
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2445 นายธิติธรณ์ ชา้งเขยีว

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2446 นายกฤษดา กุวะลยั

2447 นางสาวยุวไร ไวสะอาด

2448 นายธีรพฒัน์ จงนานุรกัษ์

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 

2449 นายเกยีรตศิกัดิ เพช็รมศีรี

2450 นายเจษฎากร อมิแสงสุข

2451 นายณพงศ์ อนุวงศน์วรตัน์

2452 นายณฐัปภสัร์ สงิหช์ยันพ

2453 นายณฐัพล โลหพนัธุ์

2454 นางสาวณฐัากาญจน์ ปญัญาศิวนนธ์

2455 นายธนพงษ์ อยู่เยน็

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
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2456 นายธนากร อุปนิ

2457 นายพงศพ์ฒัน์ พลอยพลาย

2458 นายพสษิฐ ์ ทองสกลุ

2459 นายศุภณฐั ไพโรจน์

2460 นายสุวรรนา พงษส์วสัดิ
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สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2461 นางสาวเรอืงลดา วฒุศิาสตร์

2462 นายธงรบ ทรพัยพ์่วง

2463 นางสาวจนัทรธ์ิมา ทองมติร

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2464 นายชนกนัต์ สุภากรณ์

2465 นายศุภวชิญ์ แซ่ภู่

2466 นายชยัพฤกษ์ เลาหะพานิช

2467 นายพรีวชิญ์ ปุญญชยนัต์

2468 นางสาวณฐันนัท์ ยนัตรปกรณ์

2469 นายศุภกฤต อนิทรป์ระดษิฐ ์

2470 นายพศวตั จนัทรอ์น้

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ 

2471 นายกมลภู อนิสวา่ง

2472 นายกรกช บุญสุภาพร

2473 นายกฤตชยั นะวะมี

2474 นายกฤตณฐั ศรลมัพ ์
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2475 นายกนัตวฒัน์ ชยัปญัหา

2476 นายกิจจะพชิญ์ รตันสกล

2477 นายกิตติกร เยาเจริญ

2478 นายกีรติ ชูความดี

2479 นายคมเดช พงศาวศิาล

2480 นายจกัรกฤษณ์ อปุชา

2481 นายจกัรพงษ์ จิตตศิ์ลป์

2482 นายจกัรภพ คนคม

2483 นายจริทปีต์ อนิทรจ์นัทร์

2484 นายเจริญฉตัร วงัแวว

2485 นายชนวรี์ จติรนิทราธรรม

2486 นายชยณฐั ปานปินแกว้

2487 นางสาวชญัญา พวงชอ้ย

2488 นายชยัวฒัน์ อนิทแพทย์

2489 นายไชยวฒัน์ หริญังาม

2490 นายณธีพฒัน์ ร่มโพธิภกัดิ

2491 นายณภทัร เปรมาสวสัดิ

2492 นายธงธนนั ภทัรจริธนญั

2493 นายธนกร จาํนงคธ์รรม

2494 นายธนกฤต บญุเพชร

2495 นายธนดล ยงัยนืพพิฒันก์ุล

2496 นายธนธิป คงมา
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2497 นายธวชัชยั มลิหลา้

2498 นายธีรภทัร คมัภรีวุฒิ

2499 นางสาวปณดัดา หอมเย็นใจ

2500 นายพชร เจริญรตันจ์รูญ

2501 นายพฤกษ์ อนิทรช่์าง

2502 นายพรีณฐั ชนืทองคาํ

2503 นายฟลุค๊ พมุมาลา

2504 นายภมูิ รตันสุวรรณกุล

2505 นายภมูิ ไวยธรรม

2506 นายภมูพิฒัน์ พมิพขนัธ์

2507 นายรฐัธนาคาร บตุรีวงษ์

2508 นายรฐัพงษ์ เอกกทุพั

2509 นายวงศธร บญุฤทธิ

2510 วา่ทรีอ้ยตรีวงศธร ลอ้ไพฑูรย์

2511 นายวรโชติ สมพรงิ

2512 นายวรรธนะ ธนงค์

2513 นายศรณัยภ์ทัร เสมอจิตร

2514 นายศุภกจิ บุญสรรค์

2515 นายสุชจัจ์ อปริมาณ

2516 นายสุพงศพ์ฒัน์ หงษส์ทีอง

2517 นางสาวสุพตัรา ภมูนิอ้ย

2518 นางสาวสุพชิา เวชชปูถมัภ์
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2519 นายอธิวฒัน์ คุม้สุภา

2520 นายอนาวลิ ศรใีส

2521 นายอนุพงศ์ พทุธารกัษส์กลุ

2522 นายอนุสรณ์ กลนัวาที

2523 นางสาวอญัชสิา สุขสนิธุ์

2524 นางสาวอนิทุอร จาํปาวฒัน์

2525 นายอสิรพงศ์ ธงภกัดิ
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สาขาวิชาวิศวกรรมขนถา่ยวสัดุ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2526 นายเมธสั แพงโพนทอง

