
สาขาวิชาคณิตศาสตรเ์ชิงวิทยาการคอมพวิเตอร ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3371 นายชยัพงศ์ หวลบุดตา

สาขาวิชาคณิตศาสตรเ์ชิงวิทยาการคอมพวิเตอร ์

3372 นางสาวกนกนภา หลอดทอง

3373 นายกูช้าติ ยนิดฉีตัร

3374 นายจริาพชัร์ วงศผ์าสุกสถาพร

3375 นางสาวจรีนนัท์ ใจหมนั

3376 นายจมุพล ดาวประจกัษ์

3377 นายณวฒัน์ สริธินากร

3378 นายณฐัพล มงัมี

3379 นางสาวธญัญาลกัษณ์ เกียนเรอืน

3380 นางสาวบุษกร ช่อเสง้

3381 นางสาวเบญญทพิย์ จติชยัประเสริฐ

3382 นายปิยพทัธ์ จรสัแสงรุ่งโรจน์

3383 นางสาวปิยวรรณ สญัญากร

3384 นางสาวพรรณปพร สวสัดอิาํไพรกัษ์

คณะวิทยาศาสตรป์ระยกุต ์

ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ
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3385 นางสาวพทุธทติา คนแรง

3386 นายภาณุวตั แจง้ชดัใจ

3387 นางสาวมาศรศิ์ริ เย็นภกัดี

3388 นางสาวเมรีย์ หมนัดี

3389 นายระพพีฒัน์ เมรุ

3390 นายวรนาถ เติมดาํรงพล

3391 นางสาววริศรา สมคัรสมาน

3392 นางสาววชิดุา ศรไตรแกว้

3393 นางสาววรียา บตุราสอน

3394 นายวรีะเดช ทดัทอง

3395 นางสาวศกุลลาวลัย์ เจริญศรี

3396 นายสราวุฒิ จาํนงคน์อก

3397 นางสาวสุภริดา คาํนาโฮม

3398 นายเหมกร เจริญเตียว

3399 นายอดุลวทิย์ ตโมหรณวงค์

3400 นายอนุเทพ ตนัเจริญ

3401 นางสาวอภญิญา ยนืนาน

3402 นายอภนิทัธ์ พวงนาค

3403 นายอภริกัษ์ ขาวสุวรรณ

3404 นางสาวอรวรรณ เกยีรติพร
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สาขาวิชาคณิตศาสตรป์ระยกุต ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3405 นายธนพจน์ ลมิตงั

3406 นายชยัชนะ ขนัสาคร

สาขาวิชาคณิตศาสตรป์ระยกุต ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3407 นางสาวสุขมุาภรณ์ นวลเศษ

สาขาวิชาคณิตศาสตรป์ระยกุต ์

3408 นางสาวกมลวรรณ อยู่มนั

3409 นายจริายุทธ อุ่นเรือน

3410 นางสาวชณุหกร แสงช่วงโชติ

3411 นางสาวนริศรา ดวงศรี

3412 นางสาวพจนี ชพีรต

3413 นางสาวพชัรี บญุผาลา

3414 นายพนัธกานต์ ศรีคาํ

3415 นางสาวแพรวนภา ทรงสงา่

3416 นางสาวภทัรวรินทร์ จาํนงคท์รพัย์

3417 นายภาสวฒัก์ ลลีะยูวะ

3418 นางสาววรรณญา ชนิสะอาด
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3419 นางสาววลิาสนีิ วงษจ์าํปา

3420 นางสาวศศิประภา นครเกษ

3421 นางสาวศุภกิา ฮวดศรี

3422 นางสาวเสาวลกัษณ์ สุขลาภ

3423 นางสาวหทัยา ศรีเพช็ร

3424 นายอภญิญา ศาสตรฐ์ติกิลุ

3425 นางสาวอรญัญา วญิ ูพนัธ์

3426 นางสาวอสิรา อปุภา
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สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3427 นางสาวณฐัมน ไทยเจริญ

