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 ขอพระราชทานกราบทลู ทราบฝ่าพระบาท 

 คณะเกษตร 

 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (เกษตรเขตร้อน) 
 40001 . นางสาว ภก  วุฒิสวสัด์ิ 
 40002 . นางสาว วิภาดา  แซ่เลา้ 
 40003 . Miss FITRIANA  NASUTION 
 40004 . Ms. Johazel Hular  BOGRAD 
 40005 . Mr. NGUYEN THANH TRUNG 

 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (คหกรรมศาสตร์) 
 40006 . นางสาว ฤทยั  เรืองธรรมสิงห์ 

 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (ปฐพวีทิยา) 
 40007 . นางสาว จุฑามาศ  ไกรเพิ่ม 
 40008 . นางสาว ภราภรณ์  เหลก็สูงเนิน 
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 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (พชืไร่) 
 40009 . นาย ธนกร  วงัสวา่ง 
 40010 . นาย นพ  ตณัมุขยกุล 
 40011 . นาย นราชยั  โพธ์ิสาร 
 40012 . นางสาว ภาริณี  เจียมเมืองปักษ ์

 ปริญญาปรัชญาดุษฎบีัณฑติ (สัตวศาสตร์) 
 40013 . นางสาว แพรว  เท่ียงพิมล 

 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (กฏีวทิยา) 
 40014 . นางสาว แพรไพลิน  ใจเอ้ือน 
 40015 . นาย รัชณฐัน์  พนัธ์ุสน 

 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (เกษตรเขตร้อน) 
 40016 . Mr. AARON MC LAWRENCE  LEITCH 
 40017 . Miss EI EI PHYO 
 40018 . Miss PYONE PYONE AYE 
 40019 . Mr. SAR  VENG 
 40020 . Mr. SOE HTUN MIN 
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 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (คหกรรมศาสตร์) 
 40021 . นางสาว สุภตัรา  สิริสถิรสุนทร 
 40022 . นางสาว ฉตัรชนก  กิจทวี 
 40023 . นางสาว นวรัตน์  ฐานกิตติคุณ 
 40024 . นาย ภูริวจัน์  มณีโชติ 
 40025 . นางสาว วชัรินทร์  สุทธิกุล 
 40026 . นางสาว สิริชนุตต ์ ทองชิว 
 40027 . นาย อชิรญาณ์  รงคท์อง 

 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (เทคโนโลยรีะบบเกษตร) 
 40028 . นาย ภาวิต  ชุติชยัเมธา 
 40029 . นางสาว เสาวคนธ์  ด าเนิน 

 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (ปฐพวีทิยา) 
 40030 . นางสาว กาญจนา  สร้อยทอง 
 40031 . นางสาว กาญจนา  โสปัญหริ 
 40032 . นาย จิรพฒัน์  ตนัตระชนิดา 
 40033 . นางสาว ณฤตพร  พรหมบุตร 
 40034 . นางสาว ณิชารีย ์ ชาลีจงัหาญ 
 40035 . นางสาว ธนพร  เปล่ียนดี 
 40036 . นางสาว ภิญญาลกัษณ์  รัตนวิระกลุ 
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 40037 . นางสาว ศิริลกัษณ์  ศิริทรัพย ์
 40038 . นาย สรวิชญ ์ ฉตัรแกว้วรกลุ 
 40039 . นางสาว สุดารัตน์  จิตเขมน้ 
 40040 . นางสาว อภิญญา  แสนโท 
 40041 . นาย อญัชนะ  วิจะสิกะ 

