ติดตามผลการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสันกาแพง ประจาปีการศึกษา 2557
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2558 จานวน 29
คน
ลำดับที่ 1. น.ส.ณัฐวรำ บริสทุ ธิ์

ม.6/1

คณะสถำปัตยกรรม สำขำสถำปัตยกรรมศำสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

ลำดับที่2. น.ส.พรรษำ อุดคำ

ม.6/1

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำพืชไร่ พืชสวน สัตวศำสตร์ กีฏวิทยำ โรคพืช

ลำดับที่3. นำยศรัณยุทธ์ ไชยมงคล

ม.6/1 คณะวิทยำศำสตร์ สำขำฟิสิกส์ วัสดุศำสตร์

ลำดับที่4. น.ส.ณัทนรำรัตน์ พูลทรัพย์ ม.6/1

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำฟิสิกส์ วัสดุศำสตร์

ลำดับที่5. น.ส.อโณทัย ใจกองคำ ม.6/1

คณะพยำบำลศำสตร์

ลำดับที่6. น.ส.รจนำ พงษ์พันธ์ ม.6/1

คณะเศรษฐศำสตร์ (วิทย์-คณิต)

ลำดับที่7. น.ส.จีรนันท์ มณีวรรณ ม.6/1

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำฟิสิกส์ วัสดุศำสตร์

ลำดับที่8. นำยทศพล ใจจ้อย

คณะเทคนิคกำรแพทย์ สำขำกิจกรรมบำบัด

ม.6/1

ลำดับที่9. น.ส.อนงค์ทิพย์ กันทะใจ ม.6/1

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมเครื่องกล

ลำดับที่10. นำยโยชิโนบุ อุเอะคิ ม.6/1

คณะมนุษยศำสตร์ สำขำสำรสนเทศ เลือกสอบภำษำญี่ปุ่น

ลำดับที่11. น.ส.รุจำภำ จันทร์กลิ่น ม.6/1

คณะศึกษำศำสตร์ สำขำภำษำอังกฤษ

ลำดับที่12. น.ส.ณัฐพร บริสุทธิ์

คณะสังคมศำสตร์ สำขำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ

ม.6/2

ลำดับที่13. น.ส.สร้อยทอง ลุงปำนม.6/2

คณะอุตสำหกรรมเกษตร สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร
เทคโนโลยีกำรบรรจุ วิศวกรรมกระบวนกำรอำหำร

ลำดับที่14. นำยธนำดล ขัตธิ

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำพืชไร่ พืชสวน สัตวศำสตร์ กีฏวิทยำ โรคพืช

ม.6/2

ลำดับที่15. นำยธีรศักดิ์ หลวงสำ ม.6/2

คณะอุตสำหกรรมเกษตร สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร
เทคโนโลยีกำรบรรจุ วิศวกรรมกระบวนกำรอำหำร

ลำดับที่16. นำยอิทธิ วงค์คม

ม.6/2

คณะอุตสำหกรรมเกษตร สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร
เทคโนโลยีกำรบรรจุ วิศวกรรมกระบวนกำรอำหำร

ลำดับที่17. น.ส.ณัฐกำนต์ ปำลี ม.6/2

คณะอุตสำหกรรมเกษตร สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร
เทคโนโลยีกำรบรรจุ วิศวกรรมกระบวนกำรอำหำร

ลำดับที่18. น.ส.กนกพร ปัญญำนิล ม.6/2

คณะสังคมศำสตร์ สำขำภูมิศำสตร์ (วิทย์-คณิต)

ลำดับที่19. น.ส.นิรำวรรณ หมันทองม.6/2

คณะเศรษฐศำสตร์ (วิทย์-คณิต)

ลำดับที่20. น.ส.ศิรินภำ ประเสริฐ

ม.6/2

คณะอุตสำหกรรมเกษตร สำขำเทคโนโลยีชีวภำพทำงอุตสำหกรรมเกษตร

ลำดับที่21. น.ส.สลิลทิพย์ แก้วกี

ม.6/2

คณะอุตสำหกรรมเกษตร สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอำหำร
เทคโนโลยีกำรบรรจุ วิศวกรรมกระบวนกำรอำหำร

ลำดับที่22. น.ส.ญำตำวี คำภักดี

ม.6/3

คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่23. นำยพีรดนย์ แพรกจินดำ ม.6/3

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

ลำดับที่24. นำยชำญวิทย์ วุฒิเอ้ย

ม.6/3

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

ลำดับที่25. นำยสุทธิพงษ์ ขำวแดง

ม.6/3

คณะวิทยำศำสตร์ สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

ลำดับที่26. น.ส.สุภำภรณ์ โสกันเกตุ ม.6/4

คณะอุตสำหกรรมเกษตร สำขำเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทำงทะเล

ลำดับที่27. นำยจิระอเนก ปินอินต๊ะ ม.6/4

คณะศึกษำศำสตร์ วำขำพลศึกษำ

ลำดับที่28. น.ส.ศิยำนันท์ ตะนอย ม.6/5

คณะเกษตรศำสตร์ สำขำพืชไร่ พืชสวน สัตวศำสตร์ กีฏวิทยำ โรคพืช

ลำดับที่29. น.ส.เกตวลักษณ์ ลำนชีวะ ม.6/7

คณะมนุษยศำสตร์ สำขำสำรสนเทศ เลือกสอบภำษำญี่ปุ่น

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 8 คน
ลำดับที่1. น.ส. เจนจิรำ ตำเจริญเมือง