3428 นายปฐกร พลิาแสน

3429 นางสาวกิติยา ฤทธิทศิ

3430 นางสาวพชัรภา เพช็รฤทธิ

สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3431 นางสาวไปรยาภคั งามปลงั

3432 นางสาวฐานวรี์ ศิรปิรีดาพฒัน์

3433 นางสาวรุ่งฤทยั องึสะกาว

3434 นายสรายุทธ แก่นจนัทร์

สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม 

3435 นางสาวกมลชนก ศรีไทย

3436 นายกฤษดา วญิญา

3437 วา่ทรีอ้ยตรีหญงิกาญจนน์ภา ทองหมู่

3438 นางสาวกานตช์นก ธานีรตัน์

3439 นางสาวกานตธ์ิดา พรหมเทพ

3440 นางสาวกุลนนัทน์ ดเีจริญพร
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3441 นางสาวกุลนนัท์ แพใหญ่

3442 นางสาวเขมกิา ยอดแกว้

3443 นางสาวชตุกิาญจน์ เสนหนู

3444 นางสาวซอลฮีะ ตอฮา

3445 นางสาวณรณัธญาณ์ เลศิมหาทรพัย์

3446 นางสาวณฏัฐชา บุญเกิด

3447 นางสาวณฐัธิดา กาํบุญ

3448 นางสาวณฐันรี ฉาํมงิขวญั

3449 นายณิชาภา อนุเคราะห์

3450 นางสาวตน้ทพิย์ ลาชโรจน์

3451 นางสาวทศันีย์ ชาลวีงษ์

3452 นายทศัภมูิ บญุฤทธิ

3453 นายธนธัวชัร์ วณิชชยัเศรษฐ

3454 นางสาวธญัญาลกัษณ์ บุตรศรีรกัษ์

3455 นายนพณฐั โพธิตวิงศ์

3456 นางสาวนลิาวรรณ สุขสถาน

3457 นางสาวเบญจา มลุเสนา

3458 นางสาวประไพรินทร์ คุม้วรรณมว่ง

3459 นางสาวปราณิศา มสุพินัธ์

3460 นางสาวปิยากร บางกุง้

3461 นายพงศร์ะพี บาํรุงกลาง

3462 นางสาวพรประภา ทองใบ
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3463 นายพรหมพริยิะ คิดดี

3464 นางสาวพชัลติา สระทองแดง

3465 นางสาวพมิพล์ภสั จนัทรค์ง

3466 นางสาวภคพร นมิเจริญ

3467 นางสาวภทัริยา ญาตธิรรม

3468 นางสาวภาวรรณ คาํโสภา

3469 นางสาวมนิษณีิ ปญัญาสนัตกิลุ

3470 นางสาวรมัภาสริิ นาพรม

3471 นางสาววราภรณ์ จนัทรเ์ทศ

3472 นายวศิวกร วชิยัวงษ์

3473 นางสาวศศิภฏั สกุลแตร

3474 นางสาวสริิญญา พนัชาลี

3475 นางสาวสริิวภา จนัเลก็

3476 นางสาวสุธิดา พฒันจติต์

3477 นางสาวสุพตัรา ศรีเวยีง

3478 นางสาวสุรณัญา สนสาํโรง

3479 นางสาวสุวมิล หวงัขอบกลาง

3480 นางสาวอนนัตญา ฉตัรพงศม์งคล

3481 นางสาวอรปรียา ศรีรตันมงคล

3482 นางสาวอรยา วงชารู

3483 นางสาวอกัษราพนัธ์ ตรงัภควตั

3484 นางสาวอารยา นุชปาน
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สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3485 นางสาวกฤษณา ศิรสิมัพนัธ์

