
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีการผลติและสารสนเทศ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

0542 นางสาวกชกร เจยีมสงา่

0543 นายคณิน เครอืพมิาย

0544 นายกิตติศกัดิ คงสวสัดเิจริญ

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีการผลติและสารสนเทศ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0545 นางสาวพณิศร ปิยะตระภมูิ

0546 นางสาวอาภาสนีิ ศรีอนิแกว้

0547 นางสาวภทัรสุดา มพีงษ์

0548 นายนนทพทัธ์ สหีวทิยากร

0549 นางสาวเพญ็พชิชา ศิริสุวรรณสทิธิ

0550 นายวรวทิย์ จติประเสริฐ

วทิยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ

Page 78



สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีการผลติและสารสนเทศ 

0551 นางสาวกนกพร พุม่แยม้

0552 นายกฤตภาส เกษตรภบิาล

0553 นางสาวกิรณา เอยีมอาํนวย

0554 นางสาวกีรตกิร แคนมา

0555 นายเกริกฤทธิ สทิธิประการ

0556 นางสาวจนัทรจ์ริา เบญ็จมาด

0557 นางสาวจริาภา มณีสม

0558 นายจริายุส ซอนิมติร

0559 นางสาวจรีาวรรณ โกศล

0560 นางสาวจฑุามาศ คดัชา

0561 นายเฉลมิชนม์ มลฑา

0562 นายชญานนท์ แดงอไุร

0563 นายชนาวุธ ศิริมงคลสกุล

0564 นางสาวชนิดาภา บญุเตีย

0565 นายชยัรินทร์ แกว้ศรีงาม

0566 นางสาวฌลัลกิา เพชรมณีนิลใส

0567 นางสาวญาณิศา แกว้ประเสรฐิ

0568 นายณภทัร วุฒสิาร

0569 นางสาวณชัชา ด่านประสทิธิ

0570 นายณฐัรุธ มานะเจริญรุ่งเรอืง
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0571 นางสาวณฐัสนีิ บวัขาว

0572 นายธนภทัร ธรรมสามสิร

0573 นายนพวงศ์ พรเจริญ

0574 นางสาวนภคั วงคห์อคาํ

0575 นายนวนิ นีวฒันากลุ

0576 นางสาวนนัทชิา บญุถนอม

0577 นายบรบูิรณ์ สมบูรณ์

0578 นางสาวปิยภรณ์ หริญัภงิคา

0579 นายพศวตั พานิชการ

0580 นางสาวพชัรพมิล บตุรชะมอ้ย

0581 นางสาวภคพร วงคจ์าํนงค์

0582 นางสาวภทัทนนัท์ ฤกษเ์ยน็

0583 นายภานพ เทพาลยั

0584 นางสาวมญชภุา สุเทยีม

0585 นางสาวรุจริา เรืองจริะอไุร

0586 นางสาวโรสมานี เหมรา

0587 นางสาววรนนัทน์ ยอดแกว้

0588 นายวรวฒัน์ โลห่ยนิเตง้

0589 นายวสันกร สุขสมเนตร

0590 นายวรีพฒัน์ อนุกูล

0591 นายศรทัธเนต สารกาล

0592 นางสาวศศิวมิล บุญถงึ
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0593 นางสาวศิริลกัษณ์ เอกตระกูล

0594 นางสาวศุภลกัษณ์ วเิศษศรี

0595 นางสาวศุภสุตา จนิเขตตก์รณ์

0596 นางสาวเศรษฐนีนัท์ ร่วมรกัษ์

0597 นางสาวสโรชา มณีนพรตัน์

0598 นายสญัลกัษณ์ เกิดนอ้ย

0599 นางสาวสรีิธร จติอาพร

0600 นางสาวสุวภทัร บุญแกว้

0601 นางสาวอธิศา นิธิโรจนพงศ์

0602 นายอนุวฒัน์ จนัทกึ

0603 นายอาทวิราห์ ถาวรพฒุ

0604 นายอทิธิพล ชุ่มจนัทรจ์ริา

0605 นางสาวเอยีว แสงเพชร
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมการเชือม เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0606 นายกษม กาญจนางกูรพนัธุ์

0607 นายองักูร เกดิคลา้ย

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมการเชือม 

0608 นายกฤษดา แกว้สุรวิงษ์

0609 นายคณิตณิ นิจกานต์

0610 นายจริวฒัน์ แกว้รชัพนัธ์

0611 นางสาวณฏัฐนชิา อนิทรจ์นัทร์

0612 นายเตชนิ กลนิซอ้น

0613 นายถริวุฒิ ดสีงวน

0614 นายทรพัยเ์จริญ เนอืงจากจนัทร์

0615 นายทตัพงค์ รอบคอบ

0616 นายธนาดุล เตียวสุวรรณ์

0617 นายธราดล สามารถ

0618 นายธีรภทัร์ อศัวตุมางกรุ

0619 นายเผ่าภาคนิ วอ่งสวสัดิ

0620 นายพทิวสั ลอ้มเมตตา

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
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0621 นายรฐัศกัดิ ตะโกเมอืง

0622 นายวงศกร ขนุทอง

0623 นายวรชติ จนัทรสมบูรณ์

0624 นายวรโชติ จนัทรสมบูรณ์

0625 นายวรากร คุณเจริญ

0626 นายวชัรพงษ์ ห่วงพวง

0627 นายวชัรินทร์ ปานเจยีง

0628 นายวนัชยั มากมี

0629 นายออรก์สั กองศรี

0630 นายอะซรี โระอนี
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมการทาํความเยน็และการปรบัอากาศ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0631 นายธีรภทัร์ สุดใจ

0632 นายวงศธร คงเพช็ร์

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมการทาํความเยน็และการปรบัอากาศ 

0633 นายกรกมล บวัโพธิ

0634 นายกฤษกร เจมิเมอืง

0635 นายกิตตินนัท์ สรสทิธิรุ่งสกลุ

0636 นายกิตติภพ พุม่นาค

0637 นายกิตติวนิท์ สงิหส์าย

0638 นายคุณานนฑ์ ตนักุล

0639 นายจอมภพ สงิหนุ์ย้

0640 นายจฑุาวี ลขิติกิจเกษตร

0641 นายธนวฒัน์ จรไชย

0642 นายธนาวุฒิ โพธิพฒุิ

0643 นายธชัชยั กติตจิรสัศรี

0644 นายธชัพล กติตจิรสัศรี

0645 นายธีรนยั สรอ้ยคาํ

0646 นายบรุีรกัษ์ นนัตา

0647 นายปรชัญา ขนัตรีจติร
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0648 นายปาราเมศ ศรีจนัอดั

0649 นายปิยะ เครอืทอง

0650 นายพรพพิฒัน์ กณัฑศ์รี

0651 นายภาคนิ สอนสุจติรา

0652 นายเมธี สุขศรนีวล

0653 นายรตันโชค สายสมบตัิ

0654 นายวนัเฉลมิ รกัธรรม

0655 นายวริยิะ วริยิะศกัดากลุ

0656 นายวรีภทัร เขตตบ์รรพต

0657 นายศตายุ วจิารณ์

0658 นายสถติคุณ รวสุีนทรเกยีรติ

0659 นายสหพนัธ์ ช่วยชู

0660 นายสหรฐั ชยัฉลาด ปีการศึกษา 2562

0661 นายสนัติ ทองรกัษา

0662 นายอธิษฐาน แท่นรตัน์

0663 นายเอกกร ตนัสกุล
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมการออกแบบและผลติเครืองจกัรกล เกยีรตินิยมอนัดบั 1