ม.6/1 คณะมนุษย์ศำสตร์-สำขำภำษำอังกฤษ

ลำดับที่2. น.ส. นภำพร ชนชนะชัย

ม.6/6 คณะมนุษย์ศำสตร์ -สำขำภำษำอังกฤษ

ลำดับที่3. นำยสุรทิน สุภำษี

ม. 6/1 คณะวิทยำศำสตร์ สำขำฟิสิกส์และวัสดุศำสตร์

ลำดับที่4. น.ส.อนงค์นำฎ มหำวัง

ม. 6/1 คณะคณะวิทยำศำสตร์ สำขำฟิสิกส์และวัสดุศำสตร์

ลำดับที่5. นำยเสกสันต์ สุขอยู่

ม.6/1 คณะวิศวะกรรมศำสตร์-สำขำวิศวกรรมเครื่องกล

ลำดับที่6. นำยปฏิภำณ โพธิ์สูง

ม. 6/3 วิทยำลัยสื่อคณะกำรจัดกำรสมัยใหม่และสำรสนเทศ

ลำดับที่7.น.ส. วรำพร จงใจเทศ

ม.6/4 คณะมนุษย์ศำสำตร์-สำขำปรัชญำ

ลำดับที่8.น.ส. สุธำทิพย์ ไชยแยง

ม. 6/1 คณะพยำบำล

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง(ADMISSION) ประจาปีการศึกษา
2558
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ จานวน 72 คน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 44 คน
ลำดับที่1. นำยสุรทิน สุภำษี
ม.6/1 คณะวิทยำศำสตร์
ลำดับที่ 2. นำย พงษ์ พัฒน์ ปัญญำละ
ม.6/1 คณะพยำบำล
ลำดับที่3. น.ส.เจนจิรำ ตำเจริญเมือง
ม.6/1 คณะบริหำร
ลำดับที่4. น.ส.ชลิตำ ฟั่นเตียม
ม.6/1 คณะ เกษตร
ลำดับที่5. น.ส. ณัฐริกำ สำยพงษ์ น้อย
ม.6/1 คณะพยำบำล
ลำดับที่6. น.ส.นุชจิรำ ปินชัย
ม.6/1 คณะวิศวะอุตสำหกำร
ลำดับที่7.น.ส.อัญลดำ จมขัน
ม.6/1 คณะ เศรษฐศำสตร์ กำรเกษตร
ลำดับที่8 น.ส. พรรษำ อุดคำ
ม.6/1 คณะ เกษตร
ลำดับที่9. น.ส. รจนำ พงษ์ พันธ์
ม.6/1 คณะพยำบำล
ลำดับที่10. น.ส. ศิรประภำ ไชยวงค์
ม. 6/1 คณะเกษตรศำสตร์
ลำดับที่11. นำยธนกร ศรีทองใบ
ม.6/2 คณะพยำบำล
ลำดับที่12. นำยสิทธิศักดิ์ ใจปัญญำ
ม.6/2 คณะวิศวไฟฟ้ำ
ลำดับที่13. นำยอิทธิ วงค์คม
ม.6/2 คณะเกษตร
ลำดับที่14. นำยธีรศักดิ์ หลวงสำ
ม.6/2 คณะ เศรษฐศำสตร์

ลำดับที่15. นำยอภิสิทธิ เสนอิ่น
ลำดับที่16. นำยปิยวัฒน์ มหำวัน
ลำดับที่17. นำยพงศพร ศรียำบ
ลำดับที่18. น.ส.ณัฐกำนต์ ยำสมุทร
ลำดับที่19. น.ส. อรกมล อรุณปรีย์
ลำดับที่20. น.ส. กนกวรรณ ปำลี
ลำดับที่21. น.ส. ชฎำพร สิทธิพำนิช
ลำดับที่22. นำย ณัฐนนท์ มณีวรรณ
ลำดับที่23. น.ส. ปรียภรณ์ ปินตำปิน
ลำดับที่24. น.ส. ภัทรำ จิตนำน
ลำดับที่25. น.ส. สลิลทิพย์ แก้วกี
ลำดับที่26. น.ส. สิรินำถ กันทำทงษ์
ลำดับที่27. น.ส. กำญจนำ ก่ำแก้ว
ลำดับที่28. น.ส. นิตยำ ทองทรัพย์
ลำดับที่29. น.ส. กัญญำพัชร แสงปิน
ลำดับที่30 น.ส.ณัฐกำนต์ ปำลี
ลำดับที่31. น.ส. สุพัตรำ มูลสวัสดิ์
ลำดับที่32. น.ส. ณัฐธิญำ ม่วงเขียว
ลำดับที่33. น.ส. ศรัญญำพร โยอินไชย
ลำดับที่34. น.ส. ศิริรัตน์ ศิรมิ ูล
ลำดับที่35. น.ส. อดิศำ เป็ง ไชยวงค์
ลำดับที่36. นำยณัฐวุฒิ ตำลศรี
ลำดับที่37. น.ส.พัชรีพร พรหมทำ
ลำดับที่38. น.ส. อัญชลี หมื่นชัย
ลำดับที่39.น.ส.วรำพร จงใจเทพ
ลำดับที่40. นำยรัฐศสำตร์ คำมำมูล
ลำดับที่41. นส. อำทิตยำ ธรรมสอน
ลำดับที่42. น.ส. กำญจนำ วงศ์ แสง
ลำดับที่43. น.ส. จริยำ ชุ่มธิ
ลำดับที่44.ณัฐณิชำ ภิรมณ์แก้ว

ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/2
ม. 6/2
ม.6/2
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม.6/3
ม. 6/3
ม. 6/3
ม.6/4
ม. 6/4
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม. 6/7

คณะเกษตร เศรษฐศำสตร์
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะวิทยำลัยสื่อ
คณะรัฐศำสตร์
คณะเศรษฐศำสตร์
คณะวิทยำลัยสื่อ
คณะอุตสำหกรรมเกษตร
คณะศึกษำศำสตร์
คณะเกษตร
คณะพยำบำล
คณะวิศวไฟฟ้ำ
คณะเกษตร
คณะเกษตร
คณะเกษตรศำสตร์
คณะเศรษฐศำสตร์
คณะเกษตร
คณะสังคมศำสตร์
คณะสังคมภูมิศำสตร์
คณะบ้ำนและชุมชน
คณะอุตสำหกรรมเกษตร
คณะวิทยำศำสตร์
วิทยำลัยสื่อ
คณะเกตรศำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์ สำขำปรัชญำ
คณะวิศวกรรมศำสตร์
คณะมนุษย์ศำสตร์
คณะเกษตร
คณะบริหำรธุรกิจ
สำขำบ้ำนและชุมชน

มหาวิทยาลัยอื่นๆ จานวน 28 คน
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาด จานวน 1 คน
ลำดับที่ 1. น.ส. ศิมิรัน เรืองใจ
ม.6/1 คณะพยำบำลศำสตร์ สภำกำชำดไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จานวน 11 คน
ลำดับที่ 1.นำยขวัญประชำ ทำเกิด
ม.6/2 สำขำพลังงำนทดแทน
ลำดับที่2. นำยอนุชำติ โนสุวรรณ
ม.6/3 คณะเกษตร
ลำดับที่3. น.ส. ศิริวรรณ ยอดแก้วเหลือง
ม.6/3 คณะส่งเสริมกำรเกษตร
ลำดับที่4. น.ส. เนตรนภำ ขุ่มศรี
ม.6/6 คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว
ลำดับที่5. น.ส. นภำพร ชนชนะชัย
ม.6/6 คณะ ภำษำอังกฤษ
ลำดับที่6. นำยวรินพันธ์ มโนรส
ม.6/9 คณะสำรสนเทศ
ลำดับที่7. น.ส. วรำภรณ์ สัมพันธ์
ม.6/4 คณะวิทยำศำสตร์ สำขำ สถิติ
ลำดับที่8. น.ส. ชไมพร สมภำร
ม.6/4 คณะบริหำรธุรกิจ สำขำบัญชี
ลำดับที่9. น.ส. ธัญญำลักษณ์ ท้ำวศรี
ม.6/4 คณะเศรษฐศำสตร์- สำขำเศรษฐศำสตร์สหกรณ์
ลำดับที่10.น.ส. จุฑำมำศ กันตีฟอง
ม. 6/4 คณะเศรษฐศำสตร์-สำขำเศรษฐศำสตร์สหกรณ์
ลำดับที่11. น.ส. สนธยำ สุขติ๊บ
ม. 6/4 คณะผลิตภัณฑ์กำรเกษตร

มหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 3 คน
ลำดับที่1. น.ส ณัฐพร ชัยอำม
ลำดับที่2. นำยชำญวิทย์ วุฒิเอ้ย
ลำดับที่3. น.ส. ชุติมนฑน์ คำสำยใย
มหาวิทยาลัยมหิดลจานวน 2 คน
ลำดับที่1. น.ส.อโนดำท พูนทรัพย์
ลำดับที่1. น.ส. นฤภร รังคเสนี
มหาวิทยาลัยพะเยาจานวน 4 คน
ลำดับที่1.นำยณัฐวุฒิ ตำลศรี
ลำดับที่2. น.ส. ธัญยำ พวกอินแสง
ลำดับที่3. น.ส. ชนำกำนต์ คำอ้ำย
ลำดับที่4. นำยธรวัช สมณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมจานวน 1 คน
ลำดับที่1. น.ส.ปัญจพร ศรีวชิ ัยลำพันธ์
ม.ฟาอีสเทริ์นจานวน 1 คน
ลำดับที่1. น.ส.วรำภรณ์ ฟั่นคำ
วิยาลัยครูสวนดุสิตจานวน 1 คน
ลำดับที่1. นำยวีรพงพ์ แสงจันทร์
มหาวิทยาลัยราชมงคล ลาปางจานวน 2 คน
ลำดับที่1. น.ส. สุดำรัตน์ กันใจ
ลำดับที่2. น.ส. เฉลิมขวัญ ปัญญำคำ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์จานวน 1 คน
ลำดับที่1. น.ส. กฤษฏำพร จินำ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจานวน 1 คน
ลำดับที่1. น.ส. จริวรรณ ไชยเมืองเลน

ม.6/1 คณะสำธำรสุข
ม.6/3 คณะวิทยำกำรคอม
ม.6/3 คณะนิติศำสตร์
ม.6/1 คณะคณะแพทย์ศำสตร์ สำขำ กำยอุปกรณ์
ม.6/1 สำขำสำธำรณสุข
ม.6/3 คณะพยำบำล
ม.6/3 คณะวิทยำศำสตร์
ม.6/6 คณะ ฝรั่งเศส
ม.6/4 คณะวิทยำศำสำตร์-สำขำเคมี
ม.6/4 คณะวิทยำกำรจัดกำร
ม. 6/4 คณะศึกษำศำสตร์ – สำขำกำรประถมศึกษำ
ม.6/3 คณะรัฐศำสตร์
ม.6/3 คณะบริหำรธุรกิจ
ม.6/4 คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำร
ม.6/6 สำขำฝรั่งเศส ธุรกิจ
ม. 6/7 สำขำกำรท่องเที่ยว

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จานวน 12 คน
ลำดับที่ 1. น.ส.สุธำทิพย์ ไชยแยง

ม.6/1 วิทยำลัยพลังงำน สำขำพลังงำนทดแทน

ลำดับที่2. น.ส.ณัฐริกำ สำยพงษ์น้อย
ลำดับที่3. น.ส.กัญญำวีร์ ยำวีระ
ลำดับที่4. นำยคณิศร มณีศักดิ์
ลำดับที่5. นำยอดิศักดิ์ กิติตื้อ

ม.6/1
ม.6/2
ม.6/2
ม.6/4

ลำดับที่1. นำยอนุกุล จันทร์แจ่ม

ม.6/1 คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว สำขำวิชำพัฒนำกำรท่องเที่ยว

ลำดับที่2. น.ส.สุภำภรณ์ เซ็งเสำร์

ม.6/8 คณะบริหำรธุรกิจ สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร

วิทยำลัยพลังงำน สำขำพลังงำนทดแทน
คณะวิทยำศำสตร์ สำขำวิชำวัสดุศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์ สำขำวิชำสถิติ
คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตร
สำขำวิศวกรรมกำรเกษตร
ลำดับที่6. น.ส.ณัฐชยำ ริญญำ
ม.6/4 คณะเศรษฐศำสตร์ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เกษตร
ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่7. ชินภัทร ปัญญำเรือง
ม.6/4 คณะวิทยำศำสตร์ สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ลำดับที่8. น.ส.ณัฐฐินันท์ ธรรมปัญญำ ม.6/4 คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว สำขำวิชำพัฒนำกำรท่องเที่ยว
ลำดับที่9. นำยเกริกชัย เทพอินถำ
ม.6/5 คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรม สำขำวิชำเทคโนโลยี
หลังกำรเก็บเกี่ยว
ลำดับที่10. นำยณัฐพงษ์ ต้อนรับ
ม.6/5 คณะเศรษฐศำสตร์ สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์สหกรณ์
ลำดับที่11. น.ส.พิมศิริ ปำลี
ม.6/6 มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่)
สำขำวิชำพัฒนำกำรท่องเที่ยว
ลำดับที่12. น.ส.เยำวเรศ อุปนันท์
ม.6/6 มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (จ.แพร่)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาภาคเหนือ มหาวิทยานอร์ท-เชียงใหม่ จานวน 2 คน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพายัพ จานวน 5 คน
ลำดับที่ 1. นำยธนำกร ศรีทองใบ

ม.6/2 คณะพยำบำลศำสตร์แมคคอร์มิค สำขำพยำบำลศำสตร์

ลำดับที่2. น.ส.กัญญำพัชร แสงปิน

ม.6/2 คณะนิติศำสตร์ สำขำวิชำนิติศำสตร์

ลำดับที่3. น.ส.ณัฐกำนต์ ยำสมุทร

ม.6/2 คณะบัญชี กำรเงินและกำรธนำคำร สำขำกำรเงินและกำรธนำคำร

ลำดับที่4. นำยกรรณ์ชัย หน่อบุญยวง

ม.6/4 คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ สำขำวิชำสังคมวิทยำ
และมำนุษวิทยำ