3486 นางสาวธารธารา ภูมแิสนโคตร

3487 นางสาวภคัธีรา สวา่งวฒันเศรษฐ์

3488 นางสาวกชพร มตัิโก

3489 นางสาวเบญจมาภรณ์ ดดีาร์

สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 

3490 นางสาวกรชนก ใจบญุ

3491 นางสาวกรรณิกา มว่งศรี

3492 นางสาวกาญจนา หมอหวงั

3493 นายกิตติฑตั แจง้วงั

3494 นางสาวกุลธิดา สบืกระพนัธ์

3495 นางสาวเกสรา หนูโมระ

3496 นางสาวขตัตยิา เกดิคาํ

3497 นางสาวจนิทภา สาครานุรกัษ์

3498 นางสาวจริาพร พรีะพฒันอ์นุสรณ์

3499 นางสาวจฑุามาศ มลวิลัย์

3500 นางสาวชฎาพร วลิาจนัทร์

3501 นางสาวชตุมิณฑน์ จงรกัษาวงศก์ลุ
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3502 นายฐานวฒัน์ ฉาํพพิฒัน์

3503 นางสาวณฐักฤตา พูลสวสัดิ

3504 นางสาวณฐัริกา รตันวรรณ

3505 นางสาวณฐัสุดา แป้นโสม

3506 นางสาวนนทพร จนัทะภา

3507 นางสาวนาํทพิย์ ชอ้ยชด

3508 นางสาวนุชจรีย ์ บุญนาที

3509 นายพลอยบรุินทร์ สมทุรพพิฒัน์

3510 นางสาวภคัจริา ปจัฉิม

3511 นายภมูนิทร์ ฉาํสดใส

3512 นางสาวมนสัชนก แสงทองคาํ

3513 นางสาวเมทนีิ พรหมสุวรรณ

3514 นายวศิวนิท์ อคัรพาณิชโชติกุล

3515 นางสาววชัรมน ประเสริฐ

3516 นายววิรรธน์ กลนัแกว้

3517 นางสาวศิริลกัษณ์ บุญศรี

3518 นางสาวศิลป์สุภา นุ่มอ่อน

3519 นางสาวศุกลนิ ตุย้โชติ

3520 นางสาวศุภรตัน์ ทรพัยอ์วยสุข

3521 นายสรรพสทิธิ เจอืสุข

3522 นางสาวสรญัญา รกัทอง

3523 นางสาวสโรชา คุณานุรกัษน์นัท์
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3524 นางสาวสุกญัญา ใจดี

3525 นางสาวสุพชิชา ศรภีริมย์

3526 นางสาวสุวรรณี สุขอ่อน

3527 นางสาวหนงึฤทยั ขาํนอง

3528 นางสาวอทติยา ตนัอารีย ์

3529 วา่ทรีอ้ยตรีอธิวฒัน์ เชาวว์ฒันรตัน์

3530 นางสาวอรุณรตัน์ พูลเพมิ

3531 นางสาวอาภาพร สุขสวสัดิ

3532 นางสาวไอสยา ปริญญานิลกุล
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สาขาวิชาเทคโนโลยสีงิแวดลอ้ม 

3533 นางสาวกนกเนตร ณ พทัลุง

3534 นางสาวกฤตพร อาํไพจติร

3535 นางสาวกุลสตรี เฟืองบญุ

3536 นายฐติิพงศ์ ใจแขง็

3537 นายทยากร เชอืรนื

3538 นางสาวทพิยน์ภา ปินทอง

3539 นางสาวนริศรา บรรจงกจิ

3540 นายนิธิ บญุโทน

3541 นางสาวนสิา โมกศกัดิ

3542 นางสาวปนดัดา ลาเหลา

3543 นางสาวปวณีนุ์ช ขนัเงนิ

3544 นางสาวพชรพร ขา่ยแกว้

3545 นางสาวพรสุวณี์ สายวงศ์

3546 นางสาวพริญาณ์ นอ้มระวี

3547 นางสาวรตันธาร แดงนอ้ย

3548 นางสาวลดัดาวลัย์ มงกฎุแกว้

3549 นางสาววรชัยา ศรสีตัตบษุย์

3550 นางสาววราภรณ์ ยอดหอม

3551 นายวชิยุตม์ ชริาพฤกษ์

3552 นายศกัดพิฒัน์ พกุทอง
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3553 นางสาวศิรประภา เกิดเกษ

