
สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีการผลติและสารสนเทศ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

0411 นายคณสันนัท์ วริยิพงศร์ตัน์

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีการผลติและสารสนเทศ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0412 นางสาวกาญจนฐ์ดิา รุ่งสุขพงศศิ์ริ

0413 นายสหสัวรรษ ตรีบุบผา

สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีการผลติและสารสนเทศ 

0414 นางสาวกชกร สงนอก

0415 นายกณวรรธน์ เนตรวตัร

0416 นางสาวกมลพรรณ วบูิลยพ์านิช

0417 นางสาวกฤฏยิา จนิดาศกัดิ

0418 นายกฤษณพล ชาชยั

0419 นายกษดิศิ พณิประดษิฐ ์

0420 นางสาวกิตติยา วเิชยีรชยั

0421 นายจกัรกฤษณ์ พงษเ์เกว้

วทิยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ
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0422 นายชนายุทธ แสท้อง

0423 นายชวลติ ซ่อมวงศ์

0424 นางสาวฐาปนิตตา พลูนุช

0425 นายณภทัร องอาจ

0426 นางสาวณฐัริกา จฬุากติตคุิณ

0427 นางสาวณิชนนัทน์ ศิลประเสริฐ

0428 นายธนบดี แจ่มจาํรสั

0429 นางสาวธนญัชนก วนัทรพัย์

0430 นายธีรยุทธ์ ณ นคร

0431 นายนรภทัร โกมโลทก

0432 นางสาวเนตรนภา บาํรุงพงษ์

0433 นางสาวบงกช หงสพนัธ์

0434 นางสาวปรียาพร โสมณวตัร

0435 นางสาวปรียาภรณ์ พไิชยวงั

0436 นายพงศธร เปลวทอง

0437 นายพชร ตนัเรืองศรี

0438 นางสาวพฤกษชาติ วเิศษอกัษร

0439 นายพลพรรธ นิกรโสม

0440 นางสาวพชันิดา เซ่งเหลยีน

0441 นายพชัรชยั เลศิลมิปิยะรตัน์

0442 นายพชิ ุตม ์ กาญจนระพพีรรณ

0443 นายพทุธพงค์ วงคด์ี
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0444 นายภควตั ลหีลบพาล

0445 นางสาวภทัรวรินทร์ พชืนุกูล

0446 นายภมี สด่ีาน

0447 นางสาวมนชัญา เหรียญประดบั

0448 นายเมธา เพช็รเย็น

0449 นายยุทธพงษ์ เผดยีงฉนัท์

0450 นางสาววนิดา บุญมี

0451 นางสาววรดา แทนกลาง

0452 นางสาววรรณพร กลนัจติร

0453 นายวสุธร พดัลม

0454 นายวทิวสั พทุธเสง็

0455 นายวโิรจน์ เย็นไสว

0456 นางสาววลิาสนีิ หุ่นแกว้ชมภู

0457 นายวรีะพล ประเสรฐิสงค์

0458 นายศิครินทร์ ธนสมัพนัธก์ุล

0459 นางสาวศิรดา อมิเกษม

0460 นางสาวศิริพร ฤทธิเดช

0461 นายศิลา พราวศรี

0462 นายศุภโชค บุระมาน

0463 นางสาวสริินทรา เหมอืนแกว้

0464 นางสาวสรีิธร ประกอบศรี

0465 นายสุทธิพงษ์ นาวงษ์
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0466 นางสาวสุธาวลัย์ บนุนาค

0467 นางสาวสุนิตา ลลีะพงศว์ฒันา ปีการศึกษา 2563

0468 นางสาวสุนิสา ผาลา

0469 นายเสรมิพงษ์ แตงบวั

0470 นางสาวเสาวณี สจีุย้

0471 นางสาวอโณมา รองรตัน์

0472 นางสาวอนนัตชา เกษมเนตร

0473 นายอนุศาสน์ ศิริไพศาลพพิฒัน์

0474 นายอภสิทิธิ โหตระกติย์

0475 นางสาวอจัฉรา ประทปีทอง

0476 นายอนิทชั จลุทรกัษ์
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมการเชือม เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0477 นายพสุเทพ จติชาญวชิยั

0478 นายปณิธิ ศิริสจัจาพพิฒัน์

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมการเชือม 

0479 นายกมล รกัสวนจิก

0480 นายกษดิเิดช นามนวล

0481 นายเจษฎา เสนาะพณิ

0482 นายณภทัร โทท้อง

0483 นายณฐัดนยั สุขพนัธอ์าํ

0484 นายณฐัพงศ์ ตระหนกัวเิศษกุล

0485 นายณฐัพล ผลทาํมา

0486 นายเด่นนคร ชะนะมาร

0487 นายทนุธรรม อนุมาตย์

0488 นายทปีกร อภสิฎิฐาภรณ์

0489 นายธนนนัท ์ เพชรทอง

0490 นายปฐมพร ฟุ้ งเหยยีว

0491 นายเป็นหนึง สงสม

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
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0492 นายภาวตั สุธมัรส

0493 นายภวูศิ มสีนัเทยีะ

0494 นายรสกิ นาํจนัทร์

0495 นายวุฒชิาติ รตันสมบตัิทวี

0496 นายศรณัย์ สงัขสุ์วรรณ

0497 นายศิวกร มจุลนิทร์

0498 นายศุภฤกษ์ จนัทะพนัธ์

0499 นายสนัตว์ชิา ผงึวรางคณา

0500 นายอภวิชิญ์ ศรีตะบตุร

0501 นายอาณุภาพ สุขขี
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมการทาํความเยน็และการปรบัอากาศ 

