
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง  ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี  

ประจ าภาคการศึกษา 256๓ ครั้งที่ ๒ 
------------------------- 

ตามท่ีนักศึกษาได้ยื่นค าร้องเพ่ือขอโอนผลการเรียนและขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี 
แล้วนั้น  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี           
พ.ศ. 2557 หมวด 7 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน ข้อ 39 และข้อ 40   

คณะกรรมการพิจารณาการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี               
ได้มีมติอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ประจ าภาคการศึกษา 256๓                
ครั้งที่ ๒ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์การเทียบรายวิชา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
เทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2557 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบ
โอนผลการเรียน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ยกเว้นการเรียน พ.ศ. 2557 เห็นสมควรประกาศแจ้งผลการพิจารณาให้นักศึกษาทราบดังนี้ 

 
๑. ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอนผลการเรียน จ านวน ๒ คน 
 ๑.๑ ภาคปกต ิ จ านวน ๑ คน 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา หน่วยกิตท่ีอนุมัต ิ

1 62144015 นางสาวสุธาสิน ีสุสามปัน นิเทศศาสตร์ 39 
 
๑.๒ ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์  จ านวน ๑ คน 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา หน่วยกิตท่ีอนุมัต ิ

1 63222209 นางสาวปาริชาติ เตชะคง การพัฒนาชุมชน 51 
 
๒. ผู้ที่ได้รับการอนุมัตยิกเว้นการเรียน จ านวน ๖๘ คน 

๒.๑. ภาคปกติ  จ านวน ๕๕ คน 
ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา หน่วยกิตท่ีอนุมัต ิ
1 61133111 นางสาวปภัสชฎา ทาดวงแก้ว เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
2 61133135 นายอนุรักษ์ เล็กปัญญาโรจน์ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
3 61133138 นายฤทธิไกร วงค์หาญ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
4 61142353 นางสาวมาริสา นวลติ การพัฒนาชุมชน 6 
5 61143643 นายกีรติ อินไชย เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 24 
6 62124254 นายอรรถพล ค าจริง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 

 



 
ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา หน่วยกิตท่ีอนุมัต ิ
7 62133001 นายกมล เรืองโรจน์วิชัย เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
8 62133002 นายภาณุพงศ์ เปาหลิกหลี้ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
9 62133004 นางสาวปริญชนา สุขแก้ว เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 

10 62133005 นางสาวปิยะมาศ นารีสกุลมาศ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
11 62133008 นางสาวอรจิรา วัชรธรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
12 62133010 นายเกียรติศักดิ์ ปาณะวงศ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
13 62133011 นายปลื้ม แย้มขยาย เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
14 62133012 นายจิรศักดิ์ ทิพย์พงดา เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
15 62133014 นายณัฐพงษ์ โม่งจันทร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
16 62133016 นายธนวัฒน์ พรพนาสกุลทอง เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
17 62133018 นายนวพล พิบูลย์ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
18 62133019 นายนันทวัฒน์ ดาววนาชัย เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
19 62133020 นายจิตรทิวัส โชติวรรณ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
20 62133024 นายอภิเชษฐ์ สุนันตา เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
21 62133025 นายเอกชัย อุดป้อ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
22 62133026 นางสาวธัญญารัตน์ ทองค า เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
23 62133027 นางสาวนันทกานต์ ไชยยา เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
24 62133028 นายณัฐนันท์ กองมณี เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
25 62133029 นายทักษิณ สุนันตา เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
26 62133030 นายปรมัตถ์ มูลใจ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
27 62133031 นายหน่อ  เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
28 62133032 นายอนันตชัย บุญใส่ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
29 62133033 นายอัครเดช โรจน์ทรรศนีย์ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
30 62133034 นายกษิดิศ สิทธิชัยค า เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
31 62133035 นางสาวกานดา วงค์อ้าย เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
32 62133036 นางสาวธัญลักษณ์ เตมีศักดิ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
33 62133038 นางสาววาสนา เทอแล เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
34 62133040 นายกิตติชัย สุวรรณปัญญา เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
35 62133041 นายเจษฎา ชูเจริญสัมพันธ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
36 62133042 นายณัฐชนน ขัดมูล เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 

