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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

015 : วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร : ปกติ 
ล าดับที่  ชื่อ – สกุล 
        1  นางสาวอริศรา  ธนะเกียรติวารี 
 2 นางสาวอรอุมา  พลเวียง 
 3 นายอนุชา  เฟื่องฟู 
 4 นายพงศธร  น้อยเจริญ 
 5 นายนัฐวุฒิ  นามตรง 
 6 นายณัชพล  เชื้อชัยนาท 
 7 นายสราวุธ  จินะวงค์ 
 8 นางสาวกานดา  ดิษฐภู่ 
 9 นายเดชา  เพ็ยรหล า 
 10 นางสาวรัชนี  เมียะแก้ว 
 11 นายนนทกร  ด่านขจร 
 12 นายพงศ์พัฒน์  ตั้งสมบัติ 
 13 นางสาวดวงกมล  ชูวงษ์ 
 14 นายกชพัฒน์  นพพลกิตติเจริญ 
 15 นายพลายชุมพล  พาหา 
 16 นายเฉลิมชัย  รามัญ 
 17 นายอดิศร  ดอดกระโทก 
 18 นางสาวสุปราณี  มีสง่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(เพิ่มเติม)  ประจ าปีการศึกษา 2555 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
016 :  ประมง : ปกติ 
ล าดับที่  ชื่อ – สกุล 
        1  นางสาวนิตยา  จันทร์ฉาย 
 2 นายเจนวิทย์  อธินนท์ดิลกรัฐ 
 3 นายนิธิพันธ์  กุลวิเศษ 
 4 นายสักทอง  ประเสริฐ 
 5 นายภัทรกร  เขียวเจริญ 
 6 นางสาวศิริพร  เปลี่ยนเพ็ง 
 7 นางสาวประทุมมา  ดวงเดือน 
 8 นายนันทชัย  อิ่มบ่อย 
 9 นายกัณตพัฒน์  วิทยเดโชเศรษฐ์ 
 10 นางสาวศรีจิตรา  สัยวัตย์ 
 11 นางสาววริญญา  จันทร์ศิริ 
 12 นายต้น  ค าภิมาบุตร 
 13 นางสาวพรทิพย์  ค านึง 
 14 นายรณชิต  ทรัพย์เจริญ 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

017 :  ผลิตพืช :  ปกติ 
ล าดับที่  ชื่อ – สกุล 
        1  นางสาวลลิตา  วงษ์บุญส่ง 
 2 นางสาวณิชารีย์  เชื้อทอง 
 3 นางสาวพลอยไพลิน  รินไธสง 
 4 นายวุฒิชัย  แจ่มใส 
 5 นางสาววิไลวรรณ  ทองดี 
 6 นางสาวศิริวรรณ  ผลจันทร์ 
 7 นางสาวภาวิณี  มักสิก 
 8 นายกฤษฎา  กลิ่นไกล 
 9 นางสาวอัจฉราภรณ์  คุรุรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(เพิ่มเติม)  ประจ าปีการศึกษา 2555 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

018 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร :  ปกติ 
ล าดับที่  ชื่อ – สกุล 
        1  นางสาวสรวรรณ  กิตติอมรรัตน์ 
 2 นางสาวรัฐญา  ข้องม่วง 
 3 นางสาวดวงกมล  จันทร์แจ่มใส 
 4 นายชวัลธัช  นาคพรม 
 5 นางสาวนาถยา  เชี่ยวชาญ 
 6 นายโชดิวัติ  ธรรมภูษิต 
 7 นางสาวเมทินี  เดชเรือง 
 8 นางสาววิภาวรรณ  เลื่อมตา 
 9 นางสาวฤทัยรัตน์  จันทร์แก้ว 
 10 นางสาวเบญจรัตน์  หลวงชนะ 
 11 นางสาวนิโลบล  ธราพร 
 12 นางสาวดวงกมล  กล่อมสมร 
 13 นายนิพนธ์  เครือบนอก 
 14 นางสาวปราณปรียา  โหราศาสตร์ 
 15 นางสาวธนากร  ฤทธิ์สอน 
 16 นายเจริญศักดิ์  เยาวนา 
 17 นางสาวศศินา  ฉัตรโพธิ์ 
 18 นายณัฐนันท์  ทับหิรัญ 
 19 นางสาวกมลชนก  จินดาพงษ์ 
 20 นางสาวจุฑาธิป  บุราสิทธิ์ 
 21 นางสาวศศิวิภา  บุญรอด 
 22 นางสาวณัฐสุดา  นมสาตร์ 
 23 นายอุกฤต  มากศรทรง 
 24 นายธีรโชติ  แฉ่งศิริ 
 25 นางสาววชิราพร  ประทุมศรี 
 26 นางสาวน้ าฝน  เดชประเสริฐ 
 27 นางสาวศวิตา  มาสาซ้าย 
 28 นายรัชธพงศ์ระพี  นิ่มนวล 



