
สาขาวิชาคณิตศาสตรเ์ชิงวิทยาการคอมพวิเตอร ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3353 นายฐติิพงศ์ พรมพุย้

สาขาวิชาคณิตศาสตรเ์ชิงวิทยาการคอมพวิเตอร ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3354 นายก่อลาภ ถริธนบูรณ์

สาขาวิชาคณิตศาสตรเ์ชิงวิทยาการคอมพวิเตอร ์

3355 นางสาวกญัญาณทั มสุกิวงษ์

3356 นายจกัรกฤษณ์ แยม้สุวรรณ

3357 นางสาวชลติา ดุรงคพ์ศิิษฐกุล

3358 นายธนศกัดิ สมรูป

3359 นายธเนศวร บ่งสนิชยั

3360 นายธีรภทัร สงิหบุตร

3361 นางสาวนุชรี หริญัชยั

3362 นายบลัลงัก์ เป็ดทอง

3363 นางสาวปณัฑติา สบืสงิห์

คณะวิทยาศาสตรป์ระยกุต ์

ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ
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3364 นายปณุณวชิ จริายุกาํจร

3365 นางสาวพาทนิธิดา ปินจนิดา

3366 นางสาวพริาภรณ์ กสกิรสุนทรชยั

3367 นายยุทธภมูิ อยู่คง

3368 นายวทญัพณิช เกดิโภคา

3369 นางสาวสุพชัรินทร์ รตันอมรมาศ

3370 นายสุรยุทธ์ วฑิูรสูตร
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สาขาวิชาคณิตศาสตรป์ระยกุต ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3371 นางสาวกาญจนา พวงสเีงนิ

3372 นายกิตติพฒัน์ วาริชอลงัการ

สาขาวิชาคณิตศาสตรป์ระยกุต ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3373 นายพนัธกานต์ ธวชัสุภา

3374 นายเนติพงษ์ สายคง

3375 นางสาวกชพร วงษเ์นตร

สาขาวิชาคณิตศาสตรป์ระยกุต ์

3376 นางสาวกณัฑมาศ รอ้ยคณฑา

3377 นางสาวจารวี งามเสริฐ

3378 วา่ทรีอ้ยตรีฉตัตริน ครองหนิลาด

3379 นางสาวชญานิษฐ ์ ทองบา้นโขง้

3380 นางสาวนทัธห์ทยั มนสัช่วง

3381 นางสาวนริมล บุญสาร

3382 นางสาวปุณฑรกิา เมอืงหงษ์

3383 นางสาวพรพมิล บวัพนัธ์

3384 นางสาวพทุธิดา พลอยศรี
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3385 นายภบูดนิทร์ พนัธุโ์ยศรี

3386 นายภรูินท์ มงคลชนิบุตร

3387 นายระพพีฒัน์ พราหมมนสั

3388 นางสาวลดัดาวลัย์ สุขขี

3389 นายวศัพนธ์ พฒุเกดิพนัธุ ์ ปีการศึกษา 2563

3390 นายศรีธนญช์ พนัสทีา

3391 นายศุภกร วงษฟ์อง

3392 นายสุธินนัท์ สุวรรณพนงั

3393 นางสาวอริสรา ภาโส

3394 นางสาวอกัษราภคั สตัยซ์อื

3395 นายอชัรวทิย์ ทองศรี
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สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3396 นางสาวศุภสิรา เชอืพนัธ์

3397 นางสาวเปมกิา รกัษาพล

3398 นางสาวจฑุาทพิย์ ทองเพชร

3399 นางสาวณฐัพร จกัษต์รีมงคล

3400 นางสาวจริชัญา ประมงกจิ

3401 นางสาวรุ่งไพลนิ เรอืงแสน

สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3402 นางสาวณฐัลภสั วาสยศ

3403 นางสาวศิริมา อคูิอิ

3404 นางสาวธญัชนก โพธิดี

3405 นางสาวเนตรนภา ทาบุญ

3406 นายจริายุ สุขน่วม

3407 นางสาวปภาวรินทร์ ทองเมอืง

3408 นางสาวอสิราภรณ์ เขยีนนุกูล

3409 นางสาวมณีภรณ์ สงัขว์รรณะ
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สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม 

3410 นางสาวกวสิรา อนิไข่

3411 นางสาวกลัยา ทมุทอง

3412 นางสาวกานตธ์ิดา บุตรสุคนธ์

3413 นางสาวจติตราพร ปญัญาสทัโท

3414 นางสาวจรินนัท์ พวงจาํปา

3415 นายจริวฒัน์ วศิวหทยัรตัน์

3416 นางสาวจฑุารตัน์ อนิปญัญา

3417 นางสาวชลดา สระดนิดาํ

3418 นางสาวชลธิชา ผนิใหม่

3419 นางสาวชนินัพร คาํโสภา

3420 นางสาวชตุมิา กนัทกุข ์

3421 นางสาวชตุมิา สุขเกษม

3422 นางสาวฐติาภา วเิชยีรสกุลโชติ

3423 นางสาวณฐัชยา องิพลงัษกีลุ

3424 นางสาวณฐัชตุา อารมณช์นื

3425 นางสาวณฐัธยาน์ อนิธิทสิอน

3426 นางสาวณิชารีย์ กลนิเอยีม

3427 นางสาวธณญัญลกัษณ์ สนิยงั

3428 นางสาวธญัญารตัน์ กองปิน

3429 นางสาวธญัรดา ป้องกนัเพช็ร
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3430 นางสาวธิภาวลัย์ แนวทอง

3431 นางสาวธีรนุช ทองสมบตัิ

3432 นางสาวนพวรรณ โพธิศรี

3433 นายนราธิป ชมุนุม

3434 วา่ทรีอ้ยตรีหญงิบุษกร คงวดัใหม่

3435 นางสาวเบญญาภา เขยีวมณีย์

3436 นางสาวปณาลี ปลาทอง

3437 นางสาวปวนัรตัน์ ท่อนคาํ

3438 นางสาวปาริฉตัร ปถัพี

3439 นางสาวพชรพร พธุธงักูร

3440 นางสาวพนัธุพ์ฤกษา เลยีงผา

3441 นายพทิยาธร เจริญสุข

3442 นางสาวเพญ็ศิริ ทฤษฎสุีข

3443 นายภทัรพล สวา่งใจธรรม์

3444 นางสาวเรณุกา มาลากลุ

3445 นางสาววชริาภรณ์ อทุรกัษ์

3446 นางสาววณิชชากร ชะระ

3447 นางสาววสติา คลา้ยบญุมี

3448 นางสาววสุกาญจน์ ดษิสาคร

3449 นายวรีพล จรภกัดี

3450 นางสาวศศิธร บญุประกอบ

3451 นางสาวศิรภชัสรท์ สุขเจริญ
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3452 นางสาวศิริพร สวยงาม

3453 นางสาวศีลชัญา สุนนัทส์ถาพร

3454 นางสาวศุภธวดี ศรีวรกลุ

3455 นางสาวสรินธร สวา่งศรี

3456 นางสาวสโรชา ทรพัยเ์จริญ

3457 นางสาวสวรส มนัเมอืง

3458 นายสหสัวรรษ วรรณโชติ

3459 นางสาวสุชานนัท์ ธญัญรตัน์

3460 นางสาวสุปวณ์ี มาใหท้รพัย์

3461 นางสาวสุภาวดี จูเปีย

3462 นางสาวสุวรรณา เรียงพล

3463 นางสาวเสาวภา เทศนา

3464 นางสาวโสธิตา หนูเนตร

3465 นางสาวอนงคล์กัษณ์ ใจหมนั

3466 นางสาวอนนัตภรณ์ กอ้นแกว้

3467 นางสาวอภญิญา อนิศรีชนื

3468 นางสาวอรกญัญา กุมพล

3469 นางสาวอริสรา ถาวรพร
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สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3470 นางสาวณฐัชา คงคุม้

สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3471 นางสาวอธิมา โขพ่มิาย

3472 นางสาวเมธาพร แป้นทอง

3473 นางสาวอกัษราภรณ์ เจริญยงิ

สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 

3474 นางสาวกนกภรณ์ กลวัพมิาย

3475 นายกฤษณพนัธุ์ ดวงนิมติร

3476 นางสาวกณัฐกิา สุภาภา

3477 นางสาวจฑุามาศ มาลา

3478 นางสาวเจนจริา ลกัษณ์การดี

3479 นางสาวชตุมิณฑน์ พฒันศ์กัดิ

3480 นายโชตยากร มรรคณา

3481 นางสาวญาธิดา บาํรุงทรพัย์

3482 นางสาวณฐัรดา ทวสีาร

3483 นางสาวดรณีรตัน์ ธารีสุข
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3484 นางสาวธมลวรรณ คงดว้ง

3485 นางสาวนพวรรณ โพภา

3486 นางสาวเปรมกมล ไพรเรอืง

3487 นางสาวพธุิตา กาํปา

3488 นายภทัรดร เขยีวเจริญ

3489 นางสาวภริมพร เอยีดสุย

3490 นางสาวยลรดี ฐานะอดุมมงคล

3491 นายวชริวทิย์ สุขเอก

3492 นางสาววรพรรณ หริรกัษ์

3493 นางสาววรรณกาญ มติรศิริวฒัน

3494 นางสาวศลนิ ทวดสญิจน์

3495 นางสาวสริิพร บรรเทงิใจ

3496 นางสาวสุดาภร เบญ็ชูสทิธิ

3497 นางสาวสุดารตัน์ สทิธิพฒัน์

3498 นางสาวสุวมิล สทัธาธรรม

3499 นางสาวหริญัญกิาร์ กาญจนะ

3500 นายอคัรพฒัน์ อนิทโชติ
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สาขาวิชาเทคโนโลยสีงิแวดลอ้ม เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3501 นางสาวธาราภรณ์ สมยัใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยสีงิแวดลอ้ม 

