
กลุ่มฝึกซ้อมและจัดขบวนบัณฑิตคณะเกษตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ. 2562 
 

กลุ่มที่ ล าดับที่ ปริญญา/หลักสูตร 
จ านวน
บัณฑิต 
(คน) 

อาจารย์ฝึกซ้อมประจ ากลุ่ม สถานที่ฝึกซ้อมย่อย 

1 50001-50036 ดุษฎีบัณฑิต (ทุกหลักสูตร) 
มหาบัณฑิต (กีฏวิทยา/ 
เกษตรเขตร้อน/เกษตรยั่งยืน) 

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์นุช  สาสนรักกิจ 
อาจารย์ ดร.จารุวัฒน์  เถาธรรมพิทักษ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศกร  คุณวุฒิฤทธิรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราช  หนูสีด า 
อาจารย์ ดร.ติยากร  ฉัตรนภารัตน์ 

ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 

2 50037-50073 มหาบัณฑิต  
(คหกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีระบบ
เกษตร/ปฐพีวิทยา) 

37 อาจารย์ ดร.ศรันยา  เผือกผ่อง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี  ใจสุทธิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติยา  ธุวพาณิชยานันท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  จิตมาตย์ 
อาจารย์ ดร.วันวิสา  ศิริวรรณ 

ห้อง 106 ชั้น 1 

3 50074-50107 มหาบัณฑิต  
(พืชไร่/พืชสวน) 

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา  แก้วสอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาลย์  เลิศมงคล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์  โตบันลือภพ 
อาจารย์ยุพดี  ฟูประเสริฐ 
อาจารย์ ดร.อารยา  อาจเจริญ เทียนหอม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรดา  ปินใจ 

ห้อง 106 ชั้น 1 

4 50108-50145 มหาบัณฑิต  
(โรคพืช/ส่งเสริมการเกษตร/สัตว
ศาสตร์) 

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์  เลิศสุชาตวนิช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวดี  ศรีบุญเรือง 
อาจารย์ ดร.ถวัลย์ศักดิ์  เผ่าสังข์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนุช  ถาวรพฤกษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระณีย์  ทองศรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา  สุขประเสริฐ 

ห้อง 106 ชั้น 1 

5 50146-50190 บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
(ทุกหลักสูตร) และบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับสอง (คหกรรมศาสตร์) 

45 รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดา  เดชฮวบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศเลข  รัตนวรรณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา  ลุ้งใหญ่  

บริเวณห้องโถง ชั้น 5 



กลุ่มที่ ล าดับที่ ปริญญา/หลักสูตร 
จ านวน
บัณฑิต 
(คน) 

อาจารย์ฝึกซ้อมประจ ากลุ่ม สถานที่ฝึกซ้อมย่อย 

อาจารย์ ดร.มัชฌิมา  พันธุ์เอ่ียม 
อาจารย์ ดร.สุพจน์  กาเซ็ม 
อาจารย์ ดร.ชลาธร  จูเจริญ 

6 50191-50222 บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 
(เคมีการเกษตร/วิทยาศาสตร์/อาหารฯ) 

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  เลิศศิริ 
อาจารย์ ดร.เบญจคุณ  แสงทองพราว 
รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สัจจาพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล  ไชยแสน 
อาจารย์ ดร.ด ารงวุฒิ  อ่อนวิมล 

บริเวณห้องโถง ชั้น 5 

7 50223-50254 บัณฑิต (การจัดการศัตรูพืชและสัตว์/
เกษตรเขตร้อน) 

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวัต  วิถีประดิษฐ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวดี  โสพรรณรัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  อ่วมเจริญ 
อาจารย์ ดร.ประกาย  ราชณุวงษ์ 
อาจารย์ปพิชญา  จินตพิทักษ์สกุล 

บริเวณโถงใหญ่ ชั้น 1 

8 50255-50289 บัณฑิต (เกษตรเขตร้อน/ 
คหกรรมศาสตร์) 

35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญญา  มะโนชัย 
อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์  แก้วตาปี 
อาจารย์ ดร.อ าพร  แจ่มผล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณณ์ชญาน์  มงคลชัยพฤกษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวฒัน์  บุญแก้ววรรณ 

บริเวณโถงใหญ่ ชั้น 1 

9 50290-50322 บัณฑิต (คหกรรมศาสตร์/ 
เคมีการเกษตร) 

33 อาจารย์ ดร.ทรงยศ  โชติชุติมา 
รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ทองดีเลิศ 
อาจารย์ ดร.รัชฎาวรรณ  เงินกลั่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชาติ  วิศวพิพัฒน์ 
อาจารย์ ดร.วสพร  นิชรัตน์ 

บริเวณโถงใหญ่ ชั้น 1 

10 50323-50355 บัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร) 33 อาจารย์ ดร.สโรช  แก้วมณี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา  ศรีสุวรรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชามา  พานแก้ว 
อาจารย์ ดร.เฉลิมชาติ  วงศ์ลี้เจริญ 

บริเวณโถงใหญ่ ชั้น 1 



กลุ่มที่ ล าดับที่ ปริญญา/หลักสูตร 
จ านวน
บัณฑิต 
(คน) 

อาจารย์ฝึกซ้อมประจ ากลุ่ม สถานที่ฝึกซ้อมย่อย 

อาจารย์ ดร.พนัดดา  บึงศรีสวัสดิ์ 
อาจารย์ ดร.นริศรา  อินทะสิริ 

11 50356-50390 บัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร) 35 อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์  ศรีวงษ์ราช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส  เขียวข า 
อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ  ทิศกระโทก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิดา  รัตนพิไชย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจริา  ชุมภูค า 
อาจารย์ ดร.ดนัย  จัตวา 

บริเวณโถงใหญ่ ชั้น 1 

12 50391-50425 บัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร) 35 อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์  พิทักษ์ด่านธรรม 
อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  เชิงสามารถ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา  เพียซ้าย 
อาจารย์ ดร.ก.ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ 
อาจารย์ ดร.วรรณสิริ  วรรณรตัน์ 
อาจารย์ ดร.สวิตา  สุวรรณรัตน์ 

บริเวณโถงใหญ่ ชั้น 1 

13 50426-50460 บัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร) 35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฌิา  ธนะจิตต์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฎ์  อร่ามรักษ์ 
อาจารย์ ดร.เมตตา  เร่งขวนขวาย  
อาจารย์ ดร.รักศักดิ์  เสริมศักดิ์ 
อาจารย์นพ  ตัณมุขยกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจริา  ดวงจิต 

บริเวณโถงใหญ่ ชั้น 1 

14 50461-50490 บัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร/ 
อาหารฯ) 

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  ดวงปัญญา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้องนุช  ศิริวงศ์ 
อาจารย์ ดร.ปาริชาติ  พรมโชติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  แก้วตระกูลพงษ์ 
อาจารย์ ดร.จรีรัตน์  ฉันทวุฒิพร 

บริเวณโถงใหญ่ ชั้น 1 

 จ านวนรวม(คน) 490   
 


