ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560
(รอบ 2)
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ขอประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กและมี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)
โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยามารายงานตัว ขึ้นทะเบียนนิสิต
ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา และดาเนินการตามกาหนดการ ดังนี้
1. บันทึกข้อมูลทะเบียนนิสติ ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.reg.up.ac.th ระหว่างวันที่
2 – 4 สิงหาคม 2560
2. รายงานตั ว ขึ้ น ทะเบี ย นนิ สิ ต ท าบั ต รประจ าตั ว นิ สิ ต ปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ใหม่
และทดสอบความรูภ้ าษาอังกฤษ วันที่ 5 สิงหาคม 2560
3. ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษาที่ 1/2560)
วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2560
ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาจัดเตรียมเอกสารเพื่อรายงานตัว
ขึ้นทะเบียนนิสิต ดังนี้
1. เอกสารขึน้ ทะเบียนนิสติ
1.1 ระเบียนประวัติที่พิมพ์จากเว็บ ไซต์ www.reg.up.ac.th ติดรูปถ่าย
หน้าตรง (รูปสีหรือขาว - ดา) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
พร้อมลงชื่อผู้รายงานตัว จานวน 1 ชุด
1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ (ให้ใช้สาเนาทะเบียนบ้านตามภูมลิ าเนาเดิม)
1.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
1.4 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีข้อมูลไม่ตรงกับเอกสารทางการศึกษา)
จานวน 2 ฉบับ
/1.5 สาเนา...

1.5 สาเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ (พร้อมฉบับจริง) จานวน 3 ฉบับ
1.6 สาเนาใบแสดงผลการเรียน (พร้อมฉบับจริง) จานวน 3 ฉบับ
1.7 ค่าสมัครสอบวัดความรูภ้ าษาอังกฤษ จานวน 200 บาท
2. เอกสารทาบัตรประจาตัวนิสติ
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
2.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
2.3 ค่าธรรมเนียมการทาบัตรประจาตัวนิสติ จานวน 100 บาท
หมายเหตุ สาเนาเอกสารให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
กรณี ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กและมี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษา ไม่ ม ารายงานตั ว ขึ้ น ทะเบี ย นนิ สิ ต
ตามวัน เวลาที่กาหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิน้
ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3001 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 1.1
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60037082 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัฐชสรณ์ กาญจนศิลานนท์
มหาวิทยาลัยเกริก/กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตร์
3004 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.2
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล
1 60037135 นายนิติพล พลสา

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด
มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะศิลปศาสตร์
3008 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แบบ 2.1
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60033364 นางสาวธีระวรรณ์ เชื้อสะอาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

2 60035677 นายก่อพงศ์ นามวัฒน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร

3 60037161 นางบุษราคัม ยอดชะลูด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะศิลปศาสตร์
3010 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แบบ 2.1
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล
1 60037160 นางสาววันวิสาข์ หมื่นจง

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด
มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก

Page 4 of 8

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3015 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม แบบ 2.1
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60033396 นายพิทักษ์ งามเมืองตึง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

2 60037193 นายเพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยการศึกษา
3011 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60036876 นางสาวสุทธิลักษณ์ กันธิพันธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 60037167 นายวรปรัชญ์ ศรีดวงคำ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/กรุงเทพมหานคร

3 60037172 นางสาวนุจรี วาระนัง

มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยการศึกษา
3012 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 2.1
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล
1 60036958 นายภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาเอก การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาเอก) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยการศึกษา
3014 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แบบ 2.1
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60035636 นายวิทยา พูลสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

2 60035682 นางสาววิมลรัตน์ วันดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
3105 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แผน ก แบบ ก2
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60033283 นางสาวอมรรัตน์ ยาสมุทร

มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 60036791 นางสาวกมลลักษณ์ วิชาเร็ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

3 60037143 นางสาวลลิตา ลามะพรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
3107 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผน ก แบบ ก2
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล
1 60033321 นางสาวปิยนาถ นันตาลิต

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3108 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ แผน ก แบบ ก2
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล
1 60037058 นายเอกราช ตามี่

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3111 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ แผน ก แบบ ก2
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล
1 60037165 นายสุรศักดิ์ ศรีสุพัฒนะกุล

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด
มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะนิติศาสตร์
3115 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60035648 นายศิลป์ สร้อยสังวาลย์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร

2 60037186 นางสาวหัสยา มาระวัง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะนิติศาสตร์
3116 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60033314 นายบุญลักษณ์ ปัญญาหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

2 60033322 สิบตำรวจตรีวีระพงษ์ ทองเบ้า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น

3 60033324 นายธนโชติ เพ็ชรหาญ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี

4 60035615 จ่าเอกชาญวิทย์ คิดอ่าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

5 60036975 นายอาทิตย์ ปวงมาทา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพมหานคร

6 60037401 นางสาวกุลรัศมิ์ เวียงแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06

Page 6 of 23

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะแพทยศาสตร์
3117 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก2
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60033325 นางสาวชุติกาญจน์ สมสิงห์ใจ

มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 60033330 นางสาวอภิญญา ดาสา

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก/พิษณุโลก

3 60036964 นายอภิสิทธิ์ ศรีรักษา

มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

4 60037152 นางสาวกันต์กนิษฐ์ นันต๊ะแก้ว

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี

5 60037197 นางสาวสุธาสินี ประเดชบุญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะแพทยศาสตร์
3118 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60033352 นางสาวน้ำทิพย์ ปาลี

มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 60033507 นายภาคิน บุญพิชาชาญ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา/พะเยา

3 60035665 นายณัฐสิทธิ์ รัตนกระจ่างศรี

มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

4 60035667 นางสาวสิรินพร ดวงจันทร์

มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

5 60035676 นายสมบัติ สลักหล่าย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี

6 60037181 นางประภัสสร ศรีนวลวงค์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง/ลำปาง

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3125 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60033310 นายปฏิภาณ อินต๊ะ

มหาวิทยาลัยพายัพ/เชียงใหม่

2 60035664 นายเศรษฐพงศ์ ใจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3127 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ก แบบ ก2
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60033326 นางสาวณัฐพร เกิดสุข

มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก

2 60033356 นางสาวสลิลทิพย์ ศิริดวงใจ

มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
3128 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แผน ข
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล
1 60035660 นางสาวพัชรี มาลา

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3135 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล
1 60037148 นายธีระพล ฤทธิศาสตร์

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ/กรุงเทพมหานคร
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะศิลปศาสตร์
3139 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แผน ข
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60033285 ว่าที่ร้อยตรี วชิรวิชญ์ บุญทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

2 60033343 นางสาวรพีพร เสาร์แดน

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะศิลปศาสตร์
3142 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แผน ข
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล
1 60033388 นายเจนนุวัตร นิติวิทยากุล

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3149 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60036785 นายนิรัชกร นิรัชโยชิน

มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 60037137 นางสาวดวงหทัย ตั๋นมา

มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3154 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก แบบ ก2
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60033300 นายธีรภัทร์ วาใจทอง

มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

2 60033301 นายกันต์ศักดิ์ ทรัพย์พ่วง

มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3155 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60036793 นายชาติจวนิชย์ จันทร์เป็ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่/เชียงใหม่

2 60037187 นายขันติ โพธินวล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่/เชียงใหม่

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06

Page 17 of 23

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยการศึกษา
3144 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60033316 นางสาวเบญจพร ต่ำคำดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

2 60033341 นางอรวรรณ เพชรสุวรรณ

มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก

3 60035642 นายวิชัย มันจันดา

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน/ลำพูน

4 60035644 นายนิรุฒิ พิมภาสูง

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น/ขอนแก่น

5 60036786 นางสาวฐรินภา ใจสุภาพ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ/สมุทรปราการ

6 60037171 พระครูสังฆรักษ์ณัฐชนน ไชยเสน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย /พระนครศรีอยุธยา

7 60037188 นางสาวสร้อยทิพย์ คำดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี/กรุงเทพมหานคร

8 60037189 นายกิตติคุณ มกรมณเฑียร

มหาวิทยาลัยพะเยา/พะเยา

9 60037190 นายศุภมิต มกรมณเฑียร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ/กรุงเทพมหานคร

10 60037392 พระธนภัทร์ วิโรทุศ

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06

มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม/นครปฐม
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยการศึกษา
3145 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60033297 นางสาวนภาวรรณ ธนะแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

2 60033302 นางสาวจิรพร แสงสี

สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

3 60033303 นางภัณฑิรา นามวงค์

สถาบันราชภัฏลำปาง/ลำปาง

4 60033304 นางศุภธิดา ธรรมสุทธิวัฒน์

วิทยาลัยโยนก/ลำปาง

5 60033305 นางสาวศรินทิพย์ ธนะวดี

สถาบันราชภัฏมหาสารคาม/มหาสารคาม

6 60033306 นางอริสา ประกอบดี

สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

7 60033307 นางจันทร์สุดา ทรายหมอ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)/กรุงเทพมหานคร

8 60033308 นางวาสนา วิชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

9 60033309 นางชุติปภา ตันเขียว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

10 60033312 นางสาวกนกวรรณ มูลศรี

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา/พะเยา

11 60033313 นางสาวล้านนา มาปลูก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง

12 60033350 นางสาวสุภาพรรณ ธะยะธง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

13 60035645 นางกณกวรรณ์ แก้วจำปา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี

14 60035657 นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา

มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ/กรุงเทพมหานคร

15 60035672 นางสาวนางสาวผุสดี จิรนากุล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

16 60037087 นางสาวศศิวิมล พัฒนาวัฒน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

17 60037141 พระสุกิจ อัครมหาเสนาวงศ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย /พระนครศรีอยุธยา

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยการศึกษา
3147 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60033287 นางสาวพิมพ์ชนก วงศ์ใหญ่

