
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3959 นายภบูดี กลนิโอชา

3960 นายณฐันนัท์ ถนอมรอด

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3961 นายภาคนิ คาํศิริ

3962 นายวงศพทัธ์ ปรชัญาเกรียงไกร

3963 นางสาวเจษดาพร เพช็รเทศ

3964 นายรฐัพล สนนัเออื

3965 นายสุเมธ ศรีทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3966 นางสาวกนกพรรณ เพง็บุบผา

3967 นางสาวกรพนิธุ์ อนิทรเ์ฟือง

3968 นางสาวกรยมล ปึงผลพูล

3969 นายกฤษฎกีา วงษสุ์บรรณ์

คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอตุสาหกรรม

ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑติ
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3970 นายกิตติศกัดิ ธรรมวฒันา

3971 นางสาวจฑุามาศ ถาชนื

3972 นางสาวเจนจริา อกัษรศิริภทัร์

3973 นายชญานิน นาคคงแกว้

3974 นายชนวฒัน์ ปึงวงศานุรกัษ์

3975 นางสาวชนิตา ศิลานฤธานนท์

3976 นายชษิณุพงศ์ บญุเสริม

3977 นายณฐัดนยั โทเจริญ

3978 นายเดโชชยั พนัสอาด

3979 นายธนทตั พงึเงนิ

3980 นายธนธรณ์ เปรมปราณี

3981 นางสาวธญัธร ส่งเสรมิ

3982 นายนนทพทัธ์ บญุมานาํ

3983 นางสาวนริศรา จนัทรจ์ริาวจิติร

3984 นายนนัทวฒัน์ เดมิทาํรมัย์

3985 นายนิตพิฒัน์ พงศส์รรค์

3986 นายนิธิศ บตุรวงศ์

3987 นายนิพฒันพ์งศ์ ฤทธินาคา

3988 นางสาวบุญสติา ออ๊กซู

3989 นายปฐภพ ชนืสอาด

3990 นางสาวปิยนุช เทพอาษา

3991 นางสาวผานิตย์ เลอืนลอย
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3992 นายพชัรพงษ์ ยงัยมิ

3993 นางสาวพชิญานิน แกว้พทิกัษ์

3994 นางสาวเพชรลดา ทองการ

3995 นางสาวภทัราพร พรหมสุรภทัร

3996 นางสาวภทัราภา มเีทศ

3997 นายภบูดนิทร์ เสยีงดี

3998 นางสาวเยาวภา นาคใหม่

3999 นายรชัพล แยม้คลา้ย

4000 นางสาววจิติรา กุลณาภมูิ

4001 นายวุฒพิงศ์ ผลงาม

4002 นางสาวศิรประภา เลศิศกัดวิมิาน

4003 นายศุภวชิญ์ เทพสุริยาเวช

4004 นางสาวสมฤทยั อนิทพนัธ์

4005 นายสหรฐั นามไธสง

4006 นางสาวสริภทัร วนิทะชยั

4007 นางสาวสริินดา ลาดบวัขาว

4008 นางสาวสุพรรษา แกว้สมภกัดิ

4009 นางสาวสุพตัรา เกลยีงชู

4010 นางสาวเสาวรจน์ สมเหมาะ

4011 นายอธิวฒัน์ ใจกลา้

4012 นายอนุชา มลูดบั

4013 นายอรรถกร แกว้ภกัดี

4014 นางสาวอรวรรณ กา้นกงิ

4015 นางสาวอรุณี หมวกพมิาย
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สาขาวิชาคอมพวิเตอรช่์วยออกแบบและบริหารงานกอ่สรา้ง 

4016 นางสาวขนิษฐา ผสมทา

4017 นายจลุจติต์ โพธิสรอ้ย

4018 นางสาวชนิสรา จติจนิดา

4019 นางสาวญาดาภบูดี ศรทีาหาญ

4020 นายณฐัวุฒิ นาคประเสริฐ

4021 นางสาวทวิาทพิย ์ สุทธภกัดี

4022 นายธนพล ภษิชัรกัษว์งศ์

4023 นายธนากร งอกโพธิ

4024 นายธนาธร พรมณี

4025 นางสาวธนาภา นรารกัษ์

4026 นายบาซมิ ถูกเหมาะ

4027 นางสาวปนดัดา พรมสระนอ้ย

4028 นายปรชัชรนิทร์ วุฒิทรงสกลุ

4029 นายปรชีา มณีรตัน์

4030 นางสาวปทัมพร ดาํรงธรรมนูญ

4031 นางสาวพมิลพรรณ ประเสรฐิสงัข ์

4032 นางสาวมลฑกรานต์ ทรพัยส์าํราญ

4033 นายสรวชิญ์ จนัทรม์าก

ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ
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4034 นายสุทธิชยั จริพฒัพร