0502 นายกมลธรรม ศรีสงัข ์

0503 นายกอ้งภพ จนัทลกัษณ์

0504 นายกอบโชค อริยะสนิสมบูรณ์

0505 นายกาํพล วงคค์าํรตัน์

0506 นายกุลชยั บุญทนั

0507 นายขจรศกัดิ วญิญาสุข

0508 นายจติรภาณุ คาํอา้ย

0509 นางสาวจตุิรตัน์ พงึทมิ

0510 นายเจา้พระยา เศรษฐกร

0511 นายณฐัเกยีรติ สาํเภาจนัทร์

0512 นายณฐัภทัร พลเดช

0513 นางสาวดรุณี ช่องงาม

0514 นายดาํรงศกัดิ เอมสกุล

0515 นายตะวนั ธนาวรีะโชติ

0516 นายเตชทตั แกว้จนิดา

0517 นายธนนนัท ์ วทิยาวโิรจน์

0518 นางสาวธนพร วงษเ์มอืง

0519 นายธนภมูิ ภมูจิติติ

0520 นายธนากร ทว้มเจริญ

0521 นายธรรมนูญ นิมติร
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0522 นายธีราวชั ตลุยเมธี

0523 นายนภนต์ ศุภโรจน์

0524 นายนฤเบศร์ ไทยกลา้

0525 นางสาวนวรตัน์ คงสุข

0526 นางสาวเบญจวรรณ พลอยงาม

0527 นายปฏภิาณ อุ่นเมอืง

0528 นายปณฐั เพง็มศีรี

0529 นายปภงักร ชนินพร ปีการศึกษา 2563

0530 นายปรวิรรต หวงันิพพานโต

0531 นายพบกร คุม้ภยั

0532 นายพริยิะ ผรณจนิดา

0533 นายภานุพฒัน์ ดวงปญัญา

0534 นายภานุวฒัน์ เขยีวขจี

0535 นายภวูดล ปลมืปรีดี

0536 นายมงคล ขวญัพงษด์ี

0537 นายเมธสั อศัวสุภกุล

0538 นายยุทธวชิยั โพธิชยั

0539 นายวรพล มะโนดุลย์

0540 นายวชัรินทร์ ประสงคธ์ญัญ์

0541 นายศิรสทิธิ ดอนสนธิ

0542 นายศุภณฐั วรีะยุทธ์

0543 นายศุภษติ วนัสุดล
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0544 นายสญัญา มจัฉาเชยีว

0545 นายสทิธิพร นาสวสัดิ

0546 นายสนิธนา อนิทมี

0547 นายสุธานี ชูประดษิฐ ์

0548 นายสุธินนัท์ แสวงวทิย์

0549 นายสุพจน์ มว่งชุ่ม

0550 นายสุภโชค อรรถศาสตรศ์รี

0551 นายอภสิทิธิ ถามะพนัธ์

0552 นางสาวอารยา ปูนอ้ย

0553 นายเอกพจน์ ฟูธรรม

0554 นายเอกรฐั บุตรดี

0555 นายเอกวฒัน์ สรรญอาสน์
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมการออกแบบและผลติเครืองจกัรกล 

0556 นางสาวกมลวรรณ คลอ่งแคลว่

0557 นางสาวกรชวลั ช่างภู่

0558 นายกฤษณ์ อตุมา

0559 นายจกัรกฤษณ์ บุญคงมา

0560 นายชยัธชั โพธิหน่อทอง

0561 นางสาวฐติิชญา เก่งเสมอวงศ์

0562 นายณชัพล แยม้กลาง

0563 นายณฐัพร ประนม

0564 นายณฐัภทัร ผูกจติร

0565 นายธณฐัชยั กรรณิการ์

0566 นายธนกร หอมอนิทร์

0567 นายธนวทิย์ จ่างเจริญ

0568 นายธีรธชั พาทยกลุ

0569 นายธีรพรรธ ประจนัทะ

0570 นายธีรยุทธ ถาวรวชัรกลุ

0571 นายนนทพทัธ์ เจริญยงิ

0572 นายนรินทร์ จนัทรป์รุง

0573 นายปญัญา ตงึพนัธุ ์

0574 นายปรุฉตัร ปทัทุม

0575 นายพงศกร ช่วยศรี
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0576 นายพจิกัษณ์ พมิพา

0577 นางสาวพชิญส์นีิ สาลี

0578 นายภคัพงศ์ ภทัรพงศ์

0579 นายภาณุพงศ์ เอยีมอไุร

0580 นายภานุวฒัน์ บตุรแกว้

0581 นายภาวตั ปราชญก์ุลปกรณ์

0582 นายภรูิทตั แสงรศัมมีรกต

0583 นายรพภีทัร แสงพลโรจน์

0584 นายวรยศ ธาตุวสิยั

0585 นายวรญั ู ฉายเพชร

0586 นายวรนิทร แกว้เกลยีง

0587 นายวชัรพล พมิพห์นู

0588 นายวทัธิกร แสงปิติ

0589 นายวนัชยั ธีระกลุพศุิทธิ

0590 นายวธิวนิท์ ลาภศิริวงศ์

0591 นายศกัดดิา นิลอ่อน

0592 นางสาวศิริพร แจ่มจาํรสั

0593 นายศุภกร หนิเพชร

0594 นายศุภชยั ศรีเหรา

0595 นางสาวศุภนิดา สุธรรม

0596 นางสาวศุภลกัษณ์ พฤกษากร

0597 นายศุภวฒัน์ สุวรรณคาม
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0598 นายสรสชิ ลทัธิกลุ

0599 นายสบืสกลุ ม่วงเขยีว

0600 นายสุธี บญุมา

0601 นางสาวสุวนนัท์ แกว้กนัหา

0602 นายอนุชา พางาม

0603 นายอนุชา พูลทรพัย์

0604 นางสาวองัคณา ดรีกัษา

0605 นางสาวอจัจมิา พนอนุอดุมสุข
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมซ่อมบาํรุงอากาศยาน เกยีรตินิยมอนัดบั 1