 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (พชืไร่) 
 40042 . นางสาว กิริยา  บวัศรี 
 40043 . นางสาว ฉตัรฑริกา  มูลบรรจง 
 40044 . นางสาว ณฐัธิดา  ตระกลูไพศาล 
 40045 . นาย ธนกร  กนัโต 
 40046 . นาย ธนพล  แพร่งกระโทก 
 40047 . นางสาว นิพทัธ์ฌา  พอบขนุทด 
 40048 . นางสาว พรรณิภา  เปชยัศรี 
 40049 . นาย ภูมิ  ศรีวารีรัตน์ 
 40050 . นางสาว เรณู  ตุม้พว่ง 
 40051 . นางสาว วิลาสินี  เรืองสุข 
 40052 . นางสาว ศิริกาญจน์  หรรษาวฒันกลุ 
 40053 . นางสาว สลิลทิพย ์ ลีลาวิจิตรกุล 
 40054 . นางสาว สิรินธร  แกว้ช่วย 
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 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (พชืสวน) 
 40055 . นางสาว กตญัญุตา  กงัวาลสงค ์
 40056 . นาย กฤษฎา  ล้ิมชูวงศ ์
 40057 . นาย ณฐันนท ์ บุญโกย 
 40058 . นาย ณฐัวร  กะโหเ้หม 
 40059 . นางสาว นทัธมน  กิมศรี 
 40060 . นาย ปริญาเชษฐ  ลกัษณโสภณ 
 40061 . นาย พรพิพฒัน์  ลิมปนสิทธิชยั 
 40062 . นางสาว พิชชาพร  ศรีโคตร 
 40063 . นาย ศกัด์ิสิทธ์ิ  บุญด า 
 40064 . นางสาว ศุภากร  สุขขีรัตน์ 
 40065 . นางสาว สุพรรณิการ์  นาเงิน 
 40066 . นางสาว สุภคันนัท ์ บุญญะ 

 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม) 
 40067 . นางสาว กลุธิดา  ศิลมัน่ 
 40068 . นางสาว ชญัญา  ปล้ืมใจ 
 40069 . นางสาว ณหทยั  สิงหเสนี 
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 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (โรคพชื) 
 40070 . นาย ฐากรู  แป้นแกว้ 
 40071 . นางสาว นภลภสั  บุษบงก ์
 40072 . นางสาว มนสัพร  หนองดี 
 40073 . นางสาว รจนา  กลา้รัมย ์
 40074 . นาย วฒันา  ฉายะบุตร 

