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ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง (2ปี)  
สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (วศ.บ.) (วิชาเอกวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ และ 

วิชาเอกวิศวกรรมนวัตกรรมเกษตร) วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ภายใต้กิจกรรม : พัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ) จ านวน 80 ทุน 

ประจ าปีการศึกษา 2566 
 

 

ตามทีว่ิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไดเ้ปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ภาคปกติ ตามความต้องการของคณะ ประจ าปีการศึกษา 2566 
โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภายใตก้ิจกรรม : พัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ) 
พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จ านวน 80 ทุน โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2566 นั้น 

 

  บัดนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง 
(2 ป)ี ในปีการศึกษา 2566 ดังมีรายชื่อแนบท้ายตามประกาศนี้ จึงประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ ดังนี้ 
 

1. ประกาศผล และการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 
1.1 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกที่ admissions.mju.ac.th  ในวันที่ 
5 เมษายน 2566 

1.2 การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
1.2.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถพิมพ์ใบช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา Pay-in 

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ admissions.mju.ac.th เพ่ือน าไปช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน 
19,500 บาท ในระหว่างวันที่ 5 – 10 เมษายน 2566 (ไม่ต้องจัดส่งหลักฐานการช าระเงิน) สามารถ
ตรวจสอบสถานะการรับช าระเงินดังกล่าว ได้ในวันถัดไปเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์)  

- ช าระผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร (ไม่มีค่าบริการ) ภายในเวลา 
22.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2566 

- ช าระได้ที่บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด (7-Eleven) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (มีค่าบริการ 
10 บาท) ภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2566 

   -ร่าง- -ร่าง- 

- ช าระผ่านบัตร... 
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- ช าระผ่านบัตรเครดิต Master Card หรือ VISA ได้ที่บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด 
(7-Eleven) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ (ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 1.25% และค่าธรรมเนียม 10 บาท) ภายใน
เวลา 22.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2566 

1.2.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุกประเภทการเข้าศึกษาต่อ) ที่ได้ท าการ
ช าระเงินค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถไป
สมัครสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในรอบถัดไปได้ เว้นแต่ไปท าการสละเงินค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ  

1.3 อัตราค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565                   
  ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2563) ได้ที่ admissions.mju.ac.th 
 

1.4 การตัดสิทธิ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกประเภท 
1.4.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่ส าเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 ให้ถือว่า         

ถูกตัดสิทธิ์ และสงวนสิทธิ์ไม่ท าการคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ 
1.4.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในระหว่างวันที่ 5 - 10 

เมษายน 2566 ถือว่าสละสิทธิ์  
1.4.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ท าสัญญาขอรับทุนการศึกษา ถือว่าไม่ขอรับทุนการศึกษา และ

ต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยตนเอง 
1.4.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัว (ผ่านระบบรายงานตัวออนไลน์) ในระหว่างวันที่ 

1 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ถือว่าสละสิทธิ์ 
1.4.5 ผู้ผ่านการคัดเลือกไม่น าส่งใบแสดงผลการเรียนฉบับจบการศึกษาในระยะเวลา 

ที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ด าเนินการออกรหัสนักศึกษาให้ และสงวนสิทธิ์ไม่ท าการคืนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

2. เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา และชดใช้ทุนศึกษา 
2.1 ทุนการศึกษานี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และให้ต่อเนื่องตลอดหลักสูตร (4 ภาค

การศึกษา หรือภายในระยะเวลา 2 ปี เท่านั้น) จนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
2.2 ทุนการศึกษานี้เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 72,000 บาท และภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท  
 2.3 นักศึกษาทุนการศึกษานี้ จะต้องมีผลการศึกษา GPAX 2.50 ขึ้นไป (หากต่ ากว่าที่ก าหนด ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถพิจารณาระงับการให้ทุนศึกษาได้ ) ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องรายงานผล
การศึกษาทุกภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบ ภายหลังจากผลการศึกษาออกครบ 
ภายในระยะเวลา 30 วัน 

2.4 นักศึกษาทุนการศึกษานี้ จะต้องมีความประพฤติดี มีจิตอาสาช่วยเหลืองานของวิทยาลัย
พลังงานทดแทน และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดหลักสูตร (4 ภาคการศึกษา หรือภายในระยะเวลา 2 ปี เท่านั้น) 