0664 นายภวูนาท บวัเจริญ

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมการออกแบบและผลติเครืองจกัรกล 

0665 นายกนัติทตั ไพศาลนรเสรี

0666 นายกิตติศกัดิ ขาํวงษ์

0667 นายจตพุร อุดทา

0668 นายจริพฒัน์ นรินทร์

0669 นายจริะวฒัน์ จาบทอง

0670 นายชยพล ทองสงัขสุ์ข

0671 นายชชัวาล รุ่งเรืองสนิงาม

0672 นายชยัธวชั ภู่ประสงค์

0673 นายชนิพฒัน์ นพขาํ

0674 นายต่อพงษ์ คนัธะพฤกษ์

0675 นายทตัพงศ์ ลมิหลาย

0676 นายธนวฒัน์ สหายรกัษ์

0677 นายธราดล รตันวชิยั

0678 นายธีรพงษ์ เสยีงหวาน

0679 นายพงศกร สมิกงิ ปีการศึกษา 2562

0680 นางสาวพมิพกิา ลา้นหลา้

0681 นางสาวภมุรตัน์ นาคสด
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0682 นายมโีชค อนิสว่าง ปีการศึกษา 2562

0683 นายระพรี์ มมีากบาง

0684 นายรชัศกัดิ กตญั ูวงศเ์จริญ

0685 นายวราวุธ โอภาสวชัรานนท์

0686 นายวธิวนิท์ บรรทพั

0687 นายวรียุทธ ชุ่มชนื

0688 นายศราวุฒ ช่างหลา

0689 นางสาวศศินา โกศลเสริม

0690 นางสาวศุทธินี พูลศกัดิ

0691 นายศุภณฐั โมทอง

0692 นายศุภศิษฏ์ ศรีสมัพนัธ์

0693 นายศุภสณัห์ ดษิฐผล

0694 นายสาธิต อนิทรสาลี

0695 นายสุกฤษ สายทอง

0696 นายสุทธิพงศ์ แกว้ไพศาล

0697 นางสาวสุเมธิณี หูชยัภูมิ

0698 นางสาวอนญัญา หารศรี

0699 นายอภริตัน์ แกว้ชนิดวง

0700 นายอภสิทิธิ พงึสุข

0701 นายอษัฎาวุธ บุษราคมั

0702 นายเอกมนัต์ เฮงสุวนิช

0703 นายเอกสทิธิ นาโควงค์

0704 นายเอนกพงศ์ รตันะ
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมซ่อมบาํรุงอากาศยาน เกยีรตินิยมอนัดบั 1

0705 นายแทนไท วชริจรีกลุ

0706 นายศุภกร วรรณุสทิธิ

0707 นายนิตธิร ศุภรตันชาติพนัธุ์

0708 นางสาวนทัธนนัท์ มรีาช

0709 นายกิตติพศ ประภาโส

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมซ่อมบาํรุงอากาศยาน เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0710 นายนราวชิญ์ เจนวารนิ

0711 นางสาวมญัชมุาศ บญุญะรกัษ์

0712 นายกฤตนนัท์ พงษน์ะเมตตา

0713 นายวธินนชั เตชะมงคลศิลป์

0714 นางสาวนศิมา ปานเอยีม

0715 นายธนกฤต แกว้อุทยั

0716 นายปภพ กลบีเมฆ

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมซ่อมบาํรุงอากาศยาน 

0717 นายกวนิ หนูรกัษ์

0718 นายกอ้งภพ ชกุะวฒัน์

0719 นางสาวจตุิมาพร โคตะนนัท์
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0720 นายฉตัรมงคล ฟูสายมา

0721 นายชนกพล หงษก์จิ

0722 นายชูทวปี นามเมอืงปกั

0723 นายณฐัศาสตร์ กติสุิรกลุชยั

0724 นายนพรตัน์ มากมี

0725 นายนเรนทรฤ์ทธิ หลา้ปาวงศ์

0726 นายนิรนัดร์ สรรพศรี

0727 นายบรรพต วเิศษเผ่า

0728 นายพรีสชิฌ์ เชาวนส์นิธุ์

0729 นายภาณุพงศ์ ทองใบ

0730 นายภาสวุฒิ สุริยวรรณ์

0731 นายวสุ กสุสยั

0732 นางสาววณิฐัตา เขยกนั

0733 นายวโิรจน์ ฉายวชิติ

0734 นายวศิรุต หมายสาํราญ

0735 นางสาวศิรินทพิย์ สมศรี

0736 นายศิวพล ภูมเิจริญ

0737 นายศุภณฐั อนัชูฤทธิ

0738 นายสุชาติ ฮะเอยีน

0739 นายอนสั ประสพเหมาะ

0740 นางสาวองัคณา คณะรตัน์
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมพอลเิมอร ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0741 นางสาวดวงภร ศรีสอน

0742 นางสาวจติตมิา นุชเกลยีง

0743 นายธนธชั ยงิสถาพรอนนัต์

0744 นายธิติวุฒิ ทพิบุญชู

0745 นายพรีะเชษฐ แพรสุวรรณ

0746 นางสาวสุพรรณิกา จนัทรแ์กว้

0747 นางสาวอธิตยา วนัหมดั

0748 นางสาวศุภกานต์ คาํมาละ

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมพอลเิมอร ์

0749 นายกฤตภาส แยม้สตัยธ์รรม

0750 นายกษดิศิ สุพทิยาโกวทิ

0751 นางสาวกลัติญา จนีจรรยา

0752 นางสาวขนิษฐา ขนัพดุซา

0753 นายจตพุล สนิสายรมัย์

0754 นางสาวจริยา บวรพพิฒันชยั

0755 นางสาวจติสุภา ปิงใจ

0756 นางสาวชฎาพร หลกัเจริญสกุล

0757 นายชนากรณ์ อดุมมหาลาภ
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0758 นายชยัทพิย์ แกว้แปง

0759 นางสาวฏรีวี ขาํหาญ

0760 นายณฐัภทัร สอสูงเนนิ

0761 นางสาวณฐัวดี นาทสทีา

0762 นางสาวทฐีติา ปรุงสุข

0763 นายธนภทัร มนีะนนัทน์

0764 นายธนวฒุิ จกัรพรม

0765 นายนภสักร พมิพย์งคห์ลาย

0766 นายนิตพิงษ์ ไชยนัโต

0767 นางสาวนศิารตัน์ ธนุกาลกลุ

0768 นางสาวบรรญารกัษ์ โสภาพ

0769 นางสาวปญัยรินทร์ อนนัทชาตวิงศ์

0770 นายพฒุพิงศ์ เรอืนเงนิ

0771 นางสาวภคอร สุขสมภมูิ

0772 วา่ทรีอ้ยตรีหญงิมาริตา แมน้ประโคน

0773 นายวงศกร ประกอบเกา้

0774 นายวสุพล รตันเจริญทรพัย์

0775 นายววิรรธน์ พทิกัษช์ลทรพัย์

0776 นายสุรพล ยมิยงั

0777 นางสาวสุรียป์ระภา แกว้กญัญา

0778 นายอภชิาติ ชุ่มชนื

0779 นายอมรเทพ ภูศรีเทศ

0780 นายอษัฎาวุธ พมิพท์อง
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั เกยีรตินิยมอนัดบั 1