สาขาวิชาวิศวกรรมขนถา่ยวสัดุ 

2527 นายกฤษณพล บาํรุงเกยีรติ

2528 นายกฤษณารกัษ์ วางกลอน

2529 นางสาวจติตนินัท์ หตัถเฟืองฟู

2530 นายณฏัฐอ์านนท์ ธีรภาพขจรเดช

2531 นายต่อพงศ์ นิยมการ

2532 นางสาวธารินี ไพสฐิมณีวงศ์

2533 นายนพเดช นราจร

2534 นายปญัญาวฒัน์ ธนอารยกลุ

2535 นายภรูิณฐั งามเกตสุุข

2536 นางสาวเมธิรา คาํลอืฤทธิ

2537 นางสาววรนารี ผดุงลาภ

2538 นางสาวสราลี ดษิยี
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สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2539 นางสาวมนชนก สริวิบูิลยโ์กวทิ

2540 นางสาววรรณวพิา ทองหลอม

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์

2541 นางสาวกรกนก สาํราญ

2542 นายทศัน์ ลมิสดใส

2543 นายธีรวฒัน์ ผ่องสกลุ

2544 นางสาวพสชนนั ทองศรี

2545 นางสาวพชิญาภา อยู่สุข

2546 นายรตันศกัดิ ทฬัหวณิช

2547 นายวรเมธ ตอมพดุซา

2548 นายวรนิทร รตันการุณจติ

2549 นายอธิวฒัน์ ตรวจนอก

2550 นายอนุชา วลิยัเลศิ
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2551 นายศิขรินทร์ พาภกัดี

2552 นายชติวร อกัษร

2553 นางสาวนศิาชล คุรุวุฒิ

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2554 นายรงัสธิร ดลิกรตันากร

2555 นางสาวกรรณิการ์ ปลเีจริญ

2556 นางสาวธนาภรณ์ อรุณไชย

2557 นางสาวกฤติยาภรณ์ ปลอดชุ่ม

2558 นายอนณ พุม่คชา

2559 นายพงศธร อนุกูลนารี

2560 นางสาวภทัษ์ พลพีลู

2561 นายชนกนัต์ แกว้คาํแสน

2562 นางสาวฐติิรตัน์ ตนัตระกูล

2563 นางสาวอชริญา ปตัตุลี

2564 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศิวชิยั

2565 นายวรเมธ เตชะนุวฒันพนัธ์

2566 นางสาวบุญฐติา วงษเ์ฉลมิ

2567 นายวชิญพ์ล ลภีาคภมูพิานิชย์

2568 นายวชัรชยั จวัแจ่มใส
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

2569 นางสาวกนกวรรณ ชนืศิรกิุล

2570 นางสาวจฑุาทพิย์ ยุนิรมัย์

2571 นางสาวชนาภา นอ้ยสวาท

2572 นางสาวชาญนรี โชคบรรดาลสุข

2573 นางสาวญานิกา วงษค์าํ

2574 นางสาวธนพร คาํวชิยั

2575 นายธนภทัร วฒันเสลารตั

2576 นายธนะรตัน์ บริสุทธิ

2577 นายธนายุทธ คาํเคนบง้

2578 นางสาวธญัญพทัธ์ พูลธนัยพงศ์

2579 นางสาวบณัฑติา ทรพัยว์งศเ์ดน่

2580 นางสาวบุษกร วลิาวรรณ

2581 นางสาวเบญจภรณ์ พทุธพกัตร์

2582 นางสาวปวณีา เมอืงทวี

2583 นางสาวปาลดิา อยู่คงธรรม

2584 นายปรุิศ จริวุฒวิงศช์ยั

2585 นางสาวพรนชัชา เพช็รรตัน์

2586 นางสาวพรพมิล อภวิงค์

2587 นายพลวฒัน์ เจริญกูล

2588 นางสาวพมิพช์นก ช่างเจริญ
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2589 นายภควตั ประชาพทิกัษก์ลุ

2590 นายภานุชติ ชูเชดิ

2591 นางสาวรกัตะวนั มว่งนาํสุก

2592 นางสาวรชัดาพร จนัทรด์า

2593 นางสาวรุ่งนภา ลกัษณะวบูิลย์

2594 นายวรณทั เยน็สถติย์

2595 นางสาววรญัญา ชยัสมีา

2596 นางสาววรินทร ใจจริม

2597 นายวาริซ เวชกะ

2598 นางสาววรีฐา เจริญวฒันา

2599 นางสาวศศิวมิล สายนภา

2600 นายสปิปภาส หาญยุทธ

2601 นายสหีนาท นาคแท ้

2602 นางสาวสุดารตัน์ นาํคาํ

2603 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีสมยั

2604 นางสาวอฐติยา จนิดา

2605 นางสาวอธิชา ธนาวนิิจเจริญ

2606 นายอภนินัท์ บุญเฮยีง

2607 นางสาวอภสิรา กอประคอง

2608 นายองิครตั บวัแกว้
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครอืงกล เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2609 นายธิติวุฒิ สุวรรณคาม