 
2.5 นักศึกษาทุน... 
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2.5 นักศึกษาทุนการศึกษานี้ หากไม่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี หรือท าการขอย้าย
สาขาวิชาภายในคณะ/ต่างคณะ หรือได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือขอลาออก จะต้องชดใช้ทุนการศึกษา
ที่ได้รับไป พร้อมดอกเบี้ยปรับ เป็นจ านวนหนึ่งเท่าของทุนการศึกษาที่ได้รับ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับ
จากวันที่ได้รับแจ้ง จากประกาศรายชื่อผู้ถูกระงับทุน หรือได้รับหนังสือเรียกให้ชดใช้ทุน 

2.6 ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา รายงานตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในการขอรับ
ทุนการศึกษา (จัดท าสัญญาขอรับทุน ) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตามที่
วิทยาลัยพลังงานก าหนด โดยจัดเตรียมเอกสาร ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(ของนักศึกษา และผู้ปกครอง อย่างละ 3 ชุด) 

3. การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  
3.1 การรับก าหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดาวน์โหลดก าหนดการ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ในวันที่ 
1 พฤษภาคม 2566 และดาวน์โหลดคู่มือรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 
2 มิถุนายน 2566 ได้ที่ admissions.mju.ac.th เป็นต้นไป 

 

3.2 การรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ (ผ่านระบบออนไลน์) 
นักศึกษาใหม่ทุกคนเมื่อช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วให้รายงานตัว (ผ่านระบบ

รายงานตัวออนไลน์) เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ที่ admissions.mju.ac.th ในระหว่างวันที่ 1 
พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 โดยสั่งพิมพ์เอกสารรายงานตัวทั้งหมดไว้ (ยังไม่ต้องจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ใดๆ ไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้)  

นักศึกษาใหม่ต้องตรวจสอบสถานะการ อัปโหลดไฟล์เอกสารที่ admissions.mju.ac.th 
หากเอกสารไม่ถูกต้องหรือให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติมจะมีข้อความแจ้งเตือนที่หน้าเว็บอัปโหลดไฟล์โดยนักศึกษา
ใหม่ต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 7 มิถุนายน 2566 หากนักศึกษาใหม่ไม่ด าเนินการแก้ไข
หรือ อัปโหลดไฟล์ให้ถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะไม่ด าเนินการออกรหัสนักศึกษาให้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

4. การตรวจร่างกาย 
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 

และอัปโหลดผลการตรวจร่างกายผ่านระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม่ออนไลน์ที่ admissions.mju.ac.th 
ในระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566 ติดต่อสอบถาม : งานอนามัยและพยาบาล โทรศัพท์ 0 5387 
3074, 0 5387 3075 

5. การรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย 
 นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องรายงานตัวเข้าหอพัก ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน โดยวิทยาลัยจะสนับสนุน
ค่าธรรมเนียมหอพัก ให้ตลอดหลักสูตร (4 ภาคการศึกษา) 
 

6. การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2566 
นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ 

และกิจกรรมพิธีมอบสัญลักษณ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีการศึกษา 2566 ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

7. การแต่งกาย... 
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7. การแต่งกายของนักศึกษาใหม่ 

นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา 
พ.ศ. 2562 ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 0 5387 3072 หรือเพจเฟสบุ๊ค : งานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

8. การจัดการเรียนการสอน และการเปิดภาคการศึกษา 
มหาวิทยาลัยก าหนดเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 

(มหาวิทยาลัยจะท าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ให้นักศึกษาใหม่ทุกคน) ตรวจสอบรหัส
นักศึกษา ผลการลงทะเบียนเรียน และตารางเรียน ได้ที่ http://reg.mju.ac.th 

 

ประกาศ  ณ วันที่  5  เมษายน  พ.ศ.  2566 
 

                                                                          

 
 
                                            (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 
                        รองอธิการบดี  ปฏิบัติการแทน 

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTI3ODc4&method=inline
https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTI3ODc4&method=inline
https://www.facebook.com/winimaejo
https://www.facebook.com/winimaejo
http://reg.mju.ac.th/


ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-นำมสกุล สถำบันเดิม

1 6615125001 นายกิติกร สมบูรณ์พูลเพ่ิม โรงเรียนโปลีเทคนิคลานนา

2 6615125002 นายเขมชาติ แลเชอ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

3 6615125003 นายคมสันต์ เเสงสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

4 6615125004 นายคีตะ เพ่ิมพูล วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

5 6615125005 นายจรัล ยอดทองเลิศ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

6 6615125006 นายจักรพรรณ พลหาญ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

