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คําส่ังคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ท่ี 326/2565 

เรื่อง  แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาเขาสังกัดสาขาวิชาเอก ประจําปการศึกษา ๒๕65 
------------------------------ 

 

 คณะเกษตรศาสตร ขอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาเขาสังกัดสาขาวิชาเอก ประจําปการศึกษา 
๒๕65 ตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิชาเอกกีฏวิทยา) จํานวน 11 ราย ดังนี้ 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล รหัสประจําตัว อาจารยท่ีปรึกษา 
๑.  จันทิมา แสงจันทร 640810110 ผศ.ดร.เยาวลักษณ จันทรบาง 
๒.  ฐิติยารัตน อินพูลใจ 640810140 รศ.ดร.พัชรินทร ครุฑเมือง 
๓.  ณัฐชยา เจริญกาล 640810145 รศ.ดร.พัชรินทร ครุฑเมือง 
๔.  พรธิตา แตงจวง 640810238 ผศ.ดร.ปยะวรรณ สุทธิประพันธ 
๕.  พรสวรรค หวั่นก๊ัวะ 640810240 ผศ.ดร.ปยะวรรณ สทุธิประพันธ 
๖.  พัชรินทร ชาร ี 640810249 อ.ดร.บาจรีย ฉัตรทอง 
๗.  รัชชานนท จูงาม 640810275 อ.ดร.บาจรีย ฉัตรทอง 
๘.  ศศิวิมล แซเจีย 640810297 อ.ดร.กรวัฒน อรรถโสภา 
๙.  อนงคนาฎ อินตายวง 640810338 อ.ดร.กรวัฒน อรรถโสภา 
๑๐.  อรกานต ประดิษฐพันธ 640810343 อ.ดร.CHUN-I CHIU 
๑๑.  อริยา ธรรมเดช 640810346 อ.ดร.CHUN-I CHIU 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิชาเอกโรคพืช) จํานวน 16 ราย ดังนี้ 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล รหัสประจําตัว อาจารยท่ีปรึกษา 
๑.  กีรติ ก่ิงจักร 640810097 รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล 
๒.  จันทรจิรา ปาพันธ 640810109 รศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล 
๓.  ชนกนาถ สิทธิวงศ 640810126 ผศ.ดร.สรัญยา วลัยะเสว ี
๔.  ชนิสรา ปวงคํา 640810130 ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสว ี
๕.  ณัฐนิชา ศรีสุวรรณ 640810150 ผศ.พรสุข ชัยสุข 
๖.  ธนิษฐา บุญสาร 640810176 ผศ.พรสุข ชัยสุข 
๗.  นนทพัทธ ศักดิ์ชัย 640810192 ผศ.ดร.ปลันธนา ฐาปนพงษวรกุล 
๘.  นวินดา เสริมศิริโสภณ 640810199 ผศ.ดร.ปลันธนา ฐาปนพงษวรกุล 
๙.  พัชรินทร ใจศรี 640810248 รศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร 
๑๐.  พิยดา สําเภาทอง 640810254 รศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร 
๑๑.  ไพลิน ไชยมงคล 640810258 ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ 
๑๒.  มัทธริกา ม่ันเหมาะ 640810266 ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ 

๑๓.  รักษพงศ ฤทธิโชติ 640810274 อ.ดร.Milan Chameera Samarakoon  
Samarakoon Achchige 

๑๔.  สุกัญญา ศรีบุญ 640810317 อ.ดร.Milan Chameera Samarakoon  
Samarakoon Achchige 