2610 นางสาวมณฑา เอยีมเจริญวทิย์

2611 นายคาวี ศรีเงนิ

2612 นายพรพรหม ชาครพพิฒัน์

2613 นายธนพงษ์ มธุรพจนากลุ

2614 นายปรดีี ศรีจนัทร์

2615 นายสริวชิญ์ สนิสุข

2616 นายกษดิศิ กาํจดัภยั

สาขาวิชาวิศวกรรมเครอืงกล เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2617 นายพชรดนยั วชิาช่าง

2618 นายมนสัวนิ ปินสงค์

2619 นายกิตติภมูิ กิตติทรงภพ

2620 นายภาณุวฒัน์ มโนสทิธยากร

2621 นายทรงกลด เสวนาพร

2622 นายธนวชิญ์ แกว้กาญจนา

2623 นางสาวเพญ็พชิชา เจริญวานิช

2624 นายณฐัพล ปินแกว้

2625 นายสุธี ทงัสุพานิช
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2626 นายพชรพล พกุพบิูลย์

2627 นายกวนิท์ แสงรตันทองคาํ

2628 นายพงษธร มถีาวร

2629 นายจริเมธ ศรวีฒันาเมฆนิทร์

2630 นายชนาธิป กอวรกุล

2631 นายกฤษฎิ สุพวานิช

2632 นายจริกานต์ สุขเจริญ

2633 นายอาทติย์ นาราเศรษฐกลุ

2634 นายอธิป มงิรกัษา

2635 นายคมพจน์ นพโสภณ

2636 นายสทิธาชาญ ศรีสกุล

สาขาวิชาวิศวกรรมเครอืงกล 

2637 นายกษดิเิดช ปิติภทัรโชติวชิช์

2638 นายเขตโสภณ ปิยะวรรณรตัน์

2639 นายจารุวทิย์ บญุประคอง

2640 นายจริายุ เฮงวทิยา

2641 นายเจตดลิก ชา้งนอ้ย

2642 นายชลธี เหลยีมสาม

2643 นายโชติวชัญ์ ชมเกษร

2644 นายณฐันนท์ ตนัติวษิณุโสภติ
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2645 นายณฐัพล เกยีรตขิจรพนัธุ ์

2646 นายเดชวรี์ เจริญยศ

2647 นายตรปีพฒัน์ จาํปาเทศ

2648 นายทวิตัถ ์ ทองดอนแป้น

2649 นายธนปกรณ์ ด่านกลุ

2650 นายธนวฒัน์ ตาชูชาติ

2651 นายธมกานต์ เลศิสกลุธรรม

2652 นายธรรมรตัน์ จอมแปง

2653 นายธรรมศาสตร์ เพช็รนพรตัน์

2654 นายธชัสญิจณ์ แกว้วงษว์าลย์

2655 นายธีรธ์วชัศ์ ศิริชยั

2656 นายธีรภทัร ฉตัรชยัสุริยา

2657 นายนพรุจ อุ่นสุดคลอง

2658 นายประเสริฐพจน์ ทองอร่ามวงศ์

2659 นายปรชัญ์ ทารมย์

2660 นางสาวปาลติา สุชาตพิงศ์

2661 นายปิยวฒัน์ สาระวะดี

2662 นายพงศกร ยอดรกั

2663 นายพงศธร วฒันาสนัติกลุ

2664 นายพงศธ์ร สุคตะ

2665 นายพชิ ุตม ์ เกดิคูณ

2666 นายพรีสชิฌ์ วงศส์วสัดิ
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2667 นายภทัรพล โตเจริญ

2668 นายภาณุพงศ์ ตระกูลธงชยั

2669 นายมงคล จติราพรพนัธ์

2670 นายรฐัพงศ์ จีระพงศ์

2671 นายรฐัศาสตร์ ตลงิทอง

2672 นายลภัพนยั วรพสุิทธิวงศ์

2673 นายวรพล นิธิเมธากุล

2674 นายวรานนท์ เรืองโชติ

2675 นายศุภกจิ เอยีมสุภาษติ

2676 นายสรไกร แกว้ไพบูลย์

2677 นายสทิธิเดช พงึเดช

2678 นายสุรสหี ์ สอนสารี

2679 นายหตัถกิจ ลมิปนาภริกัษ์

2680 นายอนุสรณ์ ผาคาํ

2681 นางสาวอมรรตัน์ เกตานนท์

2682 นางสาวอศิชญาน์ ตรีเดชา
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2683 นายปณิธาน ละเอยีดดี

2684 นายภทัรชยั โรจนนาค

2685 นายแก่นเพชร รงยง

2686 นายณฐัชากร กลัป์สุทธิ

2687 นายสพล มาสุข

2688 นางสาวภควรรณ ไชยสทิธิ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2689 นายชาติศิริ ศิรกิูล