 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (ส่งเสริมการเกษตร) 
 40075 . นางสาว ฉวีวรรณ  เจริญผอ่ง 
 40076 . นาย ธราเทพ  พนัธุบุตร 
 40077 . นางสาว วณฐัญา  งอยผาลา 
 40078 . นางสาว อนัธิกา  บุญต่าย 
 40079 . นางสาว ชญาณิศา  เปรมสุข 
 40080 . นางสาว ณทัณลลัน์  เรืองธนอภยัสุข 
 40081 . นางสาว ณิชา  โป๋ทอง 
 40082 . นาย น าโชค  บุญมี 
 40083 . นาย พลวิวฒัน์  ไพรวลัย ์
 40084 . นางสาว ฤทยัรัตน์  เต้ียเนตร 
 40085 . วา่ท่ีร้อยตรี วรจกัร  ศรีวรรณา 
 40086 . นางสาว อทิตยา  อินทร์ประสิทธ์ิ 
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 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (สัตวศาสตร์) 
 40087 . นางสาว คณัฑิกา  นอ้ยโต 
 40088 . นาย พรเทพ  พุทธนวงศ ์
 40089 . นางสาว พชัรภรณ์  สุวรรณสิงห์ 
 40090 . นาย พิพากษา  มาลา 
 40091 . นางสาว ภทัรธิดา  เขียนสาร์ 
 40092 . นาย รังสฤษฎ ์ ไชยจริม 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรเขตร้อน) เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง 
 40093 . Mr. Ly Hour  KHANN 
 40094 . Mr. Muhammad  ALHADI  (ไม่สอบภาษาองักฤษ) 
 40095 . นางสาว ปารมี  เหล่าหงษเ์กียรติ 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตร์เกษตร) เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง 
 40096 . นางสาว กนกวรรณ  ไพศาลย ์
 40097 . นาย กอ้งภพ  ชยัเนตร 
 40098 . นาย ทรงพล  บุญธรรม 
 40099 . นาย ธนาดล  ชิตเจริญธรรม 
 40100 . นางสาว ธมลวรรณ  จะปะกิยา 
 40101 . นางสาว นลินี  มีจิตร์ 
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 40102 . นางสาว นุชจรินทร์  แฮวอู 
 40103 . นาย บุญพิทกัษ ์ เจียมอยู ่
 40104 . นางสาว บุญสิตา  พร้อมพฒันกลุ 
 40105 . นางสาว พรพิมล  ชูกล่ิน 
 40106 . นางสาว พชัรพร  บุญแยม้ 
 40107 . นาย ภูริภทัร  ภู่ประพนัธ์ 
 40108 . นางสาว วนัทนีย ์ เทวธรรมนาถ 
 40109 . นางสาว ศิริวิภา  ครุนาสูง 
 40110 . นาย ศุภณฐั  บินลอย 
 40111 . นาย อาณกร  สุทธิธรรม 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม) เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง 
 40112 . นางสาว ศิรดา  เชาวน์ศิริวรกุล 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (อาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร) เกยีรตนิิยมอนัดบัหน่ึง 
 40113 . นางสาว จิรภทัร  วรรณก้ี 
 40114 . นางสาว ชนกานต ์ พยคัฆพนัธ์ 
 40115 . นางสาว ณฐัวดี  แบแพร่ง 
 40116 . นางสาว ณิชารัศม ์ เสรีอรุณวฒัน์ 
 40117 . นางสาว ตรีรัตน์  เก้ือจนัทร์ 
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 40118 . นางสาว ธญัวรัตม ์ วรรัตน์ 
 40119 . นางสาว นภสัสร  วรวิทยพ์ินิต 
 40120 . นางสาว นนัทพร  จัน่เผือก 
 40121 . นางสาว บุณยาพร  ถาวรศาสนวงศ ์
 40122 . นางสาว ปาลิตา  ไมป้ระเสริฐ 
 40123 . นางสาว วรินรัชฎ ์ สังขท์อง 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรเขตร้อน) เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง 
 40124 . นางสาว พนิดา  ดวงจนัทร์ 
 40125 . นาย พชัร  เสริมเจริญกิจ  (ไม่สอบภาษาองักฤษ) 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (คหกรรมศาสตร์) เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง 
 40126 . นางสาว ฐิติมา  พฒัน์ทอง 
 40127 . นางสาว ปริยากร  กาวิจิตร 
 40128 . นางสาว ศรุตา  กูว้ฒันาศิริ 
 40129 . นางสาว หฤทยั  แซ่ยี 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตร์เกษตร) เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง 
 40130 . นางสาว กนิษฐา  กล่ินฟุ้ ง 
 40131 . นางสาว กิติยา  ช่ืนเพง็ 
 40132 . นางสาว ชลิตา  เพช็รมณี 
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 40133 . นางสาว ชชันก  เรียนยิง่วฒันะกลู 
 40134 . นางสาว ถนอมทรัพย ์ ท่วมพดุซา 
 40135 . นาย ธนเศรษฐ ์ ไตรรัตน์ 
 40136 . นางสาว นฤมล  ศิริรักวงษา 
 40137 . นางสาว นาฎนารี  วงัผือ 
 40138 . นางสาว เปรมกมล  จิตรพงษ ์
 40139 . นาย พชกร  ล้ิมไพบูรณ์ 
 40140 . นางสาว ลกัขิกา  ทิพทอง 
 40141 . นางสาว ลกัษิกา  ปันทวงั 
 40142 . นางสาว วณิชชา  ช่อมะลิ 
 40143 . นางสาว ศุภชัยา  โพธ์ิศรี 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม) เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง 
 40144 . นางสาว จิรวรรณ  จนัทร์อินทร์ 
 40145 . นางสาว สวิตตา  กฤษณสุวรรณ 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (อาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร) เกยีรตนิิยมอนัดบัสอง 
 40146 . นาย กฤษณะ  แซ่โคว้ 
 40147 . นางสาว จุฑามาศ  ทองแกว้ 
 40148 . นางสาว ชญาดา  จตุพร 
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 40149 . นางสาว นาวารี  ชุ่มช่ืน 
 40150 . นางสาว ไพลิน  พงษศ์รีดา 
 40151 . นางสาว สุธาสินี  คล่องใจ 
 40152 . นางสาว หสัวรรณ  ศรีมงคล 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (การจดัการศัตรูพชืและสัตว์) 
 40153 . นางสาว กมลทิพย ์ มีสุนทร 
 40154 . นางสาว ก่ิงพร  อ่อนเยน็ 
 40155 . นาย กิตติศกัด์ิ  วฒันธญัญกรรม 
 40156 . นางสาว จิรพรรณ  จอกทอง 
 40157 . นาย ชยัอนนัต ์ อ  ามลา 
 40158 . นาย ดุลยวตั  ดอกรัก 
 40159 . นางสาว ทิพวรรณ  วินิจสร 
 40160 . นาย ธนภทัร  ตนัธนาทิพยช์ยั 
 40161 . นางสาว ธีราพร  หาริเทศ 
 40162 . นางสาว นาเดีย  เบญ็วานิช  (ไม่สอบภาษาองักฤษ) 
 40163 . นางสาว นิจวรรณ  เถ่ือนพงัเทียม 
 40164 . นางสาว ปรารถนา  ชาญพหล 
 40165 . นางสาว ปรียาภรณ์  สุขสวา่ง 
 40166 . นางสาว ปาณสัม ์ ตาพะขาว 
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 40167 . นางสาว ปิยฉตัร  จงร้ังกลาง 
 40168 . นางสาว พรธนิดา  ษรจนัทร์ 
 40169 . นางสาว ภทัรภร  ศรีชา 
 40170 . นาย สุทศัน์  เหล่าสุดโท 
 40171 . นางสาว สุธาทิพย ์ ดานขนุทด 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เกษตรเขตร้อน) 
 40172 . นาย กมัพล  ตั้นสกุล 
 40173 . นางสาว กิตติยา  โยธี 
 40174 . นาย จกัริน  ธาตุดี 
 40175 . นางสาว จนัทร์จิรา  โกษา 
 40176 . นางสาว ณฐัชยา  ตรีวฒันานนท ์
 40177 . นางสาว ทศันีย ์ เจริญผล 
 40178 . นาย ธนายทุธ  เช้ือบุญมี 
 40179 . นางสาว ปิยรัตน์  สุวรรณเทพ 
 40180 . นาย พชรพล  ประชุมช่ืน 
 40181 . นางสาว ภาลินี  ขจรเกียรติพาณิช 
 40182 . นาย รชต  ศรีชมช่ืน 
 40183 . นาย วาระศิลป์  วงัธิยอง 
 40184 . นาย ศิวกร  กลัน่อนุวงศ ์



