
 
ประกาศคณะผลิตกรรมการเกษตร 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาของบริษัท  แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์  จ ากัด 
ประจ าปีการศึกษา  2563 

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

  ตามประกาศคณะผลิตกรรมการเกษตร  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2563  ได้ประกาศ     
รับ สมั ค รขอรับทุ น การศึ กษ าของบริษั ท   แปซิ ฟิ ก เมล็ ด พัน ธุ์   จ ากั ด   ให้ แก่ นั กศึ กษ าคณ ะ                     
ผลิตกรรมการเกษตร  ที่เป็นนักศึกษาไทย  จ านวน  10  ทุน ๆ ละ  5,000  บาท  และให้นักศึกษาจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จ านวน  4  ทุน ๆ  ละ  5,000  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
70,000  บาท  ไปแล้วนั้น 
 

  บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วและคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  ดังนี้ 
 

นักศึกษาไทย 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล รหัส สาขาวิชา 

๑ นางสาวกัญญารัตน์  ชาติมนตรี 6001105305 อารักขาพืช 
๒ นางสาวจุฑามาศ  สุ่มมาตย์ 6001105316 อารักขาพืช 
๓ นายธีรภัทร  เทียมเทศ 6101124317 เกษตรเคมี 
๔ นายฐิติกร  สมพงษ์ 6101124313 เกษตรเคมี 
๕ นายอรุณ  มุละสิวะ 6301122074 ส่งเสริม 
๖ นายอดิศร  โนนนอก 6301122072 ส่งเสริม 
๗ นางสาวธนิชญกานต์  เครืออินทร์ 6101113318 ปฐพีศาสตร์ 
๘ นางสาวกรณิการ์  หมีดง 6101113305 ปฐพีศาสตร์ 
๙ นางสาวธนัชชา  โสมนัส 6101113315 ปฐพีศาสตร์ 

๑๐ นายวรพรรณ  ชัยวรรณ 6101113328 ปฐพีศาสตร์ 
๑๑ นางสาวแคทรียา  โลกะวิทย์ 6201102318 พืชสวน 
๑๒ นางสาวอนิสา  เกริ่นสระน้อย 6101124328 เกษตรเคมี 
๑๓ นางสาวนทีกานต์  นิจผล 6101124318 เกษตรเคมี 
๑๔ นางสาวอภัสรา  ธุระกิจ 6301122073 ส่งเสริม 
๑๕ นายวิษณุ  ประมูลทรัพย์ 6301122063 ส่งเสริม 
๑๖ นางสาวธนัญธิดา  เอ่ียมมาก 6001105318 อารักขาพืช 
๑๗ นายกีรติ  นิคมไพบูลย์ 6301122006 ส่งเสริม 
๑๘ นางสาวฐิติมา  มูลตรี 6301122016 ส่งเสริม 

   



 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล รหัส สาขาวิชา 

19 นายกิตติพร  ใจมา 6101126323 วิทยาการสมุนไพร 
๒๐ นางสาวพิลาวัณย์  หอมใบบัว 6001105383 อารักขาพืช 
๒๑ นางสาวอภิญญา  ยอดคีรี 6101124329 เกษตรเคมี 
๒๒ นางสาวกรรณภิรมย์  ศรีกระจ่าง 6101124302 เกษตรเคมี 
๒๓ นางสาวนัทธฤดี  ใจแก้ว 6201126309 วิทยาการสมุนไพร 
๒๔ นางสาวชฎาพร  สุขใจ 6201126305 วิทยาการสมุนไพร 
๒๕ นางสาวสกาว  ธนชัยพงศ์พันธ์ 6301101041 พืชไร่ 
๒๖ นางสาวพัชราภรณ์  อ่วมเกิด 6201126311 วิทยาการสมุนไพร 

 
นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล รหัส สาขาวิชา 

๑ นางสาววิสาคร  ดวงพระจันทร์ 6301222020 ส่งเสริม 
๒ นางสาวศรีไคร  สมนึก 6301222021 ส่งเสริม 
๓ นายบังอาด  มณี 6301222008 ส่งเสริม 
๔ นางสาวฮือนู  ลาวกิ่ง 6301222034 ส่งเสริม 

 

 1.  วัน  เวลา  และสถานที่สอบสัมภาษณ์ 
  คณะผลิตกรรมการเกษตร  จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่  22  กุมภาพันธ์  
2564  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

-  เวลา  09.00 เป็นต้นไป  :   สอบสัมภาษณ์  
ณ  ห้องประชุม  1  ชั้น  2   
อาคารรัตนโกสินทร์  200 ปี   
คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

 2.  การประกาศผลการสอบ 
  คณะผลิตกรรมการเกษตร  จะประกาศผลการคัดเลือกในวัน พุธที่  24  กุมภาพันธ์  
2564  ทางเว็บไซต์ของคณะผลิตกรรมการเกษตร  http://www.ap.mju.ac.th  และติดประกาศหน้าห้อง       
งานบริการการศึกษา  คณะผลิตกรรมการเกษตร 

    

   ประกาศ  ณ วันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร  แสงยศ) 
        รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ปฏิบัติการแทน 

              คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร 
 

http://www.ap.mju.ac.th/

