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 ขอพระราชทานกราบทลู ทราบฝ่าพระบาท 

 คณะเกษตร 

 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (กฏีวทิยา) 
 50001 . นางสาว นริศรา  มาลยัทอง 
 50002 . นางสาว สุนดัดา  เชาวลิต 
 50003 . นางสาว อญัชนา  สุมาลยโ์รจน์ 

 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (เกษตรเขตร้อน) 
 50004 . นาย กร  สุขเกษม 
 50005 . นางสาว ปรัศนีย ์ ทบัใบแยม้ 
 50006 . นางสาว วิศรา  ไชยสาลี 
 50007 . นาย ศฎาวุฒิ  กุลมณี 
 50008 . นางสาว สุธาสินี  ศรีวิไล 
 50009 . นาย สุพฒัน์  ทองแกว้ 
 50010 . นางสาว กิติยาพรรณ  โพธ์ิล่าม 
 50011 . นาง ทิพยว์รา  เทียนสวา่ง 
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 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (ปฐพวีทิยา) 
 50012 . นาย ชุติพงศ ์ ร่มสนธ์ิ 
 50013 . นาย ภาคภูมิ  ตนัเตชสาธิต 
 50014 . นาย สายชล  สุขญาณกิจ 

 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (พชืไร่) 
 50015 . นางสาว ป่ินปินทัธ์  จนัทร์แหง 
 50016 . นางสาว พรเพญ็  สมจิตร์ 
 50017 . นาย วีรชยั  มธัยสัถถ์าวร 

 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (พชืสวน) 
 50018 . นางสาว สุดใจ  ลอ้เจริญ 

 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (โรคพชื) 
 50019 . นาย นิพนธ์  แกว้สาหลง 
 50020 . นางสาว วราภรณ์  บุญเกิด 
 50021 . นางสาว ศศิวิมล  ลกัษณพิสุทธ์ิ 

 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (สัตวศาสตร์) 
 50022 . นาย วิศาล  อดทน 
 50023 . นางสาว สุภารักษ ์ ค าพฒุ 
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 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (กฏีวทิยา) 
 50024 . นางสาว กฤษวรรณ  พลจตุัรัส 
 50025 . นางสาว ณฐักานต ์ ราชนิยม 
 50026 . นางสาว ปรางทิพย ์ มศัโอดี 
 50027 . นางสาว วรางคณา  ไชยวฒัน์ 
 50028 . นาย วชัรินทร์  ภูมิคง 
 50029 . นางสาว สุวรรณรัตน์  สนวิจิตร 

 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (เกษตรเขตร้อน) 
 50030 . Miss AYE THANDAR  CHO 
 50031 . Mr. BAKHT MUNIR  BABER 
 50032 . Miss NGE HTWE SU  HAN 
 50033 . Mr. PAUL  HATEGEKIMANA 
 50034 . Mr. SOKORNTHEA  PIN 
 50035 . Mr. UPALI SENARATH BANDARA  DISSANAYAKA MUDIYANSELAGE 

 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (เกษตรยัง่ยนื) 
 50036 . Mr. A.S.M. Hasan  LATIF 
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 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยรีะบบเกษตร) 
 50051 . นาย จรูญ  เก่งเขตรวิทย ์
 50052 . นางสาว ณฐักนก  นิถานานนท ์
 50053 . นางสาว พรทิพา  นวลเก้ือ 
 50054 . นางสาว วิรงรอง  สุขา 
 50055 . นาย สหชาติ  เลิศศิริเภสัช 

 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (ปฐพวีทิยา) 
 50056 . Ms. SOUKSADY  INSIXIENGMAY 
 50057 . นางสาว จุรีวรรณ  บุญปลอ้ง 
 50058 . นางสาว ซูไรยา  มชัปอ 
 50059 . นาย ณฐกร  ก๋งเอม 
 50060 . นางสาว ณฐัรุจา  หิรัญบูรณะ 
 50061 . นาย ธนพล  เจนวิถีสุข 
 50062 . นาย ธีรดนย ์ กาศอุดม 
 50063 . นางสาว นภสันนัท ์ สมงาม 
 50064 . นาย พงศกร  ตนัตะราวงศา 
 50065 . นาย พรเทพ  แช่มชอ้ย 
 50066 . นางสาว พิชชากร  สุทธานุกลู 
 50067 . นาย พิเนตร  ร่ืนชาญ 
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 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (คหกรรมศาสตร์) 
 50037 . นางสาว ชมนาท  ช่ืนฉ ่า 
 50038 . นางสาว นิภาพร  กุลณา 
 50039 . นางสาว รังสิตา  จนัทร์หอม 
 50040 . นางสาว กิตติยา  ไชยฉิม 
 50041 . นางสาว ข่ายทอง  ชุนหสุวรรณ 
 50042 . จ่าอากาศเอก  ทยาวตัร  สีพะนามนอ้ย 
 50043 . นางสาว ธนิสร  รัตนยงั 
 50044 . นาย ธเนศ  เรืองเดช 
 50045 . นางสาว นาตยา  องัคนาวิน 
 50046 . นาย นิกร  สุวรรณโชติ 
 50047 . นางสาว พรทิพย ์ มหาแกว้ 
 50048 . นางสาว ภคพร  ปางพฒิุพงษ ์
 50049 . นางสาว วิภาดา  แซ่เลา้ 
 50050 . นางสาว ศุภธิดา  พิมพิสณฑ ์
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 50068 . นางสาว มยรีุ  นามจนัดา 
 50069 . นางสาว ยวุราพร  นาค า 
 50070 . นางสาว รมิดา  ขนัตรีกรม 
 50071 . นางสาว รัตติกาล  สวยงาม 
 50072 . นางสาว ศศิประภา  สินสุข 
 50073 . นางสาว เสาวนีย ์ บุญรอด 

