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สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. LI, WENJIN     (Ps.2)

สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย พิทักษ์ ทนาบุตร    (Ps.2)

2 นาย เอกกร เต็มพิทักษ์    (Ps.2)

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว วรัญญา เทพสาสน์กุล    (Ps.2)

2 นาย วรุณ รักสกุลกานต์    (Ps.2)

3 นางสาว โศภิษฐ์ ดรุณ    (Ps.2)

สาขาวิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. ZHANG, HONGPING     (Ps.1), (Ps.2)

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ปัณณธร รอดก าเนิด    (Ps.2)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบพิเศษ) 
 ระดับ  ปริญญาเอก 

คณะ วิจิตรศิลป์ 

 ภาคปกติ 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 

 ภาคปกติ 

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง

วิศวกรรมขนส่ง
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สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.2 ฐานปริญญาตรี ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา พืชสวน แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. DETH SENGALOUN    (Ps.2)

สาขาวิชา สัตวศาสตร์ แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว สุปรียา วรรณวิจิตร    (Ps.1), (Ps.2)

สาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท แบบ 1.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร แบบ 2.1 ฐานปริญญาโท ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

แขนง

วิทยาศาสตร์การประมง

 ภาคพิเศษ 

คณะ เกษตรศาสตร์ 

 ภาคปกติ 

แขนง

Provisional Student

 Ps.1 คือ นักศึกษาทดลองเรียน กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้าย

 Ps.2 คือ นักศึกษาทดลองเรียน กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกระดับปริญญาเอกท่ียังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ

 Ps.3 คือ นักศึกษาทดลองเรียน กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกขาดเอกสารยืนยันตัวตนหรือเอกสารยืนยันตัวตนหมดอายุ

คณะ อุตสาหกรรมเกษตร 

 ภาคปกติ 
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สาขาวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ แบบ 3 จ านวน   8  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กานต์สิรี เอ้ือตรงจิตต์    

2 นาย โกวิทย์ กิตติสุนทรกุล    

3 นาย ต้นน้ า มากระจัน    

4 นางสาว ธัญฑิรัฎฐ์ ยนต์นิยม    

5 นาย ธีรุตม์ กวินปณิธาน    

6 นางสาว ปรายฝน ประดิษฐกุล    

7 นางสาว พริมนรี หงษชาติ    

8 นางสาว สุธีรา สังหารกฤษ    

สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ แบบ 2 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ธัญญา วงษ์รักษ์    

สาขาวิชา ประเมินผลและวิจัยการศึกษา แบบ 2 จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. NOUMAI SOULIYAVONG     

2 Ms. THAYLEUNG KHAMPHAPHONGPHAN    

 ภาคพิเศษ 

แขนง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบพิเศษ) 
 ระดับ  ปริญญาโท 

คณะ มนุษยศาสตร์ 

แขนง

คณะ ศึกษาศาสตร์ 

 ภาคปกติ 

แขนง
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สาขาวิชา คณิตศาสตรศึกษา แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ แบบ 1 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา ทัศนศิลป์ แบบ 2 จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. LINYU ZHU    (Ps.3)

2 นาย นิพนธ์ ใจนนท์ถี    

สาขาวิชา การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 2 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว นนทพร ศิลรักษ์    

สาขาวิชา การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม แบบ 3 จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. MA, QINGHUA     

2 นาย อัศวิน แสงเป็ก    

สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ แบบ 1 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว อัจฉราวรรณ ศุภกา    

สาขาวิชา สังคมศาสตร์ แบบ 1 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

 ภาคพิเศษ 

 ภาคพิเศษ 

แขนง

คณะ วิจิตรศิลป์ 

 ภาคปกติ 

แขนง

คณะ สังคมศาสตร์ 

 ภาคปกติ 

แขนง

แขนง

แขนง ชาติพันธ์ุสัมพันธ์และการพัฒนา 
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สาขาวิชา สังคมศาสตร์ แบบ 2 จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย บัณฑิต แก้ววิจิตร    