 



ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา หน่วยกิตท่ีอนุมัต ิ
37 62133043 นายณัฐพงศ์ ปินเงิน เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
38 62133044 นายณัฐพงศ์ วันดี เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
39 62133045 นายธนวิชญ์ บริบูรณ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
40 62133047 นายผดุงกิจ ลลิตลักษมานนท์ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
41 62133048 นายพัฒนพงศ์ ทองศิริ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
42 62133049 นายพันธนาการ ไชยนุรักษ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
43 62141076 นายพีระพงษ์ ศรีเที่ยง คอมพิวเตอร์ศึกษา 14 
44 62141472 นายเกริกชัย ช านาญ ภาษาจีน 12 
45 62142296 นางสาวคณิสสร ห้วยทราย การพัฒนาชุมชน 6 
46 62142299 นางสาวณัฐนรี มูลฐี การพัฒนาชุมชน 45 
47 62142768 นายอภิเปรม ภาวงศ์ไชย ภาษาญี่ปุ่น 27 
48 62144274 นายบัณฑิต ชัยกันทะ นิเทศศาสตร์ 15 
49 62152817 นางสาวรัชนีกร สุภาลม ศิลปะการแสดง 9 
50 63122400 นายจิรพงษ์ เสวิกะ การพัฒนาชุมชน 3 
51 63122542 นายฆนาการ ลาภเกิด ดนตรีสากล 29 
52 63141542 นางสาวเวธกา กาจักร์ จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) 12 
53 63141546 นางสาวอริสรา อินทนุ จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) 12 
54 63141555 นางสาวกัญญารัตน์ งอกไม้ จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) 3 
๕๕ 63144620 นายชินกร หมื่นไชยศรี นิเทศศาสตร์ 24 

 
๒.๒ ภาคปกติ นานาชาติ จ านวน  ๑ คน 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา หน่วยกิตท่ีอนุมัต ิ

1 62628994 
นางสาวกมลชนก ทองค า
ธรรมชาติ 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 

54 

 
๒.3 ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย ์จ านวน ๑๓ คน 

ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา หน่วยกิตท่ีอนุมัต ิ
1 60222331 นายธนวัฒน ์เทพกัณฑ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 6 
2 60233026 นายทนุพงษ์ รักเมือง เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
3 61233006 นางสาวพิชญ์ญา ชลหาญ เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 18 
4 62224094 นางสาวรัตน์ติการ์ มะลิกา การจัดการ 3 
5 63222414 นางสาวศิริพร เตชะเทพ นิติศาสตร์ 30 



 
ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา หน่วยกิตท่ีอนุมัต ิ
6 63222423 นายณรงค์ศักดิ์ อุดรบุญเขต นิติศาสตร์ 13 
7 63222601 นางอณัญญา อินทเวช ภาษาจีน 30 
8 63222609 นางสาวนงค์รัตน์ สมภารจันทร์ ภาษาจีน 30 
9 63222813 นางสาวจารุวรรณ สิทธิ รัฐประศาสนศาสตร์ 24 

10 63224022 นางสาวณัฐมล พฤฒาพันธุ์ชัย การจัดการ 45 
11 63224220 นายณัฐดนัย บุญสิ้ว การตลาด 39 
12 63224311 นางสาวทัชทิชา เรือนชาย การบัญชี 30 
13 63224344 นายณัฐพล ฟูชื่น การบัญชี 6 

 
ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการอนุมัติให้ยกเว้นการเรียน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ติดต่อส านักทะเบียนและ

ประมวลผล นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 256๔ เพ่ือรับค าร้องฯ ไป ช าระเงินค่าธรรมเนียม              
การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนที่งานการเงิน กองคลัง จากนั้นให้ส าเนาค าร้องไว้ 1 ชุด 
แล้วน าค าร้องฯ ฉบับจริง ส่งคืนที่ส านักทะเบียนและประมวลผล ผลการอนุมัตินี้จะสมบูรณ์เมื่อผู้ที่มีรายชื่อได้
ด าเนินการตามข้ันตอนดังกล่าวครบถ้วนแล้วเท่านั้น 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม  พ.ศ. 256๔ 
 

  
             (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล)   
          รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