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา/พะเยา

2 60033336 นางสาวกนายุทธ์ ดั้นเมฆ

มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก

3 60035638 นางสาวเนตรชนก วิชัยโน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/เชียงใหม่

4 60035639 นางสาวสุภาพร ตาสาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

5 60036796 นางสาวสุดาพร ติ๊บปาละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยการศึกษา
3148 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60033286 นางกาศินันท์ กอเจอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

2 60033292 นายญาณวรุตม์ พรหมมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

3 60033293 นางชรินทร์ทิพย์ แซ่งเง่อร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี

4 60033294 นายดนัย ใจมูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

5 60033295 นางสาวปวีณา แสนกันทา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

6 60033298 นางรัตชนก ฤาชา

สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

7 60033338 นางสาวรัตนพร แก้วฟู

สถาบันราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

8 60033340 นางสาววไฬญา แปงถายะ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

9 60033342 นางสาวดลพักตร์ ชัยถาวร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่

10 60033347 นางสาวชรินรัตน์ สิงห์หันต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/กรุงเทพมหานคร

11 60033361 นางสาววริษฐา เภสัชพิพัฒน์กุล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/เชียงราย

12 60033368 นางสาวจิรฐา จายสละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

13 60035637 นางสาวโสพิศ กันยะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

14 60035671 นายนุกูล ปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

15 60035674 นางสาวพัชรา วังอินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

16 60037191 นางสาวนงนภัส สีหราช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/เชียงราย

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3120 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ก แบบ ก2
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล
1 60033476 นายอิสระ ขุนวิทยา

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาโท การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท) (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3121 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ แผน ข
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60033367 นางสาวเจนศิลา เตมีศักดิ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี

2 60033460 นางจิราภรณ์ วิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)/กรุงเทพมหานคร

3 60035624 นางสาวกรรณิกา ชำนาญยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย/เชียงราย

4 60035652 นายธนู ทองสุข

สถาบันราชภัฏลำปาง/ลำปาง

5 60037198 พระครูสังฆรักษ์เกียรติพงษ์ มะโนชมภู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แพร่/แพร่
6 60037199 นางสาวจรุงทิทย์ อำพันกาญจน์

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:06

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง/ลำปาง
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
โครงการพิเศษ (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3202 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล
1 60033262 นางสาวสุพัตรา ทองอุบล

พิมพ์เมื่อ 02/08/2560 14:09

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด
พิจิตรพิทยาคม/พิจิตร

Page 1 of 2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
โครงการพิเศษ (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
3205 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ห้องเรียนวิทยาเขตเชียงราย)
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60033276 นายวิจิตร ด่านทอง

เชียงใหม่เทคโนโลยี/เชียงใหม่

2 60033277 นายสุรสิทธิ์ สุจรต

ลานสกาประชาสรรค์/นครศรีธรรมราช

3 60033279 นางสาวอนงนาฎ เออไชยยา

เชียงคำวิทยาคม/พะเยา

4 60033281 นางสาวพรรณเพ็ญ ไชยาจินะ

ดำรงราษฎร์สงเคราะห์/เชียงราย

5 60033282 นายวสันต์ ปารมาลย์

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองแพร่/แพร่

6 60033284 นายสนิท สีหมอก

เทคโนโลยีพระรามหก/กรุงเทพมหานคร

7 60033288 นางสาวศิวนาถ วงค์สุภา

แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์/เชียงราย

8 60033290 นายนาวิน วงศ์อรินทร์

สองพิทยาคม/แพร่

9 60033291 นางสาวพรรณษา เสียงดี

วัดห้วยจรเข้วิทยาคม/นครปฐม

10 60033328 นายธนพัฒน์ แว่นนันท์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ/กรุงเทพมหานคร

11 60035627 นางสาวปุญชรัศมิ์ ร้อยสมมุติ

เชียงรายวิทยาคม/เชียงราย

12 60035649 นายสถิตคุณ เทศใต้

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเวียงชัย/เชียงราย

13 60035658 นายสุวัฒน์ ชัยธานี

วัดราชโอรส/กรุงเทพมหานคร

14 60035663 นายธีรเมศร์ มณีรัตน์พัฒนา

เชียงแสนวิทยาคม/เชียงราย

15 60037393 นายกิตติภูมิ ชุมภูพันธ์

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองเชียงราย/เชียงราย
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รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับปริญญาตรี การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน โครงการพิเศษ (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
คณะแพทยศาสตร์
3301 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (โครงการพิเศษ)
เลขที่ เลขที่สมัคร ชื่อ - สกุล

สถานศึกษาเดิม/จังหวัด

1 60033263 นางสาวจินทภา แก้วกองบุญ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก/พิษณุโลก

2 60033264 นางสาวดาริญา สังข์วรรณะ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก/พิษณุโลก

3 60033267 นางสาวจุฬาลักษณ์ ช่วงอำไพ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก/พิษณุโลก

4 60037028 นางสาวอลิษา ขัดสม

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก/พิษณุโลก

5 60037170 นายกิตติกวิน บุญรัตน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก/นนทบุรี
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