
 
 
 

 
 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เรื่อง ผลการสอบวัดระดับกระบวนวิชาแคลคูลัส ๑ (๒๐๖๑๑๑) 
เพ่ือเขาโครงการเรียนลวงหนา (AP-Program) 

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

               ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมประกาศรับสมัครนักเรียนเพ่ือเขาโครงการเรียนลวงหนา 
(AP-Program) สาขาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕  นั้น 

     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอผลการสอบของนักเรียนผูเขารวมโครงการในปการศึกษา 
๒๕๖๕ ตามรายชื่อดังนี ้      

ลำดับ รายช่ือ โรงเรียน จังหวัด ระดับข้ัน 

1 นายณัฐดนัย xxxx ดาราวิทยาลัย เชียงใหม F 

2 น.ส.เขมิกา xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

3 น.ส.จิราภรณ xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

4 นายชยณัฐ xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

5 นายณพพงค xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม C+ 

6 นายพีระพงษ xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

7 นายรัชพล xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

8 นายสุธี xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

9 นายสิงหนาท xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

10 นายกฤษฎา xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

11 นายอชีรวิทย xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม B+ 

12 นายวรกมล xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

13 นายดิษยพงษ xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

14 นายคุณากร xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

15 น.ส.จุฑามาศ xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

16 นายชยางกูร xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

17 น.ส.ดารารัตน xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม D+ 

18 นายปรเมศวร xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

19 นายพุฒิพงศ xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

20 นายสิทธิศักดิ์ xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม C 
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ลำดับ รายช่ือ โรงเรียน จังหวัด ระดับข้ัน 

21 น.ส.จุฑามาศ xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

22 น.ส.ศศิกานต xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

23 น.ส.ภัทชามาศ xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

24 น.ส.วาเลนไทน xxxx วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม F 

25 นายวรัญู xxxx บุญวาทยวิทยาลัย เชียงใหม D 

26 นายชวกร xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม D+ 

27 น.ส.ธมลวรรณ xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม F 

28 นายปฐานันดร xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม C+ 

29 น.ส.ชนาภัทร xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม C 

30 นายจิรายุ xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม A 

31 น.ส.อัจฉราพร xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม F  

32 นายนพคุณ xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม F 

33 นายชิษณุพงศ xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม D+ 

34 นายเกรียงศักดิ์ xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม C 

35 นายพัชรพล xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม F 

36 นายอัครวินท xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม B 

37 น.ส.ณิชานันท xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม D+ 

38 นายอภิวิชญ xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม D 

39 นายนิรันดร xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม F 

40 น.ส.ปาลิดา xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม F 

41 น.ส.วรกมล xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม A 

42 น.ส.นิชนันท xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม F 

43 นายภูเมศ xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม F 

44 นายภัทรพี xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม D 

45 น.ส.ศุภมาศ xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม F 

46 นายสุภกิตต xxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม C 

47 น.ส.ชาลิน ีxxxx ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม C 

48 นายณัฐนันทน xxxx 
วิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช A 

49 น.ส.กุลธิดา xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

50 น.ส.เขมิกา xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

51 น.ส.ธนพร xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

52 น.ส.กัญญารัตน xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 
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ลำดับ รายช่ือ โรงเรียน จังหวัด ระดับข้ัน 

53 น.ส.อิศริยาภรณ xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

54 นายพีรณัฐ xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

55 น.ส.เขมวิกา xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

56 น.ส.ณัฐิกา xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

57 น.ส.สุพิชฌา xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

58 นายอภิรักษ xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

59 น.ส.ปาริชาติ xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

60 น.ส.ธญัชนก xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

61 น.ส.จิรัชญา xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

62 นายพิจักษณ xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

63 น.ส.นวรัตน xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

64 น.ส.เยาวภา xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

65 น.ส.ธนพร xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

66 น.ส.สาวิตร ีxxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

67 น.ส.นภสร xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

68 น.ส.วรดาพร xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

69 น.ส.ระพีพรรณ xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

70 น.ส.อริยาลักษณ xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

71 นายกิตติธัช xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน C 

72 นายกฤตพณ xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

73 น.ส.พินทุกานต xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

74 น.ส.อนัญจนา xxxx สวนบุญโญปถัมภ ลำพูน F 

 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกันตอไป 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี  30 พฤศจกิายน  พ.ศ. 2565 

 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ) 

    รองคณบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติการแทน  

          คณบดีคณะวิทยาศาสตร  
 


