
สาขาวิชาบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรม 

0001 นางกนัยารตัน์ สุขะวธันกลุ

0002 นายฉตัรชยั พ่วงสุวรรณ

0003 นายชยันาจ ปนัสนัเทยีะ

0004 นายชยัยนัต์ เจริญโชคทวี

0005 นายเชวง สว่างลาภธรรม

0006 นายแดน ปรีชา

0007 นางสาวธนสร กิรมัย์

0008 นายธาดา เลศิสนิส่งเสริม

0009 นางสาวธิดารตัน์ งามสุวฒัน์

0010 นางสาวนาถนฐัฐา คงดาทรพัยท์วี

0011 นายรณกร กลา้วกิยก์รรม

0012 นางสาวรชัรินทร์ กลุชาติ

0013 นายเรืองชยั ผแดนนอก

0014 นายวศินศกัดิ บญุทองสงัข์

0015 นายสานิตย์ จนัทโร

0016 นางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล

0017 นางสาวสุภานุภทัร วงศภ์ู่ดี

บณัฑติวทิยาลยั

ปริญญาบรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติ
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0018 นางสาวสุมาลี กรดกางกนั

0019 นายสุรเชษฐ์ รกัชอบ

0020 นายเสรี ทองคง

0021 นายอดศิร กาญจนวกิตัิ

0022 นายอาํนาจ ทกัษณิ

Page 2



สาขาวิชาการพฒันาธุรกจิอตุสาหกรรมและทรพัยากรมนุษย ์

0023 นายโกมล บวัเกตุ

0024 นายจกัรพนัธ์ อภนินัทธ์รรม

0025 นางจนิตนา โชควรวฒันกร

0026 นายจริซัย์ เหรียญชยัวานิช

0027 นางสาวชนญัชดิา ขวญัใจ

0028 นายชาติชาย จาดตานิม

0029 นายชนิะพนัธ์ สุขะการผดุง

0030 นางณพชิญา เทพรอด

0031 นางสาวดาริน ชูดวงเกยีรตกิลุ

0032 นางสาวนฤมล ขาวดี

0033 นางสาวบริดตา อนิรญั

0034 นายปิตณิชัศ์ ไชยประเสรฐิ

0035 นายรณพรหม ชนุงาม

0036 นายวสนัต์ พลาศยั

0037 นางสาววจิติรา สรรพอาษา

0038 นายวรีะ เเสงฮวด

0039 นายศกัดสิทิธิ ปญัญาแวว

0040 นางสาวโศภชิฐ์ วงษก์มลเศรษฐ์

0041 นายสมพร นอ้ยสาํราญ

0042 นายสายณัห์ ปานซงั
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0043 นายสุทพิย์ บญุฮก

0044 นางสาวสุภาพร คณาทรพัย์

0045 นายสุรธชั เพยีรประสทิธิ

0046 นายสุริยนั ทองพกิุล

0047 นายเสรมิศกัดิ ยงัยนื

0048 นายอดศิกัดิ วรพวุิฒิ

0049 นายอนุชา กาญจนกุลไพศาล

0050 นางอมรรตัน์ ชมุภู

0051 นางสาวอจัฉรียา รอบกจิ
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สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ 

0052 นายคมัภรี์ ลมิปดาพนัธ์

0053 นายธนากร จนัทรศรีชา

0054 นายวษิณุ เลศิจนัทรางกูร

ปริญญาปรชัญาดุษฎีบณัฑติ
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

0055 นางสาวพชัยา โตบารมกีลุ
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครอืงกล 

0056 นายวรพล กออนนัตชยั
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

0057 นายเฉลมิชนม์ ตงัวชริพนัธุ์

0058 นายชวลติ รกัเหลอื

0059 นายตณิณภพ ดนิดาํ

0060 นายนรินทร์ จรีะนนัตสนิ

0061 นายสุรสทิธิ สงบ
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สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

