
รายช่ือนักร้องประกวดงานเกษตรแห่งชาติประจ าปี 2562 ประเภทหญิง ผู้ทีผ่่านเข้ารอบตัดสิน 

ล ำดับที ่ ชื่อ-นำมสกุล ที่อยู่ อำยุ เพลงที่ร้องประกวด 
1 นส. ธัญธชิำ  แสนโยชน์ ร.ร. กำญจนำภิเษกวิ

ทยำลัย อ.ทุ่งใหญ่ จ.
นครฯ 

17 ปี 
ม. 5 

เพลงเร็ว ผู้ชำยในฝัน 
เพลงช้ำ อำยแสงนีออน 

2 นส. เกศินี  ชูชนะ ร.ร. ทุ่งใหญ่วิทยำคม 
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครฯ 

16 ปี 
ม. 3 

เพลงเร็ว หำงเครื่องสำมช่ำ (คัทรียำ) 
เพลงช้ำ รอพ่ีที่บ้ำนนอก (กระแต) 

3 นส. ศศิกำนต์  ห้ำวหำญ ร.ร. นำงเอ้ือยวิทยำ 
อ.พิปูน จ.นครฯ 

15 ปี 
ม. 4  

เพลงเร็ว ผู้ชำยในฝัน 
เพลงช้ำ พระเทพฯของชำวไทย (ฝน) 

4 นส. พิมพ์วลัญช์  ดุษฏีปรีชำ ร.ร. ศึกษำนำรี 
กรุงเทพฯ 

15 ปี 
ม. 3 

เพลงเร็ว วอนลมฝำกรัก 
เพลงช้ำ สำวเพชรบุรี 

5 นส. พิชญธิดำ พรหมชำติ ร.ร. กัลยำณีศรีธรรม
รำช  

15 ปี 
ม. 3 

เพลงเร็ว ผู้ชำยในฝัน 
เพลงช้ำ หัวใจถวำยวัด 

6 นส. นรีกำนต์  งำมเสมอ ร.ร. เทศบำล 5 อ.
เมือง จ.สงขลำ 

19 ปี เพลงเร็ว อะไรจะเกิดให้เกิด (แคทลียำ) 
เพลงช้ำ กรรมกรสอนลูก (ฝน) 

7 นส. หทัยรัตน์  โชติศักดิ์ มทร. ศรีวิชัย ขนอม 
(บ้ำน อ.พระพรหม) 

23 ปี 
ปี 2 

เพลงเร็ว รวมพลคนลูกทุ่ง (คัทรียำ) 
เพลงช้ำ สำวตรังยังคอย (ตำล ชยพร) 

8 นส. สำยฝน  พรหมเมือง มทร. ศรีวิชัย ขนอม 
(บ้ำน อ. พระแสง) 

22 ปี 
ปี 2 

เพลงเร็ว เงินน่ะมีมั้ย 
เพลงช้ำ รอท่ีพุมเรียง (รัชนก ศรีโล
พันธุ์) 

9 นส. จิตรำ  พรหมเพ็ญ มทร. ศรีวิชัย คณะ
วิทยำฯ 

19 ปี 
ปี 1 

เพลงเร็ว พ่ีไปดูหนูไปด้วย 
เพลงช้ำ ธรรมชำติโหด (ฝน, พุ่มพวง) 

10 นส. เกวลิน  แซ่ลิ้ม ร.ร. กรุงหยันวิทยำ
คำร อ.ทุ่งใหญ่ จ.
นครฯ 

17 ปี 
ม. 5 

เพลงเร็ว แต่งงำนกันเฮอะ (จันทร์จวง) 
เพลงช้ำ เพลงรักเพลงคิดถึง (ดำวใต้ 
ปลำยพระยำ) 

11 นส. เณศรำ  ประพันธ์ ร.ร.ประสำธน์รำษฎร์
บ ำรุง อ.พระแสง จ.สุ
รำษฎร์ธำนี 

15 ปี 
ม. 2 

เพลงเร็ว คนดังลืมหลังควำย (พุ่มพวง) 
เพลงช้ำ สำวเพชรบุรี (พุ่มพวง) 

12 นส. ศิริพร  คงสิน ร.ร.ประสำธน์รำษฎร์
บ ำรุง อ.พระแสง จ.สุ
รำษฎร์ธำนี 

15 ปี 
ม. 2 

เพลงเร็ว สำวนำสั่งแฟน (ฝน) 
เพลงช้ำ ทวงรักฝำกลม (ใบเฟิร์น ไมค์
ทองค ำ) 

13 นส. อังคณำ  เรืองสังข์ มทร. ศรีวิชัย สัตว
แพทยศำสตร์ 

19 ปี 
ปี 1 

เพลงเร็ว สำวอีสำนรอรัก (ฝน) 
เพลงช้ำ กรรมกรสอนลูก (พุ่มพวง) 

14 นส. ปิยนันท์  ชัยเพ็ชร ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษำ อ.
วิภำวดี จ.สุรำษฎร์
ธำนี 

