
ตารางการสอบ (ระบบโควตา) 
ผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม) 

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน ประจําปีการศึกษา 2558 
ขอให้ผู้สมัครแสดงตัวด้วยบัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง) ก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง 

 
สอบในวันที่ 10-11 มกราคม 2558 และขอให้ผู้สมัครแสดงตัวด้วยบัตรประจําตัวประชาชน (ตัวจริง)  ผู้สมัครจะต้องมารายงานตัวในเวลา 8.00-9.00น. 
วันที่ 10 มกราคม 2557  ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์  (ด้านหลังอาคารอํานวย ยศสุข)  ก่อนแยกย้ายไปทําการสอบคัดเลือกตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

   ที่                             ประเภทความสามารถพิเศษ         ข้อเขียน         ปฏิบัติ       สัมภาษณ์ 
   1 ด้านกีฬา (ทุกชนิดกีฬา) 

ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์  (ด้านหลังอาคารอํานวย ยศสุข) / สนามกีฬา 
      
       -ไม่มี- 

     
           � 

     
          � 

   2 ด้านดนตรีไทย  ดนตรีพื้นเมือง  และนาฏศิลป์ 
สถานที่สอบ 
ณ ห้องฝึกซ้อมดนตรี-นาฏศิลป์   
หลังอาคารแผ่พืชน์ (หน้าสํานักงานอธิการบดี) 

      
       -ไม่มี- 

     
           � 

     
          � 

   3 ด้านดนตรีลูกทุ่ง (วงแม่โจ้แบนด์)  ดนตรีสากลสไตล์คันทรี่  
(วงดนตรีแม่โจ้คันทรี่บอย) และดนตรีพื้นบ้านอีสาน (วงดนตรีโปงลาง)   
สถานที่สอบ  
ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์  (ด้านหลังอาคารอํานวย ยศสุข) 

      
       -ไม่มี- 

     
           � 

     
          � 

หมายเหตุ:  
1. ผู้สมัครที่ไม่ได้ส่งใบสมัคร ให้นํา 1)สํานาใบรายงานผลการศึกษา ปพ.1-5 ภาคเรียน (ไม่ต่ํากว่า 2.00/2.50) 2)สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

3)แฟ้มสะสมผลงาน (ตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร) มายื่นก่อนเข้าห้องสอบ 
2. กรณีผู้สมัครมีผลการเรียนต่ํากว่า 2.00 (คณะวิศวกรรมฯ ต่ํากว่า 2.50) มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้ท่านเข้าสอบใดๆ ทั้งสิ้น 

ติดต่อสอบถาม 1. ด้านกีฬา (ทุกชนิดกีฬา) โทรศัพท์ 053-875-315 โทรสาร 053-875-376 
2. ด้านดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏศิลป์ โทรศัพท์ 053-873-155   
3. ด้านดนตรีลูกทุ่ง (วงแม่โจ้แบนด์) ดนตรีสากลสไตล์คันทรี่ (วงดนตรีแม่โจ้คันทรี่บอย) และดนตรีพื้นบ้านอีสาน (วงดนตรีโปงลาง) โทรศัพท์053-875-323 
 



ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ สกุล
1 นาย กันตินันท์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2 นางสาว กัลยกร เรืองแจ่ม
3 นาย กีรติ เทียนชัย
4 นาย กีรติ ธิติศสาก์
5 นาย ไกรณวิทย์ ชูแก้ว
6 นาย ไกรวิชญ์ บ้านสระ
7 นาย ขจรยศ ไซนาง
8 นาย ขจรศักดิ์ อนันชัย
9 นาย จตุรพร เสนคํา
10 นาย จักรกฤษณ์ เผ่าพงษ์
11 นาย จิรภัทร เทพบุญ
12 นาย จริายุ สาลี
13 นาย จีรพันธ์ ถิ่งคง
14 นางสาว จุติพร ปฐมรัตน์
15 นาย เจนณรงค์ วงแก้ว
16 นาย ชยพล กสิกร
17 นางสาว ชัญญา พลอยแย้ม
18 นาย ชิติสรรค์ บุณทรัพย์พัฒนา
19 นาย ชูเกียรติ ปะนิทานัง
20 นาย ฐิติพงศ์ ลีลากร
21 นาย ณัฐดนัย ทัศนนิพันธ์
22 นางสาว ณัฐนรี เขื่อนแก้ว
23 นาย ณัฐพล อุ่นคํา
24 นาย ณัฐวัชร์ ชายากร