๑๕.  สุภัชชา เข่ือนแกว 640810326 อ.ดร.นิลิตา มุขแจง 
๑๖.  สุรีพร รับแสง 640810333 อ.ดร.นิลิตา มุขแจง 
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิชาเอกพืชไร) จํานวน 16 ราย ดังนี้ 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล รหัสประจําตัว อาจารยท่ีปรึกษา 
๑.  จิรสิน สมคํา 640810117 รศ.ดร.ศันสนีย จําจด 
๒.  ชวิศา สุทธพันธ 640810131 ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ 
๓.  ฐิตินันท เจือหัตติญานนท 640810138 ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ 
๔.  ณัฐสรัล มีเจริญ 640810157 ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค 
๕.  ธนบดี คงสมบุญ 640810167 รศ.ดร.ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย 
๖.  ปฏิพัทธ คําสัตย 640810219 ผศ.ดร.ตอนภา ผุสด ี
๗.  ปรางอัญญา จูม่ัน 640810225 ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต 
๘.  ปุญญพัฒน อ่ิมพงษ 640810233 รศ.ดร.ศันสนีย จําจด 
๙.  พิสิษฐ แจงสันเทียะ 640810255 ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ 
๑๐.  ภาณุมาศ พิลึก 640810261 ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ 
๑๑.  ภานุมาศ นายมอญ 640810262 ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค 
๑๒.  วีรวุฒ ิ วงศสุวรรณ 640810290 รศ.ดร.ชนากานต เทโบลต พรมอุทัย 
๑๓.  ศดานันท ปญญะ 640810293 ผศ.ดร.ตอนภา ผุสด ี
๑๔.  ศิริวรรณ ผิวขาว 640810300 ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต 
๑๕.  ศิริวรรณ สุริยะขัด 640810301 รศ.ดร.ศันสนีย จําจด 
๑๖.  ศุภลัคน ติงสมิตร 640810306 ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิชาเอกพืชสวน) จํานวน 52 ราย ดังนี้ 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล รหัสประจําตัว อาจารยท่ีปรึกษา 
๑.  กรรณิการ คงสวัสดิ ์ 640810081 ศ.ดร.โสระยา รวมรังษี 
๒.  กฤษติญาภรณ พลไชยมาตย 640810083 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ 
๓.  กานตธิดา คําสม 640810092 ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี 
๔.  จิดาภา ลังกาพินธ 640810112 ผศ.ดร.นครินทร จี้อาทิตย 
๕.  จิรภัทร สาตะโรจน 640810116 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม 
๖.  จุฑามาศ จันรไส 640810119 ผศ.ดร.นครินทร จี้อาทิตย 
๗.  เจษฎา ไชยนันติ 640810123 อ.ดร.กนกวรรณ ปญจะมา 
๘.  ชนันททร ตาคํา 640810128 ผศ.ดร.พิมพใจ สีหะนาม 
๙.  ชนิดาภา กาหะ 640810129 ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล 
๑๐.  ชัชชัย ดอกไมขาว 640810132 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ 
๑๑.  ชัยวัฒน สุรินทร 640810133 ศ.ดร.โสระยา รวมรังษี 
๑๒.  ฐิติตา บุญฤทธิ์ 640810137 ผศ.ดร.นครินทร จี้อาทิตย 
๑๓.  ณัฐวรรธน สถิตคุณวังซาย 640810153 อ.ดร.กนกวรรณ ปญจะมา 
๑๔.  ณิชาพัชร สุขศรี 640810158 อ.วิภาวี สุรินทรเซ็ง 
๑๕.  ดลวัฒน ศรีทรัพยไพศาล 640810159 ผศ.ดร.จุฑามาส คุมชัย 
๑๖.  ทัตธน คํานาสัก 640810161 รศ.ดร.สรณะ สมโน 
๑๗.  ธนกฤต แกวมะคํา 640810165 ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี 
๑๘.  ธนกฤต ฉัตรทินกร 640810166 ผศ.ดร.ฉันทลักษณ ติยายน 
๑๙.  ธนวัตน สวันส ุ 640810172 ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย 
๒๐.  ธนาภา อะตะมะ 640810174 อ.เอกชัย ใยพิมล 
๒๑.  ธรรมรัตน รักธรรม 640810178 ผศ.ดร.ฉันทลักษณ ติยายน 
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิชาเอกพืชสวน) (ตอ) 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล รหัสประจําตัว อาจารยท่ีปรึกษา 
๒๒.  ธรรมสรณ บุญเรือง 640810179 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม 
๒๓.  ธัญวรัตน ทองบุญเรือง 640810182 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม 
๒๔.  นภสร สีอินทร 640810194 ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย 
๒๕.  นรวีร ฑีฆะสังข 640810197 อ.ดร.กนกวรรณ ปญจะมา 
๒๖.  นรเศรษฐ แซเหอ 640810198 ผศ.ดร.ฉันทลักษณ ติยายน 
๒๗.  นัฏกานต อินษาทร 640810200 อ.จามจุรี โสตถิกุล 
๒๘.  นันทพงศ คําพร 640810202 อ.เอกชัย ใยพิมล 
๒๙.  นิรุชา เจริญสุข 640810208 รศ.ดร.สรณะ สมโน 
๓๐.  บัณฑิตา คุมชัย 640810210 อ.วิภาวี สุรินทรเซ็ง 
๓๑.  บัณฑิตา ดีบง 640810211 ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล 
๓๒.  บุญญิสา แพงเพชร 640810213 ผศ.ดร.พิมพใจ สีหะนาม 
๓๓.  เบญจมาศ วิลาศ 640810217 ผศ.ดร.พิมพใจ สีหะนาม 
๓๔.  เบญจมาศ โสภณกุลทรัพย 640810218 อ.ดร.กนกวรรณ ปญจะมา 
๓๕.  ปณัฐนพิน ประดับ 640810221 ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี 
๓๖.  ปรัชญา หลี้แซม 640810224 อ.วิภาวี สุรินทรเซ็ง 
๓๗.  ปยพัชร กิติพัฒนมนตรี 640810230 ผศ.ดร.จุฑามาส คุมชัย 
๓๘.  พงศพิชญ ขะมันจา 640810235 ผศ.ดร.จุฑามาส คุมชัย 
๓๙.  พักตรเพียงเพ็ญ โกลละสุต 640810243 ผศ.ดร.จุฑามาส คุมชัย 
๔๐.  พัชรพร แข็งแรง 640810246 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ 
๔๑.  ภัทรพล ศิริจันทร 640810259 ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย 
๔๒.  รุงทิวา หลวงปา 640810278 อ.เอกชัย ใยพิมล 
