
อันดับ ประเภท ชื่อ-นานสกุล
หลักสูตร/หนวยงาน/องคกร/ที่

อยู
เบอรโทรศัพท

1 นักศึกษา นางสาวสุพรรณี อัครโกษิตย สาขาเกษตรเคมี 817620908

2 นักศึกษา น.ส.สิริมา สุวรัตน เกษตรเคมี 897568561

3 นักศึกษา นางสาวหนึ่งฤดี โทรัตน สาขาเกษตรเคมี 884164410

4 นักศึกษา น.ส. ศิริรัตน ชาลือ
คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา

เกษตรเคมี
087-4797084

5 นักศึกษา นางสาวสวรคญา อวมจิ๋ว สาขาเกษตรเคมี 846876550

6 นักศึกษา นางสาวสุภัสสร บัวหาญ ปฐพีศาสตร 979693653

7 นักศึกษา นางสาว จินตวี นะที
คณะผลิตกรรมการเกษตร 

สาขาพืชไร 4 ป ชั้นปที3่
916352449

8 นักศึกษา นายชาญศิลป คําปนศักดิ์ สาขาพืชไร 4 ป 860178035

9 นักศึกษา นางสาวนิตยา แกวทุม สาขาพืชไร 4 ป 930464990

10 นักศึกษา นางสาว นีรนุช บุญเอี่ยม
คณะผลิตกรรมการเกษตร 

สาขาพืชไร 4 ป ชั้นปที3่
086 358 4468

11 นักศึกษา นางสาวนิศาชล เตจะขอด สาขาพืชไร 4 ป 835713230

12 นักศึกษา นาสาว ชนิตา ทิศเปง
คณะผลิตกรรมการเกษตร 

สาขาพืชไร 4 ป ชั้นปที3่
099 240 3621

13 นักศึกษา นลินี อินธนู
ผลิตกรรมการเกษตร สาขา

เกษตรเคมี
898300454

14 นักศึกษา นางสาวนิทราน เกตุกรณ สาขาพืชไร 4 ป 860370614

15 นักศึกษา นายราเชนทร ยูเปย
การพัฒนาสงเสริมและนิเทศ

ศาสตรเกษตร
861798066

16 นักศึกษา มลธิดา ธิศาเวช พืชศาสตร 4 ป 881014258

17 นักศึกษา รัตนาภรณ แทนคํา สาขาไมผล 970040954

รายชื่อนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรที่สนใจเขารวมกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

 (ปการศึกษา 1/2557    ทุกวันพุธ เวลา 14.00-16.00 น. โดยทีมงานศูนยภาษารวมกับอาสาสมัครตางชาต)ิ

ขอใหมาประชุมพรอมกันในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ศูนยภาษา ชั้น 2 เวลา 14:00 น.

เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการเขารวมกิจกรรมเพิ่มเติม

นําทีมโดยศูนยภาษา มหาวิทยาลัยแมโจ และอาสาสมัครตางชาติ



18 นักศึกษา วิทวัส โยดี

เกษตรเคมี ผลิตกรรมการเกษตร

 มหาวิทยาลัยแมโจ 57 หมู 15 

ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.

เชียงราย 57210

88229025

19 นักศึกษา จิราวดี วรสิทธิ์ สาขาเกษตรเคมี 932989776

20 นักศึกษา หัสนะ หลีขาว พืชไร 4 ป -

21 นักศึกษา กาญจนา พงษไพคบูรณ พืชไร 4 ป 881705492

22 นักศึกษา จิราวัฒน คําวินิจ พืชไร 4 ป -

23 นักศึกษา ภานุ โลหะจันที พืชไร 4 ป -

24 นักศึกษา นาย ธนกฤต แกวพลิก คณะผลิตกรรมการเกษตร 882247668

25 นักศึกษา อมรเทพ อุทธา พืชไร 4 ป -

26 นักศึกษา นายฉัตรมงคล เขื่อนแกว คณะผลิตกรรมการเกษตร 932922093

27 นักศึกษา นายธนกฤต แกวพลิก คณะผลิตกรรมการเกษตร 882247668

28 นักศึกษา ธนวัฒน มูลวงศ
สาขาพืชไร คณะผลิตกรรมการ

เกษตร
838667898

29 นักศึกษา ธรนินทร คําฟู
สาขา พืชไร คณะ ผลิตกรรม

การเกษตร
884334093

30 นักศึกษา ธนกฤต แกวพลิก คณะผลิตกรรมการเกษตร 882247668

31 นักศึกษา น.ส.ศิวรุณ จิรกุลศุภากรสิริ ปฐพีศาสตร 097-9568874

32 นักศึกษา น.ส.สลิตา ซอนกัน ปฐพีศาสตร 083-5780028

33 นักศึกษา น.ส.ศิริลักษณ เพชรเวียง ปฐพีศาสตร 083-3549238

34 นักศึกษา น.ส.สุชานันท แสนคํา ปฐพีศาสตร 086-1899270

35 นักศึกษา อาจรีย วันเมือง สงเสริมการเกษตร 948302037

36 นักศึกษา สุภาวิตา ปาลี สงเสริมการเกษตร 802036175

37 นักศึกษา อาจรีย วันเมือง สงเสริมการเกษตร 948302037

38 นักศึกษา อมรเทพ อุทธา พืชไร 4 ป 837630073

39 นักศึกษา นางสาวยุวดี ดาวโรยรัมย ปฐพีศาสตร 854196970

40 นักศึกษา น.ส.รัตนภร อนุจร ปฐพีศาสตร 090-4502395

41 นักศึกษา น.ส.วราพร ขยัน ปฐพีศาสตร 090-7523368

42 นักศึกษา น.ส.วราภรณ วงศคําตุย ปฐพีศาสตร 093-1380702

43 นักศึกษา นายวีรพล รินราด สาขาอารักขาพืช ป2 948300407

44 นักศึกษา นายพีรฉัตร กิจไพบูลยสมบัติ สาขาอารักขาพืช 2ป 877432135

45 นักศึกษา สุระ วิเศษเสือ เกษตรเคมี 827670124



46 นักศึกษา นาย สุระ วิเศษเสือ สาขาเกษตรเคมี 827670124

47 นักศึกษา นายธนกฤต แกวพลิก พืชไร4ป 882247668

48 นักศึกษา ธรนินทร คําฟู
คณะ ผลิตกรรมการเกษตร 

สาขา พืชไร 4 ป
884334093

49 นักศึกษา ธนกฤต แกวพลิก สาขาพืชไร 4 ป 882247668

50 นักศึกษา ศิริรัตน วงคษา
การพัฒนาสงเสริมและนิเทศ

ศาสตรเกษตร
827977675

51 นักศึกษา นายสุระ วิเศษเสือ เกษตรเคมี 827670124

52 นักศึกษา จรวยพลอย ธรรมเสน สงเสริมการเกษตร 921788336

53 นักศึกษา เทพชีรา หนอคํา สงเสริมการเกษตร 826277802

54 นักศึกษา จรรยวรรธน เมืองมาหลา สงเสริมการเกษตร 931404620

55 นักศึกษา เทพชีรา หนอคํา สงเสริมการเกษตร 826277802

56 นักศึกษา นงคราญ ใจศรี สงเสริมการเกษตร 888026445

57 นักศึกษา ศศิธร แกวคํา อารักขาพืช 873563805

58 นักศึกษา ศิรประภา นิลศรี อารักขาพืช 874542899

59 นักศึกษา ศักดิ์ชัย เหลืองวสุธา อารักขาพืช 875690549
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