ประเภทกีฬา จํานวน 110 ราย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ระบบโควตา)
ผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม) 

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 
ประจําปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่



ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ สกุล
25 นาย ณัฐวัฒน์ รุ่งขจรศักดิ์
26 นางสาว ทวินันท์ ทองพูล
27 นาย ทวีศักดิ์ กองบุญ
28 นาย ทศพล เต็มดี
29 นาย ทัตต์ดนัย บํารุงสุข
30 นางสาว ทิพย์สุดา ปงปัญญายืน
31 นาย ธนกร ศรีแสงอ่อน
32 นาย ธนกฤต คันทะ
33 นาย ธนกฤต เปอะปิน
34 นาย ธนกฤษ กุลตังวัฒนา
35 นาย ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม
36 นาย ธเนศ เชื้อบุปผา
37 นางสาว ธัญญาวดี เมืองไชย
38 นาย ธีรพงศ์ ปาระมี
39 นาย ธรีะศักดิ์ อินถา
40 นางสาว นริศรา เปี้ยสาย
41 นาย นฤเบตร แสนศิริ
42 นาย นลธวัฒน์ โรจะนะ
43 นางสาว นิธิดา ฤกษนันท์
44 นาย ปฐมพงษ์ เม้าทุง่
45 นางสาว ปนัดดา คําเฝ้า
46 นาย ประกาย ดีคล้าย
47 นางสาว ปรยิาภัทร สนทิรัมย์
48 นางสาว ปัฐมพรรณ ลําพุทธา
49 นางสาว ปัทมา กาวยีุง
50 นาย ปยิะพงษ์ บ่อเงิน
51 นาย ผงเฟย แซ่หวัง
52 นาย ผดุงเกียรติ พงศ์ไพรพันธุ์
53 นาย พงศภัทร์ กันคํา



ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ สกุล
54 นาย พัชรพล แสงสุข
55 นางสาว พัชรี ผาด่านแม่ทา
56 นางสาว พัชรีพร พรหมทา
57 นาย พันธกิจ สุทธิเสริม
58 นางสาว พิมพร คําสัน
59 นาย ภาณุพงศ์ วียะศรี
60 นาย ภานุพงศ์ ตาละกา
61 นาย ภานุพัฒน์ ดุมคํา
62 นาย ภานุรุจ ช่วยสถติย์
63 นางสาว ภิญญาพัชญ์ ไชยพงศ์จรัญ
64 นาย ภูภิวัติน์ ทองกระโทก
65 นาย ภูริพัทธ์ ยอดไกรศรี
66 นาย ภูริพันธ์ ยอดไกรศรี
67 นางสาว มันทนา ยาวิชัย
68 นาย รชฏวรรธก์ หมื่นปราบ
69 นาย รัชชภูมิ บุนนาค
70 นาย รัชชานนท์ บุญมี
71 นาย รัชชานนท์ สุนะพรม
72 นาย รัฐพงศ์ ทองล้ําเลิศ
73 นางสาว วนิชยา แลใจ
74 นางสาว วรารมย์ ทองหนัก
75 นางสาว วารี มากหลาย
76 นาย วรีะลักษณ์ ไคร้ม่วง
77 นางสาว ศรัญญา แก้ววิเชียร
78 นาย ศรัญยู ช่วยบุญชู
79 นาย ศรัณย์ พุทธวงศ์
80 นางสาว ศราวดี ขัติวงศ์
81 นาย ศราวุธ สุทธารมย์
82 นางสาว ศศิชา ศรีเมือง



ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ สกุล
83 นางสาว ศิริกันยา แก้วบุตร
84 นาย ศิริราช สิทธิวงค์
85 นาย ศุภกานต์ ไพรสีเขียว
86 นาย ศุภฤกษ์ พรหมนูน
87 นางสาว ศุภากร ภูพานใบ
88 นาย สก๊อต ธนวัฒน์ เมอร์เรย์
89 นาย สงกรานต์ สุวรรณ์
90 นาย สรวิศ เจริญกิตตน์
91 นาย สิทธิชัย ผิวขาว
92 นางสาว สิรินทรา แสงสกาวรัตน์
93 นางสาว สุฑารัตน์ เอี่ยมสอาด
94 นาย สุทธชัิย บุญพรม
95 นางสาว สุมาพร กองมี
96 นาย เสฎฐวุฒิ พงษ์อุดทา
97 นาย อธิป มาลีรัตนชัย
98 นาย อนุกูล ชัยวร
99 นาย อนุพงษ์ มูลรัตน์
100 นาย อนุรักษ์ กาวิจา
101 นาย อนุสรณ์ สังข์สีเหลือบ
102 นาย อภิสิทธิ์ จิตพนมกาญจน์
103 นาย อภิสิทธิ์ บุญศรีกุล
104 นาย อรุณโรจน์ กันทา
105 นางสาว อาจรีย์ ศิริมาตย์
106 นาย อาทิตย์ ชัยอานนท์
107 นาย อาทินันท์ เอี่ยมมี
108 นางสาว อุบลวรรณ จิตตวิง
109 นางสาว อุมลรัตน์ กุศล
110 นาย เอกราช สระทองเย็น



ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ สกุล
1 นางสาว กนกพร ดวงตัน
2 นางสาว กนกวรรณ ไพรวัลย์
3 นาย กรวิก ธรฤทธิ์
4 นาย กฤตภาส โชติกะชีวิน
5 นาย กษกรณ์ ใจแข็ง
6 นางสาว กัลยารัตน์ แซ่เฒ่า
7 นางสาว กาญจนา แซ่ฉั่ว
8 นางสาว กิตติยา คําปัน
9 นาย จักรกฤษณ์ ศรีวัง
10 นาย จิรศักดิ์ โอดนันท์
11 นางสาว ฐิติรัตน์ นันตา
12 นาย ทิวากร บุญมาคํา
13 นาย ธนโชติ จันทร์สุข
14 นาย ธัญญพิสิษฐ์ อาษากุล
15 นาย นรินทร์ สมประสงค์
16 นางสาว นวรัตน์ กีตา
17 นาย นัฐพงษ์ ชมภูระย้า
18 นาย ปฏิภาณ ทุ่งละออ
19 นาย ปฐมภัทร ตาใจ
20 นางสาว ปทุมวรรณ สมงาม
21 นางสาว พวงผกา ปรีจํารัส
22 นาย มาวิน สอนที
23 นางสาว รุ่งวิมล ปัญญามา
24 นางสาว วิไลพร ไชยชาญ

ประเภทดนตรี จํานวน 31 ราย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ระบบโควตา)
ผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม) 

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 
ประจําปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่



ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ สกุล
25 นางสาว ศศิประภา วงค์คําวัง
26 นาย สถาพร ศรีวรรณตัน
27 นาย สหการ สมศักดิ์
28 นาย อภิวัฒน์ ไชยอุป
29 นางสาว อสมาภรณ์ ทูปแปน้
30 นางสาว อ่อน ปู่หมั่น
31 นาย เอกพจน์ นรชาติวศิน



ลําดับที่ คํานําหน้า ชื่อ สกุล
1 นางสาว กฤชรัตน์ แข่งขัน
2 นางสาว กวินนา มิดดา
3 นาย กสานต์ ใจคํา
4 นางสาว กัญญารัตน์ โฮชิน
5 นางสาว จงจินต์ ป้องสีดา
6 นางสาว ญาณิศา ภักดีสาร
7 นางสาว ดวงนภา แสงคํา
8 นางสาว ทัศนีย์ แสงบุญ
9 นางสาว ธัญชนก อภิชัย
10 นาย ปฎิภาณ หงษ์มานพ
11 นางสาว ปาลิกา ศรีปุริ
12 นางสาว แพรไหม จิตวงษ์
13 นางสาว ภรณ์ชิตา จิตนาน
14 นางสาว ยุคลธรณ์ เพียรทํา
15 นาย วรวุฒิ วงษ์สุรินทร์
16 นางสาว ศิริพร โพธิ์เนียร
17 นางสาว สกุลรัตน์ วงค์ชัย
18 นางสาว สุจิตกานต์ หงสไกร
19 นาย สุวิชา กาญจนาภาส
20 นางสาว อรปรียา มูลสม
21 นางสาว อัจฉรียา ตาปัน
22 นางสาว อุบลรัตน์ บัววัง
23 นาย เอกภพ ต๊ะนา

ประเภทนาฏศิลป์ จํานวน 23 ราย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ระบบโควตา)
ผู้มีความสามารถพิเศษทาง (ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม) 

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 
ประจําปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่