0781 นายชนินทร์ ชมรุ่ง

0782 นายนิรุตต์ แสนจนัทรแ์กว้

0783 นายจกัริน เทศมาสา

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0784 นายวรีพงษ์ จฬุาพพิฒัน์

0785 นายวรเมธ โสภณพาณิชยศิ์ลป์

0786 นายภาวรี์ สวสัดนีาม

0787 นายธนโชติ ศรีมงคล

0788 นายทศพร อนิทรอาํนวย

0789 นายยศกร แกว้ศรี

0790 นายทชัชกร เลศิชญากานต์

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั 

0791 นายณฐันนัท์ แปงเสน

0792 นายตะวนั สทิธิวงศ์

0793 นายธนภทัร พูลเจริญ

0794 นายธนวฒัน์ ขจรรตัน์
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0795 นายธญัญนิ์ธิ แพทยานนัท์

0796 นายธิติวฒัน์ เลศิรตัติพงศ์

0797 นายธีรวฒัน์ ขนัคาํ

0798 นายนครินทร์ โนรี

0799 นายพายุ ขนุโพธิ

0800 นางสาวพชิญา โษฑศนั

0801 นายพรีพล คุม้มณี

0802 นายภมูภิาค สงิหท์อง

0803 นายภวูดล ขนุทอง

0804 นายวสวตัติ สหพฒันสมบตัิ

0805 นายศตายุ บษุรารตัน์

0806 นางสาวศิราภรณ์ ไวมาตร

0807 นายศุภกรณ์ กานตะวร

0808 นายเศรษฐพงศ์ เฟืองแกว้

0809 นายสุรเกยีรติ มงัคะดารา

0810 นายเสาวภาคย์ หรรษา

0811 นายอดสิรณ์ ทา้วปูตา

0812 นายอภชิาติ วงษแ์ป้น

Page 93



สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0813 นายวรพงศ์ ฐติิอดศิยั

0814 นายสหรฐั แกว้เขยีว

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์

0815 นายกฤษณพงศ์ มุง่เสรี

0816 นายณฐัดนยั บุญเชยีงมา

0817 นางสาวณฐัวรรณ อคัเส

0818 นายทยุต เพชรสุวรรณ

0819 นายธนวฒัน์ นิลรตัน์

0820 วา่ทรีอ้ยตรีธนชั มงคลอจลา

0821 นายธนาทติย์ เปียมคลา้

0822 นายธีธชั สวยสวสัดิ

0823 นายธีรนยั พพิธิหริญัการ

0824 นายนิติ เนียมประเสรฐิ

0825 นายบรรพต รกัตพงศไ์พศาล

0826 นายปิยะพล ถนิกาญจนว์ฒันา

0827 นางสาวปิยาพร มณีรตัน์

0828 นายพชร ประดษิฐพ์งษ์

0829 นางสาวพชิญา กลกัทรพัย์
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0830 นายพฒุศิกร รตันบญุทวี

0831 นายวสุพล อยู่ยงิ

0832 นายวชิชญะ กรตระกูลกาญจน์

0833 นายศุภโชค สุทธิชาติ

0834 นายศุภวชิญ์ คงแกว้

0835 นางสาวสกลสุภา กองทรพัยเ์จริญ
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมแม่พมิพแ์ละเครอืงมือ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0836 นายณฎัฐช์วลักร อดุมวชิาญาณ

0837 นายพงศศิ์ริ วฒันวณิชสกลุ ปีการศึกษา 2562

0838 นายธนากร เถอืนสวสัดิ

0839 นางสาวองัคณา เมอืงใจ

0840 นายภาณุวฒัน์ สายเนตร

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมแม่พมิพแ์ละเครอืงมือ 

0841 นายกฤตานน สงวนนภาพร

0842 นางสาวกวนิธิดา จนัทาบตุร

0843 นางสาวกาญจนา เกตบุญุลอื

0844 นายกิตติศกัดิ ชูเงนิ

0845 นายเกริกไกร เกยสูงเนิน

0846 นายโกเมน ดาํสงา่

0847 นายคมกฤษณ์ บณัฑติ

0848 นายจาตรุงค์ นาธงชยั

0849 นายจริพนัธ์ สรอ้ยจติร

0850 นายชนะพล ศรวีไิชย

0851 นายชยพล บญุมี

0852 นายชนิวฒัน์ จูมแพง
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0853 นายชนิาธิป ทว้มสมบุญ

0854 นายณฐัติพงษ์ กุดสระนอ้ย

0855 นายณฐัวุฒิ พลเยยีม

0856 นายณฐัวุฒิ มทุธเสน

0857 นายตรยัรตัน์ อา้ยพงษ์

0858 นายธนกร อุดล

0859 นายธนกฤต ศิริวงศป์ระเสริฐ

0860 วา่ทรีอ้ยตรีธนโชติ ชวนประสงค์

0861 นายธวชัชยั สุขศรี

0862 นายธารินทร์ สนิมา

0863 นายนภดล คงทน

0864 นางสาวนลทัพร สนิธุวตั

0865 นางสาวนติยา เพชรรตัน์

0866 นายปณิธาน สุขานนท์

0867 นายผดุงอรรถ ศรหีทยั

0868 วา่ทรีอ้ยตรีพงศธร โพธิแดง

0869 นายพงษส์ทิธิ บวัระภา

0870 นางสาวพรเทวา เหลอืงสกุล

0871 นายพทัธเดช ทองเปียม

0872 นายพทิวสั ยนืยง

0873 นายภคัวตัร เชอืพลบ

0874 นายมานนท์ มศิีล
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0875 นายเมธาวี ตน้รงั

0876 นายวรธน สู่วงศธ์รรม

0877 นายวรวุฒิ แกว้สี

0878 นายวศิรุต หอมอมิ

0879 นายวรีภทัร หาญสามคัคี

0880 นายศุภกานต์ อนัจกุฉุน

0881 นายสมพร คงเรอืง

0882 นายสนัติ มลูทอง

0883 นายสุทธิพงษ์ เถกงิสุข

0884 นายสุรศกัดิ สุภารี

0885 นายสุวจิกัษณ์ เกตุแกว้

0886 นายเสกสรร ภริิโย

0887 นายอนุวฒัน์ ทดัแกว้

0888 นายอนุสรณ์ มณีนิล
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมยานยนต ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0889 นางสาวสุนิตา เวชประสทิธิ

0890 นายอนนัดา วชิยัชาญบวัทอง

0891 นายธณพงศ์ ราชภูมิล

0892 นายณฐัพงษ์ อยู่เต็มสุข

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมยานยนต ์

0893 นายกฤติน ซมิตระกูล

0894 นายกิตตินนัท์ ทองศรี

0895 นายกิตติพศ ใยนอ้ย

0896 นายโกเมนทร์ ทรพัยฉ์ายแสง

0897 นายคณาธิป ชนืประภานุสรณ์

0898 นายจริายุส แสงสวา่ง

0899 นายเจนณรงค์ ลายสงิห์

0900 นายฉตัรพล สมทุรกลนิ

0901 นายชชัวาล ณ นคร

0902 นายณฐัดนยั เยยีมเพอืน

0903 นายณฐัพงศ์ ขนัธบตุร

0904 นายทนิวฒัน์ โลหะวจิารณ์

0905 นายไท ใจกลา้

0906 นายธนกฤต ดวงสุวรรณกลุ
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0907 นายธนพล ศกัดภิริมย์

