
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
สอบคัดเลือกตรงพิเศษเกษตรราชภัฏ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล หลักสูตร/สาขาวิชา ประเภทการสมัคร โรงเรียน จังหวัด 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

1 นางสาวนันท์นภัส ขวัญคง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ บุตรเกษตรกร หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 

2 นางสาวกัลย์สุดา ครูอ้น วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ เรียนดี หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 

3 นางสาวกรรณิการ์ รัตโน วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ บุตรเกษตรกร หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 

4 นางสาวภสพรรณ ชูเย็น วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ บุตรเกษตรกร หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 

5 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ชาย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ บุตรเกษตรกร สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา 

๖ นายสุเพียน ซาเก็ง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ บุตรเกษตรกร มาอาฮัดดารุสสลาม ยะลา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

๑ นางสาวอนัตตา บัวทุม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เรียนดี หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 

๒ นางสาววิริยาภรณ์ เหล็กเพ็ชร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เรียนดี หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 

๓ นางสาวกมลเนตร์ ศูนย์คล้าย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เรียนดี หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 

๔ นางสาวบุษบัน จันทร์ทองมล วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า บุตรเกษตรกร หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 

๕ นายธนาดล ป้องกัน วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เรียนดี ปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง 

๖ นางสาวธนัญญา เจ้ยแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เรียนดี ปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง 

๗ นางสาวฟาดีลา หลงสะ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า บุตรเกษตรกร สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา 

๘ นางสาวนิอัสมา แวนิ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า บุตรเกษตรกร สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา 

๙ นางสาวพรชนก มนนุมาตย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เรียนดี สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา 

๑๐ นางสาวมณฑิตา ดวงฉวี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เรียนดี สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา 



ล าดับ ชื่อ-สกุล หลักสูตร/สาขาวิชา ประเภทการสมัคร โรงเรียน จังหวัด 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

๑ นางสาวณัฏฐณิชา จันทร์ประสงค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

เรียนดี หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 

๒ นายศุภกรณ์ ทองสีนุ่น วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

บุตรเกษตรกร หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 

๓ นางสาวจิดารัตน์ จันทร์ปาน วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

บุตรเกษตรกร ปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง 

๔ นางสาวสิรินิตย์ บุญพันธุ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

เรียนดี สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา 

๕ นางสาวดาร์น่า เจะเงาะ วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

เรียนดี สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา 

๖ นางสาวสุนันทา ช่วยสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

เรียนดี สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการผลิตพืช 

๑ นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยคล้าย  เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) 

บุตรเกษตรกร สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา 

๒ นายภานุเดช สุวรรณโณ เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) 

บุตรเกษตรกร สงขลาวิทยาคม สงขลา 

๓ นายศราวุฒิ สิทธิพันธ์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) 

บุตรเกษตรกร ชะแล้นิมิตวิทยา สงขลา 

๔ นายอัดนีน ไมมะหาด เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) 

บุตรเกษตรกร สามัคคีอิสลามวิทยา สตูล 



ล าดับ ชื่อ-สกุล หลักสูตร/สาขาวิชา ประเภทการสมัคร โรงเรียน จังหวัด 

๕ นางสาวเบญจพร ทองใหญ่ เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) 

เรียนดี วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง พัทลุง 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการผลิตสัตว์ 

๑ นางสาววิภาวดี น้าแก้ว เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตสัตว)์ 

เรียนดี หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 

๒ นางสาวพรไพลิน นวลบุตร เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตสัตว)์ 

เรียนดี ทับปุดวิทยา พังงา 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

๑ นางสาวกัญภิรมย์ ชูหวาน เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

เรียนดี หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 

๒ นางสาวอาริสา ช่วยรัตน์ เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

บุตรเกษตรกร หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 

๓ นางสาวธัญญรัตน์ ใหม่แก้ว เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

บุตรเกษตรกร หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 

๔ นางสาวภาวิดา อ้นทอง เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

บุตรเกษตรกร หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 

๕ นางสาวศิรภัสสร หนูแก้ว เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

บุตรเกษตรกร ปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง 

๖ นางสาวอรวรรณ แก้วชูเชิด   เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 

บุตรเกษตรกร หาดใหญ่พิทยาคม สงขลา 

  

หมายเหตุ : ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโถงกิจกรรม ชั้น ๑ (อาคาร ๖๒)  
                         คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 