2 นางสาว ปรัชญาพร โพธ์ิแก้ว    

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การเมือง แบบ 3 จ านวน   6  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กันต์ฐิติ เกียรติชีวาพร    

2 นางสาว ชนิสรา ดอกไม้    

3 นางสาว ปทิตตา ภิญญะเดช    

4 นาย ปริตวาทย์ กุลศรีสุวรรณ    

5 นาย พงศกร ตุ่นวงค์    

6 นาย สุธีกานต์ สิทธิกรณ์    

สาขาวิชา การสอนคณิตศาสตร์ แบบ 2 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mrs. CHANSOUK SIKHAMMOUNTRI    

สาขาวิชา ฟิสิกส์ประยุกต์ แบบ 2 จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. HASSAN ZEB KHAN    

2 นาย กิตติศักด์ิ เกตุเอ่ียม    

สาขาวิชา วัสดุศาสตร์ แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ 1 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา เคมี แบบ 1 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. FARHAN ASGHAR    

 ภาคพิเศษ 

แขนง

แขนง

ชาติพันธ์ุสัมพันธ์และการพัฒนา

ชาติพันธ์ุสัมพันธ์และการพัฒนา

 ภาคปกติ 

แขนง

แขนง

คณะ วิทยาศาสตร์ 

แขนง
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สาขาวิชา เคมี แบบ 2 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ขวัญชนก แก้วขวัญ    

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ 1 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ 2 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ภานุพันธ์ ต าปาน    

สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน แบบ 1 จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. DINO NY    (Ps.3)

2 Mr. SENAKA BANDARA HERATH 
MUDIYANSELAGE    

3 นาย ชัยวัฒน์ รัตน์ชาญวศิน    

สาขาวิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม แบบ 1 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว รสสุคนธ์ จะวะนะ    

สาขาวิชา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม แบบ 2 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว สิริกร วังแวว    (Ps.1)

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา แบบ 2 จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย วรากร ทะยศ    

2 นาย วรากร ทะยศ    

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

แขนง

คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 

 ภาคปกติ 

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง

แขนง

วิศวกรรมขนส่ง

วิศวกรรมโครงสร้าง



7

สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 2 จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย กิติพงศ์ ชุ่มวงค์    

2 นาย จิรภัทร์ ม่ันเหมาะ    

3 นาย ปวาริศ บุญทกูล    

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม แบบ 3 จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กนกวรรณ บุญโกศล    

2 นาย ธนบดี แสงประสิทธ์ิ    

3 นาย สืบศักด์ิ รักษา    

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 3 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง แบบ 3 จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ปภาวี วิริยะเสนา    

2 นาย อรัณย์ นาดี    

สาขาวิชา จุลชีววิทยา แบบ 2 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ฐิตาภา ลองอ่ า    (Ps.1)

สาขาวิชา ชีวเคมี แบบ 2 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กนิษฐรินทร์ ก้ีประสพสุข    

สาขาวิชา สรีรวิทยา แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

แขนง

แขนง

 ภาคพิเศษ 

แขนง

แขนง

คณะ แพทยศาสตร์ 

 ภาคปกติ 

แขนง
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สาขาวิชา กีฏวิทยา แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา พืชสวน แบบ 1 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Mr. SIKANDAR SHAH    

สาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท แบบ 1 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท แบบ 2 จ านวน   4  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. SANGVAN INTHAVONG    

2 Mr. SOUKSAKHONE KOUNTHISAK    

3 Ms. THIRI WAH WAH     

4 Ms. VISODA SOUVANNASANH    

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เชิงบูรณาการ เพ่ือการจัดการธุรกิจ
เกษตรและทรัพยากรอย่างย่ังยืน แบบ 2 จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาง พัชรมณี วัฒนสมบัติ    

2 นาง อรวรรณ แจ่มในจิตต์    

สาขาวิชา ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท แบบ 3 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา การจัดการเภสัชกรรม แบบ 2 จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ชุติมา เฟ่ืองไพบูลย์    (Ps.1)

