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นางสาวสุกัญญา ทิพย์อามาตย์
นางสาวสุกานดา โกเม็น
นางสาวสุจิตรา เทศศรีเมือง
นางสาวสุดารัตน์ สุขวันดี
นางสาวสุธิตา กลิ่นทองหลาง
นางสาวสุพิชญา เผยศิริ
นางสาวสุภาวดี สุพร
นายสุรชัย หงษ์ค�ำ
นางสาวสุวนันท์ นาเจิมพอย
นายสุวัฒน์ อาจสด
นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์น้อย
นางสาวแสงอรุณ สิงห์สร้อย
นางสาวหฤทัย สาระคาม
นายอดิศักดิ์ ส�ำแดง
นายอนุภัทร ปิตามาตา
นางสาวอภิชญา ชุมนา
นางสาวอภิญญา สีโสดา
นางสาวอรทัย ชาภา
นายอลงกรณ์ นนทภา
นางสาวอัยยา เชียงพฤกษ์
นางสาวอาทิตยา ศรีมารักษ์
นางสาวอุมาพร ใคร่นุ่นภา
นายเอกชัย ศรีปัญญากวี
นางสาวไอรดา ศรีเจือ

221
223
225
227
229
231
233
235
237
239
241
243
245
247
249
251
253
255
257
259
261
263
265
267

นางสาวสิริวรรณ ยมจินดา
นางสาวสุกัลยา อนันตโสพล
นายสุขพิชญ วิจิตรสมบัติ
นางสาวสุชาวดี เพ็ชร์มล
นางสาวสุทธญาณ์ แย้มศรี
นายสุปกาณฑ์ ชมภูสว่าง
นางสาวสุภาภรณ์ ลือธิสาร
นายสุรชัย แก้วมา
นายสุรเชษฐ์ กัณหา
นางสาวสุวนันท์ หงษ์ทอง
นางสาวสุวิมล เริงฤทธิ์
นางสาวเสาวลักษณ์ หลักบุญ
นายหนึ่งนที สุริรักษ์
นายอดิศร ศิริวิ
นางสาวอนัญพร เครือเฆ้
นายอนุวัฒน์ ภูสมยา
นางสาวอภิญญา สีทาดี
นายอภิวัฒน์ โยวาสี
นางสาวอรุณวตรี เทพบุรี
นายอัจฉริยะ สุระพินิจ
นายอาณัติ ถาวโรฤทธิ์
นางสาวอาภัสราพร พลกันยา
นางสาวอุลิญา พลสิทธิ์
นายเอ็ดสภูมิ ทวีพวก

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม

1	
3	

4
6
8
10
12
14
16

นางสาวดวงนภา ไสยกิจ	2	
นางสาวศิริกานต์ สาลี

นางสาวทัศมนต์ ข้อทน

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม

นางสาวกฤติยาภรณ์ เรืองเขตรการณ์
นายเกียรติศักดิ์ ชาหนองอ้อ
นางสาวจุฬารัตน์ ไฝทาค�ำ
นางสาวชุลีรัตน์ ชาบุตรชิน
นางสาวธิติพร แก้วตา
นางสาวบุษญา จันดีสา
นายปฏิภาณ วงศ์กาฬสินธุ์

5
7
9
11
13
15
17

นางสาวกุลวดี ศรีล�้ำเลิศ
นางสาวจารุวรรณ ชุมมา
นางสาวเจนจิรา สามพันเย็น
นางสาวธารารัตน์ บุญภักดี
นางสาวนิภาวรรณ์ ลีสมโภชน์
นางสาวบุษยา สีดานุย
นายปิยะเมศร์ ปาละสานต์
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18
20
22
24
26
28
1	
3	
5	
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55

นางสาวพรนิภา ศรีบุญเรือง
นางสาววรรณฤดี อุทิศรัมย์
นางสาววิจิตรา อุ่นแก้ว
นางสาวศิรินยา วงษ์วิราช
นางสาวสิริยากร ประสิทธิคร
นางสาวอรุณทิพย์ ซาทุม

19
21
23
25
27
29

นางสาวพิมลพร พ่อสาร
นางสาววรลดา แสนแก้ว
นายวีระวุธ ศิลาคุปต์
นางสาวศิวิศร กระจ่างโคกกรวด
นายอภิสิทธิ์ ทองศิริ
นายอิสสระ เทพเรียน

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การเกษตร
นางสาวบุณยานุช นาใจคง	2	
นายธนากร หิรัญอร		4	
นายเกียรติชัย มนตรีวงษ์	6	
นางสาวอภิญญา เป็งกันทา	
8

นางสาวอภิสรา บ�ำรุงเกาะ
นางสาวกนกวรรณ บุญเสริฐ
นางสาวจริยา ชัยด�ำ
นางสาวพรกมล เอนกสุรพจน์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์การเกษตร

นางสาวกัญญารัตน์ สืบจะบก
นายคณิติน สันติด�ำรงพันธุ์
นางสาวจิรารัตน์ ป้องนาชัย
นางสาวชนาธินาถ สุ่มมาตร
นางสาวฐิตินันท์ วิสูงเร
นางสาวณิชกุล ศรีใส
นางสาวธัญลักษณ์ ฮุงหวล
นางสาวนิภาพร กงใจ
นายปฏิพล ไกรแก้ว
นางสาวปิยณัฐ คันทะโรรส
นางสาวปิยะดา เฮียงสอน
นายพงศธร ค�ำเสน
นางสาวพรรณพิสุทธิ์ ทองอินทร์
นายพรหมวิวัฒน์ ลักษณะพรหม
นายมฆวต เนื่องชมภู
นางสาววทานีย์ ปราศรัย
นางสาววัลลิภา โคตะมะ
นายวิริยัง คงอุ่น
นางสาวศลิษา วรสินธุ์
นายสหชัย จันทะสอน
นางสาวสุดาพร ชัยสุนทร
นางสาวสุวพร วงศ์ประทุม
นายอรรณพ ทุมพร
นางสาวอัชฌา ศรีละพัฒน์

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56

นายเกียรติพงษ์ นาถมทอง
นางสาวจิรัญฌา โล่ห์จินดา
นางสาวจุฬารัตน์ บาอุ้ย
นางสาวโชษิตา ตรีศาสตร์
นางสาวณัฐนรี กงพลี
นายธนากร แอมปัดชา
นางสาวธิติญา ค�ำจันทร์
นายปกรณ์ แปนแก้ว
นางสาวประกรองค�ำ สังสหชาติ
นางสาวปิยรัตน์ ศักดิ์แสงไกล
นายเปรม จงนุเคราะห์
นางสาวพรรณนิภา แก้วเกิดมี
นางสาวพรสุดา แก้วโบราณ
นางสาวพัชรี พละสาร
นางสาวมัณฑนา ยามบุญ
นางสาววัลย์ลิยา รัตนประเสริฐ
นางสาววารุณี ภูธี
นางสาวศรินณา โยทาธี
นายเศรษฐรัฐ ยุบลมาตย์
นางสาวสิริรัตน์ ทองดี
นางสาวสุดารัตน์ สีทา
นางสาวอมรรัตน์ งอสอน
นางสาวอรอุมา หาญสุริย์
นางสาวอารียา จันทรา

89