3554 นางสาวสุรางคนา เลศิรตันพงศ์

3555 นางสาวหทยัภทัร ศุภรานนท์

3556 นายอนุรกัษ์ ตนัตราสยั

3557 นางสาวอญัชดา บุญพะเนียด

3558 นางสาวอนิทริา ศิลป์เสวตร์

3559 นางสาวไอสยา ขาวขาํ
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สาขาวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3560 นางสาวณฐัมน ญาตธิรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร 

3561 นางสาวจริญญา หวงัสุนทรภกัดี

3562 นายชนินทร์ ชมปนัทอง

3563 นางสาวฐติิชญา ประเสรฐิแกว้

3564 นางสาวณฐัณิชา เกดิทบัทมิ

3565 นางสาวณฐันรี จนัแกว้

3566 นางสาวณิชาพชั ภานุทตั

3567 นางสาวทกัษอร เจริญผล

3568 นายนฐัพงศ์ ชยัยอง

3569 นางสาวบุษกร เขยีวฉออ้น

3570 นางสาวพชิญส์นีิ จติรีเทยีง

3571 นางสาวภทัราภรณ์ หอมทอง

3572 นางสาวภทัรินทร์ นกัสอน

3573 นางสาวมาลนิ ขจรเลศิฤทธิ

3574 นางสาวเยาวเรศ ลพหงษ์

3575 นางสาววรีสุ์ดา ตติยรตัน์

3576 นางสาวสรณ์ศิริ เสนียว์งศ ์ณ อยุธยา
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3577 นางสาวสวรินทร์ ชงิชู

3578 นางสาวสุทธิชา บญุเรือน

3579 นางสาวสุนิสา ราษกีลุ

3580 นางสาวสุมนา พงษเ์ผ่าทอง

3581 นายสุรเชษฐ์ พนพเิชษฐกุล

3582 นางสาวหทยัพร สมานเมอืง

3583 นางสาวอภญิญา อกัษรทพิย์

3584 นางสาวอรวรรณ จนัทดวง

3585 นางสาวไอริณ หงสท์อง
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สาขาวิชาฟิสกิสวิ์ศวกรรม เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3586 นางสาวธญัจริา รตันพรรณ์

3587 นางสาววริศรา บุญศิริ

สาขาวิชาฟิสกิสวิ์ศวกรรม

3588 นายคชกฤษฎิ จนัทนุปาน

3589 นางสาวจริญญา เพชรหงึค์

3590 นายชวนิ ญาณผาด

3591 นางสาวโชติกา ศุภเจริญ

3592 นางสาวทกัษพร แซ่ลี

3593 นางสาวปรียาภรณ์ ทองสุข

3594 นางสาวพรธีรา วรกลุ

3595 นางสาวพรลภสั สริวิฒันเกตุ

3596 นางสาวโรสติา นิลพงษ์

3597 นางสาวลดามณี ผลไม ้

3598 นางสาวลกัขณาพร พมิเสน

3599 นางสาวลคันา ศิลปเจริญ

3600 นายวศิน มทักจิ

3601 นายววิฒันช์ยั จตินอบนอ้ม

3602 นางสาวสนีินาถ ขาวศิริ

3603 นางสาวสริชัชา มงัคงับุรุษชาติ

3604 นางสาวสริิพร จนัทร
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สาขาวิชาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย ์