2 ร้อยตรีหญิง พัชราภรณ์ โพธ์ิงาม    

3 นาย สราวุฒิ เปล่ียนไธสง    

คณะ เกษตรศาสตร์ 

 ภาคปกติ 

แขนง

แขนง

แขนง

 ภาคปกติ 

แขนง

 ภาคพิเศษ 

คณะ เภสัชศาสตร์ 
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สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง แบบ 2 จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย พิพัฒน์ จิตต๊ะไสย์    

2 นางสาว รัตนาภรณ์ กันธะดา    

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม แบบ 2 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ชุติกาญจน์ รณศิริ    (Ps.1)

สาขาวิชา กิจกรรมบ าบัด แบบ 2 จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ณิชารัตน์ เทพวงค์    (Ps.1)

2 นาย สรศักด์ิ สุวรรณ์    

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แบบ 2 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว พิมมาดา ศิริรวิภาส    

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

การค้นพบยาใหม่และการควบคุมคุณภาพยา

คณะ เทคนิคการแพทย์ 

 ภาคปกติ 

แขนง

แขนง

 ภาคปกติ 

แขนง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

แขนง วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนศาสตร์ 

แขนง

คณะ อุตสาหกรรมเกษตร 
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สาขาวิชา การตลาด แบบ 3 จ านวน   11  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กานต์สิรี เอ้ือตรงจิตต์    

2 นางสาว ชนากานต์ ไคร้ศรี    

3 นางสาว ณัชชา โตสงวน    

4 นาย ณัฐภัทร เมืองมา    

5 นางสาว เพชรประกาย เพชรโชติเจริญโชค    

6 นางสาว วรวัลค์ุ เช้ือเตจ๊ะ    (Ps.1)

7 นาย สมพล พัทจารี    

8 นาย สหัสวรรษ แพงพรหมมา    

9 นางสาว สุนทรีพร จินะพรม    

10 นางสาว อมิตยา ตรีกุล    

11 นาย อรรถวิทย์ ศรีสุวรรณ    

สาขาวิชา การเงิน แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา การเงิน แบบ 3 จ านวน   5  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ณัฐดนัย ค าเผ่า    

2 นาย ปวัน รักการศิลป์    

3 นางสาว พิทยาภรณ์ หลานค า    

4 นาย ภานุวัฒน์ สุชนสมบัติ    

5 นางสาว สุทธาสินี สายทอง    

สาขาวิชา บริหารธุรกิจส าหรับผู้บริหาร แบบ 3 จ านวน   16  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ชรินทร์อาภา ศรีวงค์    

2 นางสาว กานต์ชนก แสนพรหม    

3 นาย จักรวรรดิ ละอองสุวรรณ    

4 นาย ณัฐพล ศรีสุนานนท์    

5 นาย ต้นน้ า มากระจัน    (Ps.1)

6 นาย ธนวัฒน์ เรือนฝายกาศ    

7 นาย บุญชัย ทวีอภิรดีเสนา    

คณะ บริหารธุรกิจ 

 ภาคพิเศษ 

แขนง

แขนง

แขนง
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สาขาวิชา บริหารธุรกิจส าหรับผู้บริหาร แบบ 3 (ต่อ)

8 นาย พนิต รัตนพลที    

9 นาย รณภูมิ โตภาณุรักษ์    

10 นางสาว เลิศลักษณ์ พรมเสน    

11 นาย ศิริพล ธนภัทโรดม    

12 นาย เสกศักด์ิ ต๊ะวรรณ    

13 นาย อภิมุข ล่ีอ านวยเจริญ    

14 นางสาว อลิสา โชติภัครสกุล    

15 นาง อัจฉรา สีสด    

16 นาย อิศราพล ต้ังสถาพร    

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ แบบ 2 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ศุภิสรา เครือบวรรัฐ    

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ แบบ 3 จ านวน   6  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย จิรพนธ์ บุญธรรม    