2690 นายธีรดนย์ นาทพิย์

2691 นางสาวณฐัสนีิ ตงัศรีไพโรจน์

2692 นางสาวอาทติยา หริญัสุรงค์

2693 นายกานตนาถ ราชฉวาง

2694 นางสาวพมิพภ์าพร โพธิทอง

2695 นายปรุเชษฐ์ พวัพนับญุ

2696 นายพนูกจิ ศรีตระการปฐม

2697 นางสาววาสนา แสนสาลี
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

2698 นางสาวกรวรรณ ธานี

2699 นายกษดิเิดช ทรงศิลป์

2700 นายกนัตินนัท์ ศิริสุขเจริญพร

2701 นายกาญจน์ พนัธุรตัน์

2702 นายกานต์ พนิิจจติรสมทุร

2703 นายจริายุ พทิยาอนุรกัษ์

2704 นายจรีาวฒัน์ ทรงรกัษา

2705 นายชยากร เนินงาม

2706 นางสาวชชัฎาภรณ์ เหรียญประชา

2707 นายชาํนาญ ศรไีชยกจิ

2708 นางสาวชดุาภา ไกรดาราธิกร

2709 นายไชยวฒัน์ ช่วยเกิด

2710 นางสาวฐติิวรดา วงคไ์ทย

2711 นายณฐัชญั บุญช่วย

2712 นายณฐัชยั เนตรทศัน์

2713 นายณฐัดนยั สบืสงดั

2714 นายณฐัพงศ์ ครอบนพรตัน์

2715 นายณฐัพล โพธิศรี

2716 นายณฐัวุฒิ กิจการ

2717 นายทพัฟ้า คาํหน่อแกว้
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2718 นายทนิภทัร พุม่แกว้

2719 นางสาวธญานี เทอดโยธิน

2720 นายธนวชิญ์ บญุสวสัดิ

2721 นายธีรภทัร แสงโสดา

2722 นายธีรตัม ์ อจัฉรานนท์

2723 นายนนทวฒัน์ ลเีจริญ

2724 นางสาวนนัธิดา วรสุทธิไพบูลย์

2725 นายนิธิวฒัน์ กลา่วกิติกลุ

2726 นายบรรหาร เหลอืงสอาด

2727 นายปฏภิาณ ศรีจริางกูล

2728 นางสาวปวณีสุ์ดา เนยีมศิริ

2729 นายปรุิม พวัพนับญุ

2730 วา่ทรีอ้ยตรีพชร รอดพนิิจ

2731 นายพรีะพฒัน์ เลศิรตันพ์ฒันา

2732 นายภทัรดล เลยีบจนัทร์

2733 นางสาวภทัรา แสงทอง

2734 นายภรูี ธนูทอง

2735 นายวรวรรษ อารป์าจช์

2736 นายวรายุทธ นอ้ยวงั

2737 นายวศิน หนองบวัลา่ง

2738 นายวชิชากร สวสัดมิงคล

2739 นายศมะ บุญญวดี
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2740 นายศรวษิฐ ์ เกษทองมา

2741 นางสาวศศินิภา สุขโชติ

2742 นายศิรวุฒิ ยุวพรหม ปีการศึกษา 2562

2743 นายศุภกร ครองชนื

2744 นายศุภกร ธิติชยัเกตุ

2745 นายศุภณฐั ว่องไพกลุ

2746 นายศุภวชิญ์ ชา้งเลก็

2747 นายสบืสาย จารุจนิดา

2748 วา่ทรีอ้ยตรีหญงิสุพรรษา นมิสุวรรณ

2749 นายเสกสรร สมนาบตัิ

2750 นายอติวชิญ์ อมตวยิานนท์

2751 นายอธิณฐั แกว้ชูกลุ

2752 นางสาวอญัชษิฐา สุขศรี

2753 นางสาวอาภาศิริ มว่งสุข

2754 นายอศิร โจไซย่าห ์
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2755 นางสาววจิติรา ชยัชนะ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2756 นายธนพล พรเอนก

2757 นายวรีภทัร แอนเดอสนั

2758 นางสาวกรธิดา ทรงประกอบ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน 

2759 นายกฤษฎา มวีาสนา

2760 นายกิตติพศ หุ่นอาํพนัธ์

2761 นายกิตติพฒัน์ ตนัตวิรศรี

2762 นายคณิศร แร่ทอง

2763 นางสาวจอมศิริ เตียทวสุิทธิ

2764 นายเจษฎา เหมาะประมาณ

2765 นายฉตัรสุริยะ สาริกานนท์

2766 นายเชาวริน พงษจ์นี

2767 นายณรงคช์ยั ทองจนี

2768 นายณฐัสนิ กมลปลมื
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2769 นายทรรศน ศิริไพศาลกลุ

2770 นายธนตัถคุ์ณ มงุคุณ

2771 นายธีรเมธ มมีขุ

2772 นายธีระพงษ์ ย่านสากล

2773 นายนครินทร์ ธาณาธะระนิต

2774 นางสาวนุชจนารถ เยาวขนัธ์

2775 นายปภพ ดาํรหิก์ลา้

2776 นางสาวปิยวรรณ กองจุย้

2777 นายพศิน คงสมบตัิ

2778 นางสาวภทัรฤดี อมิรกัษา

2779 นายภทัริยะ ฐติิสกลุกติติ

2780 นายรตันธรรม กิติพนัธ์

2781 นายวชัรินทร์ เออืเฟือ

2782 นายวศิิษฐ์ ววิฒันต์รนีนท์

2783 นางสาวศรุตยา สุขยอ้ย

2784 นายศกัดริพี เเผนมณี

2785 นายศิรภทัร์ แสงสุวรรณ์

2786 นายสรวุฒิ ศรสุีชาติ

2787 นายสราวุธ ชนืใจบญุ

2788 นายสปิปภาส กองรมัย์

2789 นายอชติะ เรืองจติต์

2790 นายอภริกัษ์ เพชรสงัข ์

2791 นายอษัฎาวุธ วงศร์กัษ์
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2792 นายกนัตพชิญ์ ปจัจยั