0606 นางสาวสุจติตรา แต่งประกอบ

0607 นายณ ธน สาครพานิช

0608 นางสาววริศรา สุรยิะสงิห์

0609 นายประสพโชค พมุมา

0610 นายสระวทิย์ ชนะพนัธ์

0611 นางสาวอวกิา เจริญศรี

0612 นางสาวนุชนาถ สุนทราสา

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมซ่อมบาํรุงอากาศยาน เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0613 นายณฐัพล นิติโชติ

0614 นายศกัดดิา วงศร์าชา

0615 นายณฐันนท์ เดน่ทอง

0616 นางสาวนุชนนัท์ พฒุตาล

0617 นางสาวฉฐัธิญา พยุงววิฒันกูล

0618 นายปฏภิาณ กมลรตัน์

0619 นายณฐัดนยั ธรรมกจิจา

0620 นางสาวออ้มหทยั สกลุพงคช์ยั

0621 นายปราบภยั อาํภาภยั

0622 นายปณุยวรี์ บษุบา
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมซ่อมบาํรุงอากาศยาน 

0623 นายกฤษณ์ดนยั บุตรงาม

0624 นายจกัริน ภมูนิาถ

0625 นายจารุกิตติ คงหาญ

0626 นายจารุภทัร ศรีมาโนชน์

0627 นายชาติชาย อยู่ดี

0628 นายเชดิชนก จนัทรป้์อม

0629 นายตะวนั สญัญานุพนัธ์

0630 นายธนตั จารุศุกล

0631 นายธีระเดช ชวะนิตย์

0632 นายนนทพทัธ พนัธอ์ุ่น

0633 นายพงศพ์ล สารใจวงศ์

0634 นายภาคนิ ศะศิประภา

0635 นายภาสชยั งามสม

0636 นายภฐูณสัม์ ฉตัรฐานนัท์

0637 นายภมูใิจ ก่อสวสัดวิรกลุ

0638 นางสาวเมรญัญา วชิยัดษิฐ

0639 นายวรณิพฐิ บุญศรี

0640 นายศุภกร หนิอ่อน

0641 นายสรชั สุรจนิตนาภรณ์

0642 นายสุธีกานต์ บุญทวงศ์
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0643 นายหฤษฎ์ ประภสัสรพทิยา

0644 นายอธิป มว่งใหม

0645 นายอนาวลิ จนีสุกแสง

0646 นายอนุพงศ์ โนอนิแกว้

0647 นางสาวอลสิา ดเีหมอืน
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมพอลเิมอร ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

0648 นายณชัพฒัน์ ไชยพาลี

0649 นายภวตั ตรงัคธนสนิ

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมพอลเิมอร ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0650 นายกฤษณะ โภคามาศ

0651 นางสาวญาดา แสงศร

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมพอลเิมอร ์

0652 นางสาวกฤตยา ระหา

0653 นายจารุเดช สุนารกัษ์

0654 นายจริวฒัน์ เพมิสนิ

0655 นางสาวจริารตัน์ ใจทอง

0656 นางสาวชนนัดา โคตกาํลงั

0657 นางสาวชนินาถ ชาตเิผอืก

0658 นายณธชั จรสักาํจรกูล

0659 นางสาวตะวนันา ดาํอมร

0660 นางสาวนนทกิาญจน์ ไชยตา

0661 นายนิธิศ แสงเพลงิ
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0662 นางสาวเบญญาภา สุทธะมสุกิ

0663 นางสาวภทัรร์ณี หริญัโรจน์

0664 นางสาวลภสัรดา เสาวรตันช์ยั

0665 นายสริวชิญ์ พาสนยงภญิโญ

0666 นางสาวสุกฤตา สุทธิบุญ

0667 นางสาวสุพชิฌาย์ ขลบิทอง
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั เกยีรตินิยมอนัดบั 1

0668 นายนุกูลกิจ นาฑี

0669 นายชาญชชั ธนพนัธ์

0670 นายอติวชิญ์ ชยัประสานสวสัดิ

0671 นายคุณาวฒัน์ วรสวาท

0672 นายศุภชยั สมรูป

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0673 นายชาญณรงค์ ทองนวล

0674 นางสาวณิชา ศรตีะปญัญะ

0675 นางสาวปุณทริกา อนิศรี

0676 นางสาวสโรชา ประกอบเพยีร

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั 

0677 นายกรกานต์ มแีสน

0678 นายกษดิเิดช เศษมาก

0679 นางสาวจรรษณะ โพธิงาม

0680 นางสาวชมพูนุช เหลาคม

0681 นายชติพิทัธ์ ธนาภรณ์
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0682 นายชตุเิดช ไทพงศ์

0683 นางสาวฐาปนี สงิหจ์ารย์

0684 นายณธกร เกตุปภาจนัทน์

0685 นางสาวแทนขวญั นาคพนัธ์

0686 นายธนโชติ วฒันกิจการ

0687 นายธนพล ทรพัยบ์าํรุงสกลุ

0688 นายธนากร ทองจุน้

0689 นายธชัพล ช่างหลก

0690 นายธีรภทัร์ ขมหวาน

0691 นายนิตพิงศ์ ปากลม

0692 นายปฐวี วารีสนอ้ยเจริญ

0693 นายปณิธาน เฟืองฟู

0694 นางสาวพลอยพรรณ จมุพรม

0695 นายพรีพฒัน์ ทองวรรณ

0696 นายแพนดี ดาฮาเก็ง

0697 นายภทัรกร ดาํรงอ่องตระกูล

0698 นายวทญั ู เทยีนแจ่ม

0699 นายวรนิพทิย์ วงศไ์ทยเจริญ

0700 นายวรวสั หนูช่วย

0701 นายวรวชิ แจ่มประเสรฐิ

0702 นายวราวุฒิ พุ่มแยม้

0703 นายวสุธนา หนูรกัษา
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0704 นายศกัดสิทิธิ วสุรีย์