๔๓.  วณิชชา ศรีโสภา 640810280 ผศ.ดร.นครินทร จี้อาทิตย 
๔๔.  วนัสพร สิทธิ์แสง 640810281 อ.วิภาวี สุรินทรเซ็ง 
๔๕.  ศลิษา ชัยสาครธรรม 640810295 ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล 
๔๖.  ศุลีภรณ จันทรแกว 640810308 ผศ.ดร.พิมพใจ สีหะนาม 
๔๗.  สมกมล สุงคาสิทธิ ์ 640810312 อ.จามจุรี โสตถิกุล 
๔๘.  สุทธญาณ ทาขาว 640810321 ศ.ดร.โสระยา รวมรงัษี 
๔๙.  สุปราณี หาปูทน 640810322 อ.จามจุรี โสตถิกุล 
๕๐.  หทัยชนก อ้ึง 640810335 รศ.ดร.สรณะ สมโน 
๕๑.  อภิชาต ิ พามีสุข 640810340 ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล 
๕๒.  ฮุสมี ละมะโต 640810357 อ.เอกชัย ใยพิมล 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิชาเอกปฐพีศาสตร) จํานวน 4 ราย ดังนี้ 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล รหัสประจําตัว อาจารยท่ีปรึกษา 
๑.  ณภัทร ยะมะโน 640810142 ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย 
๒.  ณัฐธิดา ปาแกว 640810149 อ.ดร.ยุพา จอมแกว 
๓.  ธนพร ม่ันเหมาะ 640810171 ผศ.ดร.ฟาไพลิน ไชยวรรณ 
๔.  สุภาวด ี บุญตุย 640810329 อ.ดร.เทวินทร แกวเมืองมูล 
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สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิชาเอกสงเสริมและเผยแพรการเกษตร) จํานวน 11 ราย ดังนี้ 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล รหัสประจําตัว อาจารยท่ีปรึกษา 
๑.  ชนะชัย โชติชอบ 640810127 รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร 
๒.  ณัฐธิดา ไชยวงคสิงห 640810147 ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล 
๓.  นรวีย กลาณรงคขวัญ 640810196 ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดรกุล 
๔.  นิราภร บุญตันแดง 640810207 ผศ.ดร.จุฑาทิพย เฉลิมผล 
๕.  บุษกร กันทาใจ 640810214 ผศ.ดร.จุฑาทิพย เฉลิมผล 
๖.  บูรณสิริ สมกัน 640810215 ผศ.ดร.ภาณุพันธุ ประภาติกุล 
๗.  ปฐมาวด ี ใจยะสัน 640810220 ผศ.ดร.ภาณุพันธุ ประภาติกุล 
๘.  เปรมลดา บุญปลูก 640810234 อ.ดร.สุกิจ กันจินะ 
๙.  พิชัญญา เลี้ยงถนอม 640810251 อ.ดร.สุกิจ กันจินะ 
๑๐.  เมทินี พุทธสม 640810269 ผศ.ดร.ณฐิตากานต พยัคฆา 
๑๑.  อินทนนท พลประเสริฐ 640810355 ผศ.ดร.ณฐิตากานต พยัคฆา 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิชาเอกสัตวศาสตรและสัตวน้ํา) จํานวน 87 ราย ดังนี้ 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล รหัสประจําตัว อาจารยท่ีปรึกษา 
๑.  กฤษณพงศ มังคละ 640810082 รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน 
๒.  กองเกียรติ เกียรติสุนทร 640810084 รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน 
๓.  กัญญาพร มูลกาศ 640810087 รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน 
๔.  กัลยากร บัวลิถึง 640810088 รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน 
๕.  กาญจนา ปนนะราชา 640810090 รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน 
๖.  กําพล อินตะวงคษากร 640810093 รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย 
๗.  กิตติพศ เทพวงค 640810095 รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย 
๘.  กิตติศักดิ์ คูณนะ 640810096 รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย 
๙.  กุลเสฎฐ ลีลาหาโชคชัย 640810098 รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย 
๑๐.  เกษวิมล บุญยืน 640810100 รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย 
๑๑.  เกสรา พันธปญญากรกุล 640810101 รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงคแก 
๑๒.  ขวัญชัย อองแดง 640810103 รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงคแก 
๑๓.  ขวัญชีวา ใจมา 640810104 รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงคแก 
๑๔.  ชัญญานุช ตาวะละ 640810105 รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงคแก 
๑๕.  คงกฤช จุมปูอา 640810106 รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงคแก 
๑๖.  คณินทร เงินวงคใน 640810108 รศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ 
๑๗.  จามจุรี รูปด ี 640810111 รศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ 
๑๘.  จินดารัตน แสนภูวา 640810113 รศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ 
๑๙.  จิรนนัท ทาวชัยมูล 640810114 รศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ 
๒๐.  จิราพัชร จําปาอิน 640810118 รศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ 
๒๑.  จุลจักร หมูแกวเครือ 640810120 ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี 
๒๒.  จุลภัทร ใจกันทะ 640810121 ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี 
๒๓.  จุฬาลักษณ ดวงติ๊บ 640810122 ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี 
๒๔.  ชญานิศ ใจอินทร 640810124 ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี 
๒๕.  ฐิติมาพร โคปาบ 640810139 ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี 
๒๖.  ณัฐกุล พูลพันธ 640810143 ผศ.ดร.กรวรรณ ศรงีาม 



- ๕ - 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิชาเอกสัตวศาสตรและสัตวน้ํา) (ตอ) 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล รหัสประจําตัว อาจารยท่ีปรึกษา 
๒๗.  ทิพยวรรณ คีรีเฉลิมเกียรติ 640810162 ผศ.ดร.กรวรรณ ศรงีาม 
๒๘.  ธนาภรณ คําคลอง 640810173 ผศ.ดร.กรวรรณ ศรงีาม 
๒๙.  ธนารีย ทําปูน 640810175 ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม 
๓๐.  ธมนวรรณ วิศรีใจ 640810177 ผศ.ดร.กรวรรณ ศรงีาม 
๓๑.  ธัญภรณ พวงแกว 640810181 ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ 
๓๒.  ธารตะวัน ใจวังเย็น 640810183 ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ 
๓๓.  ธาริณี พลอยงาม 640810184 ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ 
๓๔.  ธิดารัตน ทุยหลอน 640810186 ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ 
๓๕.  ธีรไนย นอยคง 640810188 ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ 
๓๖.  ธีรวัจน จันทรมาทอง 640810189 รศ.ดร.Hien Van Doan 
๓๗.  ธีระกร เจริญมา 640810190 รศ.ดร.Hien Van Doan 
๓๘.  นภัสวรรณ วางมือ 640810195 รศ.ดร.Hien Van Doan 
๓๙.  นันทนิช ยศสอน 640810201 รศ.ดร.Hien Van Doan 
๔๐.  นันทวัน อัตมา 640810203 รศ.ดร.Hien Van Doan 
๔๑.  บัวสวรรค จรรยา 640810212 ผศ.ดร.เสาวลักษณ แยมหม่ืนอาจ 
๔๒.  ปราชญา คชานันท 640810226 ผศ.ดร.เสาวลักษณ แยมหม่ืนอาจ 
๔๓.  ปาริชาต ิ ไชโย 640810228 ผศ.ดร.เสาวลักษณ แยมหม่ืนอาจ 
๔๔.  ปยะดา ออดบํารุง 640810231 ผศ.ดร.เสาวลักษณ แยมหม่ืนอาจ 
๔๕.  ปยะพัทธ ลินตา 640810232 ผศ.ดร.เสาวลักษณ แยมหม่ืนอาจ 
๔๖.  พจนา เทพาขันธ 640810236 ผศ.ดร.มนตรี ปญญาทอง 
๔๗.  พณิช กุลยะ 640810237 ผศ.ดร.มนตรี ปญญาทอง 
๔๘.  พรนภัส ชัยยะ 640810239 ผศ.ดร.มนตรี ปญญาทอง 
๔๙.  พลพจน พรมมาลา 640810242 ผศ.ดร.มนตรี ปญญาทอง 
๕๐.  พัชชา เมฆเสือ 640810244 ผศ.ดร.มนตรี ปญญาทอง 
๕๑.  พัชรนิษฐ ดวงสงค 640810245 ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม 
๕๒.  พัชราภรณ หัสพิมพ 640810247 ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม 
๕๓.  พีรกานต แกวจันทร 640810256 ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม 
๕๔.  พุฒินาท เครือรัตนไพบูลย 640810257 ผศ.ดร.ชมพูนุช หลําแสงกุล 
๕๕.  ภัทรสิทธิ์ เฟองฟู 640810260 ผศ.ดร.ชมพูนุช หลําแสงกุล 
๕๖.  ภูมสิริ ศิริภูมิ 640810264 ผศ.ดร.ชมพูนุช หลําแสงกุล 
๕๗.  มาติการ โคคํา 640810267 ผศ.ดร.ชมพูนุช หลําแสงกุล 
๕๘.  เมทิกา ตติยวัฒน 640810268 ผศ.ดร.ชมพูนุช หลําแสงกุล 
๕๙.  เมธาว ี พรหมลิกุล 640810270 อ.ดร.จิรวัฒน พัสระ 
๖๐.  เมธิชัย ตอยปาน 640810271 อ.ดร.จิรวัฒน พัสระ 
๖๑.  ยศวดี ใจโต 640810272 อ.ดร.จิรวัฒน พัสระ 
๖๒.  เยาวพร ทาอาสา 640810273 อ.ดร.จิรวัฒน พัสระ 
๖๓.  วริศรา เชี่ยวชาญ 640810285 อ.ดร.จิรวัฒน พัสระ 
๖๔.  วลัยทิพย ทัตธนแสงเย็น 640810286 ผศ.ดร.วรวิทย มณีพิทักษสันติ 
๖๕.  วัชรากร ภูตะเวช 640810288 ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม 
 