2 นาย นิกร ชมช่ืน    

3 นางสาว พิริยา ไหว้พรหม    

4 นาย วชิรวิทย์ ก าแพงทิพย์    

5 นางสาว สุปราณี ชาญวิกรัย    

6 นาย อาณัฐ ครุฑจันทร์    

 ภาคพิเศษ 

แขนง

คณะ เศรษฐศาสตร์ 

 ภาคปกติ 

แขนง
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สาขาวิชา สถาปัตยกรรม แบบ 2 จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ณัชชา ค าแสน    (Ps.1)

2 นางสาว ทัศญาภรณ์ เก้ือชู    (Ps.1)

3 นาย วัชรายุธ์ วัฒนากรแก้ว    

สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล แบบ 2 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย พิศลย์ โอฬารไพโรจน์    

สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล แบบ 3 จ านวน   12  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 Ms. LI, XIAORUI     

2 Ms. LIU, ZHIYING     

3 Ms. MO, XIYUAN     (Ps.1)

4 Ms. YU, JIAXUAN     

5 Ms. ZHANG, JIANMEI     

6 Ms. ZHANG, XINYING     

7 นางสาว พรนิภา จีนา    (Ps.1)

8 นางสาว มัทธกานต์ ปาลี    

9 นางสาว รชา วัชระเกียรติศักด์ิ    

10 นางสาว สุดารัตน์ ณ ล าพูน    

11 นางสาว สุภาวณี กิจติถานนท์    

12 นางสาว อังคณา วอร์นเนต    

คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 ภาคปกติ 

แขนง

แขนง

 ภาคพิเศษ 

แขนง

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

 ภาคปกติ 
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สาขาวิชา นิติวิทยาศาสตร์ แบบ 2 จ านวน   2  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ภัคนภัสส์ วัฒน์วราภัสร์    

2 นาย สุรัตน์ ชัยวรรณ    

สาขาวิชา นิติวิทยาศาสตร์ แบบ 3 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ฐิตาภา ลองอ่ า    (Ps.1)

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 1 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ 2 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ศุภณัฐ โปธิมอย    

สาขาวิชา เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ แบบ 1 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ แบบ 2 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

สาขาวิชา เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ แบบ 3 จ านวน   3  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ปริญญา เทพผสม    

2 นางสาว อัญชลี ฤทธ์ิกล้า    

3 นาย เอกชัย เสาว์เอ้ย    

สาขาวิชา เทคโนโลยีและสหวิทยาการจัดการ แบบ 3 ––ไม่มีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก––

แขนง

แขนง เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 

แขนง เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 

แขนง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

แขนง เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 

แขนง

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร

 ภาคพิเศษ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

แขนง การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 

แขนง

จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์

บัณฑิตวิทยาลัย 

 ภาคปกติ 
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สาขาวิชา การเมืองและการปกครอง แบบ 3 จ านวน   7  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ฉัตรชนก ทองส าฤทธ์ิ    

2 นางสาว ชนม์ชนก กายตะวัน    

3 นาย เชาวลิต กรรมใจ    

4 นาย ถิรธรรม เกษมเรืองวิชชญ์    

5 นาย ทินกร โรงค า    

6 นาย พงศกร ตุ่นวงค์    

7 นาง พรรณา ทักเกอร์    (Ps.1)

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 3 จ านวน   5  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นาย ณัฐพล จิตใหญ่    

2 นาย ปกรณ์ สุระค าแหง    

3 นาย พงษ์พันธ์ุ ธรรมลังกา    

4 นาย ภัทรวิทย์ ราช า    

5 นาวาอากาศโทหญิง วรพิมพ์ พงศ์ภัคอภิปภา    

สาขาวิชา นวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ แบบ 2 จ านวน   1  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว สุธิดา ตะมะพุฒ    

คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

 ภาคพิเศษ 

แขนง

แขนง

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล 

 ภาคพิเศษ 

แขนง

Provisional Student

 Ps.1 คือ นักศึกษาทดลองเรียน กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้าย

 Ps.2 คือ นักศึกษาทดลองเรียน กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกระดับปริญญาเอกท่ียังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ

 Ps.3 คือ นักศึกษาทดลองเรียน กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกขาดเอกสารยืนยันตัวตนหรือเอกสารยืนยันตัวตนหมดอายุ
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สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ป.บัณฑิตช้ันสูง จ านวน   141  คน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

1 นางสาว กุลธิดา โยธารินทร์    

2 นางสาว ชนิกานต์ ส่วยนุ    

3 นางสาว ณัฐธิดา ปัญญากร    

4 นางสาว ณิชกานต์ กาวิน    

5 นางสาว ณิชาภัทร กีฬาแปง    (Ps.1)

6 นางสาว ธาวินี มณีศิลาสันต์    

7 นางสาว ปาริฉัตร อารยพิทยา    

8 นาย ศุภณัฐ หอมขจร    

9 นางสาว สุพิชชา ทัพมงคล    

10 นางสาว หทัยชนก ทากุย    

11 นางสาว อธิชา บูรณ์สิริจรุงรัฐ    

12 นางสาว อรจิรา ตรีทิเพนทร์    

13 นางสาว อารีพา สุนทรพันธ์    

14 นาย จิรายุ เตชะกุลวิโรจน์    

15 นางสาว ฐิติมา อุ้มชู    

16 นางสาว นภัสสร กฤษณุรักษ์    

17 นางสาว บวรลักษณ์ รักษาดี    

18 นางสาว เยาวเรศ ตันติวิท    

19 นาย วรวุฒิ ชลิศราพงศ์    

20 นางสาว ศิริ เพชรไพลิน โกวิทยานนท์    

21 นางสาว สุธีรดา สีตะสุต    

22 นางสาว กัลยรัตน์ ขัติยะ    

23 นางสาว ชนิสรา ผิวผ่อง    

24 นางสาว ธารริน หิรัญวงษ์    

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (รอบพิเศษ) 
 ระดับ  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

คณะ แพทยศาสตร์ 

 ภาคปกติ 

แขนง

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

จักษุวิทยา

จักษุวิทยา

จักษุวิทยา

จักษุวิทยา

จักษุวิทยา

จักษุวิทยา

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

จักษุวิทยา

จักษุวิทยา

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
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สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ป.บัณฑิตช้ันสูง (ต่อ)

25 นางสาว เพียงดาว ศรีปัญญา    

26 นางสาว วรรธนี ศรีบุญเรือง    

27 นางสาว สิริวิภา เจ็กภู่    

28 นาย ณัฐดนัย เถ่ือนวรรณา    

29 นาย ปัณณวิชญ์ ตันติพิสิษฐ์    (Ps.1)

30 นางสาว พิมพ์ตะวัน จันทร์เดือน    

31 นาย ชยุตพงศ์ ค าแสง    (Ps.1)

32 นาย กมล ราชคม    

33 นาย ฉัตรพล ผลวิชา    

34 นางสาว ฐิติพร ใจปินตา    

35 นาย ต่อพงศ์ สุวรรณมณี    

36 นาย ปวริศร์ ปิยะชน    

37 นาย วรรณรัชต์ รัตนวรรณพันธ์    (Ps.1)

