาด แบบ 2   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กัญชลิตา อ๋องต๋ัว

2 นางสาว ทิพย์ทิวา เรืองกิจธนธรณ์

3 นาย สรพจน์ เทศัชบุตร

สาขาวิชา การตลาด แบบ 3   จ านวน   20  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาง กมลพร มีม่ังค่ัง

2 นางสาว ชญานิศ ใจเป็ง    (Ps.1)

3 นางสาว ณภัทรธมณฑ์ ศรีสุวรรณ์

4 นางสาว ณินญ์ณภัทร จินาวงค์

5 นางสาว ทิพารัตน์ ประสาทสิทธ์ิ

6 นาย นิติรัตน์ ทับลอย

7 นาย พณิชพล อยู่ค า    (Ps.1)

8 นางสาว พวงชมภู ข ากระแสร์

9 นางสาว พอหทัย เกล้ียงสง    (Ps.1)

10 นาย พีรณัฐ สิงคาน

11 นาย พีระพล มูลแก้ว

12 นาย วชิร ก้อนแก้ว

13 นาย วราพจน์ จันมะโน    (Ps.1)

14 นาย วัชรินทร์ ยอดค าเหลือง

15 นางสาว วิภาภรณ์ จงจิรัฐิติกาล

16 นาย สรวุฒิ ศรีมาลี

แขนง

ความปลอดภัยอาหาร

แขนง

คณะ บริหารธุรกิจ 

ภาคพิเศษ

แขนง
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ล าดับ ช่ือ-สกุล

17 นางสาว สุพิชชา ปัญญาวงค์

18 นาย อธินันต์ ใจเย็น

19 นาย อภิณัฐ น้ิมประยูร

20 นางสาว อรไท เขียวชอุ่ม    (Ps.1)

สาขาวิชา การเงิน แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. NOVAN PRASETYO MUKTI

2 นาย ธีรวัต กรุณา

สาขาวิชา การเงิน แบบ 3   จ านวน   16  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กษมา เตชะอุ่น    (Ps.1)

2 นางสาว กัญจนพร บุญมี

3 นางสาว ชนัญญา คงเพชร

4 นาย ชาญชัย ปทุมณี

5 นางสาว ฐิตารีย์ ธีระวาส    (Ps.1)

6 นาย ธรรมนูญ ศรีโกไสย    (Ps.1)

7 นาย ธีธัช รัตนะ

8 นาย ธีริทธ์ิ พรภัทรนันท์

9 นาย ปฏิภาณ ติค า

10 นาย พงศ์ภรณ์ สกุลพาณิชเจริญ

11 นาย พีรณัฐ วงศ์พานิช

12 นางสาว มินตรา จิรธนพันธ์    (Ps.1)

13 นาย วันปิยะ จินะกานนท์

14 นาย ศักดาวิชญ์ เลารัตน์

15 นางสาว ศุภานัน มุจรินทร์

16 นาย สหพล เพชรสวัสด์ิ    (Ps.1)

แขนง

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ แบบ 2   จ านวน   17  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กฤตยานี ใจเพ็ชร

2 นางสาว กัญญา วัฒนกูล    (Ps.1)

3 นางสาว กัญญารัตน์ จ าฟู    (Ps.1)

4 นางสาว กัญสุดา ปันแกว่น    (Ps.1)

5 นางสาว การณิก จันทดา

6 นาย ชินวัตร กาศศกุล    (Ps.1)

7 นาย ณฐพงศ์ ตันติจิรานนท์

8 นางสาว ดารากร โพธ์ินิล

9 นาย ปุญญพัฒน์ เย้ยกระโทก    (Ps.1)

10 นางสาว ภาสินี ด ารงค์

11 นางสาว เมทินี วงศ์ชมภู

12 นาย วิภูษณะ ณะใจบุตร    (Ps.1)

13 นาย ศักย์ศรณ์ จันทรส

14 นางสาว ศุจินทรา มาสุข    (Ps.1)

15 นางสาว โศภนิช ตีระไชย

16 นางสาว สุนิสาห์ ไพรมีค่า

17 นางสาว อชิรญา เทศภักดี    (Ps.1)

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ แบบ 3   จ านวน   9  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ธีรพัฒน์ เข่ือนปัญญา

2 นาย พีรดนย์ ธนาพิสิษฐ์

3 นางสาว ภาวิดา ปัญญาเตมี

คณะ เศรษฐศาสตร์ 

ภาคปกติ

แขนง

ภาคพิเศษ

แขนง
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ล าดับ ช่ือ-สกุล

4 นางสาว รัชนี เมืองมูล

5 นางสาว วิลาวัลย์ หนักอาจ

6 นางสาว ศิริเพ็ญ ถาวรรณา

7 นางสาว หัสญา ไชยอาม

8 นาย อัศนัย กาวิชัย

9 นางสาว อารีรัตน์ ไชยแก้วเมร์

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม แบบ 1 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม แบบ 2   จ านวน   6  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กัญญาวีร์ บุญปัญญา