 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (พชืไร่) 
 50074 . นาย จกัรกริช  บุญมี 
 50075 . นางสาว จิตรา  สุวรรณ์ 
 50076 . นางสาว ชริณทิพย ์ คงสมยติุ 
 50077 . นางสาว ชาลิสา  แจง้สกลุ 
 50078 . นางสาว ฐิตาพร  สวา่ง 
 50079 . นางสาว ณภา  เวกสันเทียะ 
 50080 . นางสาว ณฐัพร  วรธงไชย 
 50081 . นางสาว ธญัญรัตน์  พทุธิมา 
 50082 . นางสาว นฤมล  ทัง่นาค 
 50083 . นางสาว นฤมล  มาพริก 
 50084 . นางสาว ประกายรัตน์  โภคาเดช 
 50085 . นาย พีรวิชญ ์ พนัธ์กลาง 
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 50086 . นาย ภาคภูมิ  เนตนิล 
 50087 . นาย ภานุวฒัน์  ศิลปศกัด์ิขจร 
 50088 . นางสาว ภาวิดา  ไชยวงศ ์
 50089 . นางสาว รุ่งนภา  แสนเสนาะ 
 50090 . นางสาว วริยา  ด่อนศรี 
 50091 . นาย สหพล  จ๋ิว 
 50092 . นางสาว สายฝน  ศรีสุธา 
 50093 . นางสาว สุดาทิพย ์ สุวรรณประเสริฐ 
 50094 . นางสาว โสภิญา  สุวรรณชนะ 

 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (พชืสวน) 
 50095 . นางสาว กนกรัตน์  หนูสวสัด์ิ 
 50096 . นางสาว กญัตนา  หลอดทองหลาง 
 50097 . นางสาว กาพยแ์กว้  แกว้นาบอน 
 50098 . นางสาว เกศินี  ศรีปฐมกุล 
 50099 . นางสาว จิราวรรณ  คงวิชยั 
 50100 . นางสาว ชนมนิ์ภา  เหนือสุข 
 50101 . นาย ธญัภวิศ  อุม้เครือ 
 50102 . นางสาว นฤตยา  นนัยา 
 50103 . นาย วศิน  ทองพิสิฐสมบติั 
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 50104 . นางสาว ศรัณยพ์ร  ล่องชูผล 
 50105 . นางสาว โศภิษฐา  ไพฑูรยากลุ 
 50106 . นางสาว หทยัรัตน์  จินดามล 
 50107 . นางสาว เอกนรี  ขนัทอง 

 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (โรคพชื) 
 50108 . นางสาว กนกทิพย ์ ทะลือ 
 50109 . นางสาว ชาลิสา  ศรีหอม 
 50110 . นางสาว ชุลีภรณ์  จนัทร์นอ้ย 
 50111 . นางสาว ณฐักานต ์ สาตราภยั 
 50112 . นางสาว ธนภรณ์  เฉลิมศรีเมือง 
 50113 . นาย ธีรวฒิุ  เอกคัคตาจิต 
 50114 . นางสาว ปิยาภรณ์  ทองบา้นไทร 
 50115 . นางสาว มลัลิกา  ศรีจนักลดั 
 50116 . นางสาว รักตาภา  ผอ่งอินทรีย ์
 50117 . นางสาว องัคณา  ทุนสันเทียะ 
 50118 . นางสาว องัคว์รา  ดาราพาณิชย ์
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 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (ส่งเสริมการเกษตร) 
 50119 . นางสาว กรกต  มรรคสมุทร 
 50120 . นางสาว กฤษติยา  เริงอาจ 
 50121 . นางสาว ฉตัรสุดา  สุวรรณจตุพร 
 50122 . นาย ธวชัชยั  พินิจใหม่ 
 50123 . นางสาว ธญัญาลกัษณ์  ศรีโชค 
 50124 . นาย ธิปไตย  สวา่งไสว 
 50125 . นางสาว ศิริรัตน์  ตนัเจริญ 
 50126 . นางสาว คริษฐา  สุนทรีรัตน์ 
 50127 . นาง วรรณพรรณ  จนัลาภา 
 50128 . นางสาว ศศินะ  โกไศยกานนท ์
 50129 . นางสาว สุวพชัร์  วิเศษสันติกุล 