38 นาย สาริศ เจริญวิกรม    

39 นางสาว อังค์วรา สุทันติกร    

40 นางสาว อิสรีย์ พัฒนกุลอนันต์    

41 นาย กนกวัฒน์ วรรณสอน    

42 นางสาว กุลพรรณ ประภัสระกูล    

43 นางสาว จารวี วงศ์สุทธิผล    

44 นางสาว จิราพัชร เทพพรมวงศ์    

45 นางสาว ชนิตา ชัยชาญ    

46 นาย ณัช วิเศษสิงห์    

47 นาย ณัฏฐนันท์ ต้ังศรีรัตน์    

48 นางสาว ณัฐมน อ่อนต้น    

49 นางสาว ธิดารัตน์ จินาเดช    

50 นาย ธีรภัทร์ มหิทธาฟองกุล    

51 นางสาว เนตรชนก นาคท่ัง    

52 นางสาว ปัญชิกา ชวลิตสาโรจน์    

53 นางสาว พิชชาพร พงษ์เขตคาม    

54 นาย วรพล วรวุฒิวิทยา    

55 นางสาว วริษฐา ขุมทอง    
56 นาย วิศว ทรงบัวผัน    

จิตเวชศาสตร์

พยาธิวิทยากายวิภาค

พยาธิวิทยากายวิภาค

พยาธิวิทยากายวิภาค

รังสีรักษา

รังสีวินิจฉัย

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์

รังสีวินิจฉัย

รังสีวินิจฉัย

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

รังสีวินิจฉัย

รังสีวินิจฉัย

รังสีวินิจฉัย

รังสีวินิจฉัย

รังสีวินิจฉัย

รังสีวินิจฉัย

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา
วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา

วิสัญญีวิทยา
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สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ป.บัณฑิตช้ันสูง (ต่อ)

57 นาย เกรียงไกร ยศเสนา    

58 นาย จักรกฤษณ์ ปินตาค า    

59 นางสาว มนต์สิกานต์ เสมมหาศักดิกุล    (Ps.1)

60 นางสาว วิฐิตา กาญจนประดิษฐ์    

61 นาย วุฒิไกร จิตอารี    

62 นาย ศิรชัช สุชาตตระกูล    

63 นาย ไกรวี เจริญกาญจน์    (Ps.1)

64 นางสาว จิรพร ชวลิตอัมพร    

65 นางสาว นิสากร ดีแสน    

66 นาย ปฏิภาณ สิทธิประเวศ    

67 นาย วุฒิพงศ์ ศรีชัวชม    

68 นาย อุกฤษฏ์ จิรเดชพิทักษ์    

69 นางสาว กชกรณ์ เมฆาวุฒิกุล    

70 นางสาว ณัชชา อรุณไพโรจนกุล    (Ps.1)

71 นางสาว ณัฐชยา กันทะเสนา    

72 นางสาว นงนุช สัมพันธสิทธ์ิ    

73 นางสาว ปาจรีย์ ศรมยุรา    

74 นางสาว กฤตติกา วลัยศรี    

75 นางสาว เงินตา นิธิสุนทร    

76 นาย ชนมภูมิ วรวัฒนานนท์    

77 นาย ชัยยุทธ์ พุทธิย่ิงยงกุล    

78 นางสาว โชษิตา ศรีหิรัญรัตน์    (Ps.1)

79 นางสาว เฌอเอม ตติยการุณวงศ์    

80 นาย ณัฐชนน สุตวัฒน์    

81 นางสาว ณิชกานต์ หงษ์สุพรรณ    

82 นาย ธนธรณ์ เจียรนัยกุลวานิช    

83 นาย ปัณณวัฒน์ ต่ออภิชาตตระกูล    

84 นาย ภวิศ เอ้ืออภิญญา    

85 นาย วรท วิวัฒนสราญรมย์    

86 นาย วศิน พิพิธพงศ์สันต์    

87 นางสาว ศุภสุตา นันทนพจน์    

88 นาย สุกฤษฎ์ิ สิทธิรังสรรค์    

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวชศาสตร์ครอบครัว

เวชศาสตร์ครอบครัว

เวชศาสตร์ครอบครัว

เวชศาสตร์ครอบครัว

เวชศาสตร์ครอบครัว

เวชศาสตร์ครอบครัว

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์
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สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ป.บัณฑิตช้ันสูง (ต่อ)

89 นางสาว สุพิชชา สิทธิรังสรรค์    

90 นางสาว สุภัสสรางค์ จันทร์เพ็ญ    

91 นาย แสนภูมิ เหล่าสิริภูมิ    

92 นางสาว ชญานิษฐ์ คุณานุกุลวัฒนา    

93 นางสาว ณัฏฐา ยศชนะ    

94 นาย ณัฐพล พบลาภ    

95 นางสาว ธัญธิดา เจียมพจมาน    

96 นาย พีรเดช บูรณวรฐิติกุล    

97 นางสาว ภคพร อุทัยชลานนท์    

98 นาย ยศกร พรเกษมศาสตร์    (Ps.1)