0062 นายจกัรกฤษณ์ ลทัธวนิชพนัธ์

0063 นายจกัรินทร์ กลนัเงนิ

0064 นายเทพภากร สทิธิวนัชยั
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สาขาวิชาคอมพวิเตอรศึ์กษา 

0065 นายอคัรพล พูลสวสัดิ
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สาขาวิชาเทคโนโลยเีทคนิคศึกษา 

0066 นางสาวกานตสุ์ดา ประกาศวุฒสิาร

0067 นายมนูญ บญุญะ
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สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารเพอืการศึกษา 

0068 นางสาวชนินทร์ ตงัพานทอง

0069 นางสาวชตุริตัน์ ประสงคม์ณี

0070 นางสาวทพิวรรณ มพีงึ

0071 นายธนสาร รุจริา ปีการศึกษา 2563

0072 นายภดูทิ กรรณิการ์

0073 นายวษิณุ นิตยธรรมกลุ

0074 นายศิระนนัท์ บุญยะผลานนัท์

0075 นางสาวสจวีรรณ ปราชญศ์รี
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สาขาวิชาวิจยัและพฒันาการสอนเทคนิคศึกษา 

0076 นายพรีะยศ แกว้ปญัญา
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 

0077 พนัโทจริะพล พณิทอง

0078 นายสุรศกัดิ สวสัดริกัษก์ุล
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สาขาวิชาคณิตศาสตรป์ระยกุต ์

0079 นางสาวกนกวรณัชน์ พารา

0080 นางชนิดาพร ปลมืปรีดาพร
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สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม 

0081 นางสาวปภศัรา ศิริกุลบดี
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สาขาวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมชีวภาพ 

0082 นายวฒันา อจัฉริยะโพธา

0083 นางสาวสริินภา สาสนาม

0084 นางสาวเสาวรส พนมชยั
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สาขาวิชาสถติิประยกุต ์

0085 นางสาวกชพร การุณ

0086 นางสาวกญัณฏัฐธ์นินท์ โสดานิล

0087 นางสาวคณิศา โชติจนัทกึ
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สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

0088 นายเด่นเดช สวรรคทตั

0089 นางเดอืนเพญ็ ภานุรกัษ์

0090 นายปรญิญา นาโท

0091 นายลาภ พุม่หริญั

0092 นางสาววรรณนภา โพธิผลิ

0093 นางศรณัยล์ติา โชติรตัน์

0094 นายสุทศัน์ กาํมณี

0095 นายเอกบดนิทร์ เกตขุาว

Page 19



สาขาวิชาจติวิทยาอตุสาหกรรมและองคก์าร 

0096 นางเจียมจติ จวิะสทิธิกุล

0097 นายสมบญุ อุดมมจุลนิท์
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สาขาวิชาคอมพวิเตอรศึ์กษา 

0098 นางสาวจนัทรเ์พญ็ สนิธเกดิ

0099 นายนฤนาท ลาํใย

0100 นางสาวภานุชนาฎ นรินทร์

0101 นายสุรวรี์ เพยีรเพชรเลศิ

ปริญญาครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมมหาบณัฑติ
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครอืงกลศึกษา 

0102 นายสริินทร์ สายนาํใส
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

0103 นายดฤพล รตันรุ่งงาม
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 

0104 นายกตญาณ พลกลัป์

0105 นายกิติศกัดิ โคมนอ้ย

0106 นายณฐัดนยั ภมูริินทร์

0107 นายบญุเจตน์ แจ่มจนัทร์

0108 นายพรีพฒัน์ ติยวฒัน์

0109 นายโยธิน อภยัสนัติพงษ์

0110 นางสาวรวสิรา บุญทบั

0111 นายวสนัต์ กบกลางดอน

0112 นายสริิราช ปินศิริ

0113 นางสาวสุภาวดี ธรรมดี

0114 นายสุรศกัดิ ไทรไกรกระ

0115 นายอทิธิพล กลบีมณฑา
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สาขาวิชาการบญัชี 