 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (สัตวศาสตร์) 
 50130 . นางสาว กนกวรรณ  ชูแกว้ 
 50131 . นางสาว กนิษฐา  อุดมพืช 
 50132 . นาย ชยาทิตย ์ กฤตโยภาส 
 50133 . นาย โชติวชัร  ศรีสุวรรณ์ 
 50134 . นางสาว ฐิติมา  จารุพนัธ์ 
 50135 . นางสาว ณธมล  มากชุมพล 
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 50136 . นางสาว ทิพยร์ะวี  ต๊ิบปาละ 
 50137 . นางสาว ปานศิริ  พุทธรักษา 
 50138 . นางสาว พทุธินนัท ์ รักบุญ 
 50139 . นางสาว เพญ็ประภา  คงสุข 
 50140 . นางสาว มลัลิกา  ชาญอกัษร 
 50141 . นาย รณกร  เทียนทองถาวร 
 50142 . นางสาว สมฤทยั  เลิศพิมลพนัธ์ 
 50143 . นางสาว สุธีรา  กนัจู 
 50144 . นางสาว สุลิตา  แพรอตัร์ 
 50145 . นางสาว โสธยา  เทพณรงค ์

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (การจดัการศัตรูพชืและสัตว์) เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง 
 50146 . นาย วรรธนศกัด์ิ  เลิศล ้านภากุล 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรเขตร้อน) เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง 
 50147 . นางสาว จิตรลดา  สายพานวิทยา 
 50148 . นางสาว ทาริดา  ดาหลาย 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (คหกรรมศาสตร์) เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง 
 50149 . นางสาว ธนิศรา  วรรณสวา่ง 
 50150 . นางสาว เพียงพลอย  กลา้สกุลวงศ ์
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 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตร์เกษตร) เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง 
 50151 . นางสาว จรรยา  แปลกท้ิง 
 50152 . นาย ติณห์  ชยัสิริเจริญพนัธ์ 
 50153 . นางสาว ภทัราภรณ์  พฒันแหวว 
 50154 . นางสาว วรวรรณ  นาคป้ัน 
 50155 . นางสาว สุชีรา  ทองสาดี 
 50156 . นางสาว สุภาวดี  วิลิต 
 50157 . นางสาว อารียา  กณัฑะโรจน์ 
 50158 . นาย เอกชยั  ขวญับวั 
 50159 . นาย เอเซีย  การสมเจตน์ 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (อาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร) เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง 
 50160 . นาย ชยกร  ศุภประชากร 
 50161 . นางสาว ญาดา  ธรรมเนียม 
 50162 . นางสาว ณฐัธยาน์  ตระกลูเอ่ียมศิริ 
 50163 . นาย ธีรพจน์  จนัทร์เลิศดี 
 50164 . นางสาว ปติมา  จงยิง่ศิริ 
 50165 . นางสาว ปรางอญัญา  สันติสิทธานนท ์
 50166 . นางสาว ปริยากร  คงเจริญ 
 50167 . นางสาว เปมิกา  บวัสุวรรณ 
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 50168 . นางสาว เพญ็พิชชา  เกิดใจบุญ 
 50169 . นางสาว มณีนุช  ใจดี 
 50170 . นางสาว รัตมณี  พิเชษฐนาวิน 
 50171 . นาย สุรภทัร  วิเศษนอก 
 50172 . นางสาว อภิชญา  ชละธาร 
 50173 . นางสาว อรอนงค ์ ผลจิตประเสริฐ 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (อาหารและโภชนาการ) เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง 
 50174 . นางสาว ผกามาส  แซ่ล้ิม  (กิจกรรมไม่ครบ) 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรเขตร้อน) เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง 
 50175 . นาย กมลภพ  จนัทร์กระมล 
 50176 . นางสาว อญัชญา  สุทธหน้ิว 
