
สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3121 นายปฏภิาณ ไกลเ่กลยี

3122 นางสาวอนิทริา เอยีมเดช

3123 นางสาวศศิพมิพ์ จติรภ์กัดี

3124 นางสาวอภญิญา ปางศรี

3125 นางสาวดรุพร รอดสมัฤทธิ

3126 นางสาวสุทธิตา ธวทิยช์ยัพร

สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3127 นายปณัณทตั ทองใหม่

3128 นางสาวพชัรี ปกัมาต

3129 นายณฐันนัท์ ศรสุรินทร์

3130 นางสาวศุภนนัท์ ทองคาํธรรมชาติ

3131 นายณฐัวฒัน์ แกว้จนัทรท์อง

3132 นางสาวพชัรินทร์ สนธิรอต

3133 นายเมธิชยั จวงตะขบ

3134 นายภรูวชิญ์ ชูดาํ

3135 นายขจรศกัดิ เขยีนประชา

คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม

ปริญญาครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบณัฑติ
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3136 นางสาวรุ่งนภา เกตุชา้ง

3137 นางสาวณฏัฐญิา จริงัพนัธ์

3138 นายวงศว์รณั จริเรืองกลุ

3139 นายจรีะวฒัน์ พรทรพัยกลุ

3140 นางสาวเจนจริา ยอดหอ

สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์

3141 นายกิตติธชั พลายแกว้

3142 นายเจษฎา มนัคง

3143 นายชลนัธร เกตแุกว้

3144 นายธนวชิญ์ ศรีประภา

3145 นายนพกฤษณ์ เกษยีรสนิธุ์

3146 นางสาวปณิตา หอมระรนื

3147 นายปวรุตม์ ขาวเหลอืง

3148 นายพฤฒพิงศ์ รอดรงั

3149 นายพนัธกานต์ หุน้มชัชะ

3150 นายมนสั ใจซอื

3151 นายไมตรี นาโพธิ

3152 นางสาวรุ่งอรุณ แดงประเสริฐ

3153 นางสาวศิริอาภา ทองเพง็

3154 นายศุภมติร ชนุประวตัิ

3155 นายสพัพญั ู สุขอนิทร์

3156 นายสทิธิชยั สาํราญเลศิวไิล
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สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3157 นายนุรกัษ์ แสนคาํ

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ 

3158 นายกาํพล ทองสวา่ง

3159 นางสาวกุลธิดา ประจาํรตัน์

3160 นายจตรุงค์ ทพัไพรี

3161 นางสาวชลลดา การบรรจง

3162 นางสาวชลุพีร ไชยสงิห์

3163 นายไชยนัต์ ขนัแกว้

3164 นายณฎน เขอืนวฒัน์

3165 นายณภทัร เจยาคม

3166 นายธนพล เนยีมคาํ

3167 นายธนภทัร กลา้หาญ

3168 นายธนภทัร มจัฉาชพี

3169 นายธีรวฒัน์ พูนทววุีฒนินท์

3170 นางสาวนภสัสร สุวรรณกลาง

3171 นายนฐัพงษ์ ภู่ภกัดี

3172 นางสาวบุษบา ศรีบุญจนัทร์

3173 นางสาวเบญจพร แหวนฉิมพลี
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3174 นายปิยะพงศ์ ชยักิจ

3175 นายพงศธร ดศีกัดิ

3176 นายพสุ พรพระสงฆ์

3177 นายพลัลภ พทุธม์ผีล

3178 นางสาวภานุมาศ นาคสงัข ์

3179 นายภานุวฒัน์ ทรพัยว์ฒันานนท์

3180 นายภานุวฒัน์ นารถเสวี

3181 นางสาวฤทยัรตัน์ วดัเขง่

3182 นายเลศิหลา้ คงจนัทร์

3183 นางสาวศศิวมิล เฉลมิจติร

3184 นางสาวศิริยาพร สาํเภา

3185 นายศุภกร ปานรอด

3186 นางสาวสรลัชนา ฉิมสาํโรง

3187 นายสหรฐั คุม้แควน้

3188 นางสาวอรยา อุ่นใจ

3189 นางสาวอริสรา สผีงึ

3190 นายอานนท์ กาญจนสมบูรณ์
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครอืงกล เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3191 นายกฤตเมธ บดกิาญจน์