                     งานพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564   วนัท่ี 13 ตุลาคม พทุธศกัราช 2565                     หนา้    650 

 40185 . นาย ศุภวิชญ ์ ล  าพนู 
 40186 . นาย สมเจตน์  ค  าลือ 
 40187 . นางสาว สุชานรี  จนัทร์ขวญั 
 40188 . นาย อภิวฒัน์  อินหนู 
 40189 . Mr. Athit  VOLADETH  (ไม่สอบภาษาองักฤษ) 
 40190 . Miss Sireivathana  KEAN 
 40191 . นางสาว ณีรนุช  เนตรสุขแสง  (ไม่สอบภาษาองักฤษ) 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (คหกรรมศาสตร์) 
 40192 . นางสาว กมลวรรณ  นนัทศาล 
 40193 . นางสาว จุฑารัตน์  สลบัแกว้ 
 40194 . นางสาว ชญาณ์นนัท ์ ธนาพีระพงศ ์
 40195 . นางสาว ชนนกานต ์ ศรีเถ่ือน 
 40196 . นางสาว ญาณิศา  พิลาดี 
 40197 . นาย ณฐักิตต์ิ  เลิศสินเจริญกลุ 
 40198 . นางสาว ณฐันิษฐษ์า  อ่อนนอ้ม 
 40199 . นาย ดุษฎี  สันสอาด 
 40200 . นาย ตะวนั  ส่ี 
 40201 . นางสาว ธวลัรัตน์  ดีเสมอ 
 40202 . นางสาว ธิดาทิพย ์ พระราชา 
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 40203 . นางสาว นวพร  สุริยะบุตร 
 40204 . นาย นวพล  ไกรมุ่ย 
 40205 . นางสาว ปณิตา  ชุ่มดี 
 40206 . นางสาว ปิยะธิดา  พรมคุณ 
 40207 . นางสาว พรไพรินท ์ สุขสุลาภ 
 40208 . นางสาว พรรณเพชร  วรจกัรสุ 
 40209 . นางสาว พิชชาภา  วงศโ์สภา 
 40210 . นางสาว ฟิรดาวส์  เจ๊ะปูเต๊ะ 
 40211 . นาย ภกัดี  ดอนไพรแดง 
 40212 . นางสาว ภานิดา  สีมะลุน 
 40213 . นางสาว วรรณนภา  สุริวาลย ์
 40214 . นางสาว ศศิลดา  หล าเบญ็สะ 
 40215 . นางสาว สราวลี  เปล่ียนภกัดี  (ไม่สอบภาษาองักฤษ) 
 40216 . นางสาว สุพตัรา  หม่ืนสุข 
 40217 . นางสาว สุภทัรา  อู่เงิน 
 40218 . นางสาว สุวิดา  เอ่ียมกุลบุตร 
 40219 . นางสาว ไอศวรรย ์ พวงมณี 
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 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (เคมีการเกษตร) 
 40220 . นางสาว กรกมล  ใจกลา้ 
 40221 . นางสาว จุฑาทิพย ์ ธรรมธุระสาร 
 40222 . นางสาว จุฬารัตน์  ทองอินทร์ 
 40223 . นางสาว ชรันธร  ใจภกัดี 
 40224 . นางสาว ชลลดา  ทิฐิศานตศิ์ริ 
 40225 . นางสาว ช่อทิพย ์ มาลีหวล 
 40226 . นางสาว ชญัญ่า  บุตรดี 
 40227 . นางสาว ฑิฆมัพร  เพช็รเกิด 
 40228 . นางสาว ทิพากร  โพธ์ิประสาร 
 40229 . นางสาว บณัฑิตา  นูหาร 
 40230 . นางสาว ปรียาภทัร  แวววบัศรี 
 40231 . นาย พิระดล  วงคปั์ญญา  (ไม่สอบภาษาองักฤษ) 
 40232 . นางสาว วิริดา  เนตรสูงเนิน 
 40233 . นางสาว ศิรประภา  อินทร์วงค ์
 40234 . นางสาว ศิริญญา  เพชรสร 
 40235 . นางสาว ศิริประภา  ศฤงคาร 
 40236 . นาย สิรดนยั  ชยัเพชร 
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 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (วทิยาศาสตร์เกษตร) 
 40237 . นางสาว กมลชนก  วงคเ์พญ็ 
 40238 . นางสาว กมลรัตน์  คนเท่ียง 
 40239 . นาย กลวชัร  ชูค า 
 40240 . นางสาว กณัธิมา  มณีสาย 
 40241 . นาย กนัตภูมิ  ตนัติเสาวภาพ 
 40242 . นางสาว กาญจนาพร  คงเจริญ 
 40243 . นาย กานตพ์ิพฒัน์  เกิดมีทรัพย ์
 40244 . นางสาว เกศรินทร์  สุวงศษ์า 
 40245 . นางสาว จนัทิมา  ประหยดัทรัพย ์
 40246 . นางสาว จนัทิมาภรณ์  แหว้ดี 
 40247 . นางสาว จิรัชญา  สุวรรณะ 
 40248 . นางสาว จิราภา  ชมอินทร์ 
 40249 . นางสาว จุฑามาศ  สอาด 
 40250 . นางสาว จุไรรัตน์  เจริญธญัญากร 
 40251 . นาย ฉตัรมงคล  สมงาม 
 40252 . นางสาว ชนทริญา  เหมือนแกว้ 
 40253 . นางสาว ชลดา  เพียหาเทศ  (ไม่สอบภาษาองักฤษ) 
 40254 . นาย ชวิน  แพรงาม 
 40255 . นางสาว ชญัญา  เจริญกิตตินุกลู 
