
สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3119 นางสาววรรณฤดี ชะนะอนิทร์

สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3120 นายณฐัเกยีรติ ขนุแกว้

3121 นางสาวกุง้นาง หน่วยวฒันา

3122 นายวชริวทิย์ วงศภ์กัดี

3123 นางสาวกชกร ขวญัชนื

3124 นายวรพล มหาชยั

3125 นายวรีชยั ปลอดแกว้

3126 นางสาวอรญัญา ประจญกลา้

สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์

3127 นางสาวกนิษฐา โกอนิตะ๊

3128 นางสาวกมลวรรณ แดงศรี

3129 นางสาวกมลวรรณ อนนัต์

คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม

ปริญญาครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมบณัฑติ
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3130 นายกรวชิญ์ สกลพงศไ์พโรจน์

3131 นางสาวกฤติยาภรณ์ นิจภตัร์

3132 นายเกยีรตคุิณ เคลอืนุตยางกูร

3133 นายเกยีรตศิกัดิ เพช็รมาก

3134 นายไกรวชิญ์ วภิากูล

3135 นายจลิลาภทัร คงเรือง

3136 นางสาวชลธิชา สมีนัตะ

3137 นางสาวชลธิดา โพธิเงนิ

3138 นายชยัสทิธิ ประจงจติร

3139 นางสาวญาสุมนิทร์ บญุถาวร

3140 นางสาวณฐักานต์ สาลสีาย

3141 นางสาวณฐัฐาภรณ์ แสนช่าง

3142 นางสาวณฐัธิดา ลาภมี

3143 นางสาวณฐัวดี ชเูมอืง

3144 นายธิติสรณ์ ภาวสทิธิ

3145 นางสาวเบญจวรรณ นาคะ

3146 นายปญัญา เทอืกมลู

3147 นางสาวพรชติา พาโอภาส

3148 นายภมูนิทร์ ช่วยรมัย์

3149 นางสาวมณฑา ปฏสินธิ

3150 นางสาววรรณพร ทองมลู

3151 นางสาววรรณษา พฒันา
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3152 นายวชัรวทิย์ จนัทรพ์ทิกัษก์ุล

3153 นายวสันพ์ล แกว้จรสัธนากลุ

3154 นายสรยุทธ ชชัราวรรณ

3155 นายสุกญัจน์ แซ่เหลยีง

3156 นายสุรพศั สุขสวสัดิ

3157 นายอธิราช แกว้สถติย์

3158 นายอาสาฬ เครอืงสกลุ
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สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3159 นายต่อศกัดิ บญุไทย

3160 นางสาววชริวรรณ จนัทเขตต์

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติและอตุสาหการ 

3161 นายกิตติภพ นิธิธนกติติ

3162 นางสาวเกษฎาพร พกิลุทอง

3163 นายจรีะศกัดิ นาเวยีง

3164 นายณฐัพงศ์ จนัทร

3165 นางสาวดวงพร ชณิบุตร

3166 นายทวศีกัดิ กงัหนั

3167 นางสาวธนาภรณ์ ธิตามาตา

3168 นายปรชัญา บญุมี

3169 นายไพรชั จนัทรแ์จ่มหลา้

3170 นายภทัรวตั คลา้ยมติร ปีการศึกษา 2562

3171 นางสาววนัวสิาข ์ แยม้จนัทกึ

3172 นางสาววจิติรา ใจแสน

3173 นายสมพล โพคาํ

3174 นายอกนิษฐ์ ผดุงเรืองกิจ

3175 นายอดศิร พูลศรีสวสัดิ

3176 นางสาวอรอมุา ปฏสิงัข ์
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครอืงกล เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3177 นายจกัรมงคล พรหมบตุร

3178 นางสาวสุพตัรา พฒัชนะ

3179 นางสาวหทยัรตัน์ เครือทตั

3180 นายสุทธิรกัษ์ แปงเครอื

สาขาวิชาวิศวกรรมเครอืงกล 

3181 นายณฐัวุฒิ ทนัประโยชน์

3182 นายทววีฒัน์ พนัธส์วสัดิ

3183 นายทศพล เบญจพทิกัษด์ลิก

3184 นายธนาดล กวัะขนุทด

3185 นายธีรเจต เสยีงเพราะ

3186 นายธีรชั ศรีสุวรรณ

3187 นางสาวภทัทยิา ศรีมณีพนัธ์

3188 นายเมธสั รีตานนท์

3189 นายรชัพล หลวงพทิกัษ์

3190 นายฤทธิไกร อนิตะ๊ขตัิ

3191 นางสาวศิริพร เกดิวนั

3192 นายสุทธิภทัร พ่วงพวงงาม

3193 นางสาวอรวี ขมุมนิ
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3194 นายรุ่งโรจน์ ฤทธิชยั