3502 นางสาวกนกวรรณ ศรีราชพฒัน์

3503 นางสาวกญัญารตัน์ อยู่แทกู้ล

3504 นางสาวกาญจนา แกว้สุวรรณ

3505 นางสาวเขมกิา ทองวจิติร

3506 นายคุณานนต์ พลิา

3507 นายจริสนิ เลศิประเสริฐศิริ

3508 นางสาวจริาภรณ์ นลิวรรณ

3509 นายชชัวาล ศรเีมอืง

3510 นางสาวชดิกมล มณีเติม

3511 นางสาวณภาบงกช คณสริิกุล

3512 นางสาวณฐัชยา เขยีวอ่อน

3513 นายณฐัวุฒิ สาดพุม่

3514 นางสาวดนินา ยุทธโกศา

3515 นางสาวทภิาภรณ์ ชานาเมอืง

3516 นายธนพล ทวผีลอดุมสนิ

3517 นางสาวธชักร บญุวรรณ์
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3518 นางสาวธญัญลกัษณ์ ทองชยั

3519 นางสาวธารทพิย์ ไวยวาสา

3520 นางสาวนพวรรณ บุญกลาง

3521 นางสาวประภาพร แกว้คาํ

3522 นายปิตภิทัร บญุคาํ

3523 นางสาวพรพมิล ชมเดช

3524 นางสาวพลอยชนก วธิิสนิธุ ์

3525 นางสาวพลอยไพลนิ อยู่เลห่ ์

3526 นางสาวเพชรกาญจน์ ลมิบว้น

3527 นางสาววนิชชญา วริิยะสมบตัิ

3528 นายวรพล ณรงคศ์กัดศิิริ

3529 นางสาววลัวรลั ถอืทอง

3530 นางสาววลิาสนีิ ยงตาบ

3531 นายวุฒพิงษ์ กลางประพนัธ์

3532 นายสหศวรรษ ขวญัแกว้

3533 นางสาวสุชาดา สกลุณี

3534 นางสาวสุดารตัน์ บารมี

3535 นางสาวสุภสัสร ศรษีะภูมิ

3536 นางสาวอารยา เฮงประเสรฐิ
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สาขาวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3537 นางสาววริศรา แกว้กลดั

สาขาวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3538 นางสาวศิวพร ศิรสิมัพนัธ์

3539 นางสาวชญัญาวรรณ เจยาคม

3540 นางสาวณฐัธิดา บณัฑติพรรณ

3541 นางสาวศุภาพชิญ์ จติชุ่ม

สาขาวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร 

3542 นางสาวกญัญาพชัร วงขงึ

3543 นายกนัตช์นนต์ ศรีประเทศ

3544 นายกิตติธชั พพิฒันก์จิจา

3545 นางสาวจณิสตา เขยีวฤทธิ

3546 นางสาวจารุวรรณ แกว้นิม

3547 นายจริพฒัน์ ปนักาญจนโต

3548 นางสาวจริาวรรณ แกว้นิม

3549 นางสาวเจนนิสา กลนิกงิ

3550 นางสาวชลลดา แซ่แต ้
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3551 นางสาวทตัพชิา จนัทรผ์อง

3552 นายธีรภทัร จรุงเกียรตวิฒันา

3553 นายธีระพงษ์ ธีรเสนี

3554 นายนวมนิทร์ แกว้พวง

3555 นางสาวนนัทน์ภสั สะโสดา

3556 นางสาวนติิพร เทพมง

3557 นางสาวปวนัรตัน์ หลงทรพัย์

3558 นางสาวพราวพร ระเบยีบ

3559 นางสาวพชิชากร ศรภีู่

3560 นางสาวพชิญาภคั ใยศิริ

3561 นางสาวภษูติา ม่วงสวย

3562 นายวรีภทัร ปีตะกุล

3563 นางสาวศศินภา มะจนัทร์

3564 นายสทิธิชยั หอมหวาน

3565 นางสาวอรทยั บุญสาร
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สาขาวิชาฟิสกิสวิ์ศวกรรม เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3566 นางสาวญาณภทัร ทวทีรพัย์

สาขาวิชาฟิสกิสวิ์ศวกรรม เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3567 นางสาวอาทติยา ทนงค์

สาขาวิชาฟิสกิสวิ์ศวกรรม

3568 นายณนนท์ ชาตวิฒันานนท์

3569 นายณชัพล ววิฒันไ์มตรี

3570 นายเถลงิรฐั โกวนิทสุทธิกลุ

3571 นายพทุธภมูิ สชัฌกุร

3572 นายภคัพล สนิบาํรุง

3573 นางสาวสาลนีิ โสภา

3574 นางสาวสติานนั พฒันรกัษ์

3575 นางสาวอรอมุา ทมิทอง

3576 นายอนัดา สุโงะ๊
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สาขาวิชาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3577 นางสาวพชัรธิดา ศรีสง่า

