
 
 
 

 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เร่ือง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดและประเมินผลกลางภาค กระบวนวิชาแคลคูลัส ๑ (๒๐๖๑๑๑)  
 เพื่อเขาโครงการเรียนลวงหนา (AP-Program) 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำปการศึกษา 2565 
  
               ตามที่คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเขาโครงการเรียนลวงหนา 
(AP-Program) สาขาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประจำปการศึกษา 2565 นั้น 

     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิ์สอบการวัดและประเมินผล
กลางภาค กระบวนวิชาแคลคูลัส ๑ (๒๐๖๑๑๑) ในวันอังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๐๐ น. ตาม
รายชื่อดังนี้ 

ลำดับ รายชื่อ โรงเรียน จังหวัด หองสอบ 

1 น.ส.ณัฐดนัย กำธรกิตติกุล ดาราวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
2 นายปณณทัต เงินงาม ดาราวทิยาลัย เชียงใหม MB2111 
3 นายณัฐภัทร อยูถมยา สารสาสนวิเทศเชียงใหม เชียงใหม MB2111 
4 นายโกศัลย เทิดไพรพนาวัลย  วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
5 น.ส.เขมิกา มณีรัมย วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
6 น.ส.จิราภรณ จันธิวงค วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
7 นายชยณัฐ ขันจันทร วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
8 นายชัยวัฒน เสือพล ี วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
9 นายณพพงค อนรรฆพฤฒ วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
10 น.ส.ณัฐธยาน กันทรัญ วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
11 นายพีระพงษ ภาคาบุตร วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
12 นายรัชพล ศรีใส วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
13 นายสุธี ยอดหัวใจ วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
14 นายสิงหนาท พงษปยะมิตร วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
15 นายกฤษฎา ใจวงคเปง วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
16 นายอชีรวิทย ลุงหมา วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
17 น.ส.พรกมล กันทะพรหม วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
18 น.ส.ปภาวรินท ฟองตา วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
19 นายวรกมล ไชยลวน วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
20 น.ส.อัยรินทร ศรีมาพงษ วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
21 นายดิษยพงษ ศรีเมือง  วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
22 น.ส.เขลางครัก จองแอ วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
23 น.ส.นิศาชล ชัยบุตร วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
24 น.ส.นัชนภัส พวงแกว  วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
25 นายคุณากร ทวิสุวรรณ วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
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ลำดับ รายชื่อ โรงเรียน จังหวัด หองสอบ 

26 น.ส.จุฑามาศ ทิพยจักร วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
27 นายชยางกูร การมนัคี วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
28 น.ส.ญาณิศา คำอาย วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
29 น.ส.ดารารัตน บัวยิ้ม วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
30 น.ส.ทอฝาย รนิทรคำ วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
31 น.ส.เบญญาภา ไชยลังกา วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
32 นายปรเมศวร สมวรรณ วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
33 น.ส.พรณภัทร สุขแวน วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
34 นายพุฒิพงศ หาญปา วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
35 น.ส.พุทธชาด จุถาวร วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
36 นายสิทธิศักดิ์ ตุนมรรยาท วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
37 น.ส.จุฑามาศ ปญญาศิริกุล วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
38 น.ส.ศศิกานต ศรัสุราษฎร วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
39 น.ส.บัณณิฑา จาตุรจินดา วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
40 น.ส.พรหมพร สาริกา  วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
41 น.ส.รดาพร แซเฉิง วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
42 น.ส.ศิริวรรณ เรียบปวง วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
43 น.ส.ศุภรัตน จันทรปง วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
44 น.ส.กัญญารัตน สุยะ วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
45 น.ส.กุลฑิชาฐ พงษบุพศิริกุล วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
46 น.ส.คุณัญญา รปูดี วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
47 น.ส.พัชรสติา พันธุยานนท วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
48 นายภาณุวัฒน วิยะพราว วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
49 น.ส.ลลนา อินตานิ วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
50 น.ส.ภัทชามาศ พันธอุโมงค วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
51 น.ส.วาเลนไทน เชอกอน วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
52 น.ส.สมชัญา หัดท ี วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม MB2111 
53 นายศุภกร งามเมือง บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
54 น.ส.ฉัตรยา ภูมิคอนสาร บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
55 น.ส.เนมิกา หนอแกว บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
56 นายสยามรัฐ รัตนภิรมย บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
57 นายณฐัวุฒ ิสุวรรณวงศ บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
58 นายณัฐนนท ธนสิทธ์ิสุนทร บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
59 นายวรัญ ูบุญเรืองทา บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
60 น.ส.วริษฐา ศรกีันใจ บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
61 นายธนกฤต อินทรติยะ บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
62 นายณัฐนนท หงษใจสี บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
63 นายนรากร ฝนตาเก้ียว บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
64 นายพิพัฒนพงศ ประทุมโทน บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
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65 นายภูมิพัฒน ไชยพรหม บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
66 นายภูรชิ คำปาเชื้อ   บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
67 นายรัชชานนท ไชยวงค บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
68 น.ส.จิรัชญา เทศศรีเมือง บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
69 น.ส.สุปรียา มงคงคลี บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
70 นายภัทรพล ขาวสะอาด บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
71 นายรพีพัทร คำแสน บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
72 นายวทัญู เคหะลูน  บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
73 น.ส.ชุติกาญจน กันทาเปง บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
74 น.ส.นิชานันท จิโน บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
75 น.ส.เบญจพร อุนใจ บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
76 น.ส.ปรีณาพรรณ บุญมีเกิด บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม MB2111 
77 น.ส.พรญาณ ีคำผิว ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
78 น.ส.กมลลักษณ ขันตี ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
79 นายชวกร สะอาดลวน ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
80 นายเทพบดินทร ใจอินสม ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
81 น.ส.ธมลวรรณ จึงประภา ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
82 นายปฐานันดร จันภิรมณ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
83 น.ส.ปยะวรรณ เฉลิมยุทธ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
84 น.ส.ชนาภัทร อินทรอักษร ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
85 นายจิรายุ ฐิติพรรณกุล ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
86 น.ส.ธัญวรัตน มูลเรือน ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
87 น.ส.อัจฉราพร วิชา ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
88 นายณฐกร ดวงใจสัก ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
89 นายปฐมรัตน ฟกตั้ง ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
90 นายนพคุณ ปานเพ็ชร ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
91 นายชิษณุพงศ อภิวงศเจริญ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
92 นายเกรียงศักดิ์ สุใจ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
93 นายพัชรพล แสงหิรัญ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
94 นายอัครวินท วิระ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
95 น.ส.ณิชานันท ศศิธรวัฒนกุล ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
96 นายอภิวิชญ เพชรคชสิทธิ์ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
97 นายนิรันดร ปนมูล ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
98 น.ส.ปาลิดา อินเปง ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
99 น.ส.วรกมล รอดโพธิ์ทอง ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
100 น.ส.นชินันท มะโนภ ี ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
101 นายภูเมศ ทาวใจ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
102 นายพีรณัฐ โลหิตโยธิน ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
103 นายอภิรกัษ กมล ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
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104 นายศุภณัฐ รุงนภาวิเชฐ ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
105 นายภัทรพี ทองกอน ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
106 น.ส.ศุภมาศ ชางสาร ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
107 นายสุภกิตต ปญญา ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
108 น.ส.ชาลิน ีเจิ้ง ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
109 นายพลชล เขือนคำ ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย เชียงใหม MB2213-14 
110 น.ส.พรพิสุทธิ์ ลิคะคร อุตรดติถดารุณี อุตรดติถดรุณี MB2213-14 
111 น.ส.รัญชิดา  วะชุม ปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง MB2213-14 
112 น.ส.นภสัสร  รกันุม ปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง MB2213-14 
113 น.ส.สชุานาฏ พุฒซอน สายปญญารังสิต ปทุมธาน ี MB2213-14 
114 นายวรวุฒิ ทัศนทอง โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ MB2213-14 
115 นายณัฐนันทน โปตระนันทน  วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย

นครศรีธรรมราช 
นครศรธีรรมราช MB2213-14 

116 นายเดชฤทธิ์ นฤมิตร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช 

นครศรธีรรมราช MB2213-14 

117 นายศุภณัฐ คำภาพันธ วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช 

นครศรธีรรมราช MB2213-14 

118 น.ส.สิริยากร ชาล ี วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช 

นครศรธีรรมราช MB2213-14 

119 น.ส.ปาณิศา สุขรินทร วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช 

นครศรธีรรมราช MB2213-14 

120 นายศุภกร หลักกรด อางทองปทมโรจนวิทยาคม อางทอง MB2213-14 
121 น.ส.ภัณฑรา เนตรสุวรรณ สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ MB2213-14 
122 น.ส.นภสัวรรณ พุมเกษร เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ MB2213-14 
123 นายสินธนา อาสาพล เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ MB2213-14 
124 น.ส.ฐปพรรฒ ตั้งเสถียร สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี MB2213-14 
125 น.ส.จิรัชญา หิรัญเกิด ชัยภูมภิักดีชุมพล ชัยภูมิ MB2213-14 
126 น.ส.กุลธิดา ยี่อินทร สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
127 น.ส.เขมิกา รำแสง สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
128 น.ส.ธนพร ปงพยอม สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
129 น.ส.กัญญารัตน เตอะสกุล สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
130 น.ส.อิศริยาภรณ กันธิยะ สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
131 นายพีรณัฐ ธิวงษา สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
132 น.ส.เขมวิกา ตาแจม   สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
133 น.ส.ณัฐิกา คำมาเมือง สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
134 น.ส.สุพิชฌา วงศเมือง สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
135 นายอภิวิชญ จันทรวรรณ สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
136 นายอภิรกัษ บุญมาลัย สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
137 น.ส.ปาริชาติ พรหมพิงค สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
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138 น.ส.ธัญชนก ปนสกูล  สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
139 น.ส.จิรัชญา ศรวีชิัย สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
140 นายพิจักษณ พันกันทะ สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
141 น.ส.นวรัตน พรมจาริต สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
142 น.ส.เยาวภา วันนา  สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
143 น.ส.ธนพร แสนสิทธิ์  สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
144 น.ส.สาวิตร ีคุณยศย่ิง สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
145 น.ส.นภสร หลอเนตร สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
146 น.ส.วรดาพร บุญเปง  สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
147 นายณัฐดนัย ยะบึง สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
148 น.ส.ระพีพรรณ พรหมพิงค สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
149 น.ส.อรยิาลักษณ ธรรมกิติ สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
150 นายกิตติธัช นวลกสิ สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
151 นายกฤตพณ ใจปญญา สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
152 น.ส.พินทุกานต บุญเทพ สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
153 นายสรยุทธ สตางาม สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 
154 น.ส.อนัญจนา มะโนเพียว สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน MB2213-14 

 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   
  ประกาศ ณ วันท่ี   10 สิงหาคม 2565 
 

 
       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ) 
                    รองคณบดีฝายวิชาการ  ปฏิบัติการแทน 
                  คณบดีคณะวิทยาศาสตร 