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3195 นายชลชาติ ฉวยกระโทก

3196 นายประภวษิณุ์ อนิทนาคม

3197 วา่ทรีอ้ยตรีหญงิชญัญาณภ์ชั มะโนรา

3198 นางสาวพศุรพี โสภานุมาศ

3199 นางสาวกรกมล จงมสุีข

3200 นายกฤษฎา อ่อนศรี

3201 นายเจตรนิ แซ่ลมิ

3202 นายมนสัชยั มเีพยีร

3203 นายขวญัชยั สกุลตา

3204 นายอนุชา ดเีหลอื

3205 นางสาวชตุญิาภรณ์ บุตรเอก

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

3206 นายกฤติณณ์ รินประเสรฐิมชียั

3207 นายกฤษณพล มากสวสัดิ

3208 นายกฤษณะ นุชพนัธ์

Page 237



3209 นางสาวกฤษณา มหาโชคธรณี

3210 นางสาวกลัยาณี วรพมิพงษ์

3211 นายขจรศกัดิ บญุพงษ์ ปีการศึกษา 2562

3212 นายคุณานนต์ แกว้อาํ

3213 นายจติรทวิสั เสรรีกัษ์

3214 นายจริวฒัน์ ผ่องพนัธุ์

3215 นายจริศกัดิ อภญิญา

3216 นายจรินัธนิน แกว้มรกต

3217 นางสาวชญาดา วอ่งประชานุกูล

3218 นายชยัภทัร ใจทอง

3219 นายโชติวทิย์ อนิพะลนั

3220 นายณฐักร จงัพานิช

3221 นายณฐักาณต์ เรียบเรียง

3222 นายณฐันนท์ พูนวฒันานุกูล

3223 วา่ทรีอ้ยตรีณฐัพงษ์ พูลศรี

3224 นางสาวณฐัวดี สรรพสารชล

3225 นางสาวดวงพร ศรีสวสัดิ

3226 วา่ทรีอ้ยตรีตริณเมษฐ์ สงัขพฒัน์

3227 นายทนงศกัดิ เคนพนัธ์

3228 นายธนโชติ เพง็แกว้

3229 นายธนทตั อุดอา้ย

3230 นางสาวธนพร เทพเสาร์
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3231 นายธนพล ยุ่นประยงค์

3232 นายธนรตัน์ วงษเ์กิด ปีการศึกษา 2562

3233 นายธนวฒัน์ ทนนัไชย

3234 นายธนสริิ วทิวสัพนัธุ์

3235 นายธญัพงศ์ แช่มวงษ์

3236 นายธีรภทัร์ พูนทรพัย์

3237 นายนภนัต์ ภานุมาต

3238 นายนราวชิญ์ ร่างสงา่

3239 นางสาวนลนีิ บุญเทศ

3240 นายนนัทวฒัน์ แกว้พรรณา

3241 นายนนัทวทิย์ สุ่มอนิทร์

3242 นายปธานิน สวนมะลิ

3243 วา่ทรีอ้ยตรีปิยงักูร ชา้งจวง

3244 นายปณุยวรี์ น่วมจติร

3245 นายพงศป์ณต แซ่หลมิ

3246 นายพรพจน์ ศรีทนุ

3247 นางสาวพชัริดา หมนืแกว้

3248 นายพชิยัยุทธ พงศส์มบูรณ์

3249 นางสาวพมิพพ์จี เครือชมุภู

3250 นายพรีวฒัน์ ระหาญนอก

3251 วา่ทรีอ้ยตรีพรีวสั สาํรวยรนื

3252 นายภทัรพล จูจนัทร์
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3253 นายภานุกร เพชรทดั

3254 นายภานุพงษ์ สุขตาม

3255 นายภมุเรศ เกดิสาย

3256 นายภตูะวนั โกมลเปรินทร์

3257 นายภวูดล รกัษาถอ้ย

3258 นางสาวมธุรดา มสีกลุ

3259 นายเมธี อะทะไชย

3260 นายยศกร โชคดวีฒันา

3261 นายรชัพล กองกระวี

3262 นายรชัโยธิน ทมิทอง

3263 นายรุจโิรจน์ พานิช

3264 นายฤทธิเกยีรติ จาํปาทอง

3265 นางสาวลลดิา คงศรี

3266 นายวชริาวุธ นาไชยโย

3267 นายวรจกัร ภูทุมมี

3268 นายวรเวช มาเกิด

3269 วา่ทรีอ้ยตรีหญงิวรญัญา อตุตะพงั

3270 นายวรากร กลุเสวต

3271 นายวราเทพ กมลวบูิลย์

3272 นายวชัรชยั แพทยา

3273 นายวชัรากร บอมขนุทด

3274 วา่ทรีอ้ยตรีวริยิะ บญุมี
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3275 นายวรีะวุฒิ คลา้ยฤทธิ