3578 นางสาวพชิญา นามกลุ

3579 นางสาวสุพชิฌา พนัธนวาทนิ

3580 นางสาวกนกวรรณวจิติร วงศสุ์ข

3581 นายปิยพงศ์ สุขทองงาม

3582 นางสาวสุรางคนา หนูนุ่ม

3583 นายพชิติ มามาตร

3584 นางสาวฐติินนัท์ รมยะสมติ

3585 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญลา

3586 นางสาวศิริพร ปฐมเอม

3587 นางสาวสริินรตัน์ รฐัภมูิ

สาขาวิชาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย ์

3588 นางสาวกชกมล เย็นอก

3589 นางสาวกนกพชิญ์ วทิยานุศิษฐ์

3590 นางสาวกมลทพิย์ เพยีรประกอบ

3591 นายกรรชยั จรีะวงคศิ์ริ

3592 นางสาวกญัญารตัน์ บางทราย

3593 นางสาวกณัหา ราชบุรี
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3594 นางสาวกลัยกร เชาวนิรนาท

3595 นางสาวกานตร์วี ขจรไพร

3596 นางสาวเกศินี สระทองโอน

3597 นางสาวเกษประภา มมีงัคงั

3598 นางสาวขวญัพฒัน์ สทิธิภสัรินทร์

3599 นายจงสุทธา คนเทยีง

3600 นางสาวจารุวรรณ เขยีวสนาม

3601 นางสาวจดิาภา เปียมบุญวงศ์

3602 นางสาวจฑุามาศ ไทยลา

3603 นางสาวชนนิกานต์ สมบญุธวงษ์

3604 นางสาวชนมนิ์ภา เทยีมเมอืง

3605 นายชนะดี เหลาเคน

3606 นางสาวชลธิชา ทองนาค

3607 นายชาคริต ยวงแกว้

3608 นางสาวชนิาธิป สดีาคาํ

3609 นางสาวเซระ สุขเจริญ

3610 นางสาวฐานภา โพธิพลาย

3611 นางสาวฐติินนั คาํกมัพล

3612 นายณฐัพงศ์ ปิยภณัฑ์

3613 นายณฐัวุฒิ โตะ๊เถอืน

3614 นางสาวณฐัสุดา อนุวุฒิ

3615 นางสาวตวงทวิา อยู่พทิกัษ์
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3616 นางสาวธนาภรณ์ หมนืจาํนงค์

3617 นางสาวธรรมาภรณ์ ไถบ้า้นกวย

3618 นางสาวธญัญาเรศ ธาระพนัธ์

3619 นายธีรพล ไปลน่รินทร์

3620 นางสาวนภสัวรรณ จนัทรเ์จริญ

3621 นางสาวนวพร แหนพนัธ์

3622 นางสาวนฏัฐา สุขอาํ

3623 นายเนตรอนนัต์ ปนัแจ่ม

3624 นางสาวบณัฑติา แนวพชิติ

3625 นางสาวบุษยมาศ คาํภกัดี

3626 นายปกรณ์ มสีงัข์

3627 นางสาวปภสัสร พ่วงเนียม

3628 นางสาวปรวรรณ ราชโนนเขวา

3629 นางสาวปวณีธ์ิดา ใจตะ๊มา

3630 นางสาวปาจรีย ์ ใจเพยีร

3631 นางสาวปาริชาติ ใยวงัหนา้

3632 นางสาวปิยะนุช ทองประสาน

3633 นางสาวปุณยนุช การสมดี

3634 นายพงศกร แกว้หลา้

3635 นางสาวพรหมพร พงึสุข

3636 นางสาวพชัรนนัท์ อดุแน่น

3637 นายพชัรพล โนทะนะ
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3638 นางสาวพชัรา กาวติา

3639 นางสาวพชิชากร เกดิศกัดิ

3640 นางสาวเพญ็พชิชา หนูเยาว ์

3641 นายภทัรภมูิ นกแกว้

3642 นายภาณุพงษ์ แสนหาญ

3643 นายภาวุฒิ เพชรทอง

3644 นายภรูินท์ อมรนรชยั

3645 นางสาวมทันียา ประดษิฐศิ์ลปโชติ

3646 นางสาวรตัติยากร โพธิแกว้

3647 นางสาวรามลิ ตาคาํ

3648 นางสาวลลติ คงสกลุ

3649 นางสาววณญัญา เครือชาลี

3650 นายวรปรชัญ์ แจ่มใส

3651 นางสาววรินดา ขนัตยูิ

3652 นายวชัรากร ชพีชูเกยีรติ

3653 นางสาววชิชดุา เฉลยจรรยา

3654 วา่ทรีอ้ยตรีศรณัย์ ศิริคะรินทร์

3655 นางสาวศิมารศั สมาเดะ๊

3656 นางสาวศิริลกัษณ์ สทิธิประการ

3657 นางสาวศุภลกัษณ์ ปญัสุวรรณ์

3658 นายศุภวชิญ์ พฒันคุณเจริญกิจ

3659 นางสาวสม้ กอนแกว้
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3660 นางสาวสริิเกศ คงดี

