
ล าดับ รหัสนกัศึกษา ชือ่-นามสกุล สาขาวิชา

1 510810079 นางสาว กนกวรรณ ลอืดารา กฏีวทิยา

2 510810121 นางสาว ฉัตราภรณ์ กุณาวงค์ กฏีวทิยา

3 510810139 นางสาว ณัฐกานต ์งามแสงฤทธิ์ กฏีวทิยา

4 510810239 นางสาว รัตนาพร ไชยศรี กฏีวทิยา

5 510810242 นางสาว รินทราย จงกติวิงศ์ กฏีวทิยา

6 510810290 นางสาว สุธิรา แนน่อุดร กฏีวทิยา

7 510810299 นาย สุรศักดิ ์ชาวอา่งทอง กฏีวทิยา

8 510810327 นางสาว อาทิตยา ทองคํากูล กฏีวทิยา

9 510810339 นาย อนุตร บูรณพานชิพันธุ์ กฏีวทิยา

10 510831052 นางสาว ศริิรัตน ์มัน่กุง กฏีวทิยา

11 520831112 นาย ธวัชชัย ปานสมบัติ กฏีวทิยา

12 540831041 นางสาว กฤษณา สุเมธะ กฏีวทิยา

13 540831042 นาย จักพงษ์ ชดินอก กฏีวทิยา

14 540831045 นาย Phattharadanai Chaisawas กฏีวทิยา

ล าดับ รหัสนกัศึกษา ชือ่-นามสกุล สาขาวิชา

1 500851011 นางสาว นศิากร สุวรรณ โรคพชื

2 510810082 นางสาว กมลรัตน ์หลอ่วไิลกุล โรคพชื

3 510810090 นาย กติต ิอนินอ้ย โรคพชื

4 510810094 นางสาว กุลนธิี ธิมา โรคพชื

5 510810097 นาย เกษมสันต ์คําบุรี โรคพชื

6 510810104 นางสาว จนิตนา อุตมา โรคพชื

7 510810107 นางสาว จริาภรณ์ วริิยะ โรคพชื

8 510810114 นางสาว จุไรรัตน ์เดชวงศย์า โรคพชื

9 510810115 นางสาว จุไรวรรณ  ทองดอกแดง โรคพชื

10 510810125 นางสาว ชลธิชา แซอ่ึ้ง โรคพชื

11 510810155 นาย ธนกร รัตนวรรณ โรคพชื

12 510810171 นางสาว น้ําฝน สังเกตุ โรคพชื

13 510810182 นางสาว ประทุมมา คําทิพย์ โรคพชื

14 510810183 นางสาว ประภัสรา มุดดาดุก โรคพชื

15 510810213 นางสาว ฟา้ธิยา ปัญญา โรคพชื

16 510810230 นางสาว มนิตรา มูลศรี โรคพชื

สาขาวิชากีฎวิทยา

สาขาวิชาโรคพชื

ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพชื

1



ล าดับ รหัสนกัศึกษา ชือ่-นามสกุล สาขาวิชา

17 510810241 นางสาว ราณี กาบแกว้ โรคพชื

18 510810268 นางสาว ศศนิา แสนจัน โรคพชื

19 510810332 นาย อทิธิพล ปิ่นแกว้ โรคพชื

20 520831075 นางสาว ณิชกานต ์นเรวุฒกิุล โรคพชื

21 520831076 นางสาว ทรงสุดา แปลกทองดี โรคพชื

22 520831077 นางสาว แพรทิพย์ แกว้จันทร์ โรคพชื

23 520831078 นางสาว วันวสิา เตชะวงค์ โรคพชื

24 520831079 นางสาว วลิาสนิ ีแสงนาค โรคพชื

25 520831081 นางสาว อัญชล ีตาคํา โรคพชื

26 520851013 นางสาว จรีภา งว่นหอม โรคพชื

27 530831057 นางสาว จามรี เกตมิา โรคพชื

28 530831058 นางสาว นริศรา สุวรรณ โรคพชื

29 530831060 นางสาว วาสนา สทิธิเวช โรคพชื

30 530831061 นางสาว ศริินภา ไชยพล โรคพชื

31 530831062 นางสาว ศริินันต ์ตุม้พงค์ โรคพชื

32 530831097 นางสาว วรุตม ์ใจปิน โรคพชื

33 530831098 นางสาว ศริิมาศ ชัยชม โรคพชื

34 530851012 นางสาว ประไพพศิ สุวทิย์ชยานนท์ โรคพชื

35 530851014 นางสาว ทิพวรรณ ตระกูลย่ิงเจริญ โรคพชื

36 530851018 นางสาว ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว โรคพชื