99 นางสาว วรัญญา รักฝูง    

100 นาย วีระ วิษณุมหิมาชัย    

101 นาย อธิภูมิ เทียมแก้ว    

102 นางสาว ณิชกุล คฤหโยธิน    

103 นาย ไตรวัชร หวังรักษ์    

104 นาย ธีรภัทร นวตระกูลพิสุทธ์ิ    

105 นาย ภัคย์ ศรีเปล่ียนจันทร์    

106 นางสาว ภาคินี ลีศิริโสภา    

107 นาย อธิวัฒน์ ขุนพล    

108 นาย กิตติภพ สิทธิ    

109 นาย ณัฐทร วิจิตรานนท์    (Ps.1)

110 นาย นพรุจ กฤตวรกาญจน์    

111 นาย ภควัต วังทะพันธ์    (Ps.1)

112 นาย ภัทรกร จารุชัยภัทร    

113 นาย ภานุพงศ์ เหลืองแดง    

114 นาย ฤกษ์ชัย ต่องสู่    

115 นาย สรวิศ เด่นปรีชาวงศ์    

116 นาย สุทธิเกียรติ แก้วธิดา    

117 นาย เจษฎา ตรีสัตยาเวทย์    

118 นาย เจษฎากร วัชโรภาส    (Ps.1)

119 นาย ชยพงศ์ เศรษฐบุปผา    

120 นาย ชานนท์ วงศ์วิเศษ    

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

โสต ศอ นาสิกวิทยา

โสต ศอ นาสิกวิทยา

โสต ศอ นาสิกวิทยา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ออร์โธปิดิกส์

ออร์โธปิดิกส์

ออร์โธปิดิกส์

โสต ศอ นาสิกวิทยา

โสต ศอ นาสิกวิทยา

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ออร์โธปิดิกส์

ออร์โธปิดิกส์

ออร์โธปิดิกส์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์

ออร์โธปิดิกส์

ออร์โธปิดิกส์

ออร์โธปิดิกส์
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สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ป.บัณฑิตช้ันสูง (ต่อ)

121 นางสาว ณัฐกานต์ ภิญโญ    

122 นาย ณัฐนนท์ พงษ์ศิริเวทย์    (Ps.1)

123 นาย ณัฐพงษ์ สุธัมโมพศุตม์    

124 นาย ดิษย์รุจ ศรีจิรานนท์    

125 นาย ธนากร พัฒนธนาเดชา    

126 นาย ธันยวัธน์ อย่างเจริญ    

127 นางสาว พัชรพลอย วิราทนา    

128 นางสาว พิชญ์สินี วังพัฒนมงคล    (Ps.1)

129 นาย ไพบูลย์ พงษ์อัคคศิรา    

130 นาง ฟาติมา อิทธิฤทธิพันธ์ุ    

131 นางสาว ภรภัทร เอ้ือพิทักษ์สกุล    

132 นางสาว รัตนาภรณ์ ตายา    

133 นางสาว ลลิตา ใจหงิม    

134 นางสาว วชิราภรณ์ คงสมพจน์    

135 นาย วรพล ศิริโภคารัตนา    

136 นางสาว ศศิธร อ่ินสม    

137 นางสาว ศุทธินี พู่ประเสริฐศักด์ิ    

138 นางสาว ศุภรัตน์ วิกยานนท์    

139 นาย สรภูม สุนทรพันธ์    

140 นาย สารัมภ์ ศรีสุวรรณ    

141 นาย สุธรรม จิตศีล     อายุรศาสตร์

Provisional Student

 Ps.1 คือ นักศึกษาทดลองเรียน กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้าย

 Ps.2 คือ นักศึกษาทดลองเรียน กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกระดับปริญญาเอกท่ียังไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

 Ps.3 คือ นักศึกษาทดลองเรียน กรณีผู้ได้รับการคัดเลือกขาดเอกสารยืนยันตัวตนหรือเอกสารยืนยันตัวตนหมดอายุ

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์
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