3605 นางสาวขวญักมล ชอบชงิชยั

3606 นายคมชาญ ภวภตูานนท์

3607 นายจตรุภทัร บนุนาคประเสรฐิ

3608 นายจกัรภทัร ตาลตา

3609 นางสาวจารุภรณ์ เกิดบวัทอง

3610 นายชนายุทธ์ จาํนงค์

3611 นางสาวชตุกิาญจน์ วงศจ์นี

3612 นางสาวณฏัฐนชิตา ขนุพระบาท

3613 นางสาวณฏัฐกิาร์ ด่านตระกูล

3614 นายณฐัพล สุดาทพิย์

3615 นายณฐัพล โสดา

3616 นางสาวณฐัริณีย์ เกตุคลองเขนิ

3617 นายทวชียั ศิลป์เจริญทรพัย์

3618 นายทศันโรจน์ มะหะหมดั

3619 นายธนภทัร คงขนัธ์

3620 นายธนวฒัน์ ปรียานนท์

3621 นางสาวนภาพร พานิชนอก

3622 นางสาวผกากรอง งามแฉลม้

3623 นางสาวพชรศร บุญสุขวรีะวฒัน์

3624 นายพชรศกัดิ ใจเย็น
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3625 นางสาวพชัรีวรรณ ปาโท ้

3626 นางสาวพไิลวรรณ พรหมอนิทร์

3627 นายพรีพล โกศยั

3628 วา่ทรีอ้ยตรีพรีภทัร ถนอมนวล

3629 นางสาวภทัรวดี กระทุ่มทอง

3630 นางสาวมฑุติา โพธิศิริ

3631 นายรกัษพ์งศ์ สมบูรณ์

3632 นางสาวรุจริา โพธิศรีทอง

3633 นางสาววนิดา จนัดากุล

3634 นายวรนน จนัทรแ์กว้

3635 นายวรุณ เกตวงศา

3636 นายวฑิูรย์ พนมไพร ปีการศึกษา 2562

3637 นางสาววนิิตรา สริิสนินรบดี

3638 นางสาวศศินา ครุฑจอ้น

3639 นายศุภวฒัน์ เกตุมาน

3640 นายสมรกัษ์ กลนิกหุลาบ

3641 นางสาวสริตา วโิรจนะ

3642 นางสาวสโรชา เทยีนแกว้

3643 นางสาวสุกญัญา สาระดาํ

3644 นางสาวสุภาพร แวน่แกว้

3645 นางสาวหสัชนก อนิสว่าง

3646 นายอภชิาติ จงโชติชชัวาลย์

3647 นางสาวอกัษรศรี ตงัการกจิ
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3648 นางสาวภาสนีิ เพชรสม

3649 นางสาวสุรภา ลาํพนู

3650 นายนรุตม์ ประทปีพงศ์

3651 นางสาววศินี จติตรวีาส

3652 นายวรญั ู รกัญาติ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์

3653 นายกฤตนยั เบน็หะซนั

3654 นายกฤติพงษ์ ทรพัยป์ระเสริฐ

3655 นางสาวกญัญณ์ภฏัฐ์ เดชอภริกัษช์น

3656 นางสาวกญัญารตัน์ ประวงั

3657 นางสาวกลัยกร จริเศรษฐานนท์

3658 นายกิตติศกัดิ บญุแท ้

3659 นายเกยีรตไิพศาล จนัทรา

3660 นายเขมชาติ ศิริกาญจน์

3661 นางสาวจติตศิ์ริ แถมพยคัฆ์

3662 นายชนวฒัน์ ชมูณี

3663 นางสาวชนากานต์ แกว้หาญ

3664 นายชนาธิป ตนัวราวุฒกิุล
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3665 นายชนาเมธ ธนูสทิธิ

3666 นางสาวชนาวรี แซ่องึ

3667 นายชตุพินธ์ พวัศรีพนัธุ ์

3668 นางสาวฐติิชญา จิตสบาย

3669 นายณภทัร ปิยะวงศ์

3670 นายณรญั นิธิสุนทรพงศ์

3671 นางสาวณฐัณิชา ปินