
 

 
เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบและมีสิทธ์ิ     

เข้าร่วมโครงการพฒันาความเป็นสากลส าหรบันิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ. 2563 
(ด าเนินงานโครงการส าหรบันิสิต) ณ ประเทศสิงคโปร ์และประเทศองักฤษ 

-------------------------------------------------------------------- 
 

รายชื่อผูผ้่านการสอบและมสีทิธิเ์ขา้ร่วม 
โครงการพฒันาความเป็นสากลส าหรบันิสติและบุคลากรมหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. 2563 

 (ด าเนินงานโครงการส าหรบันิสติ) ณ ประเทศสงิคโปร ์และประเทศองักฤษ 

ทุนประเภทท่ี 1 มหาวิทยาลยัสนับสนุนเตม็จ านวนทุน เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศองักฤษ 

ล าดบั รหสันิสิต ช่ือ-สกลุ สงักดั 

1 61010716 นางสาวสุชานันท์ เลศิสุวรรณ คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ

2 61190175 นางสาวรวสิรา จนัทรด์ า คณะทนัตแพทยศาสตร ์

3 62021168 นายพงศภคั สาธุการ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

4 61022168 นายเอกภาพ มาพนัธุ์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

5 62022215 นายศุภกรณ์ ป่ินแก้ว คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

6 61032158 นางสาวนันทวรรณ ยอดเมอืงชยั คณะนิตศิาสตร ์

7 62033914 นางสาวมลัลกิา ดถิกีุล คณะนิตศิาสตร ์

8 62033903 นางสาวปิยะธดิา หนัจงัสทิธิ ์ คณะนิตศิาสตร ์

9 61049662 นางสาวศศกิานต์ ดวงสนทิสกุล คณะพยาบาลศาสตร ์

10 62140205 นายวชริะ พริยิะพงษ ์ คณะพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 

11 62052858 นายพรีพฒัน์ เสรมิทรพัย ์ คณะแพทยศาสตร ์

12 62052870 นางสาวรวสิรา ชุม่เยน็ คณะแพทยศาสตร ์

13 62052768 นางสาวครสิต์มาส มิง่ศรสีุข คณะแพทยศาสตร ์

14 61050259 นายธณญัชนัย อุชโุกศลการ คณะแพทยศาสตร ์

15 62050160 นางสาวปัญญปก ใคร่ครวญ คณะแพทยศาสตร ์

16 62060251 นางสาวศุภรดา การนิไชย คณะเภสชัศาสตร ์

17 61210437 นายจริายุ จนัทรห์อม คณะรฐัศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

18 61510081 นางสาวสุชาวล ีชชู่วย คณะรฐัศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

19 62210922 นายปภาวนิ ปินทะยา คณะรฐัศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

20 61075946 นายปิยวฒัน์ ก าทอง คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์

21 62077541 นางสาวนภสร ชวิ คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบและมีสิทธ์ิ     
เข้าร่วมโครงการพฒันาความเป็นสากลส าหรบันิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ. 2563 

(ด าเนินงานโครงการส าหรบันิสิต) ณ ประเทศสิงคโปร ์และประเทศองักฤษ 
---------------------------------------------------------------------------- 

รายชื่อผูผ้่านการสอบและมสีทิธิเ์ขา้ร่วม 
โครงการพฒันาความเป็นสากลส าหรบันิสติและบุคลากรมหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. 2563 

 (ด าเนินงานโครงการส าหรบันิสติ) ณ ประเทศสงิคโปร ์และประเทศองักฤษ 

ทุนประเภทท่ี 1 มหาวิทยาลยัสนับสนุนเตม็จ านวนทุน เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศองักฤษ (ต่อ) 

ล าดบั รหสันิสิต ช่ือ-สกลุ สงักดั 

22 62077403 นางสาวธดิาวลัย ์เลก็ตวั คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์

23 61075318 นางสาวชลธชิา ธรรมสนธเิจรญิ คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์