ลำดับที่5. น.ส.วรำภรณ์ คำฟั่น

ม.6/4 คณะนิติศำสตร์ สำขำวิชำนิติศำสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จานวน 1 คน
ลำดับที่ 1. น.ส.นฤมล แซ่ภู่

ม.6/4 คณะศึกษำศำสตร์ สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จานวน 2 คน
ลำดับที่ 1.น.ส. เจนจิรำ ตำเจริญเมือง

ม.6/1 คณะสำนักวิชำศิลปสำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

ลำดับที่2. น.ส.นภัสสร สำรมูล

ม.6/2 คณะสำนักวิชำกำรจัดกำร สำขำวิชำจัดกำรจัดกำร
อุตสหกรรมกำรบริกำร (เน้นกำรบริกำรโรงแรม)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จานวน 4 คน
ลำดับที่ 1. น.ส.ณัฐธิญำ ม่วงเขียว

ม.6/3 คณะมนุษย์ศำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

ลำดับที่2. น.ส.วนิดำ ดอกเกตุ

ม.6/5 คณะวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี สำขำวิชำฟิสิกส์

ลำดับที่3. น.ส.นำรินทร์ ก๋ำยอด

ม.6/5 คณะวิทยำศำตร์และเทคโนโลยี สำขำวิชำเคมี

ลำดับที่4. นำยวัชรินทร์ บุญมำ

ม.6/6 คณะมนุษยศำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษศึกษำ
(หลักสูตรนำนำชำติ)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาภาคเหนือมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จานวน 7 คน
ลำดับที่ 1. นำยรัชชำนนท์ ปินตำนำ

ม.6/1 คณะกำยภำพบำบัด

ลำดับที่2. น.ส.กมลชนก จำปำ

ม.6/3 คณะนิเทศศำสตร์

ลำดับที่3. น.ส.โชติกำ ดวงแก้วเรือน

ม.6/3 คณะสำธำรณสุขศำสตร์และสิ่งแวดล้อม สำขำวิชำอนำมัย
และสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่4. น.ส.ชุติมนฑน์ คำสำยใย

ม.6/3 คณะกำยภำพบำบัด

ลำดับที่5. น.ส.พวงผกำ นันป้อ

ม.6/3 คณะสำธำรณสุขศำสตร์และสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่6. น.ส.จริยำ ชุ่มธิ
ลำดับที่7.น.ส.ชลธิชำ สังขำ

ม.6/5 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
ม.6/6 คณะนิเทศศำสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จานวน 1 คน
ลำดับที่ 1. น.ส.อรกมล อรุณปรีย์

ม.6/2 คณะสังคมศำสตร์บูรณำกำร สำขำรัฐประศำสนศำสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จานวน 2 คน
ลำดับที่ 1. น.ส.ดำรณี เขื่อนวงค์วิน

ม.6/7 คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำรโรงแรม

ลำดับที่2. น.ส.ประกำยฟ้ำ ชัยมณี

ม.6/7 คณะมนุษย์ศำสตร์และประยุกต์ศิลป์ สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ จานวน 2 คน
ลำดับที่ 1. นำยสุรทิน สุภำษี

ม.6/1 คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรวิชำกำรตลำด

ลำดับที่2. น.ส.ธัญชนก ชัยมณี

ม.6/3 คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรวิชำกำรเงินและกำรธนำคำร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จานวน 3 คน
ลำดับที่ 1. นำยวีระพงษ์ แสงจันทร์

ม.6/3 คณะนิเทศศำสตร์ สำขำวิชำศิลปะกำรแสดง

ลำดับที่2. น.ส.พรทิพย์ สิงห์ตัน

ม.6/7 คณะนิเทศศำสตร์ สำขำวิชำภำพยนตร์

ลำดับที่3. น.ส.ชุติมำ ใจจำ

ม.6/9 คณะนิเทศศำสตร์ สำขำวิชำวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จานวน 11 คน
ลำดับที่ 1. น.ส.อัญลดำ จมขัน

ม.6/1 สำขำกำรตลำด

ลำดับที่2. น.ส.ญำตำวี พรหมบุญมี

ม.6/2 สำขำบริหำรกำรจัดกำร

ลำดับที่3. นำยสิทธิศักดิ์ ใจปัญญำ

ม.6/2 คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ

ลำดับที่4. น.ส.อนงค์นำฏ มหำวัง

ม.6/3 สำขำกำรบัญชี

ลำดับที่5. นำยธนกร ใจเขื่อนแก้ว

ม.6/3 สำขำสถำปัตยกรรม

ลำดับที่6. นำยปฏิภำณ โพธิ์สูง

ม.6/3 สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ลำดับที่7. น.ส.ปวีณำ ยุติธรรม

ม.6/3 สำขำบริหำรกำรจัดกำร

ลำดับที่8. น.ส.ญำตำวี คำภักดี

ม.6/3 คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมโยธำ

ลำดับที่9. น.ส.ดวงกมล อุปทอง

ม.6/3 คณะบริหำรธุรกิจ สำขำบริหำรธุรกิจ

ลำดับที่10. นำยธณัฐพงษ์ มงพลอย

ม.6/3 สำขำวิศวกรรมอุสำหกำร

ลำดับที่11. น.ส.บุศรำ ไชยเรือนสูง

ม.6/9 สำขำกำรบัญชี

ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการโควตาเรียนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 42 คน
ลำดับที่ 1. น.ส.อัญลดำ จมขัน

ม.6/1 คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำสังคมศึกษำ

ลำดับที่2. น.ส.ชฎำพร สิทธิพำนิช

ม.6/2 คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำนิเทศศำสตร์

ลำดับที่3. น.ส.สร้อยเงิน ลุงปำน

ม.6/2 คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำกำรเป็นผู้ประกอบกำร

ลำดับที่4. น.ส.สิริรัตน์ ท้ำวฟัน่

ม.6/3 คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์

ลำดับที่5. น.ส.สุดำรัตน์ กันใจ

ม.6/3 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำดุริยำงค์สำกล

ลำดับที่6. น.ส.ธัญญำ พวกอินแสง ม.6/3 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ลำดับที่7. น.ส.พิไลวรรณ ศิริพงษ์สำวิน