0116 นางสาวทดัฟ้า ลาขณีุ

0117 นางสาวศรีแกว้ อยู่สุข

ปริญญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ
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สาขาวิชาบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรม 

0118 นางสาวกนิษฐา ระวงัถอ้ย

0119 นางสาวกมลวรรณ วสุวตั

0120 นายกฤตชยวญี์ สุนทรธรรมวาที

0121 นางสาวกญัญาภคั มะเดอืทอง

0122 นางสาวกณัธิชา จนัทรอ์ยู่

0123 นายกิตติชยั เสน่หา

0124 นางกลุนิช คณาศรีนุวตัิ

0125 นางสาวเกศนภา สุกคด

0126 นายคณินท์ แดงกระจ่าง

0127 นายจตัรุนต์ เจริญศรี

0128 นางสาวจนัทมิา คณุโฑ

0129 นายจรีพนัธ์ ผวิพงษ์

0130 นายเจษฎาภรณ์ ช่วยรอด

0131 นางสาวฉตัรชนก เกตุวงศ์

0132 นางสาวชนดัดา นวชน

0133 นางสาวชรินทรญ์า ศรีประเสริฐ

0134 นางสาวชญัญานุช ศิลาอ่อน

0135 นายไชยศิริ เสาเวยีง

0136 นายฐติิกร ทรงศร

0137 นางสาวณภทัรชยาภรณ์ ว่องชยัภญิโญกุล
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0138 นางสาวณฐักฤตา นมิสกุล

0139 นางสาวณฐัธิดา นวลละออง

0140 นายณฐัพล สริปิระกายศกัดิ

0141 นายณฐัยุทธ์ ธนาวงศโ์ยธิน

0142 นางสาวณฐัวรรณ สุวรรณนิมติร

0143 นายณฐัวุฒิ ศิริพฒันกลุ

0144 นางสาวดวงกมล ปทมุชาติ

0145 นายตะตยิะ ตยิากาญจนกลุ

0146 นายตนัตกิร ลเีพญ็

0147 นายทรพัยส์นิ รตันะสุขจิตต์

0148 นายธนกร เจริญพนัธุ ์

0149 นายธนพงษ์ พรหมคาํ

0150 นางสาวธนชัญา ยนืมนั

0151 นายธนทั สุทธิมาลย์

0152 นางสาวธญัธร ยาสุข

0153 นายธีรภทัร์ เวทยไ์พศาล

0154 นายนราธิป ธรรมเกษร

0155 นางสาวนทัชา ยนิดเีหมาะ

0156 นางสาวนนัทน์ภสั ยมิมา

0157 นายนิกร บวัแกว้

0158 นายบดนิทรธ์ร บางคา้

0159 นางสาวเบญจวรรณ พลอยดี
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0160 นางสาวปราณี รอดศาสตร์

0161 นายปณัณวชิญ์ ชนิภทัรอฏัฐพล

0162 นายปิยนตัิ ประหยดัยา

0163 นายปิยวฒัน์ เกียรตไิกรวลัศิริ

0164 นายปิยะพล สมิศรี

0165 นางสาวปุณณพฒัน์ อุทธโยธา

0166 นายพงศธร ยางเครือ

0167 นายพงษพ์ชิติ วงษไ์พศาล

0168 นางสาวพรชนก วรสูต

0169 นางสาวพชัราภรณ์ ปานทอง

0170 นายพฒันา จนัทรใ์จทอง

0171 นางสาวพชิชาพร ชาญอกัษร

0172 นางสาวพชิญา ชาญอกัษร

0173 นายพรีะเสฐ โภคนิเอกวฒัน์

0174 นางสาวภคัธีมา ฉายา

0175 นางสาวภทัราภรณ์ นิรสัสยั

0176 นายเมธสั วฒันสนิธุ์

0177 นางสาวเยาวลกัษ์ ศรแีสง

0178 รอ้ยตรีหญงิรภทัภร บุญสง่ศรี

0179 นางสาวรสติา ศิริชยั

0180 นายรชักร เขาวงษ์

0181 นายรชัพล พวงปราง
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0182 นายรชัพล โมทง้