 50177 . นาย ณฐันนท ์ รงควิลิต 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (คหกรรมศาสตร์) เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง 
 50178 . นางสาว กนกอร  อ้ึงอ  าพร 
 50179 . นางสาว ชญานิศ  รัตนปรีชาชยั 
 50180 . นางสาว ชมยัพร  ทรัพยะประภา 
 50181 . นางสาว ชุติมา  อรุณฤกษ ์
 50182 . นางสาว ณฐัพชัร  สถิตรัชตสถาพร 
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 50183 . นางสาว นิชาภา  เช้ือหยก 
 50184 . นางสาว ปภาวรินท ์ ชยัศรีกิจ 
 50185 . นางสาว ภิญญาพชัญ ์ สหรัตน์มณี 
 50186 . นางสาว วรัญญา  ป่ินวิเศษ 
 50187 . นางสาว วรันธร  ขนัติกโร 
 50188 . นางสาว วรุณพร  อโศกพรชยั 
 50189 . นางสาว วิชนีพร  ใจอินทร์ 
 50190 . นางสาว สุพตัรา  ค ากระสินธ์ 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เคมีการเกษตร) เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง 
 50191 . นางสาว กนกรดา  คงทวี 
 50192 . นางสาว ประภสัสรา  สุโพธ์ิ 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตร์เกษตร) เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง 
 50193 . นาย กนกพล  บุญฤทธ์ิ 
 50194 . นาย กนกภู  ช่างวิชชุการ 
 50195 . นางสาว กาญจนา  สร้อยทอง 
 50196 . นาย จีรสิน  สิโนทก 
 50197 . นางสาว จุฑาทิพย ์ เป้าทอง 
 50198 . นางสาว จุฑามาศ  นวรุ่งเรือง 
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 50199 . นางสาว ณหทยั  อบกล่ิน 
 50200 . นางสาว บุญทอง  ชาญ 
 50201 . นางสาว ปราถนา  พานิชกุล 
 50202 . นาย พฒัณ์ศิร  วรกุลด ารงเดช 
 50203 . นางสาว พิมพน์ารา  อ่วมเรืองศรี 
 50204 . นางสาว มณีนุช  แสงน ้า 
 50205 . นาย วฒันภูมิ  กนัแสง 
 50206 . นางสาว วิลาสินี  รัตนพนัธ์ุ 
 50207 . นาย ศิรชชั  ตั้งไมตรีจิต 
 50208 . นางสาว ศิริยากร  อุดมลาภ 
 50209 . นาย ศุภวิชญ ์ ศรีใส 
 50210 . นางสาว สรณ์ชนก  ขาวศรี 
 50211 . นางสาว สุพตัรา  จบัใจนาย 
 50212 . นางสาว สุวพิชญ ์ ทรงเดชาไกรวฒิุ 
 50213 . นางสาว อารยา  เนียมหอม 
 50214 . นางสาว อุษา  สง่าแสง 
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 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (อาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร) เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง 
 50215 . นาย กวีภทัร  ชยัวรรณธรรม 
 50216 . นางสาว ขวญัฤทยั  นุ่มอ่อน 
 50217 . นางสาว ณิชาภทัร  กราบทอง 
 50218 . นางสาว นิรชา  อ่ิมอว้น 
 50219 . นางสาว วิภาภรณ์  แซ่โงว้ 
 50220 . นาย อลงกรณ์  บุญทอง 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (อาหารและโภชนาการ) เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง 
 50221 . นาย กฤษฎธร  ธ ารงพิพฒัน์ 
 50222 . นาย ธนทั  นิลก าแหง 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (การจดัการศัตรูพชืและสัตว์) 
 50223 . นางสาว กชมน  เจ๊ะโส้ 
 50224 . นางสาว กมลวรรณ  จนัทร์พิทาร 
 50225 . นางสาว ฉตัรนภา  มหาสุวรรณ 
 50226 . นาย ณชัพล  ตั้งกลุบริบูรณ์ 
 50227 . นาย ธงชยั  แซ่เตีย 
 50228 . นางสาว ธนพร  เภามี 
 50229 . นางสาว ธนวรรณ  สุขสง่า 
 

 

 

 



                     งานพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561   วนัท่ี 14 ตุลาคม พทุธศกัราช 2562                     หนา้    729 