ม.6/3 คณะวิทยำลัยนำนำชำติ สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ

ลำดับที่8. น.ส.ศรัญญำพร โยอินไชย

ม.6/3 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำขำวิชำเคมี

ลำดับที่9. นำยธนำยุต กองมงคล

ม.6/3 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม

ลำดับที่10. น.ส.สุพรรษำ มำรอด

ม.6/4 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำนิติศำสตร์

ลำดับที่11. น.ส.ณัฐฐินันท์ ธรรมปัญญำ ม.6/4 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำขำวิชำคณิตศำสตร์
ลำดับที่12. น.ส.กำญจนำพร มูลงำม

ม.6/4 คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำศิลปศึกษำ

ลำดับที่13. น.ส.วรินชนินทร์ ฏำนอรรครโยธิน

ม.6/5 คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำฟิสิกส์

ลำดับที่14. น.ส.ศิยำนันท์ ตะนอย

ม.6/5 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำนิติศำสตร์

ลำดับที่15. น.ส.เบญจมำศ บุญธรรม

ม.6/5 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำนิติศำสตร์

ลำดับที่16. น.ส.พรทิพย์ ศรีสมบัติ ม.6/6 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำ
ฝรั่งเศสธุรกิจ
ลำดับที่17. นำยวัชรินทร์ บุญมำ

ม.6/6 คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับที่18. น.ส.เนตรนภำ ชุม่ ศรี

ม.6/6 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำฝรั่งเศสธุรกิจ

ลำดับที่19. น.ส.จุฑำรัตน์ ฝูงชมเชย

ม.6/7 คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ

ลำดับที่20. น.ส.กมลชนก มูลแก้ว

ม.6/7 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ

ลำดับที่21. น.ส.เกตวลักษณ์ ลำนชีวะ

ม.6/7 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น

ลำดับที่22. น.ส.ประกำยฟ้ำ ชัยมณี

ม.6/7 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำญี่ปนุ่

ลำดับที่23. น.ส.พรสวรรค์ ต่อปัญญำ

ม.6/7 คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ

ลำดับที่24. นำยภูบดินทร์ ถำปินตำ

ม.6/7 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่น

ลำดับที่25. น.ส.ณัฐฐำพร ปิ่นแก้ว

ม.6/8 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว

ลำดับที่26. น.ส.วิภำพร ต๊ะเรือนสำขำวิชำ ม.6/8 คณะวิทยำลัยนำนำชำติ สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ
ลำดับที่27. น.ส.วรำภรณ์ ศรีพนมธรรม

ม.6/8 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำภำษำจีน

ลำดับที่28. น.ส.พรรณี วุยแม

ม.6/8 คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำนิเทศศำสตร์

ลำดับที่29. น.ส.สิริรัตน์ แปงใจ

ม.6/8 คณะวิทยำลัยนำนำชำติ สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ

ลำดับที่30. น.ส.อรกมล ดวงจินตำม.6/8 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำกำรท่องเที่ยว
ลำดับที่31. นำงสำวบุณยนุช พึ่งบุญ

ม.6/9 คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์

ลำดับที่32. นำงสำวบุศรำ ไชยเรือนสูง

ม.6/9 คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์

ลำดับที่33. นำยพีรพงษ์ สุคำปัน

ม.6/9 คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับที่34. นำยรัฐธรรมนูญ ใจกันทะ

ม.6/9 คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับที่35. นำยเอนก กันเรือน

ม.6/9 คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับที่36. น.ส.ธิติพร คำจันทร์

ม.6/9 คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำกำรบัญชี

ลำดับที่37. น.ส.สุชำดำ ใจพรมมำ

ม.6/10 คณะวิทยำกำรจัดกำร สำขำวิชำกำรจัดกำร

ลำดับที่38. นำยภำณุวัฒน์ ขัติกุล

ม.6/10 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำขำวิชำกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

ลำดับที่39. นำยอำนนท์ วรรณนำค

ม.6/10 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์

ลำดับที่40. นำยนพรัตน์ ภิระตำ
ลำดับที่41. นำยมงคลชัย จันต๊ะตำ
ลำดับที่42. นำยอมรเทพ หอมชื่น

ม.6/10 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำขำวิชำเทคโนโลยี
สถำปัตยกรรม
ม.6/10 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำขำวิชำเทคโนโลยี
สถำปัตยกรรม
ม.6/10 คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ สำขำวิชำออกแบบ
ประยุกต์ศิลป์

ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 18 คน
ลำดับที่ 1. นำยนันทวัฒน์ ก๋ำเครื่อง

ม.6/3 หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำกำรศึกษำ(เคมี)และหลักสูตร
วิทยำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำเคมี(คู่ขนำน)

ลำดับที่2. นำยภคพล กันธำ

ม.6/3 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย

ลำดับที่3. น.ส.รัชพร ชุ่มแพง

ม.6/3 หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำ(คณิตศำสตร์)
และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์
(คู่ขนำน)

ลำดับที่4. น.ส.นุสชบำ ใจขัน

ม.6/3 หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำกำรศึกษำ(เคมี)
และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำชีววิทยำ (คู่ขนำน)

ลำดับที่5. นำยเกียรติศักดิ์ มะยอง

ม.6/4 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

ลำดับที่6. น.ส.กำญจนำ ใจสม

ม.6/4 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำโภชนำกำรและ
โภชนบำบัด

ลำดับที่7. นำยณัฐพล ปันทะนันท์

ม.6/4 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร

ลำดับที่8. นำยพงษ์พัฒนำ ใจวงค์เป็ง

ม.6/4 หลักวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรส่งเสริมสุขภำพ

ลำดับที่9. น.ส.พิมผกำ ใจน้อย

ม.6/4 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุข

ลำดับที่10. น.ส.วรำรักษ์ ปำนะเสน

ม.6/4 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุข
(อนำมัยชุมชน)

ลำดับที่11. นำยสิริชัย หมอเก่ง

ม.6/4 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์กรำฟิกและมัลติมีเดีย

ลำดับที่12. น.ส.ศิยำนันท์ ตะนอย

ม.6/5 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำสำธำรณสุขศำสตร์
และหลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต(คู่ขนำน)

ลำดับที่13. น.ส.กุลธิดำ จำปำวงค์

ม.6/5 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำสำธำรณสุขศำสตร์
(อนำมัยชุมชน)

ลำดับที่14. น.ส.สุภัทรำ ไชยยำ

ม.6/5 หลักสูตรกำรศึกษำบัณฑิต สำขำกำรศึกษำหลักสูตร
วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ

ลำดับที่15. นำยณัฐวุฒิ ศรีกลัด

ม.6/8 หลักสูตรศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำศิลปะและ
กำรออกแบบ