0183 นางสาวรตันา ทองประไพ

0184 นางสาวลลนา วลัลา

0185 นางสาวลดัดาวลัย์ มนตอ่์อน

0186 นางสาววรวี อ่อนชู

0187 นายวรศกัดิ กงัวาล

0188 นายวรากร ช่วยสกลุ

0189 นางสาววรายุภสัร์ ลรีตันา

0190 นายวชัรโชติ ตริวณิชย์

0191 นายวชัระ ลมิศิลา

0192 นายวชัรินทร์ พมิพะวตัิ

0193 นายวชิยุตม์ สุนทรวริิยะวงศ์

0194 นายวรีะศกัดิ แสวงสวสัดิ

0195 นายวุฒนินัท์ กมิสวสัดิ

0196 นายศรราม ทองวชิติ

0197 นางสาวศรีวรนิทร์ ตระกูลฮนุ

0198 นางศศิญดา สาคร

0199 นางสาวศิยาพร แกว้ดว้ง

0200 นายสมพล ภแูช่มโชติ

0201 นายสามารถ แสงแกว้

0202 นางสาวสุฐติา คปุตอ์คัรภญิโญ

0203 นางสาวสุทชิา บุญรอด
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0204 นางสาวสุธาทพิย์ ด่านปาน

0205 นางสาวสุภาวดี แสนวเิศษ

0206 นายสุรฉตัร เอยีมปิยะ

0207 นายสุรพงศ์ โรจนอมัพวนั

0208 วา่ทรีอ้ยตรีเสฐยีรพงษ์ เยยีงวาณิชชกลุ

0209 นางสาวเสมอทพิย์ ปานเจริญ

0210 นางสาวหทยัรตัน์ พานิชนาวา

0211 นางสาวหทัยา มสีมสบิ

0212 นายอนิรุต บญุประเสริฐ

0213 นางสาวอภญิญา อุมณี

0214 นายอรรถสทิธิ ฉายแสงรตัน์

0215 นางสาวองิคว์สิาข ์ จรญัรมัย์

0216 นายอุกฤษณ์ ทลัคาํมลุ
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สาขาวิชาการพฒันาธุรกจิอตุสาหกรรมและทรพัยากรมนุษย ์

0217 นายเจตรนิ กายอรุณสุทธิ

0218 นายณฐัพงษ์ สบืจนัทร์

0219 นายนิธิภทัร ถาวรนารถ

0220 วา่ทรีอ้ยตรีเบญจพล ศรีสนัตธิรรม

0221 นายพรีเชฏฐ์ ลบชา้ง

0222 วา่ทรีอ้ยตรีเมธี พรหมสมปาน

0223 นางสาวรชา ทองใบ

0224 นางวรรณา ไร่ดี

0225 นายสาธิต นกเลศิพนัธุ์

0226 นางสาวอชริญาณ์ กลัป์เสาวภาคยก์ลุ
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สาขาวิชาบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรมและการคา้ 

0227 นางสาวนรีรตัน์ ลรีะเตมิพงษ์

0228 นายอสิราพงษ์ รตันศกัดิ
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สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารเพอืการศึกษา 

0229 นางสาวแสงดาวนั จุลาลกั

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ
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สาขาวิชาการจดัการนวตักรรมเพอืธุรกจิและอตุสาหกรรม 

0230 นายณภทัร มลบตุร

0231 นายศุภณฐั กลนิถอืศิล
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สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 

0232 นางสาวนชิากร โอชา
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สาขาวิชาเทคโนโลยแีละการจดัการสงิแวดลอ้ม 

0233 นางสาวลดาวรรณ์ กุสนัเทยีะ

0234 นางสาวสนัตห์ทยั ฤทธิบตุร
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สาขาวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมชีวภาพ 

0235 นางสาวกมลชนก ปญัโญ

0236 นางสาวนุชนาฏ ช่วยศรีนวล

0237 นางสาวฟาริดา บนิเหม

0238 นางสาวภทัรพร ประโยชนง์าม
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์

0239 นายธวชัชยั เรืองจรสัโรจน์

0240 นายเอกทศัน์ อนิทรพ์รหม
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สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์

0241 นายชานนท์ พูลสนิ
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สาขาวิชาสถติิประยกุต ์

0242 นางสาวขนิษฐา หอสจัจกลุ

0243 นายชาญวทิย์ หอสจัจกลุ ปีการศึกษา 2563

0244 นายชนิวฒัน์ เมอืงแกว้

0245 นายณฐันนท์ โชคสมยั

0246 นางสาวดวงเดอืน พรมวฒัน์

0247 นายนรภทัร ทองสูง

0248 นางสาวปิยธิดา แซสนัเทยีะ

0249 นางสาวพรพมิล บูรณพล

0250 นายศศิพงศ์ กิจสาสน

0251 นายสทิธิชยั นาคพทิกัษ์
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารอาหารและการจดัการ 

0252 นายกิตติภทัท์ อ่วมเทศ
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สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมนัคงปลอดภยัสารสนเทศ 

0253 นายโชคอนนัต์ ปงัเกตุ

0254 นายณพวุฒิ มงิเชอื

0255 นายทศพล ยมตะโก

0256 นายธนภทัร แกลว้กลา้

0257 นายธวชัชยั สมนึก

0258 นายปรชีา หาญยนืยงสกลุ

0259 นางสาวรสัรินทร์ ฐติวิงศธ์นคุณ

0260 นายศกัดสิทิธิ จนัทรปลนิ

0261 นายสุพจน์ บุญเจริญ

0262 นายหยดัซารี เลา๊ะเหละ๊
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สาขาวิชาการสอืสารขอ้มูลและเครือข่าย 

0263 นายศุภวชัร์ โสประดษิฐ ์
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สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

0264 รอ้ยโทโชติระวี หนาแน่น

0265 นายญาณากร รวมสุข

0266 นางสาวธนิษา สงัขแ์สง

0267 นางสาวธญัธิชา นมินวล

0268 นายพงศพ์นัธุ์ แขดวง

0269 นายพชัรณฎัฐ สริิศานตส์กลุ

0270 นายโยธิน คาํนนท์

0271 นางสาวศยามล พดูเพราะ

0272 นายศิริวฒัน์ บวัรอด

0273 นายอรรถพงษ์ สงขาว
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สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพอืการจดัการ 

0274 นายกนตธ์ร อนิทรป์ระสทิธิ

0275 นางสาวกมลชนก เถอืนสุริยะ

0276 นายกญัจน์ เขม็นาค

0277 นางสาวกาญจนา กิจบาํรุงรตัน์

0278 นางสาวกาศิญา กลนิถาวร

0279 นายจริรฐั ศรีโชค

0280 นางสาวจริาพร เทพทอง

0281 นางสาวชชัฎาวรรณ จนัทรป์ระเสริฐ

0282 นายณฐัพงศ์ แหละตี

0283 นางสาวณฐัรดา ดอีารมย์

0284 นายดาํรงพล สุวรรณชาตรี

0285 นายเตชทตั ศิริมยั

0286 นางสาวธนินทธ์ร วาศพฒุสิทิธิ

0287 นายธีรวฒัน์ เพช็รฉาํ

0288 นายนวกาญจน์ นิลประวทิย์

0289 นางสาวปนดัดา ยมีาซา

0290 นางสาวพรพรรณ เจริญศิลป์

0291 นายพทิกัษ์ บวัใหญ่

0292 นางสาวภสัสร สุขมอญ

0293 นางสาวมนิตาภทัน์ อนิทวารี
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0294 นายวฒันพงศ์ ดาํเกลยีง