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2793 นายสหพงศ์ แสงจนัทร์

2794 นางสาวถนอมวรรณ สงิหค์รูบอน

2795 นายภทัรเดช สนัสารา

2796 นายธนาทศัน์ ขอพงึ

2797 นายมนตรี วชริะสมัพนัธ์

2798 นายรุจภิาส ใจธรรม

2799 วา่ทรีอ้ยตรีณฐัวุฒิ ภู่ยอดยงิ

2800 นายตฤณ จนัเพชร

2801 นายธีรพงค์ ศรีรตัน์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

2802 นายกมลภทัร เออืนนัตา

2803 นายกฤษฎา ศุภพร

2804 นางสาวกวนินาถ โอภาสพาณิชยกลุ

2805 นางสาวกษมา สลีาธุลี
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2806 นายกิตติภฏั เขมะไชยเวช

2807 นายกิตติภมูิ กลา้ปราบโจร

2808 นายคนธพ์งษ์ พงศภ์ทัรวเิศษ

2809 นายคุณาวุฒิ โรจนภาวโรทยั

2810 นายจารุกิตติ บญุเพมิ

2811 นางสาวจริาพรรณ ยอดศรีทอง

2812 นายจรีศกัดิ บญุเปลง่

2813 นางสาวชมพูนุท ฉิมบรรเทงิ

2814 นายชชัชยั ชชัวาลยพ์นัธ์

2815 นายชยัมงคล ดษิฐปาน

2816 นางสาวชาลสิา สทิธิบุณยภคั

2817 นางสาวซูซานา หะยมีะดอืเระ

2818 นายญาณพฒัน์ บุญมาเลศิ

2819 นายฐถาปนา สนิสวสัดิ

2820 นายฐาปนพงศ์ พลูกสกิรณ์

2821 นายฑฆีายุ ดวงจนัทร์

2822 นายณพล ฟองอนนัตรตัน์

2823 นายณฐัพล วสิาลพธัน์

2824 นายณฐัภทัร ลมปลวิ

2825 นายต่อเขตต์ พมิพากลุ

2826 นายธนชติ เภาจี ปีการศึกษา 2562

2827 นายธนบดี ฑฆีะภรณ์
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2828 นายธีรธ์วชั ศรีมชียั

2829 นายนวนิ หวงัสุขนิรนัดร์

2830 นายนทัธพงศ์ โตมะสูงเนิน

2831 นายเนติพงศ์ งามคม

2832 นายบรุสักร บุญญกามะ

2833 นายปณัณวชิญ์ มงิมาลยัรกัษ์

2834 นายพงศกร จวิจนิดา

2835 นางสาวพรพมิล เปียมาลย์

2836 นายพฒุพิงศ์ สารสนิ

2837 นายภวนิท์ อยัยะศิริ

2838 นายภทัรนนท์ ไชยตะมาตย์

2839 นายภานุวตัร สุวรรณชยัรบ

2840 นายภาสวุฒิ สงิหาพนัธ์

2841 นายภไูผท ชมุพล

2842 นายภมูริพี กาญจนคลอด

2843 นางสาวมธุรดา ทบัทมิเขยีว

2844 นายยอดพล เพชราวุธ

2845 นายวรญั ู วงศบ์ญุนาค

2846 นายวรนัทร หมดิสะแหล ้

2847 นางสาววรางคณา สงิหศิ์ริ

2848 นายวชิยุตม์ ปฐมนุพงศ์

2849 นางสาววชิปุระภา คุม้เมอืง
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2850 นายวรีะเดช ดมีงคล

2851 นายเวทติ คงศิลป์

2852 นายศวษิฐ์ สายทอง

2853 นายศิรภสั บญุมาก

2854 นายศิวกร โสวพรรณ

2855 นายศุธาธตั กลุธนนัโชค

2856 นายศุภณฐั งามวนั

2857 นายสทิธิชยั ขนุไพชติ

2858 นางสาวสริิวรรณ งอนเซ่ง

2859 นางสาวสุประวณี์ เรืองสุชาพงค์

2860 นายอธิป พนัธง์าม

2861 นายอนวชั คงชชัวาล

2862 นายอภสิทิธิ ลนัซา้ย

2863 นายอฐัพล บญุสาร
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สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครอืงมือวดั เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2864 นางสาวสลาลี แทเ้ทยีงธรรม

2865 นางสาวอมรรตัน์ บงัอร

2866 นางสาวจริาพรรณ ผาละหอม

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครอืงมือวดั เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2867 นายมาวนิ แกว้มนั