17 ปี 
ม. 5 

เพลงเร็ว คุณไม่รักท ำไมไม่บอก (พุ่ม
พวง) 
เพลงช้ำ จ ำเสี่ยงเลี้ยงพ่อ (สุนำรี) 

15 นส. เสำวนีย์  ศรีพันธ์ ร.ร.ทุ่งสังพิทยำคม อ.
ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ 

17 ปี 
ม. 5 

เพลงเร็ว ผู้สำวขำเลำะ (ล ำไย) 
เพลงช้ำ บัณฑิตกรีดยำง (นุ้ย สุวีณำ) 



รายช่ือนักร้องประกวดงานเกษตรแห่งชาติประจ าปี 2562 ประเภทชาย ผู้ที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน 

ล ำดับที่ ชื่อ-นำมสกุล ที่อยู่ อำยุ เพลงที่ร้องประกวด 
1 นำยศุภกร  สำมำรถ ร.ร. ทุ่งใหญ่วิทยำคม อ. ทุ่ง

ใหญ่ จ.นครฯ 
16 ปี 
ม. 3 

เพลงเร็ว ชวนน้องแต่งงำน 
เพลงช้ำ ฝำกใจใส่กระทง (ไชยำ) 

2 นำยนิฐวัฒน์  เพชรอำวุธ ร.ร. ทุ่งใหญ่วิทยำคม อ. ทุ่ง
ใหญ่ จ.นครฯ 

16 ปี 
ม. 4 

เพลงเร็ว กลับมำท ำไม (สังข์ทอง) 
เพลงช้ำ สำริกำไร้รัง 

3  นำยไพโรจน์  นรำอำจ ร.ร. ทุ่งใหญ่วิทยำคม อ. ทุ่ง
ใหญ่ จ.นครฯ 

17 ปี 
ม. 6 

เพลงเร็ว คิดถึงบ้ำนเกิด (เอกชัย) 
เพลงช้ำ ขอบคุณแฟนเพลง 

4 นำยธนิต  จันทร์พฤกษ์ ร.ร. ตำขุนวิทยำ จ.สุรำษฎร์
ธำนี 

17 ปี 
ม. 5 

เพลงเร็ว ชวนน้องแต่งงำน 
เพลงช้ำ ล่องเรือหำรัก 

5 นำยศุภกร  เถียรวิชิต ร.ร. พุนพินพิทยำคม จ.สุ
รำษฎร์ธำนี 

16 ปี 
ม. 4 

เพลงเร็ว กลับมำท ำไม (สังข์ทอง) 
เพลงช้ำ ฝำกใจใส่กระทง 

6 นำยนนทกำนต์  ใบเต้ ร.ร. เมืองนครศรีธรรมรำช 16 ปี 
ม. 4 

เพลงเร็ว รักคุณเสียยิ่งกว่ำใคร 
เพลงช้ำ เผลอใจรัก 

7 นำยอเนกพงศ์  อักษรไทย ม. รำชภัฏนครศรีธรรมรำช 
(บ้ำน ทุ่งสง) 

17 ปี 
ปี 3 

เพลงเร็ว อเมซิ่งสุพรรณ 
เพลงช้ำ สำริกำไร้รัง 

8 นำยดิสกรณ์  เกตุแก้ว ร.ร.กรุงหยันวิทยำคำร อ. 
ทุ่งใหญ่ จ.นครฯ 

15 ปี 
ม. 3 

เพลงเร็ว ชวนน้องแต่งงำน 
เพลงช้ำ วอนพ่อตำกสิน 

9 นำยปิยพงศ์  กรงแก้ว ร.ร. ขุนทะเลวิทยำคม จ.
นครฯ 

16 ปี 
ม. 4 

เพลงเร็ว ห่วงแม่ห่วงบ้ำน (เอกชัย) 
เพลงช้ำ สำริกำไร้รัง 

10 นำยกฤติพงษ์  ใจห้ำว ร.ร. มหำวชิรำวุธ จ.สงขลำ 15 ปี 
ม. 3 

เพลงเร็ว ไอ้หนุ่มตู้เพลง 
เพลงช้ำ ล่องเรือหำรัก 

11 นำยพชรดนัย  วังกะหำด ร.ร. สิรินธรรำชวิทยำลัย จ.
นครปฐม 

19 ปี 
ม. 6 

เพลงเร็ว คิดถึงบ้ำนเกิด (เอกชัย) 
เพลงช้ำ เสรีขอพร 

  

หมายเหตุ  1. หากท่านใดมีการเปลี่ยนเพลงในการใช้ร้องประกวดบนเวที ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุด
ลงทะเบียน 

              2. ขอให้ทุกท่านอ่านรายละเอียดส าหรับการเตรียมตัวการประกวดในรอบตัดสินให้เข้าใจ (อยู่
ในหลักเกณฑ์การประกวด http://www.naf.rmutsv.ac.th/th/Activities ) หรือสอบถาม
อาจารย์คมสัน นันทสุนทร โทรศัพท์ ๐๙–๙๔๓๙–๘๔๔๘ 
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