
อนุกรรมการฝ่ายฝกึซ้อมและจัดขบวนบัณฑิต จ านวน ๑๖ กลุ่ม 
 

กลุ่มที ่ ล าดับ ปริญญา/หลักสูตร จ านวนบัณฑิต (คน) อาจารย์ฝึกซ้อมประจ ากลุ่ม สถานที่ฝึกซ้อม 
๑ ๕๐๐๐๑ – ๕๐๐๒๙ ดุษฎีบัณฑิต (ทุกหลักสูตร) 

มหาบัณฑิต (สื่อสารเพื่อการ
พัฒนา/กีฏวิทยา) 

๒๙ รศ.ดร.สุรวิช  วรรณไกรโรจน์ 
อ.ดร.เอกวัต  วถิีประดษิฐ ์
ผศ.ดร.อนงค์นุช  สาสนรกักิจ 
อ.ดร.สุจินต์ เจนวรีวัฒน ์

ห้อง ๑๐๖ ชั้น ๑ 

๒ ๕๐๐๓๐ – ๕๐๐๕๘ มหาบัณฑิต  
(เกษตรเขตร้อน/เกษตรยั่งยืน/
คหกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีระบบ
เกษตร/ปฐพีวิทยา) 

๒๙ อ.ดร.ศรันยา คุณะดิลก 
ผศ.ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ 
ผศ.ดร.เกรียงไกร  แก้วตระกูลพงษ ์
ผศ.ดร.วรชาต ิวิศวพพิัฒน์ 
 

ห้อง ๑๐๖ ชั้น ๑ 

๓ ๕๐๐๕๙ – ๕๐๐๘๘ มหาบัณฑิต  
(ปฐพีวิทยา/พืชไร่) 

๓๐ อ.ดร.ทรงยศ โชติชุติมา 
ผศ.ดร.สุขุมาลย ์เลิศมงคล 
อ.ดร.ชามา พานแก้ว 
อ.ดร.ณัฐพล จิตมาตย ์
 

ห้องโถงใหญ่ ชั้น ๕ 

๔ ๕๐๐๘๙ – ๕๐๑๑๕ มหาบัณฑิต  
(พืชสวน/โรคพชื/ส่งเสรมิ
การเกษตร) 

๒๘ ผศ.ดร.อรอุมา  เพียซ้าย 
ผศ.ดร.สพุัตรา ศรีสวุรรณ 
ผศ.ดร.กนกวรรณ ถนอมจิตร 
อ.ดร.อัณญช์ญาน์ มงคลชัยพฤกษ ์

ห้องโถงใหญ่ ชั้น ๕ 

๕ ๕๐๑๑๖ – ๕๐๑๔๑ มหาบัณฑิต  
(ส่งเสริมการเกษตร/สตัวศาสตร์) 

๒๖ รศ.ดร.สาวิตรี  รังสิภัทร 
ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล 
อ.ดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง 
อ.ดร.สโรช  แก้วมณ ี

บริเวณโถงทางเดิน ชั้น ๕ 



กลุ่มที ่ ล าดับ ปริญญา/หลักสูตร จ านวนบัณฑิต (คน) อาจารย์ฝึกซ้อมประจ ากลุ่ม สถานที่ฝึกซ้อม 
๖ ๕๐๑๔๒ – ๕๐๑๖๗ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

(ทุกหลักสูตร) 
บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 
(เกษตรเขตร้อน/คหกรรมศาสตร์/
เคมีการเกษตร) 

๒๖ ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ 
อ.ดร.สพุจน์ กาเซ็ม 
อ.ดร.สรุเชษฎ์  อร่ามรักษ ์ 
อ.ดร.อิษยา ภู่สิทธิกุล 

บริเวณโถงทางเดิน ชั้น ๗ 

๗ ๕๐๑๖๘ – ๕๐๑๙๔ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง 
(วิทยาศาสตร์เกษตร/อาหารและ
โภชนาการ) 

๒๗ รศ.ดร.กรรณิการ์  สัจจาพันธ์ุ 
อ.วสพร นิชรตัน ์
อ.รุ่งทิพย ์ลุยเลา 
อ.ดร.ทัศไนย  จารวุัฒนพันธ์ 

บริเวณโถงใหญ่ ชั้น ๑ 

๘ ๕๐๑๙๕ – ๕๐๒๑๗ บัณฑิต (การจัดการศัตรพูืช/ 
การจดัการศตัรพูืชและสัตว์) 