2868 นายเนติพฒัน์ เนาวน์าน

2869 นายอาํพร นาคประสาท

2870 นายนนทพทัธ์ ศรีสวสัดิ

2871 นายอนุภทัร จนัทวงค์

2872 นายธนายุส สุดโทษา

2873 นางสาวณฐัสุดา พงศคุ์ณ

2874 นายฐติิวฒัน์ วฒันะศาสนกลุ

2875 นายศิริชยั สูเ้หมิ

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครอืงมือวดั 

2876 นายกนัตพงศ์ แสงประภาเจริญ

2877 นายกาญจนฐั สงิเสนา

2878 นายกิตติวฒัน์ คาํพลิงั
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2879 นายคณิน เหมอืนเมอืง

2880 นายคเณศร์ สุขบรรณ์

2881 นางสาวจนัทนิภา แป้นโคตร

2882 นายจริฉตัร แยม้แสง

2883 นายจรีะวฒัน์ พลเวยีง

2884 นางสาวจฑุาทพิย์ ตอเฮ

2885 นายฉตัรมงคล หงษง์าม

2886 นายเฉลมิชยั แตงขาว

2887 นายเฉลมิพงศ์ รนืพานิช

2888 นางสาวชโนวรรณ เวชบรรพต

2889 วา่ทรีอ้ยตรีชวลติ แกว้โกมล

2890 นายชยัวฒัน์ แสงนาเรยีง

2891 นายเชาวรชัต์ พมิพท์อง

2892 นายณภทัร ภญิโญ

2893 นายณฐัพล แพรศรี

2894 นายดนยัธร ใจเป็ง

2895 นายตระการ สมตวั

2896 นายทนินาถ เจตะวฒันะ

2897 นายธงชยั ถาวร

2898 นายธนกร ประกอบความดี

2899 นายธนพล เสอืคง

2900 นายธวลัรตัน์ รตันอุไร
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2901 นายธีรธ์วชั เหลก็เพช็ร์

2902 นายนที ยาสมทุร์ ปีการศึกษา 2562

2903 นายนิตกิร ฤทธิเนติกลุ

2904 นายปฏภิาณ กลุละวณิชย์

2905 นายพงศกร สสีวาท

2906 นายพงศธร กาญจนอรุณ

2907 นายพรเทพ สงิหไ์พศาล

2908 นายพรีวุฒิ คาํเคลอืน

2909 นายภาคภูมิ บาํรุงศรี

2910 นายภาณุ พริิยะกรการ

2911 นายภาณุพงษ์ ฉกรรจ์

2912 นายภบูดนิทร์ บญุรอด

2913 นายภเูบศวร์ ฝนัปนัวงค์

2914 นายภมูพิฒัน์ เพง้ภูมเิกยีรติ

2915 นายมนตรี วรีะวชัรสกลุ

2916 นายยศธร นอ้ยคาํมลู

2917 นายรตันศกัดิ วายโสกา

2918 นายราชติ เจริญคุณาวุฒิ

2919 นายราเมศวร์ นาวาทอง

2920 นายลขิติ อนิทะยศ

2921 นายวรเชษฐ์ สุขสวสัดิ

2922 นายวรโชติ บุญแทน
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2923 นางสาววรินลดา ยะหทิา

2924 นายวนัธงชยั เขอืนขนัธ์

2925 นายวรีภทัร สุรินทราบูรณ์

2926 นายวรีวฒัน์ อนิทรส์าํราญ

2927 นางสาวศศิวมิล อนิทแสน

2928 นายศิวกร วจันาคมกุล

2929 นายสรายุทธ ปินทอง ปีการศึกษา 2562

2930 นางสาวสโรชา เกิดศิริ

2931 นายสาฐภิชัร์ เพชรรนื

2932 นางสาวสุดารตัน์ ตรีสมานรกัษ์

2933 นายสุทธินนัท ์ วญิญา

2934 นางสาวสุภตัตรา ศิลาโคตร

2935 นายเสกสรร อยู่ศรี

2936 นายหฤษฎ์ ร่มทองคาํ

2937 นายอภวิฒัน์ อยู่รตัน์

2938 นายอมรเทพ ขาํฉา

2939 นายอคัรศิลป์ ไชยวงศ์

2940 นายอานุภาพ ใจดแีกลว้กลา้

2941 นายเอนกพงศ์ ศรีฤทธิ

Page 219



สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2942 นายภธูเนษฐ์ สุขสง

2943 นางสาวทศันีย์ ศรีแกว้

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2944 นางสาวกนกพร บวัหนอง

2945 นางสาวกานตธ์ิดา ลาพาสระนอ้ย

2946 นายวรีศิ ศรีเท่า

2947 นางสาวพมิพป์วณ์ี ไพรหริญั

2948 นางสาวศิรภสัสร คงทอง

2949 นางสาวสุภาภรณ์ รตันกลุ

2950 นางสาวธมนวรรณ นาคแสง

2951 นายณฐันนท์ นาคพริุณ

2952 นางสาวธญัญพ์ศิา สระทองอ่วม

2953 นางสาวชนิดาภา ชมพธูีรศรี

2954 นางสาวจริาพรณ์ แซ่หลี

2955 นายพรีภคั ปลอ้งทอง
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สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส ์