2 นาย ธนกร เจริญเช่ือมสกุล

3 นางสาว นิสา สุรินทร์วงศ์    (Ps.1)

4 นางสาว ปิยภาค วัฒนศรีมงคล

5 นาย พีริวชญ์ ศรีอริยภาคิน

6 นางสาว อังค์วรา พัวพันธ์รักษกุล

สาขาวิชา สถาปัตยกรรม แบบ 3   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ธญา วุฒิมานพ

สาขาวิชา การจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ภาคปกติ

แขนง

แขนง

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
 ภาคปกติ 

แขนง
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สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. KAINAT NASEER KHAN

2 นาย สิทธิกร สุรินธรรม

สาขาวิชา การจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แบบ 2   จ านวน   7  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. CAO, JUANRUI

2 Ms. CHEN, WEIWEN

3 Mr. FANG, JIELONG

4 Ms. SHEN YOU JUAN

5 Ms. TU, RAN

6 Ms. ZHANG, WEN

7 นาย ชนาธิป จันทร์บาง

สาขาวิชา การจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แบบ 3   จ านวน   14  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. DAI, TIAN     (Ps.1)

2 Ms. DU, JIHONG     (Ps.1)

3 Mr. JIANG, FENGZE

4 Ms. LI, MENGZHEN

5 Mrs. LIANG, YING

6 Ms. LIU, RUIYUN     (Ps.1)

7 Ms. LIWEN HU    (Ps.1)

8 Ms. PINGRUI XIA    (Ps.1)

9 Ms. RONG WANG

10 Ms. RUIYING YANG

11 Mr. YANG, ZEXIN     (Ps.1)

12 Mr. ZHIHAO YANG    (Ps.1)

13 นางสาว วรัญญา คุณา

14 นางสาว สิรินาถ เจตะบุตร

แขนง

 ภาคพิเศษ 

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล แบบ 3   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ณัฐพล ศรีสุนานนท์

2 นางสาว ปัณฑิกา ศิริอ ามาต

สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ แบบ 3 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา นิติวิทยาศาสตร์ แบบ 2   จ านวน   5  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ปาณิสรา กระต่ายทอง    (Ps.1)

2 นางสาว ภาสินี วิญญาวงค์    (Ps.1)

3 นางสาว สุชาดา ธีรานันท์

4 นางสาว อณัญญา ขันธุแสง

5 นางสาว อมรรัตน์ มังคลาด

สาขาวิชา นิติวิทยาศาสตร์ แบบ 3   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ชนิสรา สวัสดิโยดม

2 นางสาว มธุริน มีทางดี    (Ps.1)

3 นาย เสฎฐวุฒิ บุญสุข

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. UBAID AHMAD

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว มธุริน มีทางดี    (Ps.1)

แขนง

บัณฑิตวิทยาลัย 
 ภาคปกติ 

แขนง

แขนง

แขนง

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

แขนง

จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์
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สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย รัฐพล พจนา

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

แขนง เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 2   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย นรภัทร เล้ียงน่ิม    (Ps.1)

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ปรินทร ส่ีสุวรรณ    (Ps.1)

2 นางสาว วิลาสินี จิรารัตน์    (Ps.1)

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา แบบ 2   จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ณัฐวัฒน์ ย้ิมสวัสด์ิ

2 นาย ถิรพัฒน์ เมืองใจ

3 นาย วุฒิพงษ์ วงศ์นาค

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา แบบ 3   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ทิพวรรณ บุญกองรัตน์

สาขาวิชา เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ แบบ 1   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย พิษณุ ฟูใจ

สาขาวิชา เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ แบบ 3   จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว พิมพ์ภรณี อริยชัยกุล

แขนง

ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี

แขนง

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

ภาคพิเศษ

เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง

ส่ือศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี

แขนง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
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สาขาวิชา นิติศาสตร์ แบบ 2   จ านวน   21  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. SAYKHENE PHETTHANTA

2 Ms. SESOUDA MALATHIP

3 นางสาว กฤติยา สุทธนู

4 นาย คณิต โชติขุนทศ

5 นาย จักกาย คุ้มครอง

6 นางสาว ชลธิชา แก้วหล้า

7 นางสาว ดรุณศ เฌอหม่ือ    (Ps.1)

8 นาย ดิสพงษ์ วิชา

9 นางสาว นันทวดี เบ็ญอาหลี    (Ps.1)

