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สรุปผลผู้ผ่านการคัดเลอืกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตามระบบ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา ปีการศึกษา 2564 

 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

• นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  จำนวน  226   คน 
• ผู้สมัครคัดเลือกโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 168   คน 
• ผู้ผ่านการคัดเลือกโควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน  128   คน   คิดเป็นร้อยละ  76.19 

 
ลำดับ คณะ จำนวน (คน) 

1 คณะแพทยศาสตร์ 24 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19 
3 คณะเทคนิคการแพทย์ 18 
4 คณะเภสัชศาสตร์ 8 
5 คณะวิทยาศาสตร์ 8 
6 คณะมนุษยศาสตร์ 8 
7 คณะบริหารธุรกิจ 7 
8 คณะทันตแพทยศาสตร์ 6 
9 คณะนิติศาสตร์ 5 
10 คณะการสื่อสารมวลชน 4 
11 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 4 
12 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 4 
13 คณะศึกษาศาสตร์ 3 
14 คณะเศรษฐศาสตร์ 3 
15 คณะวิจิตรศิลป์ 2 
16 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 
17 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 
18 คณะพยาบาลศาสตร์ 1 

รวม 128 
 
 

 
 



   2 

 

 
 
 

รายละเอียดแยกตามคณะ 
  

*  หมายถึง นักเรียนไม่ใช้สิทธ์ิ 
 

คณะแพทยศาสตร์  
สาขาแพทยศาสตร์ 

1. นายอิศเรศ  ทวีวัฒนาศุภกิจ  ม.6/2  
2. นางสาวนฏกร  ทิพละ   ม.6/2  
3. นายภัทรวิทย์  ดิษสาย   ม.6/3  
4. นายกฤตณัฐ  พัฒน์ภูมิวงศ ์  ม.6/3  
5. นายธนภัทร์  พรหมประสิทธ์ิ  ม.6/4  
6. นางสาวธัญขวัญ  สโิรรส   ม.6/4   
7. นายทรงวัฒน์  เดชภิรัตนมงคล  ม.6/4 
8. นายศศิศ  สืบอุทัย   ม.6/6  

สาขาแพทยศาสตร์ (โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท CPIRD : community track) 
1. นางสาวอิงห์กฤษฎิ์  เลิศพรสวรรค ์  ม.6/1 เชียงใหม่ 
2. นางสาวเปี่ยมปตีิ  กล่ำแวววงศ ์  ม.6/2 เชียงใหม่ 
3. นายชนภัทร์  เนียมหุ่น   ม.6/2 เชียงใหม่ 
4. นายวีรภัทร์  ปญัญา   ม.6/2 เชียงใหม่ 
5. นางสาวสุธีมนต์  จันทร์ธนกวิน  ม.6/3 เชียงใหม่ 
6. นางสาวสาธิดา  ลีลาวโรภาส  ม.6/4 เชียงใหม่ 
7. นางสาวปราญชลี  จันแดง  ม.6/4 เชียงใหม่ 
8. นางสาวมารสิา  จรญูโกมล  ม.6/6 เชียงใหม่ 
9. นางสาวอักษราภัค  หงษ์ไธสง  ม.6/3 พะเยา 
10. นางสาวจิราภา  ทะนานแก้ว  ม.6/4 พะเยา 
11. นายธนกฤต  พงษ์บุรุษ   ม.6/4 พะเยา 
12. นางสาวพิมพ์พิชชา  ศศิชานนท์  ม.6/4 แพร่ 
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13. นางสาวภัทราพร  อ่อนน้อม  ม.6/6 แพร่ 
14. นายภาณุวัฒน์  ตั้งผดุงรัชต ์  ม.6/4 เชียงราย 
15. นางสาวภัทราภรณ์  หมั่นเจริญ  ม.6/3 ลำพูน 
16. นายรัฐ  เรืองงาม   ม.6/6 ลำปาง 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
1. นางสาวสุทธภา  เนียมถนอม  ม.6/3  
2. นางสาวพิมพ์ปภาดา  บริทตัน  ม.6/4  
3. นายชาตินัณข์  ธิติปภาดา  ม.6/4  

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล (หลักสตูรนานาชาติ) 
1. นายยศพนธ์  มณฑรีรตัน ์  ม.6/2  

สาขาวิศวกรรมโยธา  
1. นายธีรัช  เเกล้วกล้า   ม.6/1  
2. นางสาวจิตตณิัฏฐ์  กันทะสอน  ม.6/2  
3. นางสาวชลธิชา  สุทธิชน   ม.6/2  
4. นางสาวสิรยิากร  อุ่นใจ   ม.6/4  
5. นางสาวณพัฒน์  ถาวรสุขาวด ี  ม.6/3 * 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
1. นายธนภัทร  สมสิทธ์ิ   ม.6/1 
2. นายกฤษฎิ์  สายเพชร   ม.6/3  
3. นายกษิดิ์ยศ  หาญไพโรจน ์  ม.6/4  
4. นางสาวอารียา  ไชยแดน   ม.6/2 * 
5. นายทักษ์ดนัย  วงค์นาง   ม.6/3 * 
6. นายนวพรรษ  ชนมุน ี   ม.6/6 * 