0908 นายธรรมธชั สระทองจนัทร์

0909 นายธชัชยั ลายทอง

0910 นายธญัพสิษิฐ์ ทว้มยมิ

0911 นายธีระพงศ์ พทิยเ์ลศิพทิกัษ์

0912 นายนพคุณ เรืองวงษ์

0913 นายนิรภฎั บญุเทยีม

0914 นายปฏภิาณ อนิทเจริญ

0915 นายปรชีา ภู่กงิ

0916 นายปญัญาพล ลอืชาชาญเดช

0917 นายพงศธร แจ่มกระจ่าง

0918 นายพชัรพล ปิตธินกาญจน์

0919 นายวชริวชิ ปานใจ

0920 นายวรยุทธ ผมหอม

0921 นายวโิรจน์ สุพทิกัษ์

0922 นายวรีลกัษณ์ พรสมทุรไชย

0923 นายศรีวริาช ทองอนิทร์

0924 นายศกัรินทร์ จนัทรจ์ริาวฒัน์

0925 นายศุภสทิธิ วงษสุ์วรรณ

0926 นายสนิธร บญุพทิกัษ์

0927 นายสุรเชษฐ์ แสงจนัทร์

0928 นายสุรศกัดิ รองเดช

0929 นายอภวิชิญ์ นาคประกอบ

0930 นายอมรวฒัน์ ลาสงิห์
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

0931 นายกิตมงคลชยั พรหมบริรกัษษ์า

0932 นายธนพฒัน์ โอวาทนุพฒัน์

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0933 นายพธรพงษ์ ภานุรกัษ์

0934 นายรชัชานนท์ ธรรมธร

0935 นายกษดิศิ รอดมุย้

0936 นายศิรวชิญ์ พชิผล

0937 นายญาณวุฒิ ผรณาปิติ

0938 นายธนวฒัน์ เนนิทราย

0939 นายชวลัวทิย์ กาญจนสงิห์

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์

0940 นางสาวกชกร รตันมงคล

0941 นายกรวชิญ์ ทองบา้นไทร

0942 นายกวนิภพ พราหมณน์นัโฑ

0943 นายกษดิเิดช ผ่องแผว้

0944 นางสาวกาญจนา กลอ่มจติเจริญ
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0945 นายกาํพล แจว้ชุ่มชนื

0946 นายกิตติภณ เสยีมไธสง

0947 นายจริภทัร ร่มสายหยุด

0948 นายจริายุ เกดิทอง

0949 นายเจตพล บญุศกัดเิลศิวทิยา

0950 นายเฉลมิพล แก่นสุวรรณ์

0951 นายชาญณรงค์ รตันศศิวมิล

0952 นายชานนท์ นนทป์ระสทิธิกลุ

0953 นางสาวชตุกิาญจน์ พ่วงแตง

0954 นางสาวชตุนินัท์ สุขตะ

0955 นายเชาวรินทร์ สุทธิศกัดโิรจน์

0956 นางสาวฐานวรรณ ไชยจนัพรหม

0957 นายณ.ดรงค์ นิลรตัน์

0958 นายณฐกร สทิธิสรรค์

0959 นายณชัพล จนัทรน์ก

0960 นางสาวณฎัฐรณีิย์ กองรส

0961 นายณฏัฐภ์พ ตนัสวสัดิ

0962 นายณฐั แจ่มแจง้

0963 นายณฐัดนยั เกตุดารา

0964 นางสาวณฐันีย์ เทยีมกลนิ

0965 นายณฐัพงษ์ ไวยนนัทา

0966 นายณฐัพงษ์ ศรีสมบตัิ
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0967 นางสาวณฐัรตัน์ สงัขป์ระสทิธิ

0968 นางสาวณฐัวดี บางยขีนั

0969 นายณฐัวฒัน์ ลมิเชย

0970 นายณฐัวุฒิ เลอืงลอืสกลุ

0971 วา่ทรีอ้ยตรีณฐัสทิธิ ย่องบตุร

0972 นางสาวทศัวรรณ ชนืแสง

0973 นายธนพล จติเกษม

0974 นายธนภตูิ ไพรสุวรรณ

0975 นายธนานุพงศ์ สุขสวสัดิ

0976 นายธนินทร์ฐั ตงัทรพัยท์วี

0977 นายธเนศ จารตัน์

0978 นายธรรมจรีะ เกยีรติศิลปิน

0979 นางสาวธญัญลกัษณ์ ดาํจนัทร์

0980 นายธิตินนัท์ อยู่ถาวร

0981 นายนพกร อุ่นอก

0982 นางสาวนนัทน์ภสั บรรเทากุล

0983 นายนิตธิร ชยัปิตินานนท์

0984 นายเนติพงษ์ ไชยนัโต

0985 นายบงกช ผลฉาย

0986 นางสาวบุษรา ศรีสมบตัิ

0987 นายปกรณ์ วริิยะธนวโิรจน์

0988 นายปภาวชิญ์ จนัเส
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0989 นางสาวปวณีา ไชยนามล

0990 นายปิตภิทัร ปญัญาประเสริฐ

0991 นายปิยะศกัดิ ศุภจตัตรุสั

0992 นายพงศกร ศรีเกษม

0993 นายพงศธร เสยีงเพราะ

0994 นายพงศธร หาญผดุงกจิ

0995 นายพนัธมติร แสงอุไร

0996 นายพาสุกรี พนัธโ์สดา

0997 นายพฒุศิษฐ์ อมรสทิธิวงศ์

0998 วา่ทรีอ้ยตรีพทุธพงศ์ กลอ่มเจก๊

0999 นางสาวเพชรแพรวพราว หงษย์นต์

1000 นางสาวเพชรรตัน์ ชูศรี

1001 วา่ทรีอ้ยตรีภคพล ไหลงาม

1002 นายภราดล บญุมรีกัษ์

1003 นายภทัรเทพ กรีพละ

1004 นายภาคนิ ขวญัเพง็

1005 นายภาณุวฒัน์ ศิริมโนพเิชษฐ์

1006 นายภมิขุ คงคามงคลชยั

1007 นางสาวมงกฏุเพชร หงษย์นต์

1008 นายมนตน์ที แตงสะอาด

1009 นายมานะ ม่วงเงนิ

1010 นายเมธี สกลุศิลปกิจ
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1011 นายยุทธพงษ์ บุญมมีา

1012 นายรชัชานนท์ ชตุยิานนท์

1013 นางสาวลกัษกิา วฑิรูรตัน์

1014 นายวงศธร ชนิชูศกัดิ

1015 นายวรชาติ บุณยผล

1016 นายวรศิ เพชรรอด

1017 นายวชิวธุธา ษาเรศ

1018 นางสาววชิดุา สารศรี

1019 นายวทิวสั เศวตะมาลย์

1020 นางสาวศศิพมิพ์ ชราลกัษณ์

1021 นายศิรวทิย์ บญุทอง

1022 นายศุภชยั เมอืงศรีมาตย์

1023 นายศุภพล แสงนิกรนพเกา้

1024 นายเศรษฐา นาครินทร์

1025 นายสราวุธ ศรีโยธี

1026 นายสามารถ ทองคาํงาม

1027 นางสาวสริิยากร ชูโชติ

1028 วา่ทรีอ้ยตรีหญงิสุทราธิณี บตุรนุช

1029 นายสุรเทพ วงศเ์ทพนิวตัิ

1030 นายสุรวชิยั แสงมณีพร

1031 นางสาวสุวภทัร รกัษากลุ

1032 นายเสฎฐวุฒิ สุขประสทิธิ
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1033 นายหรมิาลยั เหลอืพงษ์