3276 วา่ทรีอ้ยตรีวุฒิพงศ์ วชิาช่วย

3277 นายศกัดสิทิธิ พรหมนิล

3278 นายศิกวสั ปิติวทูิรวรรตัน์

3279 นายศิรายุทธ์ แกว้นวลจริง

3280 นายศิวชั โหงวเจริญพร

3281 นายสราวุฒิ พรมคลา้ย

3282 นายสงัสทิธิ หรงัศิริ

3283 นางสาวสาธิตา สงัขท์อง

3284 นายสารชั เงนิคง

3285 นายสริธีร์ สุปราการ

3286 นายสริวชิญ์ ฟ้ารุ่งเรือง

3287 นายสริิศกัดิ แกว้หุง

3288 นางสาวสุกญัญา คนคลอ่ง

3289 นายสุขสนัต์ แวน่มณี ปีการศึกษา 2562

3290 นางสาวสุดารตัน์ จดัการ

3291 นายสุวจัน์ กระตุดเงนิ

3292 นางสาวแสนแกว้ แสนพนัธ์

3293 นางสาวอทติา บุญมา

3294 นายอนุชา สงิทวี

3295 นายอนุพงษ์ เลายา้ง

3296 นายอเนชา บญุงาม
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3297 นางสาวอรพรรณ ปานแดง

3298 นายอรรถพล แกว้พลกรงั

3299 นางสาวอมัรา นวนวรรณ์

3300 นางสาวอารีรตัน์ ยงิชาติ

3301 นายเอกลกัษณ์ ปทุมานนท์

3302 นางสาวไอญด์านีน จูนอ
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สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3303 นายฐติิกร บุตวงษ์

3304 นายอนุชา ชพูทุธพงศ์

3305 นายอคัคพล พรมวงค์

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์

3306 นายโกวทิ นกโต

3307 นายคริษฐ ์ ยนตโ์ต

3308 นายจริายุ แนวประยงค์

3309 นายฉนัทท์ชั คณฑา

3310 นางสาวฐติิยาภรณ์ โรมขนุทด

3311 นายถริวฒัน์ ศิริทรพัย์

3312 นายทวโีชค มงคลวสุิทธิ

3313 นายทวศีกัดิ พงึประสทิธิ

3314 นายปาฏหิาริย ์ เลยีวศิริกุล

3315 นายพฒุพิงศ์ คชฤทธิ

3316 นายเมธีรฐั เสนคาํสอน

3317 นายยุทธพงษ์ เจริญพบูิลย์

3318 นายยุทธศกัดิ พละศิลา

3319 นายวษิณุ นารี
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3320 นายศิรเมศร์ ศิริพฒันธาํรงค์

3321 นางสาวสกาวรุง้ พฒุพิรอ้ม

3322 นางสาวสุทธิดา รอดบาํรุง

3323 นายเสฎฐวุฒิ แกว้เขยีว

3324 นายอดศิร เลยีมสวา่ง

3325 นายอธิวฒั อยู่ศิลป์ชยั

3326 นายอนนัต์ วลิาศ

3327 นายอภสิทิธิ เขยีวใส

3328 นางสาวอาคริา สาระวลัย์

3329 นางสาวอทุุมพร ดวงจนัทร์
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3330 นายศรวสัย์ วงษเ์สถยีร

3331 นายธนภทัร พยคัฆข์าม

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 

3332 นายกฤษดา พงษป์ระเสริฐ

3333 นายกฤษดา ศิรปิุณย์

3334 นายกิตติพศ แขวงถลาง

3335 นายกิตติพศ แจ่มจนัทร์

3336 นายเกยีรตพิงษ์ ตนัติพงศ์

3337 นางสาวชลนิทรา เพช็รนอก

3338 นายชนิกฤต อุ่นใจ

3339 วา่ทรีอ้ยตรีณรงคช์ยั กลนิทองทพิย์

3340 นายเดชธนา มะลาไสย

3341 นายธนกฤต บญุแทน

3342 นายธนสาร ศรีเพชร

3343 นายธนชัชา แซ่ตนั

3344 นางสาวธนิชา ชนืใจดี

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
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3345 นางสาวธิดารตัน์ หลตีา

3346 นางสาวนริศรา รตันปญัญา

3347 นางสาวนฐัฐานุช จีนหลกัรอ้ย

3348 นางสาวบงกชลกัษณ์ แก่นนาคาํ

3349 นางสาวบุษยรงัสี ใหญ่แสนอา้ย

3350 นางสาวปฏญิญา เอกสกุล

3351 นางสาวพนิชยา แป้นสุวรรณ์

3352 นายพรีพงษ์ วนิทะไชย

3353 นายพรีะพร คลา้ยขาํ

3354 นายพรีะพล จนัทรป์ระทปี

3355 นายภทัรพล เกษจรลั

3356 นางสาวภรูิชญา เรืองศิริ

3357 นายมานพ บูชาบญุ

3358 นางสาวมนุชัชา ขนัธมะ

3359 นางสาวรุจริา สุวรรณประทปี

3360 นายวงศกร สกุลนธัที

3361 นางสาววริศรา ฐานโพธิ

3362 นางสาววชิดุา ทบัทมิศรี

3363 นายวรีชติ คงดว้ง

3364 นางสาวศิรภสัสร พรหมจนิดา

3365 นายศุภโชค กุลมลวิลัย์

3366 นางสาวสรชา มากภกัดี
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3367 นายเสกสรรค์ ดงตงัรมัย์

3368 นายอภริกัษพ์งศ์ วามวาณิชย์

3369 นายอภวิฒัน์ วงศส์วสัดิ ปีการศึกษา 2562

3370 นายเอกราช กนัหารตัน์
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