0295 วา่ทรีอ้ยตรีวรีภทัร แสงทอง

0296 นายวุฒนินัท์ ไชยพรหมนมิติ

0297 นางสาวศศิมา ธนภทัรพ์บิูล

0298 นายศิริพงษ์ ประดษิฐ ์

0299 นางสาวศิริพร มงคลชยัวณิช

0300 นางสาวศิริรตัน์ พรหมดวง

0301 นางสาวสุจรรยา ทบัทอง

0302 นางสาวสุทธิดา ช่างปนั

0303 นางสาวสุธาทพิย์ ปริตตะพงศาชยั

0304 นางสาวสุภลกัษณ์ เจริญธรรม

0305 นางสาวสุภาพร จาํรุราย

0306 นางสาวสุวพชัร จนัทรไ์มตรี

0307 นายอดเิทพ ปานวณิชยกิจ

0308 นางสาวอนงวรรณีญา สวยรูป
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สาขาวิชากระบวนการอตุสาหกรรมเคมีและสงิแวดลอ้ม 

0309 นางสาวกาญจนา เกิดศิริ

0310 นางสาววรีวรรณ จงวุฒิ
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สาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังานและการจดัการ 

0311 นายสุขขี บวัแกว้
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สาขาวิชาการบริหารงานกอ่สรา้ง 

0312 นายเทชฤทธิ ศรีธนาวหะนนท์

0313 นายธนพฒัน์ เอกพงษ์

0314 นายนนทกร เอกวานิช

0315 นายพชร อสิสระโชติ

0316 นายพชัรพงษ์ ชนะกานนท์

0317 นายราชนัย์ ชาชาํนาญ

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ
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สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม 

0318 นายกิตติวฒัน์ รอดสน

0319 นายกิตติศกัดิ ปณัฑรนนทกะ

0320 นายกีรติ กรีกะจนิดา

0321 นายจเร โรจนณ์รงค์

0322 นายจติรทวิสั จติงามขาํ

0323 นางสาวจริภทัร กลุปญัญาพนิิจ

0324 นายจริะวฒัน์ บ่มไล่

0325 นายฉตัร สุขดี

0326 นายฉตัรชยั เหมอืนสะอาด

0327 นายฉตัรพล เสอืพนัธ์

0328 นายชยัพฒัน์ เสวก

0329 วา่ทรีอ้ยตรีหญงิฐติิกาญจน์ ยมิวไิล

0330 นางสาวณฐันนัท์ คงงาม

0331 นายณฐัพงษ์ หมอยาดี

0332 นายณฐัพล ทพัวงศ์

0333 นายธีรพงศ์ ธีรชยัดากุล

0334 นายนพดล จริชัยาธิน

0335 นายปฐมฤกษ์ คาํประดษิฐ์

0336 นางสาวปวณีา คลองงาม

0337 นางสาวปญัจะพร หลมิตระกูล
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0338 นางสาวพรรณพร สุดสนิ

0339 นายพลพล เสอืพนัธ์

0340 นางสาวพชัราพร คาบเพชร์

0341 นายพฒุิ คณะเกษม

0342 นางสาวยุพาภรณ์ มสุิธา

0343 นายวรีะวุฒิ ตนัไพจติร

0344 นายสหรฐั บุญโภคยั

0345 นายสุพจน์ สุริยวรรณ

0346 นายสุรชยั โฆษติานนท์

0347 นายอนนัตช์ยั มงคลปญัญานนัท์

0348 นางสาวอภชิญา สมศรี

0349 นายอคัรเดช แกว้มณี
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สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 