37 540831059 นางสาว กาญจนา ศรีไม้ โรคพชื

38 540831060 นางสาว ชัยพร ขัดสงคราม โรคพชื

39 540831062 นางสาว สุจริตพรรณ บุญมี โรคพชื

40 540831064 นางสาว อภาพร โพธิยอด โรคพชื

41 540831093 นาย เขลางค ์วงศโ์สภา โรคพชื

42 540831094 นางสาว จันทร์ฉาย จันธิมา โรคพชื

43 540831095 นางสาว Wannaporn Kuenpech โรคพชื

สาขาวิชาโรคพชื

2



ล าดับ รหัสนกัศึกษา ชือ่-นามสกุล สาขาวิชา

1 530831092 นางสาว พนมพร ภูจักร์ทอง ปฐพศีาสตร์

2 540831015 นางสาว ศริิรัตน ์ปากประโคน ปฐพศีาสตร์

3 510851024 นางสาว วาสนา วรุิญรัตน์ ปฐพศีาสตร์และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

4 510810262 นางสาว วริิยา แสนจน้ทอง ปฐพศีาสตร์และอนุรักษศาสตร์

5 510810274 นางสาว ศริิยาภรณ์ มหาวัน ปฐพศีาสตร์และอนุรักษศาสตร์

ล าดับ รหัสนกัศึกษา ชือ่-นามสกุล สาขาวิชา

1 510810137 นางสาว ณัชชา  กันจันวงค์ พชืไร่

2 510810172 นางสาว นภิาวรรณ นันตะ๊ พชืไร่

3 510810185 นางสาว ปรียานุช ชุม่เชื้อ พชืไร่

4 510810204 นางสาว พมิพใ์จ ดวงประเสริฐ พชืไร่

5 510810232 นางสาว ยุวด ีทองสุวรรณ พชืไร่

6 510810235 นางสาว รัตตกิาล แกว้วเิศษ พชืไร่

7 510810325 นางสาว อัมพร รินนายรักษ์ พชืไร่

8 510810330 นาย อารยา พรหมมาเย็น พชืไร่

9 510831003 นางสาว จติรมาศ นากา พชืไร่

10 530831003 นาย Tanawit tiyaphan พชืไร่

11 530851002 นางสาว ฐิตนิันท์ ศรีทอง พชืไร่

12 530851013 นาย ศรันย์ ขําโท้ พชืไร่

ล าดับ รหัสนกัศึกษา ชือ่-นามสกุล สาขาวิชา

1 4868011 นางสาว นางสาวประภัสสร อารยะกจิเจริญชัย พชืสวน

2 490851008 นาย สรุจพสิษิฐ์ พยัคฆภาพ พชืสวน

3 500831037 นางสาว นางสาวนฤมล โสตะ พชืสวน

4 510810080 นางสาว กนกอร อัมพรลักษณ์ พชืสวน

5 510810088 นางสาว กา้นพลู จงสรืืวัฒน์ พชืสวน

6 510810103 นางสาว จันทร์ธิรา ดัชถุยาวัตร พชืสวน

7 510810113 นางสาว จุฑารัตน ์สะทองเทียน พชืสวน

8 510810117 นางสาว เจมจริาภรณ์ แปงชดิ พชืสวน

9 510810127 นาย ชลเวทย์ ไทยรัตน์ พชืสวน

10 510810142 นางสาว ณัฐวด ีตันศริิ พชืสวน

11 510810143 นางสาว ดรุณี แสงดวง พชืสวน

12 510810153 นางสาว ทัศนาวลัย อริวันนา พชืสวน

13 510810160 นาย ธัญญารัตน ์ตาอนิตะ๊ พชืสวน

ภาควิชาพชืศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

สาขาวิชาปฐพศีาสตร์และอนรุักษศาสตร์