- ๖ - 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิชาเอกสัตวศาสตรและสัตวน้ํา) (ตอ) 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล รหัสประจําตัว อาจารยท่ีปรึกษา 
๖๖.  วุฒิชัย กาญจนเกียรติกุล 640810291 ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม 
๖๗.  ศรสวรรค ทองพุม 640810294 ผศ.ดร.วรวิทย มณีพิทักษสันติ 
๖๘.  ศิรดา บุญสม 640810299 ผศ.ดร.วรวิทย มณีพิทักษสันติ 
๖๙.  ศุภกฤต สุนันตะ 640810304 ผศ.ดร.วรวิทย มณีพิทักษสันติ 
๗๐.  สตนันท พวกดี 640810310 อ.ดร.Linh Nguyen 
๗๑.  สายฝน โทะทองซิว 640810315 ผศ.ดร.วรวิทย มณีพิทักษสันติ 
๗๒.  สุจิตรา มาโสด 640810318 อ.ดร.Linh Nguyen 
๗๓.  สุดา บาลาง 640810320 อ.ดร.Linh Nguyen 
๗๔.  สุพรรณิการ จอมสุวรรณ 640810323 อ.ดร.ทฤษฎี คําหลอ 
๗๕.  สุพรรษา กอนคํา 640810324 อ.ดร.ทฤษฎี คําหลอ 
๗๖.  สุภาพร นวลอนงค 640810328 อ.ดร.ทฤษฎี คําหลอ 
๗๗.  สุรพัศ ปญญาตา 640810330 อ.ดร.Linh Nguyen 
๗๘.  สุริยัน ตันโน 640810331 อ.ดร.ทฤษฎี คําหลอ 
๗๙.  สุรีพร แกวคําเงิน 640810332 อ.ดร.ทฤษฎี คําหลอ 
๘๐.  อภิชญา จันตะนาเขต 640810339 อ.ดร.วัชรพงศ นรพัลลภ 
๘๑.  อมรเทพ สุขโข 640810341 อ.ดร.วัชรพงศ นรพัลลภ 
๘๒.  อรรถพล เทาสาร 640810345 อ.ดร.Linh Nguyen 
๘๓.  อัครพล ชาตะรักษ 640810349 อ.ดร.วัชรพงศ นรพัลลภ 
๘๔.  อัจฉริยา ไชยวงศ 640810350 อ.ดร.วัชรพงศ นรพัลลภ 
๘๕.  อัญชิสา เขียวศรี 640810351 อ.ดร.วัชรพงศ นรพัลลภ 
๘๖.  อาธิตยา ไชริบุญ 640810352 อ.ดร.วัชรพงศ นรพัลลภ 
๘๗.  อิทธิพล โปรงใจ 640810354 อ.ดร.Linh Nguyen 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิชาเอกทรัพยากรปาไมและวนเกษตร) จํานวน 27 ราย ดังนี้ 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล รหัสประจําตัว อาจารยท่ีปรึกษา 
๑.  กัญญาณัฐ สุนันตะ 640810086 อ.ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร 
๒.  กัลยากร ศรีรักษา 640810089 อ.ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร 
๓.  กิตติ์ดนัย จันทะวาน 640810094 อ.ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร 
๔.  คงฤทธิ์ จันทะวาง 640810107 อ.ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร 
๕.  จิรพงษ วิเชียรเลิศ 640810115 อ.ดร.สุรีรัตน ลัคนาวิเชียร 
๖.  ชญานิษฐ แยมยิ้ม 640810125 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแยม 
๗.  ชุติกาญจน จันทรา 640810135 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแยม 
๘.  ชุติกาญจน พงษประดิษฐ 640810136 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแยม 
๙.  ณัฐชนน คําคุม 640810144 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแยม 
๑๐.  ณัฐริดา สีหะวงษ 640810151 ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแยม 
๑๑.  ตะวัน พัฒนวุฒิพันธ 640810160 ผศ.ธีระพงษ เสาวภาคย 
๑๒.  ธนบดี ศรีวิชัยแกว 640810168 ผศ.ธีระพงษ เสาวภาคย 
๑๓.  นันทินี หมองเปง 640810204 ผศ.ธีระพงษ เสาวภาคย 
๑๔.  เบญจมาพร มูลจนัทร 640810216 ผศ.ธีระพงษ เสาวภาคย 
๑๕.  ปดิวรัดดา พริบไหว 640810222 ผศ.ธีระพงษ เสาวภาคย 