0705 นางสาวศุภสิรา ศรีสว่าง

0706 นายสรยุทธ เหรียญรุ่งเรือง

0707 นายสรสชิ ชาตดิี

0708 นายโสภณวชิญ์ เศตะพราหมณ์

0709 นายอคัรวฒัน์ ไพรสนัต์

0710 นายอษัฎาวุธ คงเพชร

0711 นายอสิระ บาํรุงรตัน์

0712 นายอุกฤษฎ์ ยงิยอม
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์

0713 นายกรณด์นยั จติรการฤดี

0714 นายจรีศกัดิ ร่วมนาพะยา

0715 นายชยางกูร ดว้งนอ้ย

0716 นายตณิณภพ ไทยเจริญ

0717 นางสาวทกัษณิา รอดศรี

0718 นายเทพสุรินทร์ ห่อนบุญเหมิ

0719 นายธญั เลศิวรีนนทรตัน์

0720 นายธญัพสิษิฐ์ มากวฒันสุข

0721 นายนนทชาติ มโนศิลป์

0722 นายนภสั ศรนีวล

0723 นายนนัทภพ ผาณิบุศย์

0724 นายปณัณวชิญ์ ชยัสุธาทพิย์

0725 นางสาวพชิาพรณ์ ไชยนารุ่งเรอืง

0726 นายพฒุพิงศ์ โปรมนิทร์

0727 นายภเูบศ บุญทองขาว

0728 นายภเูมศ เกิดผล

0729 นายมหธัทพทัธ์ เพช็รเดชานนัท์

0730 นายมฮูมัหมดัอาฟิต ยูโซะ๊

0731 นายเมธา ชาํนาญพชื

0732 นางสาววนสันนัท์ ธนิตสุขการ
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0733 นายวทิวสั คลา้ยโพธิทอง

0734 นายศิรคุปต์ ประสทิธิสรรหา

0735 นางสาวศิษฎา เทยีงธรรม

0736 นายสริิวุฒิ ออ๊ดทรพัย์

0737 นางสาวอทติยา นิลจนัทร์

0738 นายอรรถพล กนัทราวริตัน์

0739 นายอาทติย์ เซกเิน่

0740 นายเอกสทิธิ ขาวสอาด
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมแม่พมิพแ์ละเครอืงมือ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

0741 นายชยัโรจน์ วงษสุ์วรรณ

0742 นายตรนิยัน์ วงษสุ์วรรณ

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมแม่พมิพแ์ละเครอืงมือ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0743 นางสาวสริามล มนตรีกานนท์

0744 นายพสุิทธิ แสนคาํหมนื

0745 นายคณิศร ไชยทิ

0746 นายธรรมพร ดเีจริญวรุิฬ

0747 นายสรวศิ เวยีงสมทุร

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมแม่พมิพแ์ละเครอืงมือ 

0748 นายกิตติศกัดิ กปัโก

0749 นายเกรียงไกร เขยีวสูงเนิน

0750 นายคฑาวุธ ภาคเพยีร

0751 นายจกัรพรรดิ นาคราช

0752 นายจกัรภทัร ธรรมเก่

0753 นายจริชาติ เตชะสุขสมดี

0754 นางสาวเจนจริา จนัทรด์ี
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0755 นายณชัพล เหงกระโทก

0756 นายณฐัภทัร เทพนาคนิ

0757 นายณฐัภทัร นุย้เลก็

0758 นายไตรภพ ประทมุแกว้

0759 นายทกัษณิ ทนิยากร

0760 นายทวิากร บุญทานนัท์

0761 นายธีรเมธ รยิาพนัธ์

0762 นายนนัทปรชีา ทองบตุร

0763 นางสาวปรานปริยา รุ่งรตันพงษพ์ร

0764 นางสาวปทัมาสน์ อาจจนัดา

0765 นายพทัธนนัท์ จฑุาภริกัษ์

0766 นายพรีะพงษ์ แวงวรรณ

0767 นายภทัรพล บุตตะมี

0768 นายภทัรพล โพธิพาน

0769 นายภทัราวุธ เหมบุตร

0770 นายภาณุวชิญ์ อนิตะ๊

0771 นายมานะวฒัน์ อาํลอย

0772 นายวงศกร อศัวฤทธิดาํรงค์

0773 นายวรพงศ์ จนัทรร์วม

0774 นายวรรณวทิูร วรีวฒันป์รชัญา

0775 นางสาววรฤทยั จนัทรส์ว่าง

0776 นางสาววริศรา ยนิดี
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0777 นายศรณัย์ แซ่ซนิ

0778 นายศิรสทิธิ จนิดาละออง

0779 นายสนัตช์ยั ชยัรตันพทิกัษ์

0780 นายสทิธิศกัดิ พุ่มสนิีล

0781 นายสุรชชั ตงิตอ้ย

0782 นายสุรเชษฐ์ เดชอรญั

0783 นายอรรฆพล เนตริงัษวีชัรา

0784 นายอคัรพล สุขโสภี

0785 นายอานนท์ โอชารส

0786 นายอานนัชยั ขวญัใจ

Page 96



สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมยานยนต ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

0787 นายอภโิชติ บุญธรรมวดั

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมยานยนต ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0788 นายเทพทตั คาํนลั

0789 นายชยธร ชนืศรวีโิรจน์

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมยานยนต ์

0790 นายกฤษกร ลลีาบณัฑติ

0791 นายกนัตพฒัน์ รกัภมูิ

0792 นายกิตติพงศ์ ผวิไผ่

0793 นางสาวเกตนส์ริี เก็จพรุิฬห์

0794 นายจตรุวทิย์ วงษนุ์ช

0795 นายณฏัฐพงษ์ สุขศรี

0796 นายณฐัภทัร บูรณสนิ

0797 นายเทวรตัณ์ ฉนัทจลุสนิธุ ์

0798 นายนนทกรณ์ ภาคนะถา

0799 นายนพวชิญ์ จงภู่

0800 นางสาวนนัทน์ลนิ พนัธุบตุร
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0801 นายปฎภิาณ แจ่มใส