ลำดับที่16. นำยอภิสิทธิ์ บุญสม
ลำดับที่17. น.ส.ชนำกำนต์ คำอ้ำย
ลำดับที่ 18. น.ส. ชุติกำญจน์ บัวเอี่ยม

ม.6/4 คณะวิทยำกำรกำรจัดกำร
ม.6/10 คณะฝรัง่ เศสธุรกิจ
ม. 6/5 สำขำบัญชี

ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จานวน 32 คน
ลำดับที่ 1. น.ส.กัญญำวีร์ ยำวีระ

ม.6/2 คณะวิทยำศำสตร์ สำขำวัสดุสำสตร์

ลำดับที่2. น.ส.ภัทรำ จิตนำน

ม.6/2 คณะเกษตรศำสตร์ สำขำพืชไร่พืชสวน

ลำดับที่3น.ส.ศิรินภำ ประเสริฐ

ม.6/2 สำขำพลังงำนทดแทน

ลำดับที่4. นำยณัฐวุฒิ ตำลศรี

ม.6/3 วิทยำลัยพลังงำน สำขำพลังงำนทดแทน

ลำดับที่5. นำยอนุพันธ์ กันทะอินทร์

ม.6/3 คณะสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำขำสื่อสำรดิจิทัล

ลำดับที่6. น.ส.ธัญญำ พวกอินแสง ม.6/3 คณะบริหำรธุรกิจ สำขำบัญชี
ลำดับที่7. น.ส.ณัฐกำนต์ คำพะยอม

ม.6/3 คณะเศรษฐศำสตร์ สำขำเศรษฐศำสตร์

ลำดับที่8. น.ส.พวงผกำ นันป้อ

ม.6/3 คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำร

ลำดับที่9. น.ส.เมธินี ไชยวงค์ษำ

ม.6/3 คณะบริหำรธุรกิจ สำขำบัญชี

ลำดับที่10. นำยชินภัทร ปัญญำเรือง

ม.6/4 สำขำเทคโนโลยีสำนสนเทศ

ลำดับที่11. นำยโยธิน บัวเผียน

ม.6/4 คณะสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำขำสื่อสำรดิจิทัล

ลำดับที่12. นำยเกริกชัย เทพอินถำ

ม.6/5 คณะวิศวกรรมศำสตร์

ลำดับที่13. นำยณัฐพงษ์ ต้อนรับ

ม.6/5 คณะเศรษฐศำสตร์ สำขำเศรษฐศำสตร์สหกรณ์

ลำดับที่14. นำยณัฐวุฒิ วรรณก้อน

ม.6/5 คณะวิศวกรรมศำสตร์

ลำดับที่15. น.ส.จุฬำลักษณ์ พรมใจ

ม.6/5 คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน

ลำดับที่16. น.ส.นำรินทร์ ก๋ำยอด

ม.6/5 คณะวิทยำศำสตร์ สำขำคณิตศำสตร์

ลำดับที่17น.ส.วนิดำ ดอกเกตุ

ม.6/5 คณะวิทยำศำสตร์ สำขำคณิตศำสตร์

ลำดับที่18. น.ส.ศลิษำ จันต๊ะตึง

ม.6/5 คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่19. น.ส.ศศิธร ขุนเงิน

ม.6/5 คณะผลิตกรรมกำรเกษตร

ลำดับที่20. น.ส.ศิริลักษณ์ คำนนท์

ม.6/6 คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว สำขำพัฒนำกำรท่องเที่ยว

ลำดับที่21. น.ส.พิมศิริ ปำลี

ม.6/6 คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว วิทยำเขตแพร่

ลำดับที่22. น.ส.นภำพร ชนชนะชัย

ม.6/6 คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว วิทยำเขตแพร่

ลำดับที่23. น.ส.เยำวเรศ อุปนันท์

ม.6/6 คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว วิทยำเขตแพร่

ลำดับที่24. นำยรัฐศำสตร์ ใจกันทะ

ม.6/8 คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว หลักสูตรนำนำชำติ

ลำดับที่25. น.ส.สุธิญำภรณ์ กันธำหล้ำ

ม.6/8 คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว สำขำพัฒนำกำรท่องเที่ยว

ลำดับที่26. นำยรัฐธรรมนูญ ใจกันทะ

ม.6/9 สำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ

ลำดับที่27. นำยยศกร รักสัตย์

ม.6/7 คณะพัฒนำท่องเที่ยว

ลำดับที่28. น.ส.ปริยำภัทร สมิทรัมย์

ม.6/7 คณะบริหำรท้องถิ่น

ลำดับที่ 29 น.ส.ธัญวสำ ปัญใจแก้ว

ม. 6/4 สำขำพืชไร่ พืชสวน

ลำดับที่ 30 นำยนนทวัช สุทำชัย

ม.6/5 สำขำอำรักษ์ขำพืช

ลำดับที่ 31 น.ส. สุดำรัตน์ เสำรัตนไพร

ม. 6/7 สำขำพัฒนำกำรท่องเที่ยว

ลำดับที่ 32 น.ส.นันท์นภัส บุญอ้ำย

ม. 6/8 สำขำพัฒนำกำรท่องเที่ยว

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา จานวน 21 คน
ลำดับที่ 1. นำยจักรกฤษณ์ สมณะ
ลำดับที่2. นำย กันตพงพ์ ใจมุข
ลำดับที่3. นำย ศุภกร หอชัยรัตน์
ลำดับที่4. นำย ก้องเกียรติ ดำวเวียงกัน
ลำดับที่5. น.ส. สุชำดำ จันทรต๊ะตึง
ลำดับที่6. น.ส. ศศิณัฎฐ์ ศิลำสำนต์
ลำดับที่7.น.ส.สุรจน์ตำ กันทำหล้ำ
ลำดับที่8 น.ส.ธิติพร คำจันทร์
ลำดับที่9. น.ส.บุศรำ ไชยเรือนสูง
ลำดับที่10. น.ส.กัญญำรัตน์ ปิติปิยมิตร
ลำดับที่11. น.ส.ปภำวดี กองสูงเนิน
ลำดับที่12. น.ส.จีรนันท์ มะโนคำ
ลำดับที่13. น.ส.ลัลนำ ออเปะ
ลำดับที่14. นำยอำนนท์ วรรณนำค
ลำดับที่15. นำยอมรเทพ หอมชื่น
ลำดับที่ 16. นำยธีรวัช สมณะ
ลำดับที่ 17น.ส.เพ็ญสิบสอง จิตต์หำญ
ลำดับที่ 18. นำยธีศักดิ์ เขียวสำ
ลำดับที่ 19. น.ส. อริสรำ ยะกันมูล
ลำดับที่ 20. น.ส.ณัฎฐนวนัตน์ ฤทธิ์ทอง
ลำดับที่ 21 น.ส.นิศำชล เยำวยอด

ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/9
ม.6/10
ม.6/10
ม. 6/4
ม. 6/4
ม. 6/5
ม. 6/6
ม. 6/6
ม. 6/7

สำขำวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกำรพิมพ์
สำขำวิศวกรรมศำสตร์
สำขำกำรจัดกำร
สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สำขำกำรท่องเที่ยว
สำขำกำรท่องเที่ยว
สำขำบัญชี
สำขำบัญชี
สำขำ บัญชี
สำขำ บัญชี
สำขำ บัญชี
สำขำ บัญชี
สำขำบัญชี
สำขำออกแบบเครื่องปั้นดินเผำ
สำขำออกแบบเครื่องประดับ
สำขำสำรสนเทศ
สำขำออกแบบสิ่งทอ
สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สำขำออกแบบสิ่งทอ
สำขำท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
สำขำสถำปัตยกรรม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จานวน 42 คน
ลำดับที่ 1. นำงสำวกำญจนำพร มูลงำม
ลำดับที่2. นำงสำวขวัญฤทัย ใจขำว
ลำดับที่3. นำงสำวสุทธิดำ มูลน้อย

ม.6/4 สำขำคุรุศำสตร์
ม.6/4 สำขำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
ม.6/5 สำขำบริหำรธุรกิจ สำขำบัญชี

ลำดับที่4. นำงสำวผ่องพรรณ มโนรัตน์
ลำดับที่5. นำงสำวพิมพ์มณี ยำประโลหิต
ลำดับที่6. นำยสหรัฐพงพ์ ทำอุปสงค์
ลำดับที่7. นำยวทัญญู ปัญจทำ
ลำดับที่8. นำยชลกำนต์ ยะจำ
ลำดับที่9. นำยณัฐฐำพร ปิ่นแก้ว

ม.6/5
ม.6/5
ม.6/5
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8

สำขำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
สำขำสำธำรณสุข
สำขำนิติศำสตร์
สำขำมนุษยศำสตร์ ภำษำจีน
สำขำนิติศำสตร์
สำขำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม

ลำดับที่10. น.ส.ธัญญำลักษณ์ มะโนคำ
ลำดับที่11. น.ส.อรอนงค์ บุญเป็ง
ลำดับที่12. น.ส.สุภำรัฐ จิระโต
ลำดับที่13. น.ส.นันทวัฒน์ อินถำอ้ำย

ม.6/8
ม.6/8
ม.6/8
ม.6/9

สำขำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
สำขำมนุษยศำสตร์ ภำษำจีน
สำขำมนุษยศำสตร์ ภำษำเกำหลี
สำขำออกแบบผลิตภัณฑ์

ลำดับที่12. นำยทิวำกร บุญมำคำ
ลำดับที่13. นำยนพรัตน์ ภิระตำ
ลำดับที่14. นำยพงพ์นรินทร์ ปัญโญใหญ่
ลำดับที่15. น.ส.ณัฐกิตต์ ญำติเทียม
ลำดับที่16. นำยธวัชชัย ขันคำ
ลำดับที่17. นำยภูวดล แจ่มสำยพงษ์
ลำดับที่18. นำยรังสิมัน มะโนสำม
ลำดับที่19. น.ส. ศิขรินทร์ วันปิ๋ว

ม.6/9
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10
ม.6/10

สำขำดนตรีศึกษำ
สำขำออกแบบผลิตภัณฑ์
สำขำออกแบบผลิตภัณฑ์
สำขำพัฒนำชุมชน
สำขำกำรจัดกำร
สำขำออกแบบผลิตภัณฑ์
สำขำออกแบบผลิตภัณฑ์
สำขำนิติศำสตร์

ลำดับที่20. น.ส. ชนิดำ ยะจำเริญ
ลำดับที่21. น.ส. นันทิชำ อินต๊ะปวน
ลำดับที่22. น.ส. สุนำรี ก้อนยะ

ม.6/10 สำขำนิติศำสตร์
ม.6/10 สำขำเกษตรศำสตร์
ม. 6/8 สำขำออกแบบผลิตภัฑ์

ลำดับที่23 น.ส.ปัญจพร ศรีวิชัยลำพันธ์
ลำดับที่24 น.ส. พรรณนิดำ กำวิชัย
ลำดับที่25 น.ส. พัชรินทร์ มำขัติ
ลำดับที่26. น.ส. ณปภำ สมภำรจันทร์
ลำดับที่27.น.ส. พรชนก วรรณแดง
ลำดับที่28. น.ส. วรำภรณ์ ศรีพนมธรรม
ลำดับที่29. น.ส. วำรี แปงดง
ลำดับที่30. นำยวรเมธ คำลือ
ลำดับที่31.น.ส. เบญจมำศ เตชะฟอง
ลำดับที่32 น.ส. สินีนำฎ ศรีไชยบุญสูง
ลำดับที่33 น.ส. พรสวรรค์ ไชยทองยศ
ลำดับที่34 น.ส. ชฎำธำร อินตำโย
ลำดับที่35 น.ส. พรธิชำ ทองใบเล็ก
ลำดับที่36 น.ส. ศิริมำตย์ ช่ำงสำร
ลำดับที่37 น.ส. กุลวลี ช่ำงกล่อม
ลำดับที่38 นำยฐิติพงษ์ สินธุ
ลำดับที่39 น.ส. อรัญญำ แซ่เติม
ลำดับที่40. น.ส. วลัยพร เทพสมรส
ลำดับที่41 นำยสหรัถ ขำวจริง
ลำดับที่42. นำยมำนิต จำวงค์

ม. 6/4
ม. 6/8
ม. 6/8
ม. 6/4
ม. 6/6
ม. 6/8
ม.6/8
ม. 6/6
ม.6/6
ม. 6/6
ม.6/6
ม.6/6
ม. 6/6
ม. 6/6
ม.6/6
ม. 6/7
ม. 6/7
ม. 6/7
ม. 6/8
ม. 6/8

สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
สำขำภำษำเกำหลี
สำขำออกแบบผลิตภัณฑ์
สำขำนิเทศศำสตร์
สำขำพัฒนำชุมชน
สำขำกนิติศำสตร์
สำขำพัฒนำชุมชน
สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
สำขำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
สำขำฝรั่งเศสธุรกิจ
สำขำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
สำขำกำรสำขำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
สำขำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
สำขำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
สำขำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม
สำขำกกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
สำขำกกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
สำขำกกำรออกแบบผลิตภัณฑ์
สำขำบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
สำขำออกแบบผลิตภัณฑ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการรับตรงสถาบันพลศึกษาเชียงใหม่ จานวน 12 คน
ลำดับที่ 1. นำยณัฐนนท์ ประสำทโภคทรัพย์ ม.6/5 คณะศึกษำศำสตร์
ลำดับที่2. นำยศุภวิชญ์ พิทักษ์วำรินทร์
ม.6/5 คณะศึกษำศำสตร์
ลำดับที่3. นำยปรัชญำ ยี่ฟั่น
ม. 6/5 สำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
ลำดับที่4. นำยภวัต สัมมำนุช
ม. 6/5 สำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
ลำดับที่5.นำยวรำวุฒิ แก้วนำง
ม. 6/10 สำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
ลำดับที่6.นำยทศพร สะทองอิ้ง
ม. 6/10 สำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
ลำดับที่7. นำยพชร ปันใจยอด
ม.6/7 สำขำศิลปะศำสตร์
ลำดับที่8. นำยสถำพร ยอดหัวใจ
ม. 6/7 สำขำศิลปะศำสตร์
ลำดับที่9. น.ส.ปภัสรำ จันทรำ
ม.6/4 คณะศึกษำศำสตร์
ลำดับที่10. นำยธรรมนูญ แสนสิงห์
ม.6/10 สำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
ลำดับที่11. นำยนัฎฐพล ปัญใจแก้ว
ม.6/10 สำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
ลำดับที่12. นำยวรำยุทธ แก้วนำง
ม.6/10 สำขำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหามกุฎราชวิทยาลัย จานวน 1 คน
ลำดับที่1. น.ส. ปริยำภัทร สมิทรัมย์
ม.6/5 คณะศึกษำศำสตร์ สำขำภำษำอังกฤษ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาจานวน 3 คน
ลำดับที่1. นำยจิรกร จำแก้ว
ม.6/6 สำขำช่ำงยนต์
ลำดับที่ 2. นำยศิริวรินทร์ จันต๊ะตึง
ม.6/8 สำขำ ช่ำงกล
ลำดับที่ 3 น.ส. นิตยำ จันทร์ฟอง
ม.6/6 สำขำพำณิชยกรรม
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเกษตรกรรมสันป่าตอง จำนวน 6 คน
ลำดับที่1. นำยภูมิ ปริญญำ
ม.6/6 สำขำเกษตรศำสตร์
ลำดับที่2. นำยทศพล แก่นจักษ์
ม.6/6 สำขำเกษตรศำสตร์
ลำดับที่3. นำยนันทพงษ์ คำรังสี
ม.6/10 สำขำสัตวศำสตร์
ลำดับที่4. นำยธนวินท์ สุขศรี
ม.6/10 สำขำสัตวศำสตร์
ลำดับที่ 5 นำยอนุชำ มูลตำ
ม.6/7 สำขำประมง
ลำดับที่ 6 นำยเทพพิทักษ์ โณดี
ม.6/10 สำขำสัตวศำสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 1 คน
ลำดับที่1. นำยกฤษฎำภรณ์ จินำ

ม.6/6 สำขำฝรั่งเศสธุรกิจ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 1 คน
ลำดับที่1. น.ส.จิรณัฐ มะโนคำ

ม.6/6 สำขำธุรกิจค้ำปลีก

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 คน
ลำดับที่1. น.ส.ดวงกมล อมรใฝ่พิมล

ม.6/6

ลำดับที่2. น.ส.วันเพ็ญ ผู้คงบุญ

ม.6/6

ลำดับที่3. น.ส.สุพัตรำ แจ่มคีรีรัตน์

ม.6/6

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนพณิชยกรรมลานนา จำนวน 3 คน
ลำดับที่1. น.ส.ดำวเรือง ใจสุข
ลำดับที่2. น.ส.จุฑำมำศ คุณยศยิ่ง
ลำดับที่2. น.ส.ปำรนิทำ สุริยะป้อ

ม.6/4 สำขำพณิชยกรรม
ม.6/8 สำขำบริหำรธุรกิจ
ม.6/8 สำขำบริหำรธุรกิจ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรามคาแหง จำนวน 3 คน
ลำดับที่1. น.ส.ดำวเรือง ใจสุข
ลำดับที่2. น.ส.วนิดำ ไพรพนำสวัสดิ์
ลำดับที่3. น.ส.อัญชรียภรณ์ ทองงำม

ม.6/5 คณะศึกษำศำสตร์สำขำกำรประถมศึกษำ
ม.6/5 คณะศึกษำศำสตร์สำขำกำรประถมศึกษำ
ม.6/10 คณะนิตศิ ำสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จำนวน 1 คน
ลำดับที่1. น.ส.ณัฐธิดำ อภัยมูล

ม.6/5 สำขำกำรประถมศึกษำ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 2 คน
ลำดับที่1. น.ส.จิดำภำ ออนสอน
ลำดับที่ 2 นำยธนำนนท์ ทิพย์ยอด

ม.6/5 สำขำคหกรรมอำหำร
ม. 6/7 สำขำคหกรรมอำหำร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 1 คน

ลำดับที่1. นำยธีรวัฒน์ ปงใจดี

ม.6/8 ประเทศออสเตรีย

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนบริหารธุรกิจพายัพเทคโนโลยี จำนวน 1 คน
รายชื่อลำดับที่1. น.ส.สุภำพร เซ็งเสำร์

ม.6/8 สำขำบริหำรธุรกิจ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสอนศาสนา จำนวน 1 คน
ลำดับที่1. น.ส.พรรณี วุยแม

ม.6/8

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 2 คน
ลำดับที่1. นำยศตวรรษ ศรีสุข
ลำดับที่ 2. นำยศุภิวัฒน์ สุนัง

ม.6/9 สำขำช่ำงยนต์
ม. 6/4 สำขำช่ำงอิเล็กทรอนิก

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จำนวน 2 คน
ลำดับที่1. นำยภำคิน อำรีวงษ์
ลำดับที่ 2 น.ส. นิรดำ ยืนยง

ม.6/9 สำขำกำรท่องเที่ยว
ม. 6/8 สำขำภำษำอังกฤษธุรกิจ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประกอบอาชีพ จำนวน 2 คน
ลำดับที่1. นำยอดิศักดิ์ ชุมภูจันทร์
ลำดับที่2. นำยรัฐพล สิงห์อูป

ม.6/10
ม.6/10