4035 นายสุทธิเดช กอ้นทอง

4036 นางสาวอรอนงค์ สารี
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สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม เกยีรตินิยมอนัดบั 2

4037 นายณฏัฐน์นท์ กลา้หาญ

4038 นายไกรศกัดิ หาญตรงสนิ

4039 นางสาวรุจยา เกตสุุวรรณ์

4040 นางสาวอารียา ศรีวงษ์

4041 นางสาวชลธิชา สายเสมา

4042 นางสาวภทัรนนัท์ โฆษติวฒัน์

4043 นางสาวจริยา หาโหยก

4044 นางสาวองศา ศรลีะผา

สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม 

4045 นางสาวกนกวรรณ เสมคาํ

4046 นางสาวกฤษนี ตรีสงฆ์

4047 นายกานตด์นยั ลาํเลศิ

4048 นางสาวกงิแกว้ สุนา

4049 นางสาวกุลธิดา กงึวงค์

4050 นางสาวเกวลณิ บางบ่อ

4051 นายเกยีรตคุิณ แววนาํ

ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ
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4052 นายโกวทิย์ เนินพยอม

4053 นางสาวเขมาพร พลดงนอก

4054 นางสาวจติราพร เทพกลาง

4055 นางสาวเจนจริา บุตรลกัษณ์

4056 นางสาวชนิกานต์ เจริญส่ง

4057 นางสาวฐาณมาศ เหมนั

4058 นายฐติาณนน์ นางงาม

4059 นางสาวฐติิมา สเีหลอืง

4060 นายณฐัภทัร บุญเจริญ

4061 นางสาวณิชารีย์ แพงแสงสุข

4062 นายตณิณภพ เชยีวชาญ

4063 นายทรงธรรม รงัสรรค์

4064 นางสาวทดัดาว จติตป์ระสงค์

4065 นางสาวธิดาญา การะเกตุ

4066 นายธีรร์ฐั รตันพ์งศพ์ร

4067 นายนิพล จนัพลแสน

4068 นางสาวเบญจมาศ เกดิกญุชร

4069 นายประทปี นามชารี

4070 นายประเทอืง นามชารี

4071 นายปองพล พวงชะอุ่ม

4072 นางสาวพรรณรตัน์ สายบวั

4073 นางสาวพชิชาภรณ์ ชาตตระกูล
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4074 นางสาวแพรวพรรณ ภมุมาลกัษ์

4075 นางสาวฟ้าใหม่ ปราณี

4076 นางสาวมลัลกิา ช่วยณรงค์

4077 นางสาวรตัตวลัย์ นิยมสุข

4078 นางสาววนิดา เพมิพร

4079 นายวรวชิ ชาํนาญชล

4080 นายวรุฒ อนิทรสุขศรี

4081 นายวสนัต์ เกตแุกว้

4082 นางสาววภิวานี ทองเงนิ

4083 นางสาวศศิมาภรณ์ สหีะวงค์

4084 นายศกัดพิฒัน์ กอบสมบตัิ

4085 นางสาวศิรดา เปลอืงนาผล

4086 นางสาวศิริลกัษณ์ พนันาพบ

4087 นางสาวศิริวรรณ ดาลบดิา

4088 นายสริวชิญ์ คาํศิริ

4089 นางสาวสุธิกานต์ พูนสนิรุ่งโรจน์

4090 นางสาวสุภสัสร ลมิเจริญ

4091 นางสาวสุภาภรณ์ เกตุพนัธ์

4092 นายสุรวุธ กลนิเอยีม

4093 นายเหมภาส กาบบาลี

4094 นางสาวอภวิรรณ ปานบา้นแพว้

4095 นางสาวอมรรตัน์ เกษประดษิฐ ์
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4096 นายอรรถพล ลานุช

4097 นางสาวองัศณา วชิาคาํ

4098 นางสาวอารดา เวศยวรนนัท์
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สาขาวิชาเทคโนโลยเีครอืงจกัรกลเกษตร 