3192 นายปกร เขอืนแข

สาขาวิชาวิศวกรรมเครอืงกล 

3193 นายเกริกไกวลั สบืเทพ

3194 นายขจรพรรณ พรมทอง

3195 นายคงกระพนั เขม็ครุฑ

3196 นายฉตัรชยั อุนาศรี

3197 นายชยัธวฒัน์ ศรีเมอืง

3198 นายชาตรี เยน็สวสัดิ

3199 นายณชันนท์ บุญญา

3200 นายณฐัดนยั บุญสุข

3201 นายดนุพล เทศศรีเมอืง

3202 นายธนนนัท ์ อาภาอาชวกลุ

3203 นายธรรมปพน รตันศรีสกุล

3204 นายธิติวุฒิ เชยีงทอง

3205 นายนฤบาล หวงัปาน

3206 นายนิธิพทัธ์ ภตูาคม

3207 นางสาวบูชติา เชยีวชาญกจิการ
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3208 นายปิยวฒัน์ แกว้พธุ

3209 นายปิยะพงษ์ วงศม์า

3210 นายภาณุพงศ์ จะรา

3211 นายภาสกร พฒันแ์ฟง

3212 นายมนุเชษฐ์ ศรีคาํเงนิ

3213 นายโยธิน เหมาทองสุข

3214 นายวรรณศร พวงชมุพู

3215 นายวฒันชยั ธรรมเเสงโรจน์

3216 นายวนัชนะ ธรรมอทุศิ

3217 นายศรพทิกัษ์ เดสี

3218 นายศิวากร หอกจิเจริญ

3219 นายศุภกร จติตศิกัดิ

3220 นายศุภมติร ธิมา

3221 นายสาริน แกว้บุตร

3222 นายสุธี กลมกลอ่ม

3223 นายสุรเชษฐ ฉนัทตระกูลชยั

3224 นายอนาวลิ โสธร

3225 นายอภชิาติ แน่กลาง

3226 นายอภวิฒัน์ บารท์า

3227 นายอทิธิเชษฐ์ ฤทธิศกัดิ
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3228 นายศรีมงคล อดุมแกว้

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3229 นางสาวณฐัฌา วงศป์นัติ

3230 นายนิตกิร เตียวพพิฒัน์

3231 นายทศันยั แขง็แรง

3232 นายมงคล คาํซุย้

3233 นายชยัสทิธิ ทากนัจง

3234 นายสราวุฒิ วงคส์งิหแ์กว้

3235 นายอดศิร หูตาชยั

3236 นางสาวมลัลกิา มะศิริยานนัท์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

3237 นายกฤตยชญ์ เสง้สุย

3238 นายกวี พมิเพช็ร

3239 นายกนัทรากร เทยีงดี

3240 นายกิตติ วงศว์รรณา

3241 นายกิตติศกัดิ คลาํจิต
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3242 นายไกรวชิญ์ บวัแกว้

3243 นายคุณาธิป บูรณสมบตัิ

3244 วา่ทเีรือตรีจาตรุงค์ ถาํมณี

3245 นายเจษฎา จาดนอก

3246 นายชญานว์ตั สาตรก์ลนิ

3247 นายชยานนัต์ ทาวงั

3248 วา่ทรีอ้ยตรีชยัพร บวัศรี

3249 นายชยัภทัรรญัชน์ พนัธุส์าย

3250 นายโชติวฒัน์ รุประมาณ

3251 นางสาวณฐัชา ใจจนัตะ๊

3252 นายณฐัพงศ์ เย็นสนิธุ ์

3253 นายณฐัพงษ์ ไชยยะ

3254 นางสาวณฐัภรณ์ อนิตะ๊เครอื

3255 นายณฐัวุฒิ มว่งสี

3256 นายถนอมพงษ์ เสมอใจ

3257 นายธนพล ภกัดจีาํรูญ

3258 นายธนภทัร ขว่งทพิย์

3259 นายธนเสฏฐ บงกชประภา

3260 นายธนาธิป เหลยีวสทิธิกุล

3261 นายนทัพล แกว้อ่อง

3262 นายนทัวุฒิ บางใหญ่

3263 นายบรุินทร์ เทพโพธา
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3264 นายปฐพล แสงสว่าง