3661 นางสาวสุเตชนีิ จติรบาํเพญ็

3662 วา่ทรีอ้ยตรีสุทธิพงษ์ ชุ่มฤทยั

3663 นางสาวสุธาสนีิ เมฆาวรรณ

3664 นางสาวสุปราณี หอมชู

3665 นางสาวสุวรินทร์ ประถาทะยงั

3666 นายเสกสรรค์ จนัทรแ์ดง

3667 นางสาวโสภษิฐา ริยาพนัธ์

3668 นายอติรฐั หมนืสอน

3669 นางสาวอทติยา เขมวงค์

3670 นายอภนินัท์ สุมาบตัิ

3671 นายอภศิกัดิ เกษมพนัธ์

3672 นางสาวอรทยั โพธิเทพ

3673 นางสาวอรอมุา บุญทศ

3674 นายอาณฐัพงษ์ จงกรมแกว้

3675 นางสาวอาทติยา หมนืภกัดี

3676 นายเอกภพ ผวิบาง

Page 270



สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3677 นางสาวอาซซี่าร์ ลอดงิ

3678 นายวภูิพล เหรียญศรวีงศ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3679 นายอภสิทิธิ ศรีนวลปาน

3680 นายประสงค์ หาญจริะสวสัดิ

3681 นายปกรณ์ อภริกัษข์ติ

3682 นายศุภกร บุญสูงเนนิ

3683 นายธรรพณ์ธร จติตน์อ้ม

3684 นางสาวนฏัวรรณ แสงสี

3685 นายธีรภทัร สมบตัิวงค์

3686 นายสริวชิญ์ สุวรรณาคนิ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์

3687 นายกฤตนนท์ สอนสงัข ์

3688 นายกฤติเดช เจียวชริะกลุ

3689 นายกฤติน สงัขรตัน์

3690 นายกิตติศกัดิ ปณุยานนัต์
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3691 นายเกา้เสาร์ กุลฑลรตัน์

3692 นายไกรวชิญ์ วงคพ์พินัธ์

3693 นายจริวฒัน์ เผอืดจนัทกึ

3694 นางสาวจริารฏัฐ์ อภคิิรีวงศ์

3695 นายจฑุาภสั ศรีวชิยั

3696 นายเจษฎา นนัติ

3697 นายชนานนท์ ลมิพลาสุข

3698 นางสาวชนิสรา สุวรรณธนานนท์

3699 นายชลกวนิ วตัรศิริทรพัย์

3700 นายชลดรงค์ ดุจจานุทศัน์

3701 นายชลสทิธิ ถาวรยงิ

3702 นางสาวฐติิวรรณ ไพบูลยสุ์วรรณ

3703 นายฐติิศกัดิ สุทธิสุนทรินทร์

3704 นายณพศิษฎ์ กงิไทรงาม

3705 นายณรรถพงษ์ ผลรุก

3706 นางสาวณฐัธิดา รตันภานพ

3707 นายณฐันนท์ นอ้ยสนอง

3708 นายณฐัพล เขยีวแก่

3709 นายเดชาธร เเหลมมว่ง

3710 นายธณนน เฉลมิทอง

3711 นายธนดล ดาผวิดี

3712 นายธนดล เป็งจนัทร์
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3713 นายธนวฒัน์ กลุาตี

3714 นายธีรโชติ อมิอกใจ

3715 นายธีรพฒัน์ หงสว์รพพิฒัน์

3716 นายธีรศกัดิ ประภากรวณิชกลุ

3717 นายนราธิป เภาศรี

3718 นายนรุตมช์ยั หนองหาญ

3719 นายนฤเมษ ธญัพชื

3720 นายนิตพิงศ์ สุขทอง

3721 นายนิธิภทัร กจิสาํเร็จ

3722 นายนิธิศ นิธิมงคลชยั

3723 นางสาวเบญ็ญา ทรพัยว์ฒันานุกูล

3724 นายปภนิวชิ หอมมาก

3725 นายปรวมนิทร์ ผาสุขธรรม

3726 นางสาวประวณีา ดวงจนัทร์

3727 นางสาวปิยากร วงศอ์รยิะนนัท์

3728 นางสาวพริมลตา เงนิงอกงาม

3729 นายพนัธวศิ บูรศิริรกัษ์

3730 นางสาวพไิลวณั คลา้ยสาํเนียง

3731 นางสาวแพรวพรรณ ครา้มภยั

3732 นายภคัพงศ์ คงบาล

3733 นางสาวภณัฑริา นิยม

3734 นางสาวภทัรกนัย์ ทองฤทธิ
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3735 นายภาสวชิญ์ นรอ่อน