 50230 . นาย นฤสรณ์  เสมอเหมือน 
 50231 . นางสาว นนัทิกานต ์ งอกงาม 
 50232 . นางสาว พชันิดา  มณฑาทอง 
 50233 . นาย ภูมิณฐั  เทียนประเทืองชยั 
 50234 . นาย ยศดนยั  พิทกัษผ์ลิน 
 50235 . นาย วศิน  เบา้จนัทร์ 
 50236 . นางสาว ศรีฟ้ารุ่ง  สีแกว้น ้าใส 
 50237 . นางสาว ศิริรัตน์  โพธ์ิเจริญ 
 50238 . นาย สมชัฌา  แววสอน 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรเขตร้อน) 
 50239 . นางสาว ณฐมนต ์ สุทธเสถียร 
 50240 . นาย ณฐัภาส  สร้อยสุวรรณ 
 50241 . นางสาว ณฐัวรรณ  แกว้วิลยั 
 50242 . นาย ณฐัวรรธน์  ศิริเอก 
 50243 . นางสาว ธญัญลกัษณ์  บรรเจิดกาญจน์ 
 50244 . นาย นที  มาศงามเมือง 
 50245 . นางสาว นาฏลดา  ซาเฮาะ 
 50246 . นางสาว ปวีณ์นุช  ถนอมสิน 
 50247 . นางสาว ปัทมาวรรณ  บุญโญประสิทธ์ิ 
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 50248 . นาย พิชญ ์ ยอดแกว้ 
 50249 . นางสาว พิชญาภา  ทุมสิทธ์ิ 
 50250 . นาย ยทุธพงษ ์ ศรีเมือง 
 50251 . นางสาว วรรณภา  สิมมา 
 50252 . นางสาว สุรียพ์ร  สาระกลู 
 50253 . นางสาว อมิตา  เมฆประพนัธ์ 
 50254 . นางสาว อินทนี  ภูมิเทศ 
 50255 . Mr. Reiya  SUZUKI  (ขาดกิจกรรมและภาษาองักฤษ) 
 50256 . นาย กษม  อินสวา่ง 
 50257 . นาย กิตติธชั  สุขงั 
 50258 . นาย จารุกิตต์ิ  สันติวรางกรู 
 50259 . นาย จิรัฏฐ ์ โอทยากุล 
 50260 . นางสาว จุฑาพร  วิทิพยร์อด 
 50261 . นางสาว ฐิติอาภา  เล้ียวพรประสาท 
 50262 . นาย ทีปกร  กสิกพนัธ์ุ 
 50263 . นาย ธนพล  แสงศิวะฤทธ์ิ 
 50264 . นาย ธิติสรร  อิมะนนัทน์ 
 50265 . นางสาว พรชนก  สุวรรณประเสริฐ 
 50266 . นาย ภคฌา  ภทัรนารา 
 50267 . นางสาว สมิตานนั  กิตติมณฑล  (กิจกรรมไม่ครบ) 
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 50268 . นางสาว อโณทยั  พยฆัษา 
 50269 . นางสาว อติกานต ์ ศรลมัพ ์ (กิจกรรมไม่ครบ) 
 50270 . นางสาว อรวี  ศิริ  (กิจกรรมไม่ครบ) 
 50271 . นางสาว อวิกา  ไกวลัยธาดา  (กิจกรรมไม่ครบ) 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (คหกรรมศาสตร์) 
 50272 . นางสาว กญัภร  มาศชาญสิน 
 50273 . นางสาว กนัยณ์วรัตม ์ เก้ือวงศ ์
 50274 . นาย กิตติณัฐฐ ์ พรเก้ือกลูทรัพย ์
 50275 . นางสาว จนัทกานต ์ พฒิุพงศท์รัพย ์
 50276 . นางสาว จิณห์ปวนั  อ๊ึงศรีวงษ ์
 50277 . นางสาว จุฑามาศ  บุญยรัตน์พนัธ์ 
 50278 . นางสาว ชุติสรา  รักหอม 
 50279 . นางสาว ณฐัรัตน์  อุษณะอ าไพพงษ ์
 50280 . นางสาว ธณชัศมน  จรัสกลุชยั 
 50281 . นางสาว ธนพร  ค าพงษ ์
 50282 . นางสาว ธญัชนก  ทองจีน 
 50283 . นางสาว ธญัญา  พนัธ์ุศรี 
 50284 . นาย นนธวฒัน์  ยอดทอง 
 50285 . นางสาว นนัทกานต ์ นพช านาญ 
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 50286 . นางสาว น ้าเพชร  ภู่แสนสอาด 
 50287 . นางสาว นิภาพร  โพดพนัธ์ุ 
 50288 . นางสาว เปรมยดุา  วงศม์ะภยั  (กิจกรรมไม่ครบ) 
 50289 . นางสาว ภิญญดา  สุวรรณภาดล 
 50290 . นาย รัชพล  แกว้วงค ์
 50291 . นางสาว วริศรา  หวา่งจนัทร์ 
 50292 . นางสาว ศศิกานต ์ ศิริสัมพนัธ์ 
 50293 . นางสาว ศุลารักษ ์ ขุ่มดว้ง 
 50294 . นางสาว สายฝน  นาคอา้ย 
 50295 . นางสาว สิริกญัญา  นนัทวิริยนนท ์
 50296 . นางสาว สุภคั  แพงสมบูรณ์ 
 50297 . นางสาว ออ้มศิริ  มาลากุล ณ อยธุยา 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เคมีการเกษตร) 