0802 นายปราปกรณ์ ใจเยน็

0803 นางสาวปวณีนุ์ช ณ พทัลงุ

0804 นายปิยวฒัน์ เกา้เอยีน

0805 นายปณุภวฒัน์ บุษดี

0806 นายพงศกร สุภาวมิล

0807 นายพเิชฐ เจริญกติติ

0808 นายพติรานนัท์ วงศพ์ศิาล

0809 นายพพิฒันพ์งษ์ ศรีเเกว้

0810 นายพรีวศิญ์ ศรีสุวรรณกลุ

0811 นายภาสกร เหวา่วดิ

0812 นายภชูติ พรหมทอง

0813 นายวราเมธ สุจติรวนิิจ

0814 นายวชัรดนต์ โพธิทอง

0815 นายศุภกร กรอบทอง

0816 นายศุภณฐั ยุทธรตัน์

0817 นายศุภวุฒิ ศกัดสินัเทยีะ

0818 นางสาวอโนชา รุกขชาติ
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

0819 นายภมูภิกัดิ พรมรงักา

0820 นายศวรีะ แซ่ตงั

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0821 นายณฐันนท์ ทองขะโชค

0822 นายอภสิทิธิ ตงัโชคเจริญศิลป์

0823 นายปฏวิตัิ ศรีแสง

0824 นางสาวศตพร เวยีนเชยีร

0825 นายปพนธนยั เสนสุวรรณ

0826 นางสาวปนิตา อมิอรุณ

0827 นายลทัธพล แสงทอง

0828 นางสาวปิยาภรณ์ สุดประเสรฐิ

0829 นางสาวชนากานต์ เพมิคาํ

0830 นายดุลยรตัน์ บรรพตาธิ

0831 นายมตมินต์ มนทมิ

0832 นายกิตติกร สมภมติร

0833 นายปณุยวรี์ จนัชยัชดิ

0834 นายอทิธิกร กาเหยม็
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์

0835 นางสาวกรชวลั ตงัติระโสภณ

0836 นายเกยีรตกิอ้ง จติตรี

0837 นายคมชาญ ชูศูนย์

0838 นายคมสนัต์ คงคะชาติ

0839 นางสาวคชัรินทร์ รตันบรรเทงิ

0840 นายคุณานนต์ จรูญผล

0841 นางสาวจดิาภา ทองหลอ่อนนัต์

0842 นายจริวฒัน์ คาํเหลา

0843 นางสาวจริศัยา วงษจ์นัทรแ์ดง

0844 นายจริายุทธ สงสะนะ

0845 นายชนกชนม์ ราหุล

0846 นายชยากร คนกลา้

0847 นางสาวชลธิชา หวงัสมดั

0848 นายชานนท์ ขเีจริญ

0849 นายชาลฟี สวสัดปิระเสริฐ

0850 นายชติวรี์ วรรณุวาส

0851 นายชษิณุชา ศรีพธุสมบรูณ์

0852 นางสาวโชติกา ชตุิยานนท์

0853 นายไชโย ศกัดศิรีสกุลชยั

0854 นายณฐัภทัร โกสยี์
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0855 นายณฐัภทัร นพรตัน์

0856 นางสาวดารียา ทนัพานิช

0857 นายทวภีคัร จฬุา

0858 นายทตัเทพ จนัทรศิ์ลา

0859 นายทตัเทพ แสงอนนัต์

0860 นางสาวทพิยสุ์ดา เพง็ประเดมิ

0861 นายธนพงษ์ คาํมงั

0862 นายธนพนธ์ โพธินมิแดง

0863 นายธนพนธ์ ภู่ระหงษ์

0864 นายธนาฒย์ ผลเกดิ

0865 นายธนาดล สวยพรงิ

0866 นายธนิสร ตนัติววิฒันว์งศ์

0867 นายธีรธชั เศรษฐโอฬารกจิ

0868 นายนรวชิญ์ ธีระดาํรงศกัดิ

0869 นายนฤชาต บูรณะสมบตัิ

0870 นางสาวนารีรตัน์ ญาตจินัทกึ

0871 นายนิตพิร ธูปหอม

0872 นายนิธิชยั ธรรมจรูญ

0873 นายนิธิภทัร ภทัรจ์รีานนท์

0874 นายปรชัญา ชาสะอาด

0875 นายปญัญพฒัน์ สงัขร์ุ่ง

0876 นายผดุงเดช สระวาสี
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0877 นายพงศธร บุญดี