3736 นายมาวนิ มหาเรือนลาภ

3737 นายเมธี โพธิยอ้ย

3738 นางสาวรุ่งนภา ทองเทอืก

3739 นายวทญั ู ยงัยนื

3740 นายวรเมธ รงักูล

3741 นายวฒันา ศิริโสภณ

3742 นายวชิญะ เจริญลอืชยั

3743 นายศวสั ทองชวิ

3744 นางสาวโศภนิศ เกลยีงเกดิ

3745 นายสถาพร เออืพฒันา

3746 นายสนิพล จนัทรเ์ศรษฐี

3747 นายสุทธวรี์ เออืบูรณานนท์

3748 นางสาวสุเมธี หนิทอง

3749 นายสุรเดช คาํมลู

3750 นายสุรตัน์ เทพาผ่อง

3751 นายเสกสรรค์ โนนมี

3752 นางสาวหริณัยร์ชั พรวษิณุสกลุ

3753 นายอภสิทิธิ แซ่ตงั

3754 นายอคัรเดช พาพาน

3755 นายองิชรฐั กนัตถาวร
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรข์อ้มูลและการวิเคราะหเ์ชิงสถติิ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3756 นางสาวนภสร สานส่งศกัดิ

3757 นางสาวอกัษราภคั ตูป้ระกาย

3758 นางสาวเรณุกา อไุรงาม

สาขาวิชาวิทยาศาสตรข์อ้มูลและการวิเคราะหเ์ชิงสถติิ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3759 นางสาวนโิลบล นอ้ยฉวี

สาขาวิชาวิทยาศาสตรข์อ้มูลและการวิเคราะหเ์ชิงสถติิ 

3760 นายชตุพินัธ์ พลเหตุ

3761 นางสาวดวงฤดี รตันกูล

3762 นายปกป้อง ตาเนตร

3763 นางสาวปภสัรา คาํเพชร

3764 นายปณัณทตั เลศิสกุลเจริญ

3765 นายยุทธนนัท์ คงนุย้

3766 นายวรีภทัร วรรณทอง

3767 นายศุภกจิ ไตรภาณุกลุ
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางอาหาร เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3768 นางสาวพอฤทยั เพญ็บูรณสนัติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางอาหาร 

3769 นางสาวกชกร บรรดาศกัดิ

3770 นางสาวกญัญาณฐั อนิเมอืง

3771 นายคุณานนต์ ตปนียากร

3772 นางสาวจรญัญา กาญจนกงัวาฬกลุ

3773 นางสาวจริชัญา หนัศรี

3774 นางสาวชนญัชดิา ตวิทอง

3775 นางสาวชนิกานต์ ตรีพงษก์รุณา

3776 นายชยนนัต์ ชยวาณิชกลุ

3777 นางสาวณฐัชนนัท์ มงัประเสรฐิ

3778 นางสาวณฐัสุดา พลายละมลู

3779 นางสาวทศัพร สโมสร

3780 นางสาวธญัชนก โยสะมา

3781 นางสาวธญัพชิชา คงมนสั

3782 นางสาวนริศรา บุบผา

3783 นางสาวนวมล อรญัชยัเวช

3784 นายบรุินทร์ ใชส้มบญุ
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3785 วา่ทรีอ้ยตรีปฏยุิทธิ ศิริสุขโภคา

3786 นางสาวปริฉตัร ช่างประดษิฐ

3787 นางสาวพรลภสั แซ่ฮงั

3788 นางสาวเฟืองลดา มนตช์าตรี

3789 นางสาวภานุมาศ สญัญาใย

3790 นางสาวภริมยา สุปะติ

3791 นายศรณัย์ จนัทรม์ณี

3792 นายสหราช จาํปาเรอืง

3793 นายสนัตเิทพ เหลอืงวบิูลยพ์ร

3794 นางสาวสุธาสนีิ ปวุตตานนท์
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สาขาวิชาสถติิธุรกจิและการประกนัภยั เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3795 นายธีธชั ตงัมนั

3796 นายนที ปญัญาสหี ์

3797 นางสาวธนพร ชมพูนุท

3798 นางสาวณฐัฤดี บตุรเสถยีร

3799 นายภาคภูมิ จนิดวง

3800 นายกาจชพล ศรีโยธี

3801 นางสาวมชัฌมิาย์ จารุพงศจ์ติรตัน์

3802 นางสาวบุญญสิา ปาริยฉตัรกลุ

3803 นางสาวมสัฤณ นพศรี

สาขาวิชาสถติิธุรกจิและการประกนัภยั เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3804 นางสาวธนิยา หมอแสน