 50298 . นางสาว กรมธรรม ์ รุกขพนัธ์ุ 
 50299 . นาย จิรพฒัน์  ตนัตระชนิดา 
 50300 . นาย ณรงคศ์กัด์ิ  นรุตมช์ยั 
 50301 . นางสาว ณฐัชาพกัตร์  ชูสินวรสกุล 
 50302 . นางสาว ณฐัณิชา  สุริวงค ์
 50303 . นางสาว ณฐัธิดา  สมใจ 
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 50304 . นาย ณฐัปคลัภ ์ ทานะวงศ ์
 50305 . นางสาว ณฐัมน  ชะนะอุดม 
 50306 . นาย ทรงกลด  ประทีปถ่ินทอง 
 50307 . นางสาว ธนสร  ไพโรจน์ 
 50308 . นางสาว ธรรมชาติ  ธงประชา 
 50309 . นางสาว นชัชา  ดาบทอง 
 50310 . นางสาว ประภสัสร  สันติวิสัฏฐ ์
 50311 . นางสาว ประภา  เอ่ียมสุขมงคล 
 50312 . นางสาว ประภาพรรณ  มาลาเชย 
 50313 . นางสาว พชัรา  ทองทึก 
 50314 . นางสาว พิมลพรรณ  ลินนวล 
 50315 . นางสาว รัศมี  ฮกเหล่ียม 
 50316 . นางสาว ลลิตพร  บุตรภกัดี 
 50317 . นางสาว ศศิวิมล  นาคะสุภา 
 50318 . นาย ศุภกร  เยน็เศรณี 
 50319 . นาย สรวิชญ ์ ฉตัรแกว้วรกลุ 
 50320 . นางสาว สุนิตรา  จนัทร์แดง 
 50321 . นางสาว อญัชนา  ดลชลา 
 50322 . นางสาว อาภานุช  สุนทรกุล 
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 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตร์เกษตร) 
 50323 . นาย กรพล  สุขประเสริฐ  (กิจกรรมไม่ครบ) 
 50324 . นางสาว กฤติญาภรณ์  พนัธ์ุพุม่ 
 50325 . นาย กฤษณะ  กระจ่างทอง 
 50326 . นาย กอ้งภพ  ศรียีสุ่่น 
 50327 . นางสาว กณัจนสั  สุขเกษม 
 50328 . นางสาว กนัยารัตน์  พทุโธ 
 50329 . นางสาว กาญจนา  โสปัญหริ 
 50330 . นางสาว กานตติ์มา  ธีรางกรู 
 50331 . นาย ไกรสิทธ์ิ  ศาลิคุปต ์
 50332 . นางสาว ขนิษฐา  หงหาชาด 
 50333 . นาย คริษฐ ์ ปัจฉิมนนัท ์
 50334 . นาย จเร  บุตดี 
 50335 . นาย จกัรกฤษณ์  ศิริวรรัตน์ 
 50336 . นาย จกัรพนัธ์  นกศรีแกว้ 
 50337 . นางสาว จิตราภรณ์  บานแยม้ 
 50338 . นางสาว จินตจุ์ฑา  อุ่นใจ 
 50339 . นาย จิรภทัร  ประภาโส 
 50340 . นางสาว จิรภิญญา  สังขส์ าราญ 
 50341 . นางสาว จิราภา  อุบาลี 
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 50342 . นางสาว จุฑาทิพย ์ ถวิลอ าพนัธ์ 
 50343 . นางสาว จุฑาทิพย ์ ภาถีร์ 
 50344 . นาย จุฑาไท  วงศส์มศรี 
 50345 . นางสาว จุธาทิพย ์ สุคนัธิน 
 50346 . นางสาว จุฬารัตน์  นอ้ยจาด 
 50347 . นางสาว เจริญรัตน์  นาทะทอง 
 50348 . นาย เจษฎา  สุวรรณศกัด์ิ 
 50349 . นาย เจษฎากร  คิง 
 50350 . นาย ชนกนนัท ์ หนูแป้น 
 50351 . นางสาว ชนกานต ์ มณี 
 50352 . นางสาว ชนาภา  เดชนารักษ ์
 50353 . นางสาว ชนิภา  บุญมี 
 50354 . นางสาว ชมพนิูก  พิมพแ์กว้ 
 50355 . นาย ชวนนัท ์ บณัฑิตยารักษ ์
 50356 . นางสาว ชาลิสา  เลิศหสัดีรัตน์ 
 50357 . นางสาว โชติมา  พิมพส์มาน 
 50358 . นางสาว ฐานิดา  โปราณานนท ์
 50359 . นาย ณชพล  ศิริชยั 
 50360 . นาย ณชัพล  ศรีช่ืน 
 50361 . นาย ณฐักร  ประทีป ณ ถลาง 
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 50362 . นางสาว ณฐัฐินนัท ์ กล ่าเสน 
 50363 . นางสาว ณฐัธิดา  สังวาลยว์งษ ์
 50364 . นางสาว ณฐันิชา  ค านวน 
 50365 . นาย ณฐัพล  สัมพนัธ์สโมสร 
 50366 . นาย ณฐัวฒิุ  ชูเดชา 
 50367 . นาย ดรุสัณฑ ์ ยิม้เกตุ 
 50368 . นางสาว ดวงกมล  ศรีกรด 
 50369 . นางสาว ดวงนภา  ปักโคทานงั 