1034 นายอภณิฏัฐ์ พูลเกษม

1035 นางสาวอภสิรา กติติตานนท์

1036 นายอภสิทิธิ หงัสเนตร

1037 วา่ทรีอ้ยตรีอนิทนิล ทองสรอ้ย
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั 

1038 นายกิตติธชั ชละเอม

1039 นายกิตติธชั ศรีสวา่งปญัญากลุ

1040 นางสาวเกวลี แสงเจริญวฒันะ

1041 นายจกัรกฤษณ์ มว่งสนธิ

1042 นายจริคุปต์ อยุยะพฒัน์

1043 นายชรท เเยม้พลอย

1044 นายชวเนตร์ ทองประจง

1045 นายชชัวาล บุนนาค

1046 นายชยัวฒัน์ ดาํสนัทดั

1047 นายชติพิทัธ์ แกว้เจริญ

1048 นายณฐัพนธ์ พนัธุพ์ศิ

1049 นายณฐัพล กาดกอง

1050 นายณฐัพล สุดตะคาน

1051 นายณฐัวุฒิ แซ่ตงั

1052 นายดนุพล บญุเจริญ

1053 นางสาวทพิยาภรณ์ ไหวพนิิจ

1054 นายธนชติ หนูเสริม

1055 นางสาวธนพร เรณูแยม้

1056 นางสาวธณัณรีย์ หนูสนนั

1057 นายธนัวา สุวเิศษ

1058 นางสาวธารตะวนั ศรีฟ้า
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1059 นางสาวนรีาภา กมุาร

1060 นางสาวเบญจวรรณ ละมนเทยีร

1061 นายปฐมพร วเิวก

1062 นายปิระเดช อยู่ดี

1063 นายพฒันพร วงคเ์ทวนั

1064 นางสาวพมิพพ์ชิชา จงเหน็กลาง

1065 นายภาณุพงศ์ นพพรพทิกัษ์

1066 นายยศพร เวทภีริมย์

1067 นายวนทัธพงศ์ ควรสง่า

1068 นายวชัระ สาขานุละ

1069 นายวทิยา นมิสาํราญ

1070 นายศิรพทัธ์ ขนุนทอง

1071 นางสาวศิริขวญั แสงหริญั

1072 นายศิลป์วดล สุ่มมาตย์

1073 นายศุภกฤต ชสูงัข ์

1074 นายศุภณฐั เนยีมโสตร

1075 นายสกลณฎัฐ์ สมแกว้

1076 นายสรวชิญ์ ฟุ้ งเฟือง

1077 นายอดศิร เป็ดทอง

1078 นายอนนัต์ บุญตรานนท์

1079 นายอนุชา ชนิต่าย

1080 นายอโนชา ศรีทองสุข

1081 นายอนัน์ สุวรรณฤทธิ

1082 นายอทิธิกร เฉลยีวพงษ์
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอตุสาหการ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

1083 นายสรวศิ ภู่วจิติร

1084 นายสุรพศั ตูนิ้ลจินดา

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอตุสาหการ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

1085 นางสาวบุญณปิยรกัษ์ ปิยะผกา

1086 นางสาวนภสัสร แตงฉาํ

1087 นางสาวณฐัชา ทรงประวตัิ

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอตุสาหการ 

1088 นางสาวกฏชกร พทุธสอน

1089 นางสาวกนกกร นภพรสนิ

1090 นางสาวกนกพร ผงโนนแดง

1091 นางสาวกรกนก บุญพทิกัษ์

1092 นางสาวกรองแกว้ ธนะรชัตกิารนนท์

1093 นายกญัจน์ เทพาคาํ

1094 นางสาวกญัญารตัน์ ประทมุทอง

1095 นางสาวกญัญารตัน์ สุวรรณเครือ

1096 นายเกยีรตภิมูิ คชฤทธิ
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1097 นางสาวคริษฐา รตันศิรวิวิฒันา

1098 นายคุณานนต์ สุวรรณ

1099 นางสาวจริชัญา จงสวสัดวิรกลุ

1100 นายฉตัรเกลา้ แสงอ่อน

1101 นางสาวโฉมสุดา คงเกษม

1102 นางสาวชชัมณฑ์ แซ่ตงั

1103 นายชนิโชติ หลอ่ทองคาํ

1104 นายชษิณุวชิญ์ รกัอยู่

1105 วา่ทรีอ้ยตรีโชติพทิกัษ์ คุปตะสนิ

1106 นางสาวโชษติา บุญสา

1107 นางสาวฑติฐติา ภู่เกษ

1108 นายณรงค์ ไวยสุทา

1109 นายณฐักติติ ศิริมนตรี

1110 นายเดชขจร ปานศรี

1111 นางสาวตรยัโสภา โพธิพนัธุ์

1112 นายทศวรรษ อภยัฤทธิรงค์

1113 นางสาวทติยา จนีสกุล

1114 นางสาวธนพร สาํรวล

1115 นายธนพล นาทองหลอ่

1116 นายธนาภทัร์ พูลศิลป์

1117 นางสาวธญัญรตัน์ สุขวสุิทธิ

1118 นายนนทพทัธ์ ณรงคส์รศกัดิ
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1119 นายนนทว์ศิน กฤษชนะไชยวฒัน์

1120 นางสาวนภคั แหวนเพช็ร

1121 นางสาวนภสัสรณ์ อภวิชัรนิธิเลศิ

1122 นางสาวนฐัชา งามฤทธิ

1123 นางสาวนนัทน์ภสั รอบคอบ

1124 นายนาคเสน เพชรรอด

1125 นายนิตกิร แกว้พูลปกรณ์

1126 นายบรุิศร์ เต็มสริภิกัดี

1127 นางสาวปวณีนุ์ช จนัเพชร

1128 นางสาวปารรวี จารุโณทยั

1129 นางสาวปิยาภรณ์ เฉลยอาจ

1130 นายเผ่าพศุตม์ แกว้สวา่ง

1131 นางสาวพรพรหม พรหมสุรินทร์

1132 นายพรพพิฒัน์ เฉิดพงษต์ระกูล

1133 นายพศวรี์ เพช็รจาํรสั

1134 นายพนัธกานต์ ชยัชติ

1135 นายพาทศิ แกว้ทพิย์

1136 นางสาวพมิพช์นก ทองรอด

1137 นายพรีพล ไกรสนัเทยีะ

1138 นายพรีพล ตวงประยงค์

1139 นายพรีวชิญ์ ปานจุย้

1140 นายพรีศกัดิ อะโนสา
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1141 นายพรีะพงศ์ แพรสุวรรณ

