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สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 
 

ที ่ ค าน าหนา้             ชือ่-สกลุ 

1 นางสาว กลกร จุลวรรณโณ 

2 นาย ก่อ รักใหม ่

3 นางสาว เกวลิน หนูคง 

4 นางสาว เขมาภรณ ์ คงแก้ว 

5 นางสาว คีตภทัร อนุสาร 

6 นางสาว จิรัชญา นวนทอง 

7 นางสาว เจนจิรา จุมพันธ์ุ 

8 นางสาว ชญาน ี จิตศิร ิ

9 นางสาว ชนัญญา ด าน้อย 

10 นาย ซุลฟา มะแอ 

11 นางสาว ฐาปน ี เพชรขวัญ 

12 นาย ณัฐชนน ภิรมย ์

13 นางสาว ดวงฤทยั แก้วเรืองศร ี

14 นาย ดิศรานนท ์ แสงเจริญ 

15 นาย ดุริยางค ์ เพชรสวัสดิ ์

16 นางสาว ตัสนีม หัดเหม 

17 นาย ธนวัฒน ์ สามารถ 

18 นาย ธนศิลป ์ สินธ์ุประจิม 

19 นางสาว ธนัชชา อินทร์ไหม 

20 นางสาว ธัญญารินทร ์ หมอเมือง 

21 นางสาว ธิดาเทพ อินทรัตน ์

22 นางสาว นายูวา ยาแต 

23 นางสาว นุสลัน หมีนหีม 

24 นางสาว บัสลา เดะแอ 

25 นางสาว ปฐมรัตน ์ รัตนปฐม 

26 นาย ประเสรฐิ พฤกษศรี 
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27 นางสาว ปรียาภรณ ์ แก้วประดับรัฐ 

28 นาย พงศภร ถึงมสุิก 

29 นางสาว พัชราภา พันธุชิต 

30 นางสาว พันธ์ุทิพสุดา แก้วเอียด 

31 นาย พิชญุตม ์ โทข า 

32 นางสาว พิมพ์ภัทรา ทวะกาญจน ์

33 นางสาว พิมรดา อาจาริยางกูร 

34 นาย ไพฑูรณ ์ ปาทาน 

35 นางสาว ฟาร์ฮานา ยา 

36 นางสาว ภัทรดา แก้วขวัญ 

37 นางสาว รวิสรา ชัยวิชิต 

38 นางสาว ลีลาวรรณ ์ พลัดทองศร ี

39 นาย วงศธร พวงทิพย ์

40 นาย วรชาติ อูอ าหมัด 

41 นาย วรเมธ คงเด็ด 

42 นางสาว วริสฬา น้าวประจุล 

43 นาย วิชวัฒน์ ชุมอักษร 

44 นางสาว ศิริมา แก้วโชติรุ่ง 

45 นางสาว ศิริวรรณ ประสมศร ี

46 นางสาว ศุภาณิการ ์ รุ่นกลิ่น 

47 นาย เศรษฐพงศ ์ ไชยขวัญ 

48 นางสาว สลิลทิพย ์ สีด า 

49 นาย สิทธิชัย พรเพ็ญแก้ว 

50 นางสาว สิราวรรณ ไกรสนาม 

51 นางสาว สิริวด ี ศรีสวัสดิ ์

52 นาย สุทธิพงศ ์ สุขค าศร ี

53 นางสาว สุนิสา ด าโอ 



   -3- 

54 นาย สุวัฒน์ ชิดวงค ์

55 นาย อติวิชญ์ วิชัย 

56 นาย อภิลักษณ ์ อินทรวิเศษ 

57 นางสาว อรภาวิน แก้วกุล 

58 นาย อรรถวุฒ ิ ขาวผ่อง 

59 นาย อัครเดช ทองประพันธ์ 

60 นางสาว อารีดา เกะรา 

61 นาย อ านาจ เจนจิตร 

62 นางสาว อินทิรา ฤกษ์ยาม 

63 นางสาว ไอดะห ์ ยะปา 
 
 
สาขาวชิาสัตวศาสตร ์

ที ่ ค าน าหนา้            ชือ่-สกลุ  

1 นางสาว กาญจนา ด้วงเทพ 

2 นาย จักรี ศรีทอง 

3 นางสาว จุฑากร โหละจินดา 

4 นาย ชัยยุทธ ขาวเผือก 

5 นางสาว ชุติมา สุขสอน 

6 นางสาว ดาริกา ใยด ี

7 นางสาว เบญรสิา สุเมธาโสธนา 

8 นางสาว ปัทมวรรณ จิตต์โสภา 

9 นางสาว พัชรา จุ้ยช่วย 

 10 นางสาว แพรวทิวา วัฒนไทย 

 11 นางสาว วณิชยา พลากรวัฒนา 

 12 นางสาว สิริรัตน ์ สัตยานนัท ์

 13 นางสาว สุนิดา ทองน ้าเพ็ญ 
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สาขาวชิาวารชิศาสตร์ 

ที ่ ค าน าหนา้ ชือ่-สกลุ  

1 นางสาว กัญญารัตน ์ ตรงจิตต ์

2 นางสาว ณัฐจุฑา เบ็ญตะหล ี

3 นางสาว ณัฐณิชา จันทร์ประดิษฐ ์

4 นางสาว บุษราคัม ตุดด้วง 

5 นางสาว ภัทรภร ศรพรหม 

6 นาย ภูมินทร ์ ศิริ 

7 นาย รีดวัลย ์ เจ๊ะเดง็ 

8 นางสาว ศศิกานต ์ อินจันทร ์

9 นาย ศิปปกร บุญสีลาภ 

10 นางสาว สิริมาดา ขุนอาจ 

11 นางสาว สุพัตรา มากทอง 

12 นาย อาดัม ยูโซ๊ะ 
 