7 6615125007 นายแจ็ค พ่ีจ่า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

8 6615125008 นายชยานิษฐ์ แสนพะวัง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

9 6615125009 นายชาตพล พะแฮ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

10 6615125010 นายโชติพิษิฐ วงศ์เจริญวรภัค วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

11 6615125011 นายฐาปนพงศ์ ค าสุข วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

12 6615125012 นางสาวณัฐณิชา ดวงใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์

13 6615125013 นางสาวณุรแอมมีย์ สะนอ วิทยาลัยชุมชนยะลา

14 6615125014 นายธนวัฒน์ แสนอ้าย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

15 6615125015 นายธีรกิจ สีนาเมือง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

16 6615125016 นายธีรชัย สถิตย์ม่ัน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

17 6615125017 นายนครินทร์ เช้ือค าลือ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง

18 6615125018 นายนพดล ลือชัย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

19 6615125019 นายนันทวัฒน์ กันยานัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

20 6615125020 นายปรัชญา ชัยลัภนสวัสด์ิ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

21 6615125021 นายปราชญา เพ่ิมพูล วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

22 6615125022 นายพุฒิพงศ์ เป็งศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

23 6615125023 นายรัฐศาสตร์ กันชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

24 6615125024 นางสาวรัตนา ขันทีท้าว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

25 6615125025 นางสาวลักษณ์ชนก ทองแต้ม วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

26 6615125026 นางสาวลัดดาวัลย์ อ่อนจงไกร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

27 6615125027 นายวสุธร แก่นแก้ว วิทยาลัยเทคนิคล าปาง

28 6615125028 นางสาววันไฮซูม บินยามะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส

29 6615125029 นางสาววัสนนันท์ ไชยลวน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

30 6615125030 นางสาววิชิตา ผลจันทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

31 6615125031 นายศักด์ิสิทธ์ิ กติกาพืชทรัพย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

32 6615125032 นายศุภฤกษ์ อัศวรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

33 6615125033 นายสนธยา อร่ามคีรีไพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

34 6615125034 นายสวัสด์ิ บุตดาห์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

35 6615125035 นายสุรศักด์ิ อุดมพืช วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

36 6615125036 นายสุริวัตน์ แก้วค า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

37 6615125037 นายหลู่ จองค า วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ประกาศรายช่ือนักศึกษาทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเน่ือง (2ปี) 
สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (วศ.บ.) วิชาเอกวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ 

และ วิชาเอกวิศวกรรมนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภายใต้กิจกรรม : พัฒนาก าลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ)

ออกรหัสนักศึกษำแล้ว



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-นำมสกุล สถำบันเดิม

38 6615125038 นายอติราช วันสา วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

39 6615125039 นายอนุกูล ค านวนสินธ์ุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

40 6615125040 นายอนุพงค์ ปัญญาก๋อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

41 6615125041 นายอภิสิทธ์ิ วิทยาเรืองศรี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

42 6615125042 นางสาวอาร์นี มะดาเจ๊ะเฮง วิทยาลัยชุมชนยะลา

ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-นำมสกุล สถำบันเดิม

1 นางสาวจินดาภา วงศ์กลม มหาวิทยาลัยราภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

2 นางสาวชนนเนษฎ์ อ่อนคง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

3 นางสาวชนัญชิดาวรณีนพคุณ ตาชะนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา

4 นางสาวญารินดา สือแม็ง วิทยาลัยชุมชนยะลา

5 นางสาวณัฐฐ์ริษสา วงษ์เจริญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

6 นางสาวภิญญดา เจริญมี วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น แห่งท่ี 2

7 นางสาวลลิตา กุนยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

8 ช าระแล้ว นางสาวสุพรรษา ฤาชา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

9 นางสาวอรพินท์ ก่ันนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

10 ช าระแล้ว นายไกรศรี ทาค าสุข วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

11 นายกิตติธัช แผ่นทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

12 นายกิตติพศ เด่นดอกไม้ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

13 ช าระแล้ว นายกุศล มูลดับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

14 นายคเณศ แสนทิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15 นายจิรสิน สารบุรุษ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

16 นายฉันทพล สิงห์เล็ก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

17 นายชโยดม ภิญโญ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

18 นายณัฐพงษ์ แก้วศรีแดง วิทยาลัยเทคนิคล าปาง

19 นายณัฐภาคย์ ก่ิงเกษ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

20 ช าระแล้ว นายณัฐวุฒิ เทพวรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