- ๗ - 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร (วิชาเอกทรัพยากรปาไมและวนเกษตร) (ตอ) 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล รหัสประจําตัว อาจารยท่ีปรึกษา 
๑๖.  ภาวิน ี ไชยวงค 640810263 อ.ดร.มนตรี แสนวังสี 
๑๗.  มณฑกาญจน ขอเหนี่ยวกลาง 640810265 อ.ดร.มนตรี แสนวังสี 
๑๘.  ลัทธยา แกวคําดี 640810279 อ.ดร.มนตรี แสนวังสี 
๑๙.  วรัญญา สนสับ 640810284 อ.ดร.มนตรี แสนวังสี 
๒๐.  วิรากานต คํารินทร 640810289 อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ 
๒๑.  ศศิวิมล ดีตะเลิศ 640810298 อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ 
๒๒.  ศิริอรรถ สีกาว ี 640810303 อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ 
๒๓.  ศุภิสรา อดิเรก 640810307 อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ 
๒๔.  สกาวใจ โพธิ์ทิพย 640810309 อ.ดร.ณัฐพล คงดี 
๒๕.  สุชาต ิ ใจระวัง 640810319 อ.ดร.ณัฐพล คงดี 
๒๖.  อดิศร พลนิกร 640810336 อ.ดร.ณัฐพล คงดี 
๒๗.  ไอลดา ตั๋นเต 640810356 อ.ดร.ณัฐพล คงดี 
 
 อนึ่ง นักศึกษาดังกลาวจะใชหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕61 และขอใหไปรายงานตัวยังสาขาวิชาท่ีเขาสังกัดฯ เพ่ือพบอาจารยท่ีปรึกษาไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  สั่ง  ณ  วันท่ี  28  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
    

 
 

(รองศาสตราจารย ดร.วรรณพร ทะพิงคแก) 
รองคณบดี รักษาการแทน 
คณบดีคณะเกษตรศาสตร 