0878 นายพชรพล เจริญสุทธิกลุ

0879 นายพรรษกร แกว้สุวรรณ

0880 นางสาวพชิชา จนัทเทพ

0881 นายพชิญศิต อรพมิพ์

0882 นางสาวพมิพพ์ร นมินวล

0883 นายพสิฏิฐพ์ศ โสภาพร

0884 นายเพชรนคร เอยีมสอาด

0885 นางสาวภคพร ลอยถาดทอง

0886 นายภทัรพงศ์ กลนิอ่อน

0887 นายภรีะพงศ์ ววิฒันานนทพ์งษ์

0888 นายภดูติถ ์ สุวรรณประทปี

0889 นายมงคล ภทัรสถาพร

0890 นายมธุรพจน์ หวลคะนึง

0891 นายยุทธปกรณ์ คุณวฒันา

0892 นายรชต อนิทจนัท์

0893 นายรฐันนัท์ สกุลรชัตะ

0894 นายราษฎร สุราษฎร์

0895 นายรุจโิรจน์ ฤทธินวน

0896 นางสาววณารี บญุครอบ

0897 นางสาววณิษา ชยัสทิธิ

0898 นายวชัรากร กอ้นทอง

Page 102



0899 นายวานิช การะสี

0900 นายวเิชฎ ก่อนเก่า

0901 นางสาววภิาดา พานทอง

0902 นายวรีพล ขาํละมยั

0903 นางสาวศตกมล แจง้เศรษฐ

0904 นายศกัดา จ่าผาย

0905 นายศกัดสุิริยา เพาะแป้น

0906 นายศิรวชัร พรหมบุตร

0907 นายศุภณฏัฐ ์ สนัติสุข

0908 นายสมชัญ์ สนิทร

0909 นายสรวศิ ชมสมใจ

0910 นางสาวสโรชา เลศิจรสัศรีวงษ์

0911 นายสหรฐั แหวนทอง

0912 นางสาวสะออน แกว้นอ้ย

0913 นางสาวสทิธิดา ตรงประสทิธิ

0914 นายสุรเดช คาํนิล

0915 นางสาวหฤทยั ทวัะนาพญา

0916 นายอนุชา งามยงิ

0917 นายอภสิทิธิ ขนัอศัวะ

0918 นายอภสิทิธิ นาํผล

0919 นายอานุภาพ คณาคร

0920 นายอทิธิ กลอ่มจติร
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั 

0921 นายชยพชิย์ สมัมาวุฒธิ

0922 นายณฐัพงศ์ ราชาวุธ

0923 นายธนวฒัน์ จติตรง

0924 วา่ทรีอ้ยตรีปญัญา พชัรารตัน์

0925 นายภควศิพล รวยเรอืงรุ่ง

0926 นายภทัรกร กรุดมนิบุรี

0927 นายรชักร สุบนิ

0928 นายวฒันา เเมงทอง

0929 นายศุภเดช พชืพนัธุ์

0930 นายสทิธิภคั ประเสรฐิกิจ

0931 นายอลงกรณ์ เจริญจิตร์

0932 นายอาทติย์ ฉายศิริ
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอตุสาหการ 

0933 นายกฤษณ์จรสั วรสทิธิตานนท์

0934 นางสาวคนึงนุช บดุดี

0935 นางสาวจริพรรณ มนอนิ

0936 นางสาวช่อญดา ศิริภาค

0937 นางสาวณฐัณิชา ทรพัยแ์กว้

0938 นางสาวณฐันนัท์ สุขทอง

0939 นางสาวณฐันิชา เชาวเ์ครือ

0940 นายณฐัวทิย์ ทองแกว้

0941 นางสาวดนิตา วงละคร

0942 วา่ทรีอ้ยตรีธนพล ทูลทอง

0943 นายธนวฒัน์ วงศว์นสัชยั

0944 นางสาวธนชัชา เทพกฬิา

0945 นายธนทั จติตช์ยัวสุิทธิ

0946 นายธีรวฒัน์ แกว้เลอืน

0947 นายนนทวฒัน์ โสพนัธ์

0948 นางสาวนฤเนตร แจง้เนตร์

0949 นางสาวประภาศิริ แกลว้กลา้

0950 นายปรญิญา เอกตระกูล

0951 นางสาวปวณีนุ์ช พุ่มระชฎั

0952 นายปีตกิร บูรณดลิก
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0953 นางสาวพรรณพร มณีฉาย

0954 นายพลวฒัน์ แจง้เดชา

0955 นายพทัธดนย์ เลาศรี

0956 นายภมูพิฒัน์ บุญพดัส่งโชคไชย

0957 นายยศพล ประสทิธิพานิช

0958 นางสาวรจนา ดวีงค์

0959 นายรชฏ ศรีบุศกร

0960 นายรฐัศาสตร์ รตันวงศแ์ข

0961 นางสาวรตันาพร แซ่จงั

0962 นางสาววชริญาณ์ บญุชบุเลยีง

0963 นายวรพรต บวัดี

0964 นางสาววรรณนิกา เฉยฉิว

0965 นางสาววรรณศิญา พุ่มงาม

0966 นางสาววรวลญัช์ เลศิอดุมกิจไพศาล

0967 นางสาววรางคณา ศรแีกว้เมอืง

0968 นายวสุพล สุพรม

0969 นางสาววลิาสนีิ ลสีมาน

0970 นายวศิรุต ทองคาํ

0971 นายวรีภทัร ไกรสนัเทยีะ

0972 นายวรีะสทิธิ กลบัเป็นสุข

0973 นายศิขริน อนิทรกาํแหง

0974 นางสาวศิริวรรณ เพชรกรจกัร
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0975 นางสาวศุภาภรณ์ รชัตพพิรรธน์

0976 นางสาวสุภสัสรา จารวฒัน์

0977 นายสุวจัน์ อทุยัแสง

0978 นางสาวอจลญา กิจสนัติภาพ

0979 นายอภวิฒัน์ สาํเภาทอง

0980 นายอญัชนา อ่องเนียม

0981 นายอานนท์ ลนัขนัธ์

0982 นายอสิราพงศ์ จนัทรา
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี เกยีรตินิยมอนัดบั 1