๒๓ อ.ดร.จารุวัฒน์  เถาธรรมพิทักษ์ 
อ.ดร.อธิราช  หนูสีด า 
อ.ดร.เบญจคุณ  แสงทองพราว 
อ.ดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์ 

บริเวณโถงใหญ่ ชั้น ๑ 

๙ ๕๐๒๑๘ – ๕๐๒๔๔ บัณฑิต (เกษตรเขตร้อน) ๒๗ อ.ดร.กนกพร  พ่วงพงษ ์
อ.ดร.เบญญา  มะโนชัย 
อ.ดร.วนิดา อ่วมเจริญ 
อ.นพ  ตัณมุขยกุล 

บริเวณโถงใหญ่ ชั้น ๑ 

๑๐ ๕๐๒๔๕ – ๕๐๒๗๕ บัณฑิต (คหกรรมศาสตร/์ 
เคมีการเกษตร) 

๓๑ ผศ.ดร.ทิพวรรณ  ดวงปัญญา 
อ.เมตตา  เชยสมบัต ิ
อ.ดร.ด ารงวุฒิ อ่อนวิมล 
อ.ดร.ปิตพิงษ์ โตบันลือภพ 

บริเวณโถงใหญ่ ชั้น ๑ 

๑๑ ๕๐๒๗๖ – ๕๐๓๐๔ บัณฑิต (เคมีการเกษตร/
วิทยาศาสตร์เกษตร) 

๒๙ อ.ดร.รุ่งโรจน์  พิทักษ์ด่านธรรม 
ผศ.ดร.สมชัย  อนุสนธิพ์รเพิ่ม  
อ.ดร.เพชรดา ปิน่ใจ 

บริเวณโถงใหญ่ ชั้น ๑ 



กลุ่มที ่ ล าดับ ปริญญา/หลักสูตร จ านวนบัณฑิต (คน) อาจารย์ฝึกซ้อมประจ ากลุ่ม สถานที่ฝึกซ้อม 
อ.ดร.สุขสวัสดิ์ พลพินิจ 

๑๒ ๕๐๓๐๕ – ๕๐๓๓๔ บัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร) ๓๐ อ.ดร.ธนพล ไชยแสน 
ผศ.ดร.ปิยะ กติติภาดากลุ  
ผศ.สุภาภรณ ์ เลิศศริิ 
อ.ปพิชญา จินตพิทกัษ์กลุ 

บริเวณโถงใหญ่ ชั้น ๑ 

๑๓ ๕๐๓๓๕ – ๕๐๓๖๔ บัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร) ๓๐ อ.ดร.พงศ์ธร  คงมั่น 
รศ.ดร.สมเกียรต ิ ประสานพานิช 
ผศ.ดร.ธีรวิทย์ เป่ยค าภา 
ผศ.ดร.วิริยา ลุ้งใหญ ่

บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 
รวงข้าว ชั้น ๒ 

๑๔ ๕๐๓๖๕ – ๕๐๓๙๔ บัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร) ๓๐ อ.ดร.ปริยานุช จุลกะ 
รศ.ดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ 
อ.ดร.ธานินทร ์ คงศิลา 
อ.ดร.ภัศจี  คงศีล 

บริเวณโถงหน้าห้องประชุม 
รวงข้าว ชั้น ๒ 

๑๕ ๕๐๓๙๕ – ๕๐๔๒๔ บัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร) ๓๐ อ.ดร.รักศักดิ์  เสริมศักดิ์ 
อ.ดร.พิจิตรา  แกว้สอน 
อ.สุรัสวดี อรุณวรากรณ ์
อ.ดร.ทิมทอง  ดรณุสนธยา 

บริเวณโถงหน้าห้องศูนย์การ
เรียนรู้ ชั้น ๓ 

๑๖ ๕๐๔๒๕ – ๕๐๔๕๕  บัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร/ 
อาหารและโภชนาการ) 

๓๑ ผศ.ดร.เนตรนภิส  เขียวข า 
ผศ.ดร.รตยิา ธุวพาณิชยานันท์ 
อ.ดร.มาริษา ภู่ภิญโญกุล 
อ.ดร.วิทยา  จินดาหลวง 

บริเวณโถงหน้าห้องศูนย์การ
เรียนรู้ ชั้น ๓ 

จ านวนรวม (คน) ๔๕๖   
 
 