1142 นางสาวภญิญาพชัญ์ อคัรเกยีรตเิมธา

1143 นางสาวมณีรตัน์ องึทองแท ้

1144 นายโยนิโส ลายกาญจนไพบูลย์

1145 นายรฐัภมูิ แกว้แกมเสอื

1146 นายรตันพล สมสวย

1147 นายวนสันนัท์ พรมลาย

1148 นางสาววรรณเพญ็ เซยีงหวอง

1149 นางสาววรญัธร สุริยะรตันพมิล

1150 นายวรทิธิ นีละคุปต์

1151 นางสาววโรชา มว่งแกว้

1152 นายศตวรรษ อเุบอร์

1153 นางสาวศิรภสัสร อน้อุ่น

1154 นายศิวกร มานนท์

1155 นายศุภกติติ ดษิฐสุวรรณ

1156 นายศุภกติติ ศรีปญัจากลุ

1157 นางสาวศุภลกัษณ์ ตนัยะกลุ

1158 นายสมชัญ์ เชาวนโ์อภาส

1159 นายสยามรฐั บุญสนิชยั

1160 นายสนัตชิยั ยงยุทธ

1161 นายสริภพ พนาลาภ

1162 นายสุทธินนัท์ เดชมา
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1163 นางสาวสุภสัสรา แร่เพชร

1164 นางสาวอนุษรา มนัคง

1165 นายอภนินัท์ ฉตัรชาตรี

1166 นางสาวอสิริยาภรณ์ ทองมาก

1167 นายเอกกร ภาธรไกวลั

1168 นายเอกณฐั ยอดเอยีม

1169 นายโอฬาร ตงัสวสัดิ
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี เกยีรตินิยมอนัดบั 1

1170 นายฐานุวชัร ศรีสมโภชน์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี เกยีรตินิยมอนัดบั 2

1171 นายพรรณระพี ประสงคก์ูล

1172 นายศุภโชค บุญสง่

1173 นางสาวกมลมาตุ พวงมาลา

1174 นางสาวฐติิยา สงัขสุ์วรรณ

1175 นางสาวกนกกาญจน์ เบญ็พาด

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี

1176 นายกฤษดา คงตาทราย

1177 นายกสัสมาวชิญ์ กจิทวี

1178 นายกิตติธชั ทองหว่าง

1179 นายกิตติภณ ชาติเหมิ

1180 นางสาวกุสุมาศ ทองพชิติกุล

1181 นางสาวขวญัสริิ แห่งหน

1182 นายคณพงศ์ อคัรโชคธีรกลุ

1183 นายคุณานนท์ เนียมสุวรรณ
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1184 นายจอมพล เกิดทรพัย์

1185 นายจาํรสั แดงสวสัดิ

1186 นายจริาวุธ วโรภาสกร

1187 นางสาวฉตัรรชัดา วฒันาเมธี

1188 นายชาญณรงค์ พกัวงัตะโก

1189 นายเชงิวทิย์ เนียมประเสรฐิ

1190 นางสาวฌานิกา สุจริตจนัทร์

1191 นายณฐดล หริญัสาลี

1192 นายณฐัภทัร กอบเกิด

1193 นายณฐัภทัร นกเอยีงทอง

1194 นายทศวรรษ แสนพลูทรพัย์

1195 นายธนนนัต์ ตูปิ้ยกุล

1196 นายธนวฒัน์ ปิยพาณิชยกลุ

1197 นายธนากร อนิคง

1198 นายธรณ์ธนัย์ ประพนัธศ์รี

1199 นายนครินทร์ เขยีนประสทิธิ

1200 นายนครินทร์ ชาญณรงค์

1201 นายนครินทร์ วยิาภรณ์

1202 นายนิทาน ทองเป้า

1203 นายปรชีานนท์ สมอดุร

1204 นายปวเรศ เรืองสมบูรณ์

1205 นางสาวปุญชรสัมิ โฆษติพสิฐิพร

Page 115



1206 นายพงศธร ยอดคาํ

1207 นายพชรกมล สุวรรณวงค์

1208 นายพนธกร บญุชมุ

1209 นายพฤทธิพนัธุ์ พกุณวนิชย์

1210 นายพลกฤษณ์ ฤทธิพนัธ์

1211 นายพรีดนย์ เอยีมศิริ

1212 นายพฒุพิฒัน์ อคัรวงษโ์อฬาร

1213 นายภฒันานนท์ เดชรกัษา

1214 นายภวูดล โชติธรรมโม

1215 นายภวูรินทร์ ทองมี

1216 นางสาวรชันาท บุณยกาญจนากร

1217 นายวชัรพล บวัแกว้

1218 นางสาววชัราภรณ์ จนัทะเนตร

1219 นายศจักร นพคุณ

1220 นายศุภชยั สุทธิธรรมพาณิช

1221 นางสาวศุภมาศ แสงอุทยั

1222 นางสาวศุภากร นมิพฤทธิ

1223 นางสาวสมชัญา กงิแกว้

1224 นายสตัภณัฑ์ ศกัดศิิริ

1225 นางสาวสุธางศุร์ตัน์ ใจหาญ

1226 นายเสนีย์ สองเมอืงสุข

1227 นายอชติะ พรสริภิกัดี

1228 นางสาวอดุมลกัษณ์ บุญประดษิฐ ์
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สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเชือม เกยีรตินิยมอนัดบั 2

1229 นายชยัมงคล ไวส้นัเทยีะ

1230 นายวุฒชิยั เพง็รุ่ง

1231 จ่าสบิตรีจรีวฒัน์ เติมแกว้

สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเชือม 

1232 นายกอ้งภพ ชาตสุิวรรณ

1233 นายกิตติศกัดิ จริงเพง็

1234 นายเกยีรตณิชั ขนัทอง

1235 นายฉตัรชยั เกตุสา

1236 นายชูชยั นุ่มโต

1237 นายเชษฐา เถอืนเครอืวลัย์

1238 นายญตัพิงศ์ สุระกาํแหง

1239 นายณฎัฐ ์ เบญจมาศ

1240 นายเดชวฒัน์ ปินะกาลงั

1241 นายเดชาวตั แสนทวสุีข

1242 นายตะวนั แกว้ใส

1243 นายทศพร บญุเพชร

ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ
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1244 นายทณิากร เพง็รกัษ์

1245 นายธนณฏัฐ์ รงัเรืองโรจน์

1246 นายธนพล วงคใ์ต ้

1247 นายธนญัชยั นาชยัฤทธิ

1248 นายธวชัชยั มาตายะศรี

1249 นายธีรพล นาคเกษม

1250 นายธีรภทัร องักาบ

1251 นายนรภทัร ภมูผิล

1252 นายบญัชา เชดิชม

1253 นายปญัญา คาํคนซอื

1254 นายปญัญา พูลประเสรฐิ

1255 นายพรเทพ มบีญุมาก

1256 นายพฒันศกัดิ นนธิจนัทร์

1257 นายพเิชฐ อนิทะนู

1258 นายพษิณุ คุม้พาล

1259 นายยศธร นิพทัธช์นาทร

1260 นายยศนนท์ ชา้งชายวงค์

1261 นางสาวรตันพร มโีพธิ

1262 นายวรวุฒิ นนัใจ

1263 นายวฒันา สริริกัษก์ุล

1264 นายวรียุทธ ลาํเลศิ

1265 นายวุฒชิยั บวัอ่อน
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1266 นายศรณัยณ์พงษ์ ปนัตะ๊

1267 นายศุภเสริฐ วงศธ์นาธิกลุ

1268 นายสนัตชิยั ปินมณี

1269 วา่ทเีรือตรีสุรตัน งามเจริญ

1270 นายอนนัต์ แกว้จนิดา

1271 นายอมรพนัธ์ รตันสงัข ์
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สาขาวิชาเทคโนโลยเีครอืงกล เกยีรตินิยมอนัดบั 2