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 40256 . นาย ชินกฤต  สืบอุดม 
 40257 . นางสาว ชุติกาญจน์  สุขศิริ 
 40258 . นาย ชูศกัด์ิ  แขง็แรง 
 40259 . นางสาว ญานิศา  ฮุงหวล 
 40260 . นางสาว ฐานิดา  ตรีพนัธ์ุ 
 40261 . นางสาว ณภสัรา  ปรางนอ้ย 
 40262 . นางสาว ณฐัฐวรรณ  โหมดเทศ 
 40263 . นางสาว ณฐัฐาพร  เหลือนอ้ย 
 40264 . นางสาว ณฐันรี  พนัธ์บุตร 
 40265 . นาย ณฐัพงศ ์ เส็งบางยาง 
 40266 . นาย ณฐัวฒิุ  นุศิริหาญ 
 40267 . นางสาว ดารณี  ดานุวงษ ์
 40268 . นาย ไตรรงค ์ ยศแกว้ 
 40269 . นางสาว ทิพยว์รรณ  วรรณวงษ ์
 40270 . นางสาว ทิวา  เครือสาร 
 40271 . นาย ธณศกัด์ิ  ชมสุข 
 40272 . นางสาว ธนญัญา  ดัน่คุม้ 
 40273 . นาย ธพฒัน์  นิลสุวรรณ 
 40274 . นางสาว ธญัญารัตน์  แกว้นวม 
 40275 . นางสาว ธาวิตา  บุญตา 
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 40276 . นางสาว ธิดารัก  มะลิพรม 
 40277 . นาย ธีรภทัร์  วงคศ์รีชา 
 40278 . นาย นนทวชั  ทองนุสนธ์ิ 
 40279 . นางสาว นรินทร  บุญประสิทธ์ิ 
 40280 . นางสาว นฤมล  พิมลี 
 40281 . นางสาว นฤมล  ภู่บุบผา 
 40282 . นางสาว นทัริกา  อินตาโสภี 
 40283 . นาย นนัทวฒัน์  ภูพาดสี 
 40284 . นาย บงกร  บางท่าไม ้
 40285 . นางสาว เบญญาภา  เพญ็กรูด 
 40286 . นางสาว ปริญญฉตัร  ไชยพา 
 40287 . นางสาว ปาริฉตัร  ขะนอก 
 40288 . นางสาว ปาริชาติ  เทพประพงศ ์
 40289 . นางสาว ปุยฝ้าย  อินเหมย 
 40290 . นาย พงศกร  จกัรค า 
 40291 . นาย พงศธร  พวงทอง 
 40292 . นางสาว พรชิตา  พรมบุตร 
 40293 . นาย พรเทพ  พุฒแกว้ 
 40294 . นางสาว พรนภสั  ก าเนิดรักษา 
 40295 . นางสาว พิชญา  ทรัพยสิ์นพานิช 
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 40296 . นางสาว พีชชา  มณีวงศ ์
 40297 . นางสาว พีรดา  ทองเยน็ 
 40298 . นางสาว ภทัรนนัท ์ กูน้าม 
 40299 . นาย ภานุพงค ์ ฤกษอ่์อน 
 40300 . นาย ภานุพนัธ์  ฤกษอ่์อน 
 40301 . นาย ภูมิพงศ ์ จนัทร์ทอง 
 40302 . นางสาว มณิสรา  กลุฉวะ 
 40303 . นาย มโนชา  สุระเสนา 
 40304 . นางสาว มินตรา  กล ่าเมือง 
 40305 . นางสาว มินตรา  ไชยหาญ 
 40306 . นางสาว โมไนยา  คงไทย 
 40307 . นางสาว รัฐนนัท ์ สุวรรณมณี 
 40308 . นางสาว รัตนากร  พรมศิลา 
 40309 . นางสาว วนชัพร  หริราบไพรี 
 40310 . นางสาว วรนิษฐา  พนูศรี 
 40311 . นาย วรันตพ์งษ ์ ระรวยรส 
 40312 . นาย วรินทร  พยายาม 
 40313 . นางสาว วิชุดา  รัตรองใต ้
 40314 . นางสาว วิไลวรรณ  มุยค า 
 40315 . นางสาว ศรีกญัญา  แกไ้ข 
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 40316 . นางสาว ศศิธร  เน่ืองวงษา 
 40317 . นางสาว ศศิธร  พรมทอง 
 40318 . นางสาว ศิริพฒัน์  สุวรรณศรี 
 40319 . นางสาว ศุภกานต ์ ขนุนา 
 40320 . นางสาว สมฤทยั  รุจิโฉม 
 40321 . นางสาว สริญญา  มหนัตรัตน์ 
 40322 . นางสาว สายสมร  หงษย์นต ์
 40323 . นางสาว สินไหม  สุวรรณกลู 
 40324 . นาย สิรภพ  สมก าลงั 
 40325 . นางสาว สิริกร  ถือฉลาด 
 40326 . นางสาว สุชาดา  เล่ือนสกลุ 
 40327 . นางสาว สุพตัรา  ผาดี 
 40328 . นางสาว สุพตัรา  เยต๊ิบ 
 40329 . นางสาว สุวรรณา  สุนนัท์ 
 40330 . นาย สุวิจกัขณ์  ทิศกา 
 40331 . นางสาว โสภิดา  เรืองศรี 
 40332 . นางสาว หทัยา  ราชบุรมย ์
 40333 . นาย อนิรุจ  สมสมยั 
 40334 . นาย อภิสิทธ์ิ  จนัใด 
 40335 . นางสาว อรทยั  หาริตะวนั 
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 40336 . นางสาว อรปรียา  เพชรประดบั 
 40337 . นางสาว ออมทรัพย ์ มีใจ 
 40338 . นางสาว องัคณา  อาจหาญ 
 40339 . นางสาว อาทิตติญา  เกษร 