24 62074574 นางสาวสริพิร สมเนตร คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์

25 62071354 นายกมัปนนท์ ศรบุีรนิทร ์ คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์

26 62080073 นางสาวเนตรชนก ถิน่ค ารพ คณะวทิยาศาสตร ์

27 62090018 นายกรภทัร ์แสนอาสา คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

28 61390302 นางสาวศริวิรรณ มเีท คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

29 61101874 นางสาวนฤสรณ์  เทยีนแสง คณะวศิวกรรมศาสตร ์

30 62100021 นายกฤษณะ ชายน้อย คณะวศิวกรรมศาสตร ์

31 61100121 นางสาวฐติาพร พาอนิทร ์ คณะวศิวกรรมศาสตร ์

32 62111214 นายชนกานต์ ดนี้อย คณะศลิปศาสตร ์

33 62113047 นายชนิดนัย หุตพิรม คณะศลิปศาสตร ์

34 62112899 นางสาวเมธาว ีวงคต๋์อ คณะศลิปศาสตร ์

35 61121180 นายธรีุตม ์เลาธนไพบูลย ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศลิปกรรมศาสตร ์

36 62130912 นางสาวกญัญาพชัร นววงศกร คณะสหเวชศาสตร ์

37 58340396 นางสาวลกัษณ์ณารยี ์ใจวงศ ์ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา 

38 61202674 นางสาวกณัณิกา  สุขบงกช วทิยาลยัการศกึษา 

39 61207264 นางสาวณัฐธดิา นพทร วทิยาลยัการศกึษา 

40 61206555 นางสาวธารารตัน์  อสิณพงษ ์ วทิยาลยัการศกึษา 

41 62205511 นายยุทธเชษฐ ์ค าสุวตัร ์ วทิยาลยัการศกึษา 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบและมีสิทธ์ิ     
เข้าร่วมโครงการพฒันาความเป็นสากลส าหรบันิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ. 2563 

(ด าเนินงานโครงการส าหรบันิสิต) ณ ประเทศสิงคโปร ์และประเทศองักฤษ 
---------------------------------------------------------------------------- 

รายชื่อผูผ้่านการสอบและมสีทิธิเ์ขา้ร่วม 
โครงการพฒันาความเป็นสากลส าหรบันิสติและบุคลากรมหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. 2563 

 (ด าเนินงานโครงการส าหรบันิสติ) ณ ประเทศสงิคโปร ์และประเทศองักฤษ 

ทุนประเภทท่ี 1 มหาวิทยาลยัสนับสนุนเตม็จ านวนทุน เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสิงคโปร ์   

ล าดบั รหสันิสิต ช่ือ-สกลุ สงักดั 

42 62010166 นางสาวปพฒันภา อิน่แก้วมูล คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาต ิ

43 62020853 นายเกยีรตสิุรกัษ์ วงศช์ยั คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

44 61021819 นายประกาศติ ละออง คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

45 62022800 นางสาวพลอยตะวนั ป่ินมาศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

46 61030370 นางสาวชรนิรตัน์ อนิทะไชย คณะนิตศิาสตร ์

47 61033205 นางสาวอนัญญาลกัษณ ์ทนน้อย คณะนิตศิาสตร ์

48 62033262 นางสาวพรสวรรค ์ฉัตรรตันกมัพล คณะนิตศิาสตร ์

49 61049729 นางสาวเสาวภา จนัทะภา คณะพยาบาลศาสตร ์

50 61050226 นางสาวนาวณีัฐ ค านงึ คณะแพทยศาสตร ์

51 62054692 นางสาวนิชานันท์ สุวนิัย คณะแพทยศาสตร ์

52 61351040 นางสาวศริดา สวนแสดง คณะแพทยศาสตร ์

53 62053017 นางสาวศรณัยพ์ร เชื้อหมอ คณะแพทยศาสตร ์

54 61060430 นางสาวชนสิร วรรณกรจ่าง คณะเภสชัศาสตร ์

55 61210662 นายณพวุฒ ิอุ่นเรอืน คณะรฐัศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