0350 นายชวีนั อรุณแสงมณี ปีการศึกษา 2563
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สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ 

0351 นายเจตนส์ฤษฎิ คงปรชีา

0352 นายทนงศกัดิ บญุญาณ ปีการศึกษา 2563

0353 นายปณุธร กา้นแกว้

0354 นายพรภวษิย์ อุ่นจตัตุรพร

0355 นายวรีะศกัดิ ทรงสุจริตกลุ

0356 นายเสกสรรค์ สุชยัพร
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สาขาวิชาวิศวกรรมขนถา่ยวสัดุและโลจสิติกส ์

0357 นางสาวบุษราคมั อปุรงั
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

0358 นางสาวพริชัชา ตาวยิะ

0359 นายสริวชิญ์ พนัปี

0360 นางสาวสุภสัสร ปรญิญากิจ

0361 นางสาวอรุณาพร บญุช่วย
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครอืงกล 

0362 นายวรีภทัร ตงัตรงคดิ
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สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ 

0363 นายธีรพฒัน์ โนจติร

0364 นางสาววษัฎา ศิริพงษธ์นะ
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สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

0365 นางสาวชาลสิา นามกร
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สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีวิศวกรรม 

0366 นายฐติิกุล กาจธญักจิ

0367 นายณฐัพล ธรรมสุรยี ์

0368 นายอภชิาติ จนิดาวงศ์
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมการกอ่สรา้ง 

0369 นายคุณานนท์ งามขาํ

0370 นายณฐัพล สายตาํ

0371 นายทศันพ์ล อนิตะ๊ปญัโญ

0372 นางสาวเนตรนภา ยะวนั

0373 นายปฐวี ประเทอืงคุณ

0374 นายพชัรพล ทองภกัดี

0375 นายพฒัธนชยั วุฒิโสภณ

0376 นางสาวสุพรรณิการ์ ตุม้เรืองศรี
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมเครืองกล 

0377 นายปรมนิทร์ มาปากจนั

0378 นายไพศาล คุม้วงศ์
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมพลงังาน 

0379 นายชนิวตัร เทพแปง

0380 นายนพสัวนัต์ หนุเจริญกุล

0381 นายพชัรกร แสงบุญ

0382 นายยุทธนา เหลก็ดี

0383 นายสุทศัน์ ศิลาเกษ

0384 นายอนุวฒัน์ ตุม้แกว้
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต ์

0385 นายวชสทิธิ แสงภทัรเมธี

0386 นายวชริวทิย์ ภทัรพงษาธิต
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมยานยนตแ์ละพลงังาน 

0387 นางสาวอณฐัธิชา จนัทะพนัธ์
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกสป์ระยุกต ์

0388 นายนิพนธ์ เอยีมอู ๋
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สาขาวิชาจติวิทยาอตุสาหกรรมและองคก์าร 

0389 นางสาวณฏัธิยา บูรณะพงษ์

0390 นางสาวธนิตา ยมิไทร

0391 นายธเนศพล คลา้ยแขก

0392 นางสาวนาริ กรีตสิถติพร

0393 นางสาวบุศรา เฉียวกุล

0394 นางสาวพรพรรณ หน่อเมอืง

0395 นายภรณภ์ภิฒัณ์ กฤษดาวเิศกศกัดิ

0396 นายยุรนนัท์ ปนังาม

0397 นางสาวสกณุา สามล

0398 นางสาวหทยักานต์ บญุเทยีม

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑติ
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สาขาวิชานวตักรรมและการออกแบบเพอืความยงัยืน 

0399 นายกรณัย์ ประเคนรี

0400 นายชยัมนู ชยังาม

0401 นายชาวี วภิาตะโยธิน

0402 นางสาวยาณี สุทธาวงศ์

0403 นายยุทธพล ตนัตวิรารตัน์

0404 นายวรเมธ ชวนใช ้

ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรมหาบณัฑติ
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