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม) 
 40340 . นางสาว กรัณฑรัตน์  แฉกพิมาย 
 40341 . นาย กิตติพงษ ์ เพียรสวสัด์ิ 
 40342 . นางสาว กิตติมา  พวงสมบติั 
 40343 . นางสาว เกตน์สรินทร์  แสนโพธ์ิกลาง 
 40344 . นางสาว ขนิษฐา  ลาหนองแคน 
 40345 . นางสาว ญาณิกา  อคัรภูวดล 
 40346 . นาย ณวรรธ  สิงขรัตน์ 
 40347 . นาย ดนยั  หรีกประโคน 
 40348 . นาย แทนไท  สร้อยสุมณฑา 
 40349 . นางสาว ธนิฎฐา  ศรีวิไล 
 40350 . นาย นทัธพงศ ์ แซ่ฉัว่ 
 40351 . นางสาว เนตวรรณ์  ทองขาว 
 40352 . นางสาว บุษยา  น ้าเงิน 
 40353 . นาย พชร  กนัรัมย ์
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 40354 . นาย เมธพนธ์  ขวญักุล 
 40355 . นางสาว วริษฐา  บุญรัตน์ 
 40356 . นางสาว ศุจีภรณ์  สร้างการนอก 
 40357 . นางสาว ศุภลกัษณ์  บุดตาวงษ ์
 40358 . นางสาว ศุภิสรา  แกว้เกตุ 
 40359 . นาย อภิชาติ  การประชิต 
 40360 . นางสาว อริสสรา  เธียรอนนัต ์
 40361 . นางสาว อิสริยา  ขจีรัมย ์

 ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ (อาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร) 
 40362 . นางสาว กาญจนา  พ่อคา้ 
 40363 . นางสาว จารวี  มัน่คง 
 40364 . นาย จิราวฒัน์  จาระนยั 
 40365 . นางสาว ชมภากนิษฐ ์ ยางเดิม 
 40366 . นาย ชยากร  อุดมกิจชยับุญ 
 40367 . นาย ณฐักานต ์ สงวนดีกุล 
 40368 . นางสาว ณฐัพร  กิจฉายแสง 
 40369 . นางสาว บุญญิสา  โฉมเฉิด 
 40370 . นางสาว ปภสัสร  ศรีหาวตัร 
 40371 . นาย ปริญญา  จารุจิตร์ 
 

 



                     งานพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564   วนัท่ี 13 ตุลาคม พทุธศกัราช 2565                     หนา้    660 

 40372 . นางสาว ฝชิูง  ซ่ง 
 40373 . นางสาว พิรญาณ์  ส่องแสง 
 40374 . นาย พีรกร  บุญศรีภิรัตน์ 
 40375 . นาย วรภทัร  เตง็สกุล 
 40376 . นางสาว วริษฐา  สัตนาโค 
 40377 . นางสาว วลัลภา  ขาวบริสุทธ์ิ 
 40378 . นาย วิกรานต ์ ลีลาเจษฎากลุ 
 40379 . นาย ศศพรรษ  งามบรรจง 
 40380 . นางสาว สุจิตรา  ศิลปวาณิชย ์
 40381 . นางสาว สุดารัตน์  อินทรก าแหง 
 40382 . นางสาว สุนารี  ประสมศรี 
 40383 . นางสาว สุปราณี  ศรีหะดม 
 40384 . นางสาว อรสา  สายบุตร 
 40385 . นางสาว อคัริมา  พุฒิมณี 
 ควรมิควรแลว้แต่จะโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม 
 