2956 นางสาวกนกภทัร กาญจนหริญักิจ

2957 นายกนัตภ์ชูชิย์ ภทัรพ์ทุธิมาศ

2958 นางสาวกนัตินนัท์ หนูแกว้

2959 นายกิตติคุณ ศรีวงคษ์า

2960 นางสาวแครี คนกลา้

2961 นายจกัรพรรณ เนอืงไชยยศ

2962 นางสาวจติรานุช เกอืเกตุ

2963 นางสาวชนิกานต์ ลาํสนั

2964 นายณชัพสักร มณีวงศ์

2965 นายณฐักฤต สาระสทิธิ

2966 นางสาวธนพรรณ ณ ถลาง

2967 นายธีรภทัร วโิรจนข์จรกลุ

2968 นายธีรภทัร์ เหลา่ภกัดี

2969 นายปฏภิาณ พูนสทิธิโชคชยั

2970 นางสาวปฐมพร สุวรรณชยัเลศิ

2971 นายปฐวกีานต์ ใจกลา้

2972 นายพชรชั มนตรีพลิา

2973 นายพชัรพล ปฏพิลเลศิ

2974 นายภาณุเดช ทองเทพ

2975 นายภาณุพฒัน์ สุขสาํราญ
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2976 นายไมตรี เทพทอง

2977 นายวสุ บุญเหลอื

2978 นางสาววมิลรตัน์ โคมวดั

2979 นายศิวกร แพนลา

2980 วา่ทรีอ้ยตรีสนิชยั สุกาญจนะ

2981 นายอธิพชิญ์ โชติอนุสรณ์

2982 นายอทิธิพทัธ์ สทิธิศาสตร์
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สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2983 นายจตรุณ พฒัจนัทร์

2984 นางสาวอสิรียกร เกตมาตย์

สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2985 นางสาวมทุริกา ยภีู่

2986 นางสาวศุจกิา วญิญา

2987 นายเทพพทิกัษ์ นาคเป้า

2988 นายพรเทพ กงิศร

2989 นางสาวกวสิรา อ่วมฉิม

2990 นางสาวอนญัญา เอยีมสุธน

2991 นายอชริะ เทวสริโิชคชยั

2992 นายสหรฐั สุกใส

2993 นายอภสิทิธิ เขม็เพช็ร์

2994 นายนราวชิญ์ รอดชมุ

2995 นายพชิชากร ทวคูีณ
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สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ 

2996 นางสาวกมลวรรณ งามแสง

2997 วา่ทรีอ้ยตรีหญงิกรรณิกา ฤทธิโชติ

2998 นางสาวกฤติญา อนิทรฉ์าํ

2999 นายกิตติศกัดิ จฬุามณี

3000 นางสาวกิรณา ฤทธิเดช

3001 นางสาวเกศินี ประชมุรมัย์

3002 นายคณิตณิ แน่งนอ้ย

3003 นางสาวจริาพร จาดนิม

3004 นางสาวเจนจริา สจัจาเฟืองกจิการ

3005 นายชนิเขตต์ ศิริเพมิพูล

3006 นายโชคชยั หริญัคาํ

3007 นางสาวณฐักานต์ จานทอง

3008 นางสาวณฐัชยา คาํยนต์

3009 นางสาวณฐัณี จงึจตพุร

3010 นายณฐัพล ปุญญบาล

3011 นายณฐัวรี์ สุขสมัพนัธ์

3012 นายธนวชิญ์ ภษูติโภยไคย

3013 นางสาวธนัยช์นก จาํปีเพช็ร

3014 นายนนทพทัธ์ เขยีวรตัน์

3015 นางสาวปิยมณฑ์ วาศิฏฐภิาคย์
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3016 นายเผ่าทอง ทองมา

3017 นางสาวพรวลิยั ใจเพลศิ

3018 นางสาวพชิามญชุ์ ยุทธการ

3019 นายพรีพล แดงโสภา

3020 นายพรียิะนนท์ รานอก

3021 นายภทัรพงศ์ โคตรพงษ์

3022 นายภาณุวชัร์ พมิพไ์กร

3023 นายภมูริพี อนนัตวริิยะ

3024 นายรชัพล ขนุทพิยส์มบตัิ

3025 นายวรภทัร บริคุต

3026 นายวรวุฒิ เรอืงสมานไมตรี

3027 นางสาววริษา เขม็ทอง

3028 นายศุภชพี เรอืงเจริญ

3029 นายสทิธิโชค ศิริ

3030 นายสริิเขตฐ ์ โพธิศรี

3031 นางสาวสุพรรณิการ์ สมบูรณ์

3032 นายสุเมธ ไมสุ้วรรณ

3033 นางสาวอภญิญา แสงเพลงิ

3034 นางสาวอรอนงค์ สุขสจัจี

3035 นายเอกอนนัต์ นยันาประเสรฐิ
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สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุเชิงนวตักรรม เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3036 นายเมธวจัน์ ครีรีกัษว์ฒันา