21 นายดีต้า ศุภกรสงเคราะห์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

22 ช าระแล้ว นายธนวัฒน์ อุดทาโกสม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

23 นายธนวัต ทรงบุญธรรม วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด

24 ช าระแล้ว นายธนะชัย ลาวงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

25 ช าระแล้ว นายธนา ถามัง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม

26 นายธนาธร รัตนา วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

27 นายธรรมรักษ์ แสงเมือง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

28 นายธีระยุทธ กุลชาติ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

29 ช าระแล้ว นายนพพร พิมพโคตร วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

30 นายนภัทร ล้ิมธนัญชกร วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

31 นายนภัสกร พนากิจไพวัลย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

32 นายนายณัฐกมล ฤทธ์ิเรืองโรจน์ โรงเรียนโปลีเทคนิคลานนา

33 ช าระแล้ว นายบุรินทร์ โยธะวงษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

ขอให้ผู้มีรำยนำมดังต่อไปน้ี ติดต่อขอช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำล่วงหน้ำ 11,500 บำท (ยอดเต็ม 19,500 บำท)
และกำรท ำสัญญำขอรับทุนกำรศึกษำ บัดน้ี ถึงวันท่ี 20 เมษำยน 66 เท่ำน้ัน

ติดต่อขอใบช ำระเงินได้ทำง เพจ : mjuadmission
พ้นก ำหนดถือว่ำสละสิทธ์ิกำรรับทุนกำรศึกษำ เน่ืองจำกมหำวิทยำลัยจะต้องด ำเนินกำรออกรหัสนักศึกษำวันถัดไป

ติดต่อสอบถำมเร่ืองทุนกำรศึกษำ : อำจำรย์อุทัยวรรณ Tel. 08 7658 6465 หรือคุณโสภำ Tel. 08 9558 4568



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-นำมสกุล สถำบันเดิม

34 ช าระแล้ว นายพงษ์ดนัย สิงหนาท วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

35 นายพรพุฒิ มาเยอะ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร

36 นายพัชรพล โพธิโพชน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

37 นายพัศรศิลป์ ดลโชติทณเดช วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

38 นายพิชัย พลเตโชดม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

39 นายพิพัฒน์ เลิศบุญแก้ว วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู

40 ช าระแล้ว นายพิสิษฐ์สรรค์ ยอดปนันท์ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง

41 ช าระแล้ว นายพีรศักด์ิ เกิดศักด์ิ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม(ช่างกลสยาม)

42 นายภราดร ตระเวนพนาวัลย์ วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด

43 นายภาคภูมิ ทรงสุขใจ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

44 นายภูริณัฐ ไข่ทอง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

45 นายภูริทัต สุธรรมมา โรงเรียนช่างกลอุดรธานี

46 นายภูวดล วิกัน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

47 ช าระแล้ว นายมะฟาอิส มิหิแอ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

48 นายยศพล บ่อโทนด า วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

49 นายรพีพัฒน์ สมบัติศรี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

50 นายรวิชญ์ ปิงขอด วิทยาลัยเทคนิคล าปาง

51 ช าระแล้ว นายรัฐวิทย์ ชาวเขียววงศ์ วิทยาลัยการอาชีพเถิน

52 ช าระแล้ว นายฤทธิเบส ดวงชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

53 ช าระแล้ว นายวรวุฒิ เทพสาย วิทยาลัยเทคนิคล าปาง

54 นายวิเศษสิน ปินไชย วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

55 นายศิริวุฒิ ใจวรรณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

56 ช าระแล้ว นายศุภโชติ สุวรรณาลัย วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

57 ช าระแล้ว นายสิรภพ ทิพย์สุบรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

58 ช าระแล้ว นายสุเทพ ชัยนันตา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

59 ช าระแล้ว นายสุรกิจ ใจซ่ือ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

60 นายเอกชัย แก้วยองผาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

61 นายเอกรัตน์ รัตนศิลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

62 นายอุสมาน อามีน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร

63 Mr. Vonglee Senchittapanya วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ สปป.ลาว

64 Mr. Tai Yang วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ สปป.ลาว

65 Mr. Voy Vannaphoum วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ สปป.ลาว

66 Mr. Lar Selma Nissan วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ภาคเหนือ สปป.ลาว

67 Mr. Phonepasert Inthalat วิทยาลัยเทคนิคและการอาชีพหลวงพระบาง สปป.ลาว