4099 นายชนินธร นอ้ยบวัทพิย์

4100 นางสาวณฐัธิดา หนูขวญั

4101 นายณฐัพล ลขิติปญัญา

4102 นายณฐัภาส สรรเพชญณรงค์

4103 นายธนกร กลงึกลม

4104 นายธเนศพล สุทธิจติไพศาล

4105 นายธญัวรตัน์ ชตีา

4106 นายนที วรรณกลุ

4107 นางสาวนนัทชัพร หว้ยใหญ่

4108 นายนิตธิร คงคา

4109 นางสาวบุณยนุช ศรีจนัทร์

4110 นายปพนธีร์ เอยีมประไพ

4111 นายพทิกัษ์ ภารแผว้

4112 นายพรีวชิญ์ ศรีคาํ

4113 นายราเชน วสุิธงั

4114 นางสาวรุ่งนภา สบิพทุธ

4115 นายวชิยั สุวรรณชยั

4116 นายวรีวฒัน์ วงศสุ์วรรณ์

4117 นายศกัรินทร์ เลศิฤทธิพงศ์

4118 นายสริเศรษฐ์ นิรมติรมหาปญัญา

4119 นางสาวอรวรรณ โพธิศรี
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สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

4120 นายวชัรพล โพธิ

4121 นายวชัรากรณ์ ตงัรตันสมบูรณ์

4122 นายธาดา สริิบุญมโน

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

4123 นายกวนิท์ ทรวงแกว้

4124 นายกิตตินนัท์ บุญรตันป์ระพนัธ์

4125 นายภดูทิ รตัตศิ์ริ

4126 นายดุสติ สหนานาพฤทธิ

4127 นายเอกรตัน์ สงิหล์อ

4128 นายวงศพทัธ์ ฉตัรวชิยัธีระ

4129 นางสาวรุธิรา มะลทิอง

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4130 นายกิตติธชั แซ่เตียว

4131 นายกิตติศกัดิ บญุรตันป์ระพนัธ์

4132 นายคณากร เพลนิบญุ

4133 นางสาวจารุวรรณ กลมกลอ่ม

4134 นายจริภทัร หร่ายรตัน์
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4135 นายชยัสทิธิ ขาํฉา

4136 นางสาวฐติิมา จนัทรพ์ทิกัษ์

4137 นางสาวณกญัญา สงิหจ์นิดา

4138 นายณฐัดนยั นาคพนัธุ ์

4139 นายณฐันนท์ ปาทสิา

4140 นายณฐันนท์ ศฤงคารินทร์

4141 นายณฐัวุฒิ ชสูกลุ

4142 นางสาวทศันีย์ บญุเตียม

4143 นายเทยีรซี เอยีมสะอาด

4144 นายธนกร คลา้ยสุรนิทร์

4145 นายธนกิต ทรพัยป์ระกอบ

4146 นายธนโชติ วฒันศิริ

4147 นายธนภทัร มณัยานนท์

4148 นายธนวรรษ เลศิลาํยอง

4149 นายธราเทพ เกิดบุญ

4150 นางสาวธนัณ์ชนกภ์ วเิชยีร

4151 นางสาวธนัยา นิลจนิดา

4152 นายธาดา ภมุรินทร์

4153 นายธิติพงษ์ โพธิ

4154 นายธิติพงษ์ สุภานิชิ

4155 นางสาวนภสัสร นิตยพร

4156 นางสาวนฐัสุชา สุวรรณปฐพี

4157 นายนทัธพงศ์ รูปงาม
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4158 นางสาวนนัทกุล อมัเรศ

4159 นายนิรุต นามเมอืงคุณ

4160 นายบวรศกัดิ นวลฉวี

4161 นายปกรณ์ มนัพรม

4162 นางสาวปณิดา จาํนงบญุ

4163 นางสาวปรียาภรณ์ พูลสวสัดิ

4164 นายปาราเมศ สุขสา

4165 นายพรีวชิญ์ จนัทนวเิชยีร

4166 นางสาวภทัรวดี อนิทรพยุง

4167 นางสาวรตันา แปงสาย

4168 นายวชริ แหยมนมิ

4169 นายวรรธนะ ช่วงชยั

4170 นายวจิกัษณ์ มหาพบูิลย์

4171 นายเวชพสิฐิ สุรินทร์

4172 นายศาศวตั จนัทนวงษ์

4173 นางสาวสุนิสา วงศพ์รม

4174 นางสาวสุนิสา หวงัสวสัดิ

4175 นางสาวสุริษา พรมแดง

4176 นางสาวอธิชา บุนนาค

4177 นายอนุชติพงษ์ เย็นหา

4178 นายอมรเทพ ธรรมเมธา

4179 นายอษัฎาวุฒิ มสิภกัดิ

4180 นายอานนัดา ทองตะเภา
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