56 61510070 นางสาวอสิระ แสนพนัศริ ิ คณะรฐัศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

57 61510137 นายชชัตคิุณ สแีดง คณะรฐัศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

58 61510328 นายวรยุตต์ เทยีนสมจติร คณะรฐัศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

59 62072071 นางสาวศรณัยา วสิุทธิเ์สรวีงั คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์

60 62072027 นางสาวกรกนก เงนิเยน็ คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์

61 61375037 นายศตวรรษ เชื้อสุจนัทร ์ คณะวทิยาการจดัการและสารสนเทศศาสตร ์

    



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบและมีสิทธ์ิ     
เข้าร่วมโครงการพฒันาความเป็นสากลส าหรบันิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ. 2563 

(ด าเนินงานโครงการส าหรบันิสิต) ณ ประเทศสิงคโปร ์และประเทศองักฤษ 
---------------------------------------------------------------------------- 

รายชื่อผูผ้่านการสอบและมสีทิธิเ์ขา้ร่วม 
โครงการพฒันาความเป็นสากลส าหรบันิสติและบุคลากรมหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. 2563 

(ด าเนินงานโครงการส าหรบันิสติ) ณ ประเทศสงิคโปร ์และประเทศองักฤษ 
 

ทุนประเภทท่ี 1 มหาวิทยาลยัสนับสนุนเตม็จ านวนทุน เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสิงคโปร ์(ต่อ) 

ล าดบั   รหสันิสิต    ช่ือ-สกลุ     สงักดั 
 

62 62081186 นางสาวณัฐธดิา ใจเทีย่ง คณะวทิยาศาสตร ์

63 61090545 นางสาววรรณิกา  ชมุภูเรอืน คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

64 62091884 นางสาวปิยะดา ปัญญาวงค ์ คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

65 62101189 นายธนกฤต แก้วศรงีาม คณะวศิวกรรมศาสตร ์

66 62103079 นายสริธรี ์ ศรราช คณะวศิวกรรมศาสตร ์

67 61101863 นางสาวนฤภร  โพธิศ์ร ี คณะวศิวกรรมศาสตร ์

68 61112517 นายอภวุิฒ ิ สงักวนิ คณะศลิปศาสตร ์

69 61113899 นางสาวนันทพิร  เรอืงเดช คณะศลิปศาสตร ์

70 61410518 นายกรกฎ แสนบ่อแก้ว คณะศลิปศาสตร ์

71 62131014  นางสาวดลยา มกีล ่า คณะสหเวชศาสตร ์

72 62130978 นางสาวณภทัรา วงศช์่างเงนิ คณะสหเวชศาสตร ์

73 58340406 นางสาวอชริญาณ ์วรรณศร ี โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา 

74 61203002 นางสาวธญัลกัษณ์  จนีประโคน วทิยาลยัการศกึษา 

75 61207253 นางสาวชุตมิณฑน์  มาพรกิ วทิยาลยัการศกึษา 

76 62203542 นายธรีภทัร ์ บานฤทยั วทิยาลยัการศกึษา 

77 62205263 นายจริภทัร  ฝอยทอง วทิยาลยัการศกึษา 

    

    

    

  
 
 
 

 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบและมีสิทธ์ิ     
เข้าร่วมโครงการพฒันาความเป็นสากลส าหรบันิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ. 2563 

(ด าเนินงานโครงการส าหรบันิสิต) ณ ประเทศสิงคโปร ์และประเทศองักฤษ 
---------------------------------------------------------------------------- 

รายชื่อผูผ้่านการสอบและมสีทิธิเ์ขา้ร่วม 

โครงการพฒันาความเป็นสากลส าหรบันิสติและบุคลากรมหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. 2563 
(ด าเนินงานโครงการส าหรบันิสติ) ณ ประเทศสงิคโปร ์และประเทศองักฤษ 