1272 นายอลงกรณ์ เฉลยมรรค

1273 นายจริฏัฐ ์ ลมิชยัเจริญ

1274 นายกิตติภณ ใจเปรมปรีดี

สาขาวิชาเทคโนโลยเีครอืงกล 

1275 นายกฤษณ เลก็สงิหโ์ต

1276 นายกฤษณะ สุขจติร

1277 นายกมลนทัธ์ วงัทอง ปีการศึกษา 2562

1278 นายเกรียงศกัดิ กุย้อ่อน

1279 นายเกยีรตศิกัดิ บญุน่วม

1280 นายจกัรกฤษ เป็นมลู

1281 นายจกัรกฤษณ์ แซ่ภู่

1282 นายจกัรกฤษณ์ อปุนนัท์

1283 นายจกัรวาล พนิิจมนตรี

1284 นายจามกิร เขยีวดี

1285 นายจริพนัธ์ พทุธพงษว์ไิล

1286 นายชยกร กีรตจิริาภา

1287 นายชชัวาล สงิหป์ระเสริฐ

1288 นายณรงคเ์ดช เพช็รรกัษ์
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1289 นายณฤพล พวงภู่

1290 นายณฐัฑนนัท์ จนัทรโชติมณี

1291 นายณฐัพล วชัฤทธิ

1292 นายณฐัวฒัน์ ทรพัยส์าํเริง

1293 นายณฐัวุฒิ นาคะโร

1294 นายธนชติ ประสงคป์ระสทิธิ

1295 นายธนพล เพช็รคาํ

1296 นายธราธร ทองสนัท์

1297 วา่ทรีอ้ยตรีนที สรา้งแกว้

1298 นายนนัทวฒัน์ นาคเลศิทพิย์

1299 นายเบนประชา เหมหงษ์

1300 นายปฏพิล ไตรวารี

1301 นายพงศพ์สุิทธิ จนัทรนิภา

1302 นายพงศภ์รณ์ อนุะพาํนกั

1303 นายยุทธศาสตร์ อุไร

1304 นายเรียว อ่อนพวย

1305 นายวรพล ทองอนิทร์

1306 นายวชัรากร ธรรมเทยีง

1307 นายศิวกร เพง็กระจ่าง

1308 นายศุภกร เจอืจวิ

1309 นายสมชาย วเิชยีรศรี

1310 นายสมภพ ไกรวจิติร
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1311 นายสรศกัดิ นพพะ ปีการศึกษา 2562

1312 นายสุทธิชา พละศรี

1313 นายสุพฒันพ์งค์ สอนศรี

1314 นายสุภทัร สะมาตา

1315 นายอนนัต์ เปียมพรอ้ม

1316 นายอภเิชษฐ์ ศรีสุดดี

1317 นายอภสิทิธิ จามรขนัธ์
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สาขาวิชาเทคโนโลยเีครอืงตน้กาํลงั เกยีรตินิยมอนัดบั 2

1318 นายรุ่งโรจน์ วุฒกิิจ

1319 นายตาละภฎั ศรีพรหม

1320 นายภาณุวฒัน์ พมิพว์นั

1321 นายกิตติชยั ศรีปานเงนิ

1322 นายรณกร อดโิรจนานนท์

สาขาวิชาเทคโนโลยเีครอืงตน้กาํลงั 

1323 นายกมลภพ ขจรศรี

1324 นายกรกช เกตแุยม้

1325 นายกฤตภาส เชอืสอาด

1326 นายกนัตพงศ์ เจริญศิลป์ ปีการศึกษา 2562

1327 นายกิตติศกัดิ วเิศษศิริ

1328 นายเกยีรตภิมูิ สวา่งสุข

1329 นายเขมณฏัฐ์ คงดี

1330 นายจริพนัธุ์ ทวมิงัสะ

1331 นายชนินทร หนองหาร

1332 นายชรินทร์ รองรตัน์

1333 นายชตุวิฒัน์ กระเเสเสวตร

1334 นายณรงคศ์กัดิ ศรีคนัธะรกัษ์
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1335 นายณฐักฤต โอบนิธิสุรดษิ

1336 นายณฐัชยั มนสัทรง

1337 นายณฐัวตัร คงศรีชาย

1338 นายณฐัวุฒิ คาํฝนัจนัทร์ ปีการศึกษา 2562

1339 นางสาวดารารตัน์ ศิริเจริญชยัพานิช

1340 นายดาํรงพล เจดยีวุ์ฒิ

1341 นายทศพล ขนุสรอ้ย

1342 นายทศพล พลโยราช ปีการศึกษา 2562

1343 นายทกัษด์นยั สงษท์อง

1344 นายธนดล ธารณ์จริสนิ

1345 นายธนพนธ์ คุณยศยงิ

1346 นายธนวตั ตเีมอืงสอง ปีการศึกษา 2562

1347 นายธนญัชยั สงัเวชมชียั

1348 นายธนากร รุกขะเสรณีย์

1349 นายธนาธิป หร่ามเรือง

1350 นายธรรมนูญ ขนัสุรินทร์

1351 นายนนทวฒัน์ มถีาวร

1352 นายนภสนิธุ์ อยู่แดง

1353 นายปฏภิาณ ศรีเดอืน ปีการศึกษา 2562

1354 นายปถวี เหมอืนทอง

1355 นายปรชีา ช่างเหลก็

1356 นายปิยทศัน์ สดีาทอง
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1357 นายปิยพทัธ์ นาคสุก ปีการศึกษา 2562

1358 นายปิยะบุตร ผาสุข

1359 นายพชร เจริญดี

1360 นายพนัธกานต์ วนัวริส

1361 นายพนัธว์ริศ หริญัวฒันว์นชิ

1362 นายพฌิาณนฐั พชืหมอ

1363 นางสาวภคพร บญุเสง็

1364 นายภทัรพล แกว้พนม

1365 นายภาณุพงศ์ เพ่งผล

1366 นายภาณุวฒัน์ แขง่เดอืน

1367 นายภธูเนศ ดวีนั

1368 นายมนสัพล ศรีพาแลว

1369 นายยุรนนัท์ นุชประเสรฐิ

1370 นายรงัสมินัต์ ช่างเพช็รผล

1371 นายรุ่งเรือง ภู่เจริญ

1372 นายวรายุทธ ศรีสจัสกลุชยั

1373 นายวชัรพงศ์ คาํสุข

1374 นายวชิาญชยั แหลมทอง

1375 นายศตวรรษ เนาวเ์พชร

1376 นายศิรวุฒิ บุญอยู่

1377 นายศิวกร สุวภิานนท์

1378 นายศุภวชิญ์ สาตรสนิ
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1379 นายสกลรฐั สมสกลุ

1380 นายสถาพร ตลุคาวี

1381 นายสมประสงค์ มหาเพชร

1382 นายสชัฌกุร ภาคภมูิ

1383 นายสทิธิชยั ไชยเทพ

1384 นายสทิธิณฐั ปิยธรรมรงค์

1385 นายสริภพ รอดปาน

1386 นายสุเทพ บุญเกดิ

1387 นายสุรเดช อร่ามเรอืง

1388 นายสุรชั เปรุนาวนิ

1389 นายอนวชั ศรแจ่ม

1390 นายอรรถชยั สาลี
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สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั เกยีรตินิยมอนัดบั 1