3265 นางสาวปานนาถ สาครจนัทร์

3266 นายพงศด์นยั ตามยั

3267 นายพงศธร ปริวนัตา

3268 วา่ทรีอ้ยตรีพงษน์ที สสีวาด

3269 นายพสักร การุญบริรกัษ์

3270 นายพรีวสั เจริญสุข

3271 นายภทัรดนยั โกช่วย

3272 นายภทัรพงศ์ พรมดี

3273 นายภทัรพงศ์ โลหะกฤษณะ

3274 นายรชัชานนท์ จนัทรภกัดวีงศ์

3275 นายรชัชานนท์ จลุพงศ์

3276 นายวรปรชัญ์ ห่อแกว้

3277 นายวรากร พทิกัษธ์ารสุดา

3278 นายวรีเกยีรติ ดโีดด

3279 นายสฤษฏ์ บุญช่วย

3280 นายสหรฐั เพชรณิชกุล

3281 นางสาวสุนิสา รกักนั

3282 นายสุภวชิญ์ วนัเพญ็

3283 นางสาวสุมนิตรา กจิวรกลุธาดา

3284 นายสุรพงษ์ เอกพนัธ์

3285 นายเสรภีาพ จลุภกัดิ
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3286 นายอนนัต์ บุตรรตัน์

3287 นายอภวิฒัน์ ศรีวไิล

3288 นายอรรถกร ดษิฐอดุม

3289 นางสาวอริสา เกษณียบตุร

3290 นายอรุณ หอมไมห่าย

3291 นายอคัรเดช มว่งกลงิ

3292 นายอาสา แซ่หวอื

3293 นายเอกราช มหาหงส์

3294 นางสาวไอศวรรย์ จงปตันา
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สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3295 นายธวชัชยั พลจนัทร์

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3296 นายภานุพงศ์ กอแกว้

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์

3297 นายจติรภาณุ โลพ่ทิกัษอ์ุดม

3298 นางสาวจฑุามาศ รอดทอง

3299 นายทรรศน เจนเจริญพร

3300 นายธชัพร เวณุวงศกร

3301 นายปณัณทตั มุ่งสุดใจ

3302 นายรกัษติ พนัธเสน

3303 นายศิรสทิธิ นาศะกาศ

3304 นายศุภโชค แซ่ซมิ

3305 นายอนวชั จนัทเสน
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3306 นางสาวสริิยากร วริิยะพงษพ์รกลุ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 

3307 นายกษดิเิดช กลมเกลยีง

3308 นางสาวกญัญาพชัร ขนัอดุทา

3309 นางสาวกีรตกิา บญุทวี

3310 นายเก่งกาจ ทพิฤกษ์

3311 นายไกรวชิญ์ ทพิยส์งิห ์

3312 นายคนิต ช่วยมี

3313 นายจตรุพร วรรณชาติ

3314 นายจกัรกฤษณ์ กิตตวิริยิะ

3315 นายจกัรกฤษณ์ ไปมลูเปียม

3316 นายจกัรพงษ์ สทิธิภกัดี

3317 นายจริายุ อภนินัทร์ตันกุล

3318 นายฉตัรชยั ชูประสทิธิ

3319 นายชนุดร ปะระมะ

3320 นายณฐัพล วรีะศิริ

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
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3321 นายทะนุวทิย์ ฉิมเอยีด

3322 นายธนพล โชติยา

3323 นายธนพฒัน์ พพิฒันฉตัร

3324 นายธนวฒันช์ยั จะรา

3325 นายธนศกัดิ ทองคาํ

3326 นายธนาธิป ศรีโชติ

3327 นายนครินทร์ กลา้หาญ

3328 นายนิธิศ สเีสยีด

3329 นางสาวเนรญัชา ศิริพนิ

3330 นางสาวบุณยาภา ดษิฐนวล

3331 นายปราโมทย์ รกัษาภมูิ

3332 นายปรญิญ์ เลศิอาวาส

3333 นายปวนั รอดโต

3334 นายปทัธนพล วงศป์ญัญา

3335 นางสาวพรพรรณ รุ่งสอีาํพนัทอง

3336 นายพฒันพศิิษฎ์ ตงัสกุล

3337 นางสาวแพรวชมพู โรจนพงษ์

3338 นายฟูอยัดี แซะอามา

3339 นายภวูนาถ สาเอยีม

3340 นางสาวมลัลกิา กลุบญุญา

3341 นางสาวเมธิณี สมภกัดี

3342 นางสาววรญัญา ทองประดบั
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3343 นางสาววรญัญา เหมอืนเงนิ

3344 นายวฒันท์ชยั คาํนาน

3345 นายวฒันศกัดิ ทววีรรณ

3346 นายวทิวสั ผลเต็ม

3347 นายศุภโชค นิลทะราช

3348 นายศุภากร สสีนัต์

3349 นายสานิตย์ เปียประโมง

3350 นางสาวสนิธรา สบืสุนทร

3351 นางสาวอาทติยา บุษบงค์

3352 นางสาวอาํภาวรรณ ทะนะ
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