 

ทุนประเภทท่ี 2 มหาวิทยาลยัสนับสนุนครึ่งหน่ึงของทุน และคณะ/วิทยาลยั/โรงเรยีนสาธิต อาจสนับสนุน    
                     อีกครึ่งหน่ึงของทุน เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศองักฤษ 

ล าดบั   รหสันิสิต   ช่ือ-สกลุ    สงักดั 
 

78 61040843 นางสาวสุกญัญา สุขใจ คณะพยาบาลศาสตร ์

79 61089981 นางสาวกนกวรรณ จบศร ี คณะวทิยาศาสตร ์

    

ทุนประเภทท่ี 2 มหาวิทยาลยัสนับสนุนครึ่งหน่ึงของทุน และคณะ/วิทยาลยั/โรงเรยีนสาธิต อาจสนับสนุน 

                     อีกครึ่งหน่ึงของทุน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ประเทศสิงคโปร ์

ล าดบั รหสันิสิต     ช่ือ-สกลุ คณะ/วิทยาลยั/โรงเรียนสาธิต 

80 62040170 นางสาวจนิต์จุฑา วงศใ์หญ ่ คณะพยาบาลศาสตร ์

81 62080163 นางสาวธนัวรนิทร ์จงจติต์โพธา คณะวทิยาศาสตร ์

    

   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลยัพะเยา เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านการสอบและมีสิทธ์ิ     
เข้าร่วมโครงการพฒันาความเป็นสากลส าหรบันิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ. 2563 

(ด าเนินงานโครงการส าหรบันิสิต) ณ ประเทศสิงคโปร ์และประเทศองักฤษ 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

รายชื่อผูผ้่านการสอบและมสีทิธิเ์ขา้ร่วม 

โครงการพฒันาความเป็นสากลส าหรบันิสติและบุคลากรมหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. 2563 
(ด าเนินงานโครงการส าหรบันิสติ) ณ ประเทศสงิคโปร ์และประเทศองักฤษ 

 

ทุนประเภทท่ี 3 คณะ/วิทยาลยั/โรงเรยีนสาธิต สนับสนุนเตม็จ านวนทุน เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศองักฤษ   

ล าดบั รหสันิสิต ช่ือ-สกลุ สงักดั 

82 60110806 นางสาวชนญัชดิา ครุฑธานุชาต ิ คณะศลิปศาสตร ์

    

ทุนประเภทท่ี 3 คณะ/วิทยาลยั/โรงเรยีนสาธิต สนับสนุนเตม็จ านวนทุน เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสิงคโปร ์ 

ล าดบั รหสันิสิต       ช่ือ-สกลุ คณะ/วิทยาลยั/โรงเรียนสาธิต 

83 61040292 นางสาวหมีส่ ึเชอหมื่อกู ่ คณะพยาบาลศาสตร ์

84 62040822 นางสาวสุพรรษา วจิติรสกุลศกัดิ ์ คณะพยาบาลศาสตร ์

85 61380031 นางสาวอภชิญา  ไชยขนัธ ์ คณะวทิยาศาสตร ์

    

ทุนประเภทท่ี 4 ทุนสว่นตวั (ผู้เข้ารว่มโครงการจ่ายเตม็จ านวนทุน) เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสิงคโปร ์

ล าดบั รหสันิสิต       ช่ือ-สกลุ คณะ/วิทยาลยั/โรงเรียนสาธิต 

86 61140327 นางสาวรมติา เหลีย่มแฉ่ง คณะพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 

87 62140351 นางสาวธญัพมิล อะกะเรอืน คณะพลงังานและสิง่แวดลอ้ม 

88 61068180 นางสาวสติานันท์ ชาทองยศ คณะเภสชัศาสตร ์

    

    

    

    
                     

 

 