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   
1. นายพรพงศ์  วงศคำ   ม.6/2  
2. นายนรเทพ  ถนอมบุญ   ม.6/3 * 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
1. นายคัทพล  สุวรรณประสพ  ม.6/2  
2. นายทสร  เชื้อพูล   ม.6/2 * 

 
คณะเทคนิคการแพทย์  

สาขาเทคนิคการแพทย์  
1. นายณชนก  ศรีเมือง   ม.6/1  
2. นางสาวแก้วขวัญ  ยาวิลาศ  ม.6/3  
3. นางสาวนัสฎา มาริน่า กาสเซ่นชมดิท์ ม.6/3  
4. นางสาวณัฐณิชา  ค้าขาย   ม.6/4  
5. นางสาวธีรนุช  ชัยชนะ   ม.6/6  
6. นางสาวภคมญ  เสวก   ม.6/6  
7. นางสาวกรัณฑรัตน์  ขัดศิร ิ  ม.6/6  
8. นางสาวปวริศร  กันตะบุตร  ม.6/1 * 
9. นายภูริวัฒน์  ใหลเจรญิ   ม.6/1 * 
10. นางสาววริญญา  บุญประเสริฐ  ม.6/2 * 
11. นางสาวภราดา  จารสุัมพันธ์กนก  ม.6/2 * 
12. นางสาวกุลฑรีา  วังสระวิวัฒน์  ม.6/6 * 
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สาขากายภาพบำบัด 
1. นางสาวปพิชญา  วารีดำ   ม.6/1 
2. นางสาวโกลญัญา  อ่อนเกตุพล  ม.6/3  
3. นางสาวกนกนุช  ทิพย์โชค  ม.6/6  

สาขากจิกรรมบำบัด  
1. นางสาวณิชาภัทร  ทองศรี  ม.6/2  
2. นางสาววรรณพร  แก้วดลุย์พันธ์  ม.6/1 * 

สาขารังสีเทคนิค  
1. นายวิชชากร  บรรเลงสวรรค ์  ม.6/2 * 
  

คณะเภสัชศาสตร์  
สาขาเภสชัศาสตร์  

1. นางสาวณิชากร  สุขด ี   ม.6/1 
2. นางสาวนัยน์ปพร  ตระกูลพัว  ม.6/2  
3. นางสาวนวพร  มณีวงศ ์   ม.6/2  
4. นายวัง  ขวัญอ้นอินทร์   ม.6/2  
5. นายปุญณพัฒน์  ภาณุมนต์วาท ี  ม.6/3  
6. นางสาวลภสันันท์  ธนาณิศสุรางค ์  ม.6/1 * 
7. นางสาวณัชชา  ธนวรรณ   ม.6/6 * 
8. นางสาวเมธาวี  หาญขุนทด  ม.6/6 * 

 
คณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาชีววิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา  
1. นายจตุรภัทร  เพชรชาร ี  ม.6/3  

สาขาอัญมณีวิทยา  
1. นางสาวธฤษนาฏ  เรือนคำ  ม.6/1  

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)  
1. นางสาวพรรษ  ปิยพิพัฒนมงคล  ม.6/1  

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
1. นายธนัช  ธนัญชัย   ม.6/4  
2. นางสาวพลอยจันท์  ช่างเรือ  ม.6/3  
3. นายจิรภัทร  พฤทธิพงศ์เดชา  ม.6/4  

สาขาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมี ชีวเคมีเทคโนโลยี  
1. นางสาวพิชยา  โต๊ะตระกลู  ม.6/4 * 

สาขาธรณีวิทยา 
1. นางสาววิรัลพัชร  วิศิษฐ์ผล  ม.6/2 * 

 
คณะมนุษยศาสตร์ 

สาขาจิตวิทยา (แขนงจิตวิทยาคลินิก)  
1. นางสาวสมณ  มุ่ยแดง   ม.6/5  

สาขาสารสนเทศศึกษา  
1. นางสาวชัญญภัทร  ณ เชียงใหม ่  ม.6/5  
2. นางสาวมนต์ชนก  พุทธจรรยาวงศ์  ม.6/5 * 
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สาขาภาษาจนี  
1. นางสาวพัชญานันท์  มุขเพ็ชร  ม.6/5  
2. นางสาวชานิสรา  โลหะโชต ิ  ม.6/5 * 

สาขาบ้านและชมุชน  
1. นางสาวมิ่งกมล  พันธุรัตน ์  ม.6/5 * 

สาขาภาษาไทย  
1. นายสรนันท์  แก้วธิดา   ม.6/5 * 

สาขาภาษาญี่ปุ่น  
1. นางสาวปานวาด  เกิดกล่ำ  ม.6/5 * 

 
คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ 
1. นายนวมินทร์  จึงกิจรุ่งโรจน ์  ม.6/5  
2. นางสาวลภัทรดา  อัญญวรวิทย ์  ม.6/2 * 

สาขาบัญชีและบริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ส่งวัฒนา  ม.6/5  
2. นางสาวณัฐณิชา  อนุรุทธิ์เนตรศริ ิ  ม.6/5  
3. นางสาวนัฐพรรณ  เขียวพร้อม  ม.6/2 * 
4. นางสาวณัฐรดิา  ญาณะตาล  ม.6/4 * 

สาขาการจัดการธุรกิจบริการ (สามภาษา)  
1. นางสาวกนกนภัส  อุดมโภชน ์  ม.6/5  

 
คณะทันตแพทยศาสตร์  

สาขาทันตแพทยศาสตร์  
1. นายกฤตเมธ  มสีุข   ม.6/1  
2. นางสาวปิณฑ์  บุญชูวิทย ์  ม.6/1  
3. นางสาวอรไพลิน  พิมพาภรณ ์  ม.6/2  
4. นายปองพล  บุญเฉลย   ม.6/2  
5. นางสาวณัฐนพิน  อินทะรังษี  ม.6/4  
6. นางสาวศิริประภา  พิทาคำ  ม.6/6  

 
คณะนิติศาสตร์  

สาขานิติศาสตร์  
1. นายเบิกฟ้า  ราชเนตร   ม.6/3  
2. นางสาวอัยมี่  ประทานวงศส์กุล  ม.6/5  
3. นางสาวกันย์ชิสา  ลานนาพันธุ ์  ม.6/5 
4. นางสาววิสาขมาส  บุญจันทร ์  ม.6/6  
5. นายกฤติณัฐ  อ้อยบำรุง   ม.6/4 * 

 
คณะการสื่อสารมวลชน  

สาขาการสื่อสารมวลชน  
1. นางสาวงามตา  เตชะโสด  ม.6/1  
2. นางสาวพนิตพร  อาษากิจ  ม.6/5 * 
3. นายทิวัตถ ์ แก้วมา   ม.6/6 * 
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สาขาภาพยนตร์ดิจิทัล (สองภาษา)  
1. นายธนกฤต  อินทรัคคัมพร  ม.6/5 * 

 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

สาขาการระหว่างประเทศ  
1. นางสาวพัทธกานต์  คำดอกรับ  ม.6/3 * 
2. นายปรัญชัย  ฟักเล็ก   ม.6/3 * 
3. นางสาวรุ้งฟ้า  สมเกต ุ   ม.6/5 * 
4. นางสาวปาลติา  พดด้วง   ม.6/5 * 

 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  

สาขาแอนนิเมชัน่ และวิชวลเอฟเฟกต์  
1. นายวิธภัทร  เผือกผ่อง   ม.6/3  
2. นายชุติพนธ์  ช่ืนช้อย   ม.6/5  
3. นายจักรกฤษณ์  กระสังข ์  ม.6/5  

สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. นางสาวธารศรัทธา  แสนวงค์  ม.6/5  

 
คณะศึกษาศาสตร์  

สาขาเคมี  
1. นายธราดล  พรวิเศษศริิกุล  ม.6/1  
2. นายจิรภัทร  แก้วใจ ๋   ม.6/4  

สาขาชีววิทยา  
1. นายภนภัทร  นันทชัย   ม.6/6 * 

 
คณะเศรษฐศาสตร์  

สาขาเศรษฐศาสตร์  
1. นางสาวธนัชพร  ธนันชัย   ม.6/2  
2. นางสาวเณรัชฌา  วรานิชสกลุ  ม.6/3 * 

สาขาเศรษฐศาสตร์ (โครงการควบสองปริญญา) 
1. นางสาวญาณิศา  เกษรสุจรติ  ม.6/2  

 
คณะวิจิตรศิลป์  

สาขาศิลปะไทย  
1. นางสาวธัญยธรณ์  ป่าหวาย  ม.6/5  

สาขาศิลปะการแสดง  
1. นางสาวอุ่นเอื้อ  สุวรรณเนตร  ม.6/5  

 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
1. นางสาวพิชามญช์ุ  สุชนวิวรรธน ์  ม.6/1  

สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร  
1. นายธนัตถ์  เขื่อนแก้ว   ม.6/4 * 
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
สาขาสัตวแพทยศาสตร์  

1. นางสาวกุลปรยิา  อภิชาติบุตร  ม.6/2  
2. นางสาวพิชญากร  กอบคำ  ม.6/4 * 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  
สาขาพยาบาลศาสตร์  

1. นางสาวอมลวัทน์  วงศ์วาณิชภักดิ ์  ม.6/1 * 
 
 

สรุปข้อมลู ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 
อาจารย์ฐิตมิา  อินทวงษ์ 

 