3037 นางสาวอรณสั วอ่งกลุเกียรติ

3038 นายสุวจิกัขณ์ โภควทิติกุล

สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุเชิงนวตักรรม 

3039 นายกฤตพงศ์ บุญศรวีนิยั

3040 นายคณาวุฒิ จนัทะคาม

3041 นางสาวพชิญส์นีิ หอมทวี

3042 นายเพชร เฉลมิฤทธิขจร

3043 นางสาวรวณุิภา นามไพร

3044 นางสาวลกัษณพร ประทปีทอง

3045 นายวชัระ ตงักจิชยัพงศ์

3046 นางสาวศรณัยา รกัแกว้

3047 นายสุทนิสั เกอืช่วย

3048 นางสาวอรวรรณ พนันานนท์
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สาขาวิชาวิศวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3049 นายสรวศิ อาํแดง

สาขาวิชาวิศวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3050 นายกวนิท์ เปรมเจริญ

3051 นายณรงคร์ชัช์ อู่สริมิณีชยั

สาขาวิชาวิศวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ

3052 นายกฤษณะชยั โตอมิ

3053 นายณฐักมล โพธิพูน

3054 นายณฐัพล อารอ้น

3055 นายธนกฤต มะหะหมดั

3056 นายธนบดี วจิกัขณะ

3057 นายธนพนธ์ ธนวรนนัท์

3058 นางสาวธนภรณ์ กลาํปาน

3059 นายธนภทัร วบิูลโกศล

3060 นายธนากานต์ มว่งศรีจนัทร์

3061 นายนวนนท์ วรธนารตัน์

3062 นายปณิธาน ปญัจขนัธ์
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3063 นายปรมนิทร์ โฆษติสมติ

3064 นายพลฏัฐ ์ ตงัอารมณม์นั

3065 นายพรีณฐั ปรตัคจริยา

3066 นางสาวภทัรนิษฐ ์ แกว้วเิศษ

3067 นายภาสกร ภูมโิสภณเมธา

3068 นายรชัพล มลูทรพัย์

3069 นางสาววราภรณ์ สทิธิปลมื

3070 นายศิวชั พมิพสุ์วรรณ

3071 นางสาวศุภลกัษ์ มผีล

3072 นายสธรรดร สุภาจารุวงศ์
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สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3073 นางสาวตะวนัรตัน์ แกว้ใส

3074 นายจกัรพนัธ์ กา๋เป็ง

3075 นายพรีณฐั กรินทรท์พิย์

3076 นายสรลั นอ้ยประเสริฐ

3077 นางสาวรมดิา ราํพงึสุข

สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3078 นายภรูิณฐั สาระสงัข ์

3079 นางสาวชนญัญานุช ไหมทอง

3080 นายศุภรกัษ์ อดุมฉวี

3081 นางสาวธนิดา ปิยะดานนทชยั

3082 นางสาวจงรกัษ์ มถีม

3083 นางสาววรนิษฐา เพช็รชลาลยั

3084 นางสาวนริชา เกาะเตน้

3085 นางสาวชนนกานต์ เจดิดสีกลุ

3086 นางสาวพนชักร สบายยงิ

3087 นางสาวเกษราภรณ์ อนิทรสูตร

3088 นางสาวช่อผกา นวลใยสทีอง

3089 นางสาวสุธิมา คะเชนทรเ์ชอื
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3090 นางสาวจริาพชัร มไีชยปรวฒัน์

3091 นางสาวเบญจพร คงเอยีด

3092 นายภทัราชยั ปานสุวรรณ

3093 นายธนวฒัน์ สนันุจติร

3094 นายปณุวรี์ กา้นแกว้

สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

3095 นายกิตติทตั วฒันาสนัติกลุ

3096 นางสาวคนธวรรณ หอมดวง

3097 นายจริายุ ตรีเหลา

3098 นางสาวจฑุารตัน์ มณฑริาช

3099 นางสาวชนิกานต์ อุ่นฤดกีมล

3100 นางสาวณฐัชนก อ่อนชอ้ย

3101 นางสาวณฐัธิดา โชติประทมุเวช

3102 นายธนกร อนิทนี

3103 นายธนกฤต เติมทรพัยอ์นนัต์

3104 นางสาวธนพร ไชยเสน

3105 นายนินธเคน โตรตัน์

3106 นายบญัชา เจริญพรหมพงศ์

3107 นายปณิธาน แป้นพฒัน์

3108 นางสาวปรางคท์พิย์ สจีาด
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3109 นายปารณทั อยู่ทองอนิทร์

3110 นายพลกฤต พงศภ์กัดี

3111 นายพลากร ตระการจนัทร์

3112 นายภวศิกาญจน์ เจยีรนนัทจติ

3113 นายวรชาติ พรรณราย

3114 นางสาววรางคณา ลลีาชยัภทัร

3115 นางสาววชิชาพร พงศส์นัตสุิข

3116 นายสบืสายพงศ์ นาวานุรกัษ์

3117 นายหริญั สุรพนัธ์

3118 นางสาวอริศรา พลหาญ
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