สาขาวิชาพชืไร่

สาขาวิชาพชืสวน

3



ล าดับ รหัสนกัศึกษา ชือ่-นามสกุล สาขาวิชา

14 510810186 นางสาว ปรียาภรณ์ แสงเรือน พชืสวน

15 510810194 นางสาว พรรณผกา สนิอําพร พชืสวน

16 510810196 นางสาว พัชรา เขจร พชืสวน

17 510810197 นางสาว พัชราภรณ์ ตา๋นะ พชืสวน

18 510810210 นาย พุทธินันทน ์กันทะมอย พชืสวน

19 510810221 นางสาว มณฑริา กันทอง พชืสวน

20 510810228 นางสาว มัชชุพร วงศาเคน พชืสวน

21 510810236 นางสาว รัตตกิาล พงษ์มูลแดง พชืสวน

22 510810247 นางสาว วรรษมน อนิตะ๊ พชืสวน

23 510810267 นางสาว ศน ิพวงทอง พชืสวน

24 510810276 นางสาว ศริิลักษณ์ จนีขจร พชืสวน

25 510810278 นาย นายศริิวัฒน ์เทพคํา พชืสวน

26 510810282 นางสาว สมปรารถนา พศิดาร พชืสวน

27 510810288 นางสาว สุคนธา แพงคํารักษ์ พชืสวน

28 510810303 นางสาว โสธิยา อมิัง พชืสวน

29 510810304 นางสาว โสภา หมวกไสว พชืสวน

30 510810337 นางสาว ไอริณ เกดิเอยีง พชืสวน

31 510831017 นางสาว จตุพร อนุชัย พชืสวน

32 510831021 นางสาว ทิพย์วรรณ ใจภา พชืสวน

33 510831029 นางสาว พชิญท์ิพา ศุทธิธนาวัฒน์ พชืสวน

34 520831039 นางสาว เทวณีิ พันธ์สทิธิ์ พชืสวน

35 520831041 นาย ธีรวัฒน ์กันยานี พชืสวน

36 520831097 นางสาว ดวงกมลวรรณ กบกันทา พชืสวน

37 530831017 นางสาว จรรยา เอื้อฐิตรัิตน์ พชืสวน

38 530831021 นางสาว เบญจมาศ สงิหไ์ชย พชืสวน

39 530831022 นาย ปณิตตรา นันทะชัย พชืสวน

40 530831023 นางสาว ปริญญา เรืองอร่าม พชืสวน

41 530831026 นาย สรศักดิ ์คําตื้อ พชืสวน

42 530831028 นาย เอกวทิย์ โฉมที พชืสวน

43 530831077 นาย ปริญญา ตา๋ฝ้ัน พชืสวน

44 530831078 นางสาว สุภาวด ีศรีวงคเ์พ็ชร พชืสวน

45 530831093 นาย เจษฎากรณ์ โสภาวรรณ์ พชืสวน

46 530831093 นายเจษฎากรณ์ โสภาวรรณ์ พชืสวน

47 530831094 นาย ณัฐวุฒ ิเนตรประดษิฐ พชืสวน

48 540831024 นาย นายนพินธ์ กติดิี พชืสวน

49 540851004 นาย ณัฐดนัย สุเมธาโชตพิงศ์ พชืสวน

50 540851007 นาย พงษ์นที ปินตาแจม่ พชืสวน

สาขาวิชาพชืสวน

4



ล าดับ รหัสนกัศึกษา ชือ่-นามสกุล สาขาวิชา

1 510810001 นางสาว กนกกาญจน ์เตชะสบื เศรษฐศาสตร์เกษตร

2 510810002 นางสาว กมลชนก ปันชู เศรษฐศาสตร์เกษตร

3 510810004 นางสาว กันยา สุยะ เศรษฐศาสตร์เกษตร

4 510810005 นางสาว กติตมิา สมสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร

5 510810006 นาย เกรียงไกร สายเกษม เศรษฐศาสตร์เกษตร

6 510810007 นางสาว khuandao Thananchai เศรษฐศาสตร์เกษตร

7 510810008 นางสาว จติราวรรณ จันสะวะ เศรษฐศาสตร์เกษตร

8 510810011 นางสาว จุฑามาศ สงิหค์ราช เศรษฐศาสตร์เกษตร

9 510810014 นาย เฉลมิพล เพชรสุก เศรษฐศาสตร์เกษตร

10 510810016 นาย  ีu510810016 เศรษฐศาสตร์เกษตร

11 510810017 นาย ณรงฤทธิ์ หนูสงิห์ เศรษฐศาสตร์เกษตร

12 510810018 นาย ณัฐพล เสนยอง เศรษฐศาสตร์เกษตร

13 510810019 นาย ณิชชารีย์ จันทร์ขาว เศรษฐศาสตร์เกษตร

14 510810020 นาย ดนุพล จันทร์คําเรือง เศรษฐศาสตร์เกษตร

15 510810023 นางสาว ธนาภรณ์ เชื้อบุญมี เศรษฐศาสตร์เกษตร

16 510810024 นาย ธนุตม ์คําลาพศิ เศรษฐศาสตร์เกษตร

17 510810025 นางสาว ธารทิพย์ ธัมทะมาลา เศรษฐศาสตร์เกษตร

18 510810026 นาย ธีรกติติ ์ออประยูร เศรษฐศาสตร์เกษตร

19 510810027 นาย ธีรนันท์ ขันคํา เศรษฐศาสตร์เกษตร

20 510810028 นางสาว นภาลัย อนิทรรุจกิุล เศรษฐศาสตร์เกษตร

21 510810030 นางสาว นติยา จันทิพย์ เศรษฐศาสตร์เกษตร

22 510810032 นางสาว นุสรา เครือวงคป์ัญญา เศรษฐศาสตร์เกษตร

23 510810034 นางสาว ปริณฑกิา เสนาคา้ไม้ เศรษฐศาสตร์เกษตร

24 510810035 นาย ปรีชา ฟองศักดิ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร

25 510810036 นางสาว ปุณณรัตน ์กติกิุศล เศรษฐศาสตร์เกษตร

26 510810040 นางสาว เพชรรัตน ์ละใจมา เศรษฐศาสตร์เกษตร

27 510810041 นางสาว เพ็ญพชิญา ศรีบุญเรือง เศรษฐศาสตร์เกษตร

28 510810042 นางสาว ไพลนิ ไชยพันธุ์ เศรษฐศาสตร์เกษตร

29 510810043 นางสาว ภาวดิา ปัญญาเตมี เศรษฐศาสตร์เกษตร

30 510810044 นางสาว Yonlada Tarwan เศรษฐศาสตร์เกษตร

31 510810045 นาย ยุรี กอ๋งแกว้ เศรษฐศาสตร์เกษตร

32 510810046 นาย รชานนท์ ปัญญาใส เศรษฐศาสตร์เกษตร

33 510810047 นาย รัตตกิาล ชมภูแกว้ เศรษฐศาสตร์เกษตร

34 510810049 นางสาว รุ่งเรือง เคร่ืองพนัส เศรษฐศาสตร์เกษตร

35 510810051 นางสาว ลลีาภรณ์ สุริยะมณี เศรษฐศาสตร์เกษตร

ภาควิชาภาควิชาเศรษฐศาตร์เกษตรและส่งเสรมิเผยแพร่การเกษตร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
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ล าดับ รหัสนกัศึกษา ชือ่-นามสกุล สาขาวิชา

36 510810052 นางสาว วรรณภา ร้องกาศ เศรษฐศาสตร์เกษตร

37 510810053 นางสาว วรัญญา คําฝ้ัน เศรษฐศาสตร์เกษตร

38 510810054 นาย วรัญญา สายอุช เศรษฐศาสตร์เกษตร

39 510810056 นางสาว วลิาวัณย์ เป็นดี เศรษฐศาสตร์เกษตร

40 510810057 นางสาว ศศธิร จันทร์บุญเป็ง เศรษฐศาสตร์เกษตร

41 510810058 นางสาว ศริิภา มณีรัตน์ เศรษฐศาสตร์เกษตร

42 510810060 นาย สถติย์ มณีเกี๋ยง เศรษฐศาสตร์เกษตร

43 510810071 นางสาว อัจฉรา ปาลี เศรษฐศาสตร์เกษตร

44 510810072 นางสาว อัจฉรา มณีวรรณ เศรษฐศาสตร์เกษตร

45 510810073 นางสาว อศิรา ไชยาเลศิ เศรษฐศาสตร์เกษตร

46 510810074 นาย อศิเรนทร์ ธงยศ เศรษฐศาสตร์เกษตร

47 510810075 นาย อุทัย ตะ๊ปัญญา เศรษฐศาสตร์เกษตร

48 520831099 นางสาว จริาภรณ์ กอ้นสุรินทร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร

ล าดับ รหัสนกัศึกษา ชือ่-นามสกุล สาขาวิชา

1 530831032 นางสาว ดาริกา สุวรรณมงคล สง่เสริมการเกษตร

2 530831038 นางสาว นศิานาถ ธนะรังสฤษฏ์ สง่เสริมการเกษตร

3 530831039 นางสาว นุชนาถ ลอ่งมัจฉา สง่เสริมการเกษตร

4 530831041 นางสาว ระวรัิฐ ไชยวุฒิ สง่เสริมการเกษตร

5 530831042 นางสาว ศริิมาศ แสงเมอืง สง่เสริมการเกษตร

6 530831043 นางสาว สุพรรณิการ์ ศุภทรัพย์ สง่เสริมการเกษตร

7 540832011 นาย พชรมงคล เกดิคลา้ย สง่เสริมการเกษตร

8 490852010 นางสาว สริินทร์ สมิารักษ์ สง่เสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

9 500852004 นางสาว ประหยัด มะโนพะเสา้ สง่เสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท

10 530832048 นางสาว ศริินันท์ แซโ่งว้ ธุรกจิเกษตร

11 530832057 นางสาว อัจฉรา อันสมศรี ธุรกจิเกษตร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

สาขาวิชาส่งเสรมิการเกษตร/ธุรกิจกการเกษตร
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ล าดับ รหัสนกัศึกษา ชือ่-นามสกุล สาขาวิชา

1 510831062 นาย ปุณเรศวร์ รัตนประดษิฐ์ สัตวศาสตร์

2 520810137 นาย ณัฐพงศ ์ เจริญทรัพย์ สัตวศาสตร์

3 520810146 นาย ดลิก  ชมภูมิง่ สัตวศาสตร์

4 520810226 นางสาว พันนดิา  ดวงเอย๊ สัตวศาสตร์

5 520810228 นางสาว  พชิญา  ไฝทอง สัตวศาสตร์

6 520810233 นางสาว พมิพร  คําทวี สัตวศาสตร์

7 520810260 นางสาว  มัทนา  มัฎฐานธง สัตวศาสตร์

8 520810275 นางสาว รัตนา  อุตคํา สัตวศาสตร์

9 520810349 นางสาว สุมาล ี จาตุวัฒนา สัตวศาสตร์

10 520831071 นาย สราวุธ อนิทสม สัตวศาสตร์

11 530831048 นางสาว นันทพร สุทธิ สัตวศาสตร์

12 530831050 นาย พเิชษฐ์ จันทร์เป็ง สัตวศาสตร์

13 530831056 นาย อมรินทร์ เดชานุวัติ สัตวศาสตร์

14 530831081 นางสาว สุนติย์ สนโชติ สัตวศาสตร์

15 540831047 นางสาว กัตตกิา กันทะดว้ง สัตวศาสตร์

16 540831048 นาย กัลยาณี ศรีจันทร์ สัตวศาสตร์

17 540831050 นางสาว ณิชตา เป็งทินา สัตวศาสตร์

18 540831051 นาย นายนพพล ชุบทอง สัตวศาสตร์

19 540831053 นางสาว รุ่งทิพย์ สุธรรม สัตวศาสตร์

20 540831055 นาย ศริิกานต ์ภัคดี สัตวศาสตร์

21 540831056 นางสาว สวชิญา เรืองศรี สัตวศาสตร์

22 540831057 นางสาว สุรีรัตน ์ถอืแกว้ สัตวศาสตร์

23 540831058 นาย อทิธิพงษ์ บุญตัน สัตวศาสตร์

24 540831092 นางสาว พรทิพย์ แสนยอง สัตวศาสตร์

ล าดับ รหัสนกัศึกษา ชือ่-นามสกุล สาขาวิชา

1 490831029 นางสาว ปริญญาภรณ์ วโิรจนส์กุล เกษตรศาสตร์

2 530810246 นางสาว พชิญา มาละแซม เกษตรศาสตร์

3 530810253 นางสาว แพร พริิยพงศพ์ทิักษ์ เกษตรศาสตร์

4 539731003 นางสาว เจนธิรา ไทยกรณ์ เกษตรศาสตร์

5 539731016 นางสาว ศศวิมิล เกตุนาค เกษตรศาสตร์

ภาควิชาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น  า

ท่ัวไป
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