 50370 . นางสาว ดารยา  ดาบนอ้ยอุ่น 
 50371 . นาย ทศพล  ละเอียดดีนนัท ์
 50372 . นาย ธนกร  สันบุกา 
 50373 . นางสาว ธนธร  โกศลโชติชโลธร 
 50374 . นาย ธนภทัร  สายกู่แกว้ 
 50375 . นางสาว ธนิกา  กิตติวนัฤกษ ์
 50376 . นาย ธวชัชยั  แจ่มโนทยั 
 50377 . นางสาว ธญัญลกัษณ์  พนูสวสัด์ิ 
 50378 . นาย นครินทร์  ราชมะโรง 
 50379 . นางสาว นภสัสร  จ  ารูญวงษ ์
 50380 . นาย นทัธชยั  วรรณทิม 
 50381 . นางสาว นทัธมน  สงภกัดี 
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 50382 . นางสาว นนัทชัพร  ภิรมยรั์กษ ์
 50383 . นางสาว นนัทิชา  มารักษา 
 50384 . นาย นาธาน  หอ้งสีปาน 
 50385 . นางสาว นิตยา  ป้องศรี 
 50386 . นาย นิติพงศ ์ บินฮาซนั 
 50387 . นางสาว นุชนาฏ  นนัทพนัธ์ 
 50388 . นางสาว บุญเพญ็  เสาวิไล 
 50389 . นางสาว เบญจมาภรณ์  จนัทรเสนา 
 50390 . นางสาว เบญจมาศ  ศรีพรม 
 50391 . นางสาว เบญจมาส  สุดแสวง 
 50392 . นางสาว เบญ็ญา  เจิมท่า 
 50393 . นางสาว ปณาลี  ช่ืนใจชนก 
 50394 . นางสาว ปณิตตา  ทองเพช็ร์ 
 50395 . นางสาว ปราณี  บวัทอง 
 50396 . นางสาว ปัฐวินนัท ์ บวัสา 
 50397 . นางสาว ปัณฑารีย ์ วิเศษสิงห์ 
 50398 . นางสาว ปานชนก  นอ้ยนาช 
 50399 . นางสาว ปาริฉตัร  เจริญ 
 50400 . นาย ปิยงักรู  เรืองมาลยั 
 50401 . นาย พงศกรพรรษ  ชยัราย 
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 50402 . นาย พงษธร  ผลาเกษ 
 50403 . นาย พชรพล  ยิง่เจริญ 
 50404 . นางสาว พรทวลั  พนัธ์บุตร 
 50405 . นางสาว พรทิพา  พทุธสอน 
 50406 . นางสาว พรธิดา  รอดสัมฤทธ์ิ 
 50407 . นางสาว พรปวีน์  วดัสิงห์ 
 50408 . นางสาว พรพนิต  ปุณณกะศิริกุล 
 50409 . นางสาว พรพิมล  ชยัเขต 
 50410 . นาย พรมงคล  จิระกิตติดุลย ์
 50411 . นางสาว พทัธวีร์  กิจสงวน 
 50412 . นาย พาสนกรณ์  ด ารงวณิชย ์
 50413 . นางสาว พิชญธิดา  ล่ีแตง 
 50414 . นางสาว พิมลพรรณ  สุจิตรประเสริฐ 
 50415 . นางสาว พิมลวรรณ  คงทน 
 50416 . นาย พีรณฐั  กนังา 
 50417 . นาย พีรภาส  เทศดนตรี 
 50418 . นางสาว แพรวา  ประสพศรีสุรัตน์ 
 50419 . นาย ภทัรวิชญ ์ ดาวเรือง  (กิจกรรมไม่ครบ) 
 50420 . นาย ภากร  สมภู 
 50421 . นางสาว ภากรดา  ชมบุญช่วย 
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 50422 . นาย ภาณุกร  เพิ่มพลู  (กิจกรรมไม่ครบ) 
 50423 . นาย ภานุพงศ ์ งามระยบั 
 50424 . นางสาว ภิดาวรรณ  ศรีมณฑก 
 50425 . นาย ภูมิ  สวนไผ่ 
 50426 . นาย ภูริพศัวร  พิชญวรรธน ์
 50427 . นาย ภูอาภา  มุขเบญจรงค ์
 50428 . นางสาว มทินา  จนัทร์ทิมา 
 50429 . นางสาว ยศยา  ฉวีกนั 
 50430 . นางสาว ยภุาพร  สุวรรณพงค ์
 50431 . นางสาว ระวีพร  สุฉนัทะบุตร 
 50432 . นางสาว รัตนากร  คงชาตรี 
 50433 . นางสาว รุ่งลดา  โยยา 
 50434 . นาย วรกร  พนสัอมัพร 
 50435 . นาย วรกานต ์ ตั้งปทุม 
 50436 . นางสาว วรดา  แสงพรู 
 50437 . นาย วรพงศ ์ โคตรชารี 
 50438 . นางสาว วรรณพงษ ์ ชุมพงษ ์
 50439 . นางสาว วรรณภา  วงษเ์คน 
 50440 . นางสาว วศัยา  จบัใจนาย 
 50441 . นาย วาสุกรี  อินตา 
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 50442 . นางสาว วิลาวณัย ์ วรรลยางกรู 
 50443 . นางสาว ไวชญานีก ์ มนสัธรรมกลุ 
 50444 . นาย ศรพล  ศรียา 
 50445 . นางสาว ศรุตา  ณ นคร 
 50446 . นางสาว ศศิตา  เมฆสุข 
 50447 . นางสาว ศศิมาภรณ์  พิมพกรรณ์ 
 50448 . นางสาว ศิรพร  ภูต่างแดน 
 50449 . นางสาว ศิริรัตน์  อาจสันเทียะ 
 50450 . นางสาว ศิริลกัษณ์  จกัดี 
 50451 . นางสาว ศิริลกัษณ์  ดวงจ า 
 50452 . นาย ศิริวฒัน์  สิบแสน 
 50453 . นางสาว ศุภนุช  จีนคง 
 50454 . นางสาว สรัญญา  เฮงเรืองศิริ 
 50455 . นาย สหภาพ  ศรีโท 
 50456 . นางสาว สิริประภา  นอ้ยหา 
 50457 . นางสาว สุชญัญา  เด่นเกรียงไกร 
 50458 . นางสาว สุชาดา  เพชรรอด 
 50459 . นางสาว สุชีรา  ติงสะ 
 50460 . นางสาว สุดาวดี  อบอุ่น 
 50461 . นางสาว สุธาสินี  เพชรบรรจบ 
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 50462 . นางสาว สุพิชญสิ์นี  ศรีกุล 
 50463 . นาย สุริยา  สวงโท 
 50464 . นาย เสฏฐนนัท ์ เริงประเสริฐวิทย ์
 50465 . นางสาว โสรยา  กรอบแป้น 
 50466 . นางสาว หน่ึงฤทยั  เกติยะ 
 50467 . นาย อชิตพล  ยิม้พิน 
 50468 . นางสาว อติภา  กิตติวนัฤกษ ์
 50469 . นาย อนุวฒั  หษัฎงคต 
 50470 . นางสาว อพินยา  หนูแป้น 
 50471 . นาย อภิเดช  นิติธญัญรัตนา 
 50472 . นาย อภินทัธ์  เอ่ียมรักษา 
 50473 . นาย อภิสิทธ์ิ  ขนุบาล 
 50474 . นางสาว ออ้มเดือน  บุญมี 
 50475 . นางสาว อจัฉราภรณ์  พนัธ์ใย 
 50476 . นาย อษัฎางค ์ กล่อมพึ่ง 
 50477 . นางสาว อาทิตญา  ทรัพยศ์รีเมือง 
 50478 . นาย อาทิตย ์ เรืองฤทธ์ิ 
 50479 . นางสาว อารีญา  อุ่นเรือน 
 50480 . นาย อิทธิพทัธ์  โอภาสเสถียร 
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 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (อาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร) 
 50481 . นางสาว ชนิตา  ไหวพินิจ 
 50482 . นางสาว ชลธิชา  ทิพรังศรี 
 50483 . นางสาว ปทิตตา  ตะวงษา 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (อาหารและโภชนาการ) 
 50484 . นางสาว เกียรติสุดา  ชยัสุนทร 
 50485 . นาย ณชัพล  พิกุลเวชช 
 50486 . นาย ตฐกรณ์  แซมสีม่วง 
 50487 . นาย ยสินทร  อร่ามสุข 
 50488 . นาย ยทุธพิชยั  พงษธ์นาคม 
 50489 . นางสาว วิภาดา  สุวฑัฒิต 
 50490 . นางสาว วีรยา  ปล้ืมพล 
 ควรมิควรแลว้แต่จะโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม 