0983 นายฮาริส ไดเ้จริญสุข

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี เกยีรตินิยมอนัดบั 2

0984 นางสาวดวงใจ จลุพรหม

0985 นายภทัรพล ธนาภทัรหริญั

0986 นายเทพา ดเีลศิกุลชยั

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี

0987 นายกมลพงศ์ พมุมา

0988 นายกรพจน์ พนัเดช

0989 นายกนัตธ์ร ประชากุล

0990 นายกิตติพศ ตงัคุรุสรณ์

0991 นายกีรเกยีรติ กลนิขาํ

0992 นายขอบเขต หลกัทองไชย

0993 นางสาวจริวรรณ แสงทอง

0994 นายจริสนิ ยุวะชาติ

0995 นายชฎาธร ยนืยงค์

0996 นางสาวชนินาถ ผาสุกพูนผล

Page 108



0997 นายชลสทิธิ พุ่มสรา้ง

0998 นายชติพล บญุทรง

0999 นายชษิณุพงศ์ คลาํคง

1000 นายโชคชยั จนัทรเ์สม

1001 นายณิชพล นาคสุข

1002 นายทตัเทพ เทยีงแท ้

1003 นางสาวธนภรณ์ ฟกัทอง

1004 นายธนาวุฒิ สูงกาํเนิด

1005 นายธีรเกยีรติ บญุเลศิ

1006 นายธีรธ์วชั อนิทรกัษ์

1007 นายนทวรรธน์ โชติพงศเ์ชาวลติ

1008 นายนทัธพงษ์ ช่อสมัฤทธิ

1009 นายปฏพิล ภมูภิรูโิชติ

1010 นายปวริศ ธรรมประสม

1011 นายพงพนา ดเีลศิกลุชยั

1012 วา่ทรีอ้ยตาํรวจตรพีงศวุฒิ พงึสุข

1013 นายพงษสุ์ชา พนัธุช์ยั

1014 นายพสักร ววิฒันไ์ชยกูล

1015 นายพรีพทัธ์ เกยีรตชิวกลุ

1016 นายภคัพล สโิยพทุธวงศ์

1017 นายภญิโญ รศัมจีนัทร์

1018 นายภบูดี เสาวรตัน์
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1019 นายภวูดล พลูผล

1020 นางสาวเมทนีิ ไกรสอาด

1021 นายโยธิน จอมเพชร

1022 นางสาววรญัญา วมิลรตัน์

1023 นายวรตัถ์ อนนัตช์ยัตระกูล

1024 นายวชัรพงษ์ เจริญสุข

1025 นายศรุต มยัพล

1026 นายศกัรินทร์ สงโสม

1027 นางสาวศิรฌัชา พรหมจนัทร์

1028 นางสาวศิริลกัษณ์ เกตเุลขา

1029 นายศุภกรชยั ซวิชนื

1030 นายศุภวชิญ์ เพช็รอาํไพ

1031 นางสาวสโรชนีิ ชยัเจริญ

1032 นายสณัหณฐั ปญัญวฒันกจิ

1033 นายสุทธิพงษ์ พชิา

1034 นายสุวโรจน์ สมิคาํ

1035 นายอภวิฒัน์ ทาํลา

1036 นางสาวอมรรตัน์ สวสัดแิยม้

1037 นางสาวอญัชสิา สงคราม

1038 นายอษัฎาวุฒิ ภยัวมิตุิ

1039 นายอาชวชิญ์ องัคะนาวนิ
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สาขาวิชาเทคโนโลยกีารเชือม 

1040 นางสาวจนัทนา จาํรสัศรี

1041 นายจริสนิ สริแิสง

1042 นายชยกฤต ชาญภทัรศิริ

1043 นายณฏัฐสทิธิ ปกัใคหงั

1044 นายไตรรงค์ อุทยัพนัธุ์

1045 นายทวโีชค สูงสนทิ

1046 นายธนาวุฒิ ใจมขุ

1047 นายนาํโชค สุวรรณประเสรฐิ

1048 นายปภงักร กกึกอ้ง

1049 นายพรีวชิญ์ มงัคงั

1050 นายภคัพล โชคเรืองนนท์

1051 นายภทัรกลุ ฉตัรเตชะ

1052 นายภวูนาถ รกัราม

1053 นายวทิวสั พดัเสอื

1054 นายศกัรเศรษฐ์ สนอปุ

1055 นายสุริยะชยั ฟงัเพราะ

1056 นางสาวสุรีพร มดีี

1057 นางสาวอญัชลพีร เผอืกผ่อง

1058 นางสาวอาภสัรา เรือนคง

ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ
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สาขาวิชาเทคโนโลยเีครอืงกล เกยีรตินิยมอนัดบั 1

1059 นายวาทติ สบืแต่ตระกูล

สาขาวิชาเทคโนโลยเีครอืงกล เกยีรตินิยมอนัดบั 2

1060 นายวทิยา แกว้แววนอ้ย

1061 นายสนัตภิาพ สุวรรณศิริ

สาขาวิชาเทคโนโลยเีครอืงกล 

1062 นายกฤตตฤณ ฟกัเนียม

1063 นายกิตติพร วาทะสุนทรพงศ์

1064 นายจกัรกฤษ กลมกลอ่ม

1065 นายเจษฎากร แถวโนนงวิ

1066 นายชชัพงศ์ พรหมศาสตร์

1067 นายชยัฤกษ์ จนัมกุดา

1068 นายณรงคศ์กัดิ พนัธศ์รี

1069 นายตะวนั สอ่ีอน

1070 นายธนกฤต โมรา

1071 นายธนารตัน์ เก็ตมะยูร

1072 นายธนาวุฒิ ปถัมงั

1073 นายธีรวุฒิ ศรีเอยีมกูล
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1074 นายนนทกร ถาวงษก์ลาง

1075 นายนพดล จกัรกลม

1076 นางสาวปภาวี พนัธุพ์ูลเพมิ

1077 นางสาวปรียาพร ยนิดขีนัธ์

1078 นายผดุงเกยีรติ เมอืงอสิระ

1079 นายพงศา สมิพมิ

1080 นายพรพฒัน์ ศาลาทอง

1081 นายพฒันพงษ์ อนิตะ๊กนั

1082 นายพชิยัยุทธ ระเบยีบนาวนุีรกัษ์

1083 นายพสิฐิพงศ์ ผลพานิช

1084 นายวจันก์ร เปาโรหติย์

1085 นายวชัรพงษ์ สุขศรี

1086 นายวชัรินทร์ บญุแกว้

1087 นายศรณัญ์ อุ่นทลุยั

1088 นางสาวศิริพร จูนิยม

1089 นายศุภกจิต์ จนัทะคาด

1090 นายศุภวชิญ์ คาํหงษา

1091 นายสงกรานต์ รตันทพิย์

1092 นายสรชั สกุลวงศธ์นา

1093 นายสุรวชั นิลภาพ

1094 นายหาญณรงค์ บญุยงั

1095 นางสาวอนุสรา แกว้ไชยา

1096 นายอรรถชยั มณีชาตรี

1097 นายอานนท์ เจียรนยั
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สาขาวิชาเทคโนโลยเีครอืงตน้กาํลงั เกยีรตินิยมอนัดบั 2

1098 นายอศัวนิ แพงศรี

1099 นายภู ฐติธินงค์

สาขาวิชาเทคโนโลยเีครอืงตน้กาํลงั 

1100 นายกมนทรรศน์ ดูเบย์ ปีการศึกษา 2563

1101 นายกิตติธชั วงษพ์านิช

1102 นายกุมภา คาํศรี

1103 นายจกัรพนัธุ์ ชนืรุ่ง

1104 นายจกัรี ไก่แกว้

1105 นายเจตพฒัน์ ลอยไสว ปีการศึกษา 2562

1106 นายชนาธิป บาํรุงหมู่

1107 สบิเอกชยัวฒัน์ ร่มพกิลุ

1108 นายณฐัฐนินัท์ เทพประสทิธิ

1109 นายณฐัวุฒิ อยู่ไสว

1110 นายไตรภพ ทมุพล

1111 นายธนพนธ์ เหงา่ครีี

1112 นายธนวฒัน์ บญุตนั

1113 นายธวชัวงศ์ ศิริพนัธ์

1114 นายธุวานนท์ ตระกูลสมจติต์
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1115 นายนนธวชั ปรีดยิาพนัธ์

1116 นายนรชยั แสงสุข

1117 นายนทัธป์าณชยั สุทธิวรสถติย์

1118 นายปิยะบุตร สงวนเชาว ์

1119 นายพรรคพล มนูญพร

1120 นายพฒันพงษ์ ขาวงาม

1121 นายพฒัน์ วฒันะโส

1122 นายพรีพงศ์ เกิดแจง้

1123 นายพรีวชิญ์ อน้จาํลอง

1124 นายภณทตั ใจกลา้

1125 นายภวศิ พลิกึ

1126 นายภาณุพงษ์ นวลเป็นใย

1127 นายภาสวุฒิ จริะวชัชะนานนท์

1128 นายเมธา ขา่ขนัมะลี

1129 นายรชักฤช โชติชยักลุบดี

1130 นายรชัพนัธ์ พนัธุไ์พโรจน์

1131 นายฤทธิพล วนัหวงั

1132 นายสราวุธ บวัเพชร

1133 นายสหรฐั อารีการ

1134 นายสุริยศาสตร์ ศรีสวา่ง

1135 นายอชติะ บูรณะพล

1136 นายอดศิร คาํจอ้ย
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1137 นายอภวิฒัน์ พลไทย

1138 นางสาวอรนิชา ทรพัยส์าตร์

1139 นายอรรถสทิธิ ยมาภยั

1140 จ่าอากาศเอกอคัรวรี์ ฑฆีะ

1141 นายอานนท์ ศรีดอกบวั

1142 นายเอกรตัน์ แจง้ถนิป่า
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1143 นายธนกฤต จนัแดง

1144 นายมงคล กาสใีส
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1145 นางสาวกุลธิดา โชคสวสัดิ

1146 วา่ทรีอ้ยตรีเกษมพนัธุ์ สงัขแ์กว้

1147 นายจริวฒัน์ จูเลศิ

1148 นายจริวฒัน์ พษิเพง็

1149 นายตะวนั ลาเสอื

1150 จ่าสบิตรีธนินทร์ บวับตุร

1151 นายธาดา ชวนาพทิกัษ์

1152 นายนพดล สายขนุทด

1153 นายนิตภิมูิ วจิติรเวชการ

1154 นายปฐมพงษ์ พรหมลทัธิ

1155 นายปรชัญา ปญัโญภาส

1156 นางสาวพทัธวรรณ อนิทรอ์ุไร

1157 นางสาวภมุรตัน์ ศรีวลิยั

1158 นายภรูิภทัร์ จาํปาหอม

1159 วา่ทรีอ้ยตรีหญงิวริศรา ปูแยะ
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1160 นายศกัดสิทิธิ ชณุหก์ลุ

1161 นางสาวสาวติรี พรหมศร

1162 นายสทิธิพร พงษส์งวน

1163 นายอนุสรณ์ ยอยรูร้อบ

1164 นางสาวอมรรตัน์ จนัทพนัธ์

1165 นายอษัฎายุท รุ่นเตะ๊
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1166 นายชยัณรงค์ รนืรมย์

1167 นายธนาธิป คลา้ยจนิดา

1168 นายนิพนธ์ สุขสวสัดิ

1169 นายพเิชฐ ศรีสรรค์

1170 นายพรีพงศ์ ขนัทอง

1171 นายสุปชยั มาหา

1172 นายอดเิทพ โกมล
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1173 นายยศธร โชระเวก
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1174 นายจกัรธร รอดผ่องผุด

1175 นายเจษฎา ดวงประทปี

1176 นายเจษฎา วงไพวรรณ

1177 นายเจษฎากร พนัธุด์ี

1178 นายฉฐัวฒัน์ รตันสมบูรณ์

1179 นายณฐัดนยั อนัทะไชย์

1180 นายธนพงษ์ นวพนัธุ์

1181 นายนิตพิล แสงคาํ

1182 นายพงศกร เรืองชยัวุฒคุิณ

1183 นายพรีพฒัน์ อนิทเรืองศร

1184 นายภาณุพงศ์ ศรีสมบูรณ์

1185 นายวทนัย์ ไชยโอสถ

1186 นายวษิณุ ทรพัยเ์สริมศรี

1187 นายศตวรรษ อนิทรจนัทกึ

1188 นายศุภชยั นอ้ยโมลา

1189 นายศุภวชิญ์ บวัคลี

1190 นางสาวสุนิตา ขอ้จกัร

1191 นายสุวจัน์ บุญหนุน

1192 นายอมัรนิทร์ ขาํอยู่
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1193 นายกมล เปรมนิยา

1194 นายวรากร บานชนื

1195 นายสุรเชษฐ์ สายส่อ

1196 นายองักูร ทองลอง

1197 นายอฐัชยั มลูกญัญา
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