10 นาย นิติกร ชูชาติ

11 นาย บุญรัตน์ นิธิไพจิตมาศ

12 นาย พสิษฐ์ โฆษิตชัยพิทักษ์

13 นาย พิชัยณรงค์ มัณฑนวงศ์

14 นางสาว พิชามญช์ุ ทรัพย์ไพบูลย์    (Ps.1)

15 นาย ภานุพงศ์ จือเหลียง    (Ps.1)

16 นางสาว วรัชยา ไชยวุฒิ

17 นางสาว สวรรยา ฟักจันทร์

18 นาย สิทธิเดช สน่ันเสียง

19 สิบเอกหญิง สุชาดา โทนุสินธ์

20 นางสาว อัจฉรียา อุณจักร

21 นางสาว อัณณ์ณิชา ผ่องโสภณรัตน์

แขนง

คณะ นิติศาสตร์ 

ภาคพิเศษ
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สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 3   จ านวน   30  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กิตต์ินิพัทธ์ มณีวรรณ

2 นางสาว คนึงนิตย์ แสนศรี

3 นาย จิรายุ อ่ินแก้ว

4 นางสาว จุฑากาญจน์ กันทะลือ

5 นาย ไฉน ตาค าแสน

6 นาย ชัยวัฒน์ นันทยา

7 นาย ณัฏฐ์ ชอุ่มดวง

8 นาย ณัฐดนัย แก้วนา

9 นางสาว ณัฐธยาน์ สิทธ์ิวรนนท์

10 นาย ธันฐภัทร์ โสภารัตน์

11 นางสาว ธันย์ชนก ปิมปาอุด

12 นางสาว นฤมล สุขเสาร์

13 นางสาว ประกายเพชร ปัญโญ

14 นางสาว ผ่องศรี กันทะลึก

15 นางสาว พรพรรณ จรรยาศิริ

16 นาย พีรวัฒน์ วันสวัสด์ิ

17 นางสาว ภัทราวดี วัฒนศัพท์

18 นาย มณฑล เกิดมีทรัพย์

19 นางสาว มินตรา หาญกล้า

20 นาย เมธิวัจน์ นนทธรรม

21 นางสาว รัชนีกร กองเมืองปัก

22 นางสาว ละอองทิพย์ พรหมปาลิต

23 นางสาว ศรัญญา อุปรีที

คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 ภาคปกติ 

ภาคพิเศษ

แขนง
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ล าดับ ช่ือ-สกุล

24 นาย ศิขรินทร์ อันทรินทร์

25 นางสาว ศิริรัตน์ โกฎิค า

26 นาย อภิวัฒน์ มาเนียม

27 นางสาว อลงกต แก้วรุ่งโรจน์

28 นางสาว อัณณ์ชญากร สุขเกษม

29 สิบโท อาทิตย์ ต๊ะวงค์

30 นาย อานนท์ พรมเพ็ชร

สาขาวิชา การส่ือสารบูรณาการ แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––
สาขาวิชา การส่ือสารบูรณาการ แบบ 3   จ านวน   8  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว เกษศินี รัตนพันธ์

2 นางสาว จงกล บุญม่ัง

3 นาย ณัฐพล สถิตย์ตระกูล

4 นาย ปกาสิต วาวงศ์มูล

5 นาย เปศล ไชยวรรณ

6 นางสาว มณิสร เรืองแก้ว    (Ps.1)

7 นางสาว ศรีวรินทร์ ธนทิศนนท์

8 นางสาว ศิริลัดดา ถนัดเล่ือย

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แบบ 3   จ านวน   4  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล
1 นางสาว แคทรียา โสภา
2 นางสาว ณัฐมน มงคลสิทธ์ิ
3 นางสาว นวรัตน์ วินิจจะกูล
4 นาย สานิต ทองเรือง

คณะ สาธารณสุขศาสตร์ 
 ภาคพิเศษ 

แขนง

แขนง

การส่ือสารการตลาด
การส่ือสารการตลาด

กลุ่มวิชา

การส่ือสารการตลาด

การส่ือสารการตลาด

คณะ การส่ือสารมวลชน 
 ภาคพิเศษ 

การส่ือสารการตลาด

การส่ือสารการตลาด

การส่ือสารการตลาด

การส่ือสารการตลาด
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สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ แบบ 2   จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ฐิติกานต์ สุ่มมาตย์

2 นางสาว ศศิร์อร ตัณฑวนันท์

Ps. 1 (Provisional Student) คือ นักศึกษาทดลองเรียน กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้าย

Ps. 2 (Provisional Student) คือ นักศึกษาทดลองเรียน กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกระดับปริญญาเอกท่ียังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ

คณะ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล 
ภาคพิเศษ

แขนง