1391 นายปฏพิล ศรีเกษม

1392 นางสาวภทัรนนัท์ มากมาย

1393 นายธนากร บญุนาค

1394 วา่ทรีอ้ยตรีเฉลมิเกียรติ สายวารี

สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั เกยีรตินิยมอนัดบั 2

1395 นายเจตน์ บญุญดเิรก

1396 นายณฐัพล เป็งเรอืน ปีการศึกษา 2562

1397 นายณฐัดนยั ใยสุ่น

1398 นายอนุชา ทองประเสริฐ

1399 นายกอบชยั เพชรอนิทร์

สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั 

1400 นายกมลธร น่วมนิม

1401 นายกฤษกร โคตโยธา

1402 นายคมศกัดิ ธรรมนูญ

1403 นายคามนิ เสง้เนตร
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1404 นายจกัรกฤช สกุลเดช

1405 นายชนะวนิท ์ บุญเฟรือง

1406 นายชลทติย์ กาํจดัภยั

1407 นายชชัชล ผดุงโภค

1408 นายณฐัพล นวลมงัสอ

1409 นางสาวธนัยาเรศ วุฒไิกรสกุล

1410 นายธีรศกัดิ ปินตาวงค์

1411 นายนพชยั จนัทรป์ระภาสน์

1412 นายนวพล สุวรรณมณี

1413 นายปฏภิาณ วงศใ์หญ่

1414 นายปรกช ทาเกดิ

1415 วา่ทรีอ้ยตรีพงศกร ขมุแร่

1416 วา่ทรีอ้ยตรีหญงิพชัรา ลบไพลนิ

1417 นายพชิญะ ภาษติ

1418 นายภาณุเดช สทิธิสูงเนิน

1419 นายรชัชานนท์ แช่มบณัฑติย์

1420 นายรฐัธรรมนูญ ไมเ้ลยีง

1421 นายฤทธิเกยีรติ ชยัศิริพานิช

1422 นายวชริะ ชริะมณี

1423 นายวริทิธิพล โพธิสาลี

1424 นายวรีวฒัน์ แกว้กลา้

1425 นายวุฒภิทัร ศรีวงศว์ลิยั
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1426 นายศกนุท์ บุญชุ่ม

1427 นางสาวศุธิษา นวลเป็นใย

1428 นายสมคดิ ภู่หลาํ

1429 นายสุวรรณ แสงวา่ง

1430 นายอดศิร อ่อนเกตพุล
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สาขาวิชาเทคโนโลยแีมคคาทรอนิกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

1431 นายนนัทศกัดิ มยีนัต์

สาขาวิชาเทคโนโลยแีมคคาทรอนิกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

1432 นางสาวนนัทมน ขนัเงนิ

1433 นายวรเชษฐ์ ธรรมสอน

1434 นายวรนิทร ละมลู

1435 นางสาวสุพชิญา ขดัทะเสมา

สาขาวิชาเทคโนโลยแีมคคาทรอนิกส ์

1436 นายกุลวฒัน์ สุรยิะวงษ์

1437 นายคมสนั ไชยฤทธิ

1438 นายณฐัพงษ์ อาํนาคะ

1439 นายณฐัวตัร คาํมงุเมอืง

1440 นายนวพรรษ เป็งบงัวนั

1441 นายปรญิญา คาํพานุตย์

1442 นายปิยทชั จอ้ยเจริญ

1443 นายพงษนิ์กร มณีวรรณ์

1444 นายพลาย จนัทรส์ม
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1445 นายรฐัภมูิ พลเรือง

1446 นายวรากร ลออสทิธิภริมย์

1447 นายวชัระ ดาราวรรณ์

1448 นายสราวุธ คุม้ป้อม

1449 นายสุทธิเทพ สุขวบูิลย์

1450 นายอคัรวนิท์ วนิเจริญ

1451 นายอานนท์ พศิแพว

1452 นายอานนัท์ กา๋ถม

1453 นายอุดมศกัดิ วงคง
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สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

1454 นายณฐักนัต์ ศกัดาเกียรตกิลุ

สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

1455 นายวทิวสั วรรณรงัษี

1456 นายพงศพ์ล ภมร

สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส ์

1457 นายกรวชิญ์ วภิสุูวรรณ

1458 นายกิตติธชั กามจูนัทรดี

1459 นางสาวเกวลนิ แววขา้ว

1460 นายคมนตรี แผ่นผา

1461 นายเฉลมิชยั บุญละออ

1462 นายชยากร ลมิรุ่งเรือง

1463 นายชยัธวชั แซ่เจยี

1464 นายชษิณุพงศ์ ฉิมวงคข์อม

1465 นายณภทัร์ เกดิมี

1466 นายณชัพล งามเพญ็

1467 นายณฐัธยาน์ เอยีมนาม
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1468 นายณฐัพงษ์ ผมอ่อน

1469 นายณฐัพล นางคาํปกัดี

1470 นายณฐัวชิ โมลาดุก

1471 นายณฐัวุฒิ อมิละเอยีด

1472 นายเทดิศกัดิ โปณะทอง

1473 นายธนพล หกเหลยีม

1474 นายธารินทร์ แสงงาม

1475 นายธีรธ์เนส สุวรรณศิริ

1476 นายนรชน บญุส่งวฒันาศิริ

1477 นายนนัทฉตัร เกตุงาม

1478 นายปฐมชยั บญุคง

1479 นายปณัณวฒัน์ พงัสอาด

1480 นางสาวปทัตมิากร จงักนิา

1481 นายปิยะธรรม มธีรรม

1482 นายปญุญพฒัน์ หนกัเพช็ร์

1483 นายพงศธร ประชมุทอง

1484 นายพงษพ์ฒัน์ อรุณไพจติร ปีการศึกษา 2562

1485 นายพลกฤษณ์ อสิลาม

1486 นายพรีพฒัน์ มากาํชยั

1487 นางสาวภทัราพร คาํราชา

1488 นายภาณุพฒั แดงเขยีว

1489 นายภรูิภทัร์ ซาวคาํ
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1490 นางสาวรุจลิาวลัย์ สทิธิโสม

1491 นายวรญัชยั สุวรรณปราณี

1492 นายวสนัต์ คลา้ยทอง

1493 นายวชัรากร บวัทอง

1494 นายวนัเฉลมิ พรมนิล

1495 นางสาวศิรินภา อมรินทรฤาชยั

1496 นางสาวสุภาภรณ์ อาภาศิริกลุ

1497 นายโสภณวชิญ์ ตรรีาภี

1498 นายอนุชา ใจกระสนัต์

1499 นายอชัพงษ์ พูนขาว

1500 นายอานนท์ ศรีเสริม
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สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั 

1501 นายกิตติพศ สงัขท์อง

1502 นายกิตติศกัดิ โพธินาค

1503 นายเจษฎา เมฆเจริญ

1504 นายธรรมนูญ คณฑา

1505 นายปราชญ์ ปนัแปลก

1506 นายพชร เยน็แจ่ม

1507 นายไพโรจน์ สมนาม

1508 นายโยธิน จนิดาทพิย์

1509 นายรววีชิญ์ ปิยวชัรฐติโิชติ

1510 นายรฐัพล นาคโต

1511 นายสุรพงศ์ หมนักดุเวยีน ปีการศึกษา 2562

1512 นายอนุภาพ ฉาํพจน์
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