3805 นางสาวธญัญลกัษณ์ เพช็รสวา่ง

3806 นายศรณัย์ ถาวร

3807 นายจกัรพนัธ์ สาระรตัน์

3808 นายธยาน์ สุวรรณศรี

3809 นางสาวกุลทรพัย์ ชูสุข

3810 นางสาวกญัญาณฐั แสนศิริ

3811 นางสาวพลอยรวี ภาคอนิทรีย ์
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3812 นางสาวไอรดา สขีาํ

3813 นางสาวณิชารีย์ ปาณะศรี

3814 นายธนนท์ วชริไชยการ

3815 นางสาวบุษบา ศีลาอ่อน

3816 นางสาวธวลัรตัน์ วรรณา

3817 นางสาวเขมกิา เขมกิตติพงศ์

สาขาวิชาสถติิธุรกจิและการประกนัภยั 

3818 นางสาวกนกวรรณ สงิหลสาย

3819 นางสาวกฤติมา โกมลจนัทร์

3820 นางสาวกณัฐมิา แสงบดุดา

3821 นางสาวกิรณา จวนงาม

3822 นายจกัรกณพ วติตินานนท์

3823 นางสาวจดิาภา ทนิาเทศน์

3824 นางสาวเจนจริา พวงสนัเทยีะ

3825 นางสาวฉนัทช์นก แซ่โงว้

3826 นายชญานว์ตั มาตระกูล

3827 นางสาวชญานิศ ผลบรรจง

3828 นางสาวชญานิศ เพมิพูล

3829 นายชยัธชั ทวปีวรเดช ปีการศึกษา 2563

3830 นางสาวชตุนิภา นาํทรพัย์

Page 279



3831 นางสาวชตุพิฒัน์ มงคลวณิชยา

3832 นายโชติวทิย์ วฒันภญิโญ

3833 นางสาวฐวมลวรรณ ฉิมศร

3834 นายณพทศัน์ ทองญวน

3835 นางสาวณฏัฐพร สุขกอ้น

3836 นางสาวณฐัริกา บญุสาํรวย

3837 นางสาวณฐัวดี วลิยัฤทธิ

3838 นายตราภมูิ คงสมบตัิ

3839 นายถริายุ สุวรรณตระการ

3840 นางสาวธนพร รงัสธิาดา

3841 นางสาวนนทกิานต์ มากพชิยั

3842 นางสาวนริศรา ทองขาว

3843 นายนลธภทัร มนตรี

3844 นางสาวนลนิทพิย์ หลงพมิาย

3845 นางสาวนทัธมน จนัทรอ์าํพร

3846 นางสาวนนัทน์ลนิ ผงึแกว้

3847 นางสาวนนัทชัพร มาบุตร

3848 นางสาวนยิะดา สุระคุปต์

3849 นายบูรณพ์ภิพ ทยาพรพพิฒัน์

3850 นางสาวปทติตา นามสวย

3851 นางสาวปนดัดา คาํสุขมุ

3852 นางสาวปรางคช์มพู อาํอุ่น
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3853 นายปราณนต์ เพมิสวสัดิ

3854 นางสาวปวรศิา นาวานอ้ย

3855 นางสาวปวณีภสัร์ รงัสทิธวิรางกูร

3856 นางสาวปิยภรณ์ เอยีมมี

3857 นางสาวพรธิรา ทวปีรชีาชาติ

3858 นางสาวเมลานี จติสุภารตัน์

3859 นางสาวรมณ มณีอนิทร์

3860 นางสาวรวพิร ขวญัแดง

3861 นางสาวรวสิรา สุกนัโท

3862 นางสาวรงัสยิา มนูกลุ

3863 นางสาวรชันก ราชรามทอง

3864 นางสาวเรอืงรดา ภูมขินัธ์

3865 นางสาวลลดา ชาลประเสริฐ

3866 นางสาวลลติา แซ่เฮง้

3867 นางสาววริศรา สุดเวหา

3868 นายวชิยุตม์ สวนภกัดี

3869 นายวทิยา ศาลาทอง

3870 นางสาวศศิมา วงคส์าย

3871 นายศุภเศรษฐ เบญ็จวไิลโกศล

3872 นางสาวโศภษิฐา ทพิยศ์กัดิ

3873 นางสาวสริิลกัษณ์ นวลปาน

3874 นางสาวสุกฤตา มแีกว้
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3875 นางสาวสุภาณี วุฒริะวฒัน์

3876 นางสาวเสาวลกัษณ์ มหาสวสัดิ

3877 นางสาวอชริตา กติยารกัษ์

3878 นายอธิพชัร์ เลศิสนิชนานนท์

3879 นายอธิวฒัน์ รุ่งโรจน์

3880 นางสาวอภชิญา ฉนัทหริญั

3881 นางสาวอภชิญา วงศห์ลวง

3882 นางสาวอรวรรณ เยาวขนัธ์
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สาขาวิชาสถติิประยกุต ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3883 นางสาวสโรชา จนัทรเ์คน

3884 นางสาวจฑุามนิ ตงัมโนกลุ

สาขาวิชาสถติิประยกุต ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3885 นายอติวณัณ์ ฟองสุวรรณ์

3886 นางสาวณฐัวรรณ หมวกสา

3887 นายสหสัวรรษ ธิตธิรรม

3888 นางสาววไิล ดนตรีรส

3889 นางสาวอาภารตัน์ ตระกูลสุนทร

3890 นางสาวธนพร ทพิภรตระ

สาขาวิชาสถติิประยกุต ์

3891 นางสาวกงิดาว ดารา

3892 นางสาวเก็จมณี จเริกรมัย์

3893 นายชนสรณ์ เกษณียบตุร

3894 นางสาวชยุดา แซ่เลา้

3895 นางสาวชลดา เพมิพูล

3896 นายชลสทิธิ ไชยฮะนิจ
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3897 นายไชยเชษฐ์ เนตรชลายุทธ

3898 นายไชยศกัดิ ฉบบัตรง

3899 นางสาวณฐันนัท์ งานวอ่ง

3900 นายณฐัภทัร สงิหสู์ง

3901 นางสาวณฐัมล ไชโยกลุ

3902 นางสาวธญัสุดา ขนัติไพศาลสกุล

3903 นายธีรภทัร เมธาพพิฒัน์

3904 นางสาวนริศรา เกตุอูต๊

3905 นางสาวนวลอนงค์ ตรีวงค์

3906 นางสาวบุญญารกัษ์ อยู่ฤทธิ

3907 นางสาวปริชญา ชลสนิธุ์

3908 นางสาวปิยธิดา ประทมุทอง

3909 นายยอดชาย ทรงประโคน

3910 นายวงศธร สุขลมิ

3911 นางสาววนสัสยา กองเพชร

3912 นางสาวศศิวมิล บวัดี

3913 นางสาวศุภกานต์ ปรีชากานตส์กุล

3914 นางสาวสุนนัทนีิ พุ่มพวง

3915 นางสาวสุภาพร ใจจนัทร์

3916 นางสาวสุภาพรรณ ใจเย็น

3917 นางสาวเสาวลกัษณ์ พานเพง็

3918 นางสาวอรพติรา แสงสวา่ง

3919 นางสาวอาทติยา เกดินิมติร
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สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3920 นางสาวศิรดา สารสุวรรณ

3921 นางสาวศิศิรา ศิวะวชิชกิจ

3922 นางสาวนภสร วรอนุวฒันกุล

3923 นางสาวจรินนัท์ เจียรจรูญศรี

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์

3924 นางสาวเจนจริา ธงสถาพรวฒันา

3925 นางสาวชนมณี แกว้ศิริ

3926 นายชนวรี์ มงิสนัเทยีะ

3927 นางสาวชนิษฐา รอดชมุ

3928 นายณนนท์ แกว้ประไพ

3929 นางสาวณฐัวดี คงดี

3930 นายธนภทัร ตงัสถริภกัดี

3931 นายธีรเดช เปลง่ศุภมงคล

3932 นางสาวนริศรา รุ่งเรือง

3933 นางสาวปานไพลนิ บญุญฤทธิ

3934 นางสาวพณัณธ์ิตา ธนะสมบตัริตัน์

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
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3935 นางสาววรรณิศา บุตรชานนท์

3936 นางสาววจิติรา ฮานาฟี

3937 นางสาววภิาวี ลมิธนกจิ

3938 นางสาวศรสวรรค์ จตรุสักรพฒัน์

3939 นายศิวชั อรรคเวที

3940 นางสาวสกลสุภา เวชวริยิพาณิชย์

3941 นางสาวสมติรา คาํจนัทรห์อม

3942 นางสาวสริชัชา ศรนีาค

3943 นายสุริยา สุโพธิ

3944 นางสาวสุวรรธนะ ตตยิพรสุข

3945 นางสาวหนงึฤทยั ผวิอ่อนดี

3946 นางสาวหสัตก์มล คงเทพ
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สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอเิลก็ทรอนิกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3947 นางสาวพรรณพชัร เจษฎานนท์

สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอเิลก็ทรอนิกส ์

3948 นางสาวกชรตัน์ ผ่องใส

3949 นายกรวชิญ์ ดารามาศ

3950 นางสาวชลุขีวญั ฉออ้นโฉม

3951 นางสาวณฏัฐานิกร ช่างแยม้

3952 นายณฐันยั กงิแกว้

3953 นายธนบูรณ์ ชูศรี

3954 นายธนาพล พฤตเิจริญ

3955 นายพลภมูิ โคว้ไพโรจน์

3956 นายรชัตศ์กัย์ แสนสทิธิโชค

3957 นางสาววรวรรณ กลนิขจร

3958 นายอธิวฒัน์ เสตสุวรรณ
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