018 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร :  ปกติ 
ล าดับที่  ชื่อ – สกุล 
 29 นางสาวสุวนันท์  ยอดสาร 
 30 นางสาวเบญจมาศ  บุคคล 
 31 นางสาวณัฏฐกานต์  คงศิลา 
 32 นางสาวปนัสยา  กุมปรุ 
 33 นางสาวประติมา  ศรีจินดา 
 34 นายจารุเดช  นิโรจน์ 
 35 นางสาวสายชล  จันทร 
 36 นางสาวปิยทิพย์  สุวรรณ์ 
 37 นางสาวอรุณี  พิมพ์สวัสดิ์ 
 38 นางสาววนิดา  เขื่อนปิง 
 39 นางสาวญาณี  ลีรัตนชัย 
 40 นางสาวสุณัฐตา  ริมแจ้ง 
 41 นางสาวประภัสสร  ปลัดรักษา 
 42 นางสาวปรียาพร  จันค าภู 
 43 นางสาวจิราพัชร  คชรัตน์ 
 44 นายนัทชานนท์  ธนูทอง 
 45 นายเพียรพิมพ์  เรืองเจริญ 
 46 นางสาวปภาพร  แสงอุทัย 
 47 นางสาวอ้อมดาว  บุญประเสริฐ 
 48 นางสาวเพ็ญศิริ  บู่น้อย 
 49 นางสาวสินีนารถ  อนุพงษ์ 
 50 นายณัฐชัย  มั่นคง 
 51 นายภูวกร  น้อยแถว 
 52 นางสาวชวัลรัตน์  อุทาพร 
 53 นายชารัญกร  พระคุ้มครอง 
 54 นางสาวธนาภรณ์  แสนค าภูมิ 
 55 นางสาวจิรัชญา  รอดรัน 
 56 นางสาวสกลวรรณ  ศรีนวล 
 57 นายอนุพงศ์  อินทร์พรหม 
 58 นางสาวปาริฉัตร  ป้อมใย 
 59 นายณัฐพล  ปลิวศรีแก้ว 
 60 นางสาวภิญญดา  แตงฉ่ า 



018 :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร :  ปกติ 
ล าดับที่  ชื่อ – สกุล 
 61 นางสาวกชกร  หาบุญมี 
 62 นางสาวฉัตรภรณ์  กาทองทุ่ง 
 63 นายก่อพงศ์  คงเมืองแท้ 
 64 นางสาวเหมวดี  เศรษฐมาน 
 65 นางสาวพัชรา  แซ่เต่ิน 
 66 นางสาวจริยา  บัวพันธ์ 
 67 นายชัยวิชิต  วิวัฒน์เมธานนท์ 
 68 นางสาวอัจฉริยา  กันมณี 
 69 นางสาวธิราภรณ์  เปรมปรี 
 70 นางสาวดวงหทัย  ใจเสาร์ 
 71 นางสาวอุสาห์พันธุ์  นาพญาธีระกุล 
 72 นางสาวสุภาพร  มัยกูล 
 73 นายสิรวิชญ์  เกิดฉ่ า 
 74 นางสาววราภรณ์  สัมฤทธิ์ผล 
 75 นางสาวพลอยไพลิน  แสงทอง 
 76 นางสาวนันทิดา  บุญเสงี่ยม 
 77 นางสาววรรณิศา  ดวงวรรณะ 
 78 นายสถาพร  วันทาพรม 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

019 :  วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ :  ปกติ 
ล าดับที่  ชื่อ – สกุล 
        1  นางสาวปิยะภรณ์  สุขเจริญ 
 2 นางสาวพัชรี  มากพุ่ม 
 3 นางสาวอภัณสิตัง  สิ้มวราภัส 
 4 นางสาวพวงผกา  อุทธา 
 5 นางสาวอารยา  สุขประเสริฐ 
 6 นางสาวชนาพร  พวงพลา 
 7 นางสาวสุนันท์  วงษ์จันทะ 
 8 นางสาวปณพร  เอ้ืองพูลสวัสดิ์ 
 9 นายวัชรพงศ์  รักแก้ว 
 10 นางสาวเกศกานดา  สนเล็ก 
 11 นางสาวรสสุคนธ์  เกตุเจริญ 
 12 นางสาวฑิฆัมพร  มากมูล 
 13 นางสาวพรชนก  ภมรพล 
 14 นางสาวกนกวรรณ  จ ารัสบุญสม 
 15 นายสิรวิชญ์  จารีย์ 
 16 นางสาววินันดา  สมปองใจท า 
 17 นางสาวอธิชา  แสงจันทร์ 
 18 นายภมร  บุญส่ง 
 19 นางสาวสิรินาถ  เกื้อสกุล 
 20 นางสาวภควดี  บุตรวงษ์ 
 21 นางสาวพรทิพย์  แซ่อ้ึง 
 22 นางสาวกัญญาณัฐ  พรมนิตย์ 
 23 นางสาวรัชดา  บุตรพรม 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
020 :  สัตวศาสตร์ :  ปกติ 
ล าดับที่  ชื่อ – สกุล 
      1  นางสาวสุพรรณษา  ปานรักษา 
 2 นายกิตติ  โพงพาง 
 3 นางสาวสุภาพร  ขาวสอาด 
 4 นางสาวนวลจันทร์  ตะเสนา 
 5 นางสาวน้ าตาล  บุญเทียม 
 6 นางสาวณัฐวรรณ  เพาะบุญ 
 7 นางสาวณัฐนรี  หาญณรงค์ 
 8 นางสาวสุรวดี  วิชาธรรม 
 9 นายธนกร  พิมพ์งาม 
 10 นางสาวศุภรากรณ์  เฉียบแหลม 
 11 นายนพกร  นรสิงห์ 
 12 นางสาวทิพย์ภัทราวดี  องค์มนตรี 
 13 นางสาวสินจัย  พันธ์น้อย 
 14 นางสาวรติพร  สิงหะหล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(เพิ่มเติม)  ประจ าปีการศึกษา 2555 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
021 :  เทคโนโลยีภูมิทัศน์ :  ปกติ 
ล าดับที่  ชื่อ – สกุล 
       1 นายอิทธิพันธ์  คีรีมา 
 2 นายอลงกรณ์  สุคนธี 
 3  นายรณชัย  ศรแดง 
 4  นางสาวนภัสนันท์  ประเสริฐพงษ์ 
 5  นางสาวอารีรัตน์  มีแสง 
 6  นายณัฐชา  ฤทธิ์ดี 
 7   นางสาวรวีวรรณ  ม่วงทอง 
 8  นางสาวจันทร์ฉาย  รอดแรม 
 9  นางสาวสุดาพร  ปั้นแววงาม 
 10  นายเสฎฐวุฒิ  อ่อนฤทธิ์ 
 11  นางสาวชัญญา  สัณหะวงศ์ 
 12  นางสาวนฤมล  รัตนประภา 
 13  นางสาวปรางทิพย์  นัยสิทธิ์ 
 14  นายชินวิชญ์  ธิดาปูน 
 15 นายจักรพันธ์  สระทองแพ 
 16  นายเจนณรงค์  เครืออาษา 
 17  นางสาวขวัญชนก  นาชัยเวท 
 18  นางสาวศิริวรรณ  ชินะสาวะวัฒน์ 
 19  นายภาคภูมิ  สุขเกษม 
 20  นางสาวเนาวรัตน์  จิตตะยโศธร 
 21  นายจิราวุฒิ  เล็กใจซื่อ 
 22  นางพงศกรณ์  บางแบ่ง 
 23  นายสหรัฐ  ส าริด 
 24  นางสาวศิราพร  ศรีสุวรรณ 
 25  นางสาวเขมพร  วงศ์สมุทร 
 26  นางสาวศุภิสรา  มณีใส 
 27  นางสาวนัฐยา  ครุฑบางยาง 
 28  นายอลงกรณ์  โรหิตะศุน 



021 :  เทคโนโลยีภูมิทัศน์ :  ปกติ 
ล าดับที่  ชื่อ – สกุล 
 29  นางสาวธราทิพย์  วรโชติไพศาล 
 30  นางสาวกรกนก  สุหร่ายคิมหันต์ 
 31  นายภัทรชนน  เชาว์วิรุฬน์สุทธ์ 
 32  นายพีรพัฒน์  เหล่าตรงจริง 
 33  นายณัฐวุฒิ  ใจงามดี 
 34  นางสาวนิสารัตน์  รัตตพิทักษ์ 
 35  นางสาวธัญญาเรศ  ธัญญเจริญ 
 36  นายณัฐพล  ภูเนียมศรี 
 37  นายปรินทร  พันธุนรากุล 
 38  นายประกาศิต  กางถิ่น 
 39  นายมณฑล  ยิ้มแฉล้ม 
 40  นายพงษ์ศธร  โพธิ์ศรี 
 41  นายนัทธพงศ์  ทองจันทร์ 
 42  นายภัทรภูมิ  ตันต๊ะเขตศรีเรือง 
 43  นายวัลลภ  วาดงูเหลือม 
 44  นายวสุธร  นาคณรงค์สวัสดิ์ 
 45  นายวิทวัส  นันต๊ะ 
 46  นายธนเดช  เดชสุภา 
 47  นายวรวีร์  จิตต์หมาด 
 48  นายวีระวงศ์  มารยาตร์ 
 49  นางสาวธันยธรณ์  สุริยะมณี 
 50  นางสาวปฬิมาพร  จิรัฐติกาลกุลเวท 
  51  นายยศกร  ศรีมหาดไทย 
 52  นางสาวนิตยา  เกตุแจ่ม 
  
 
 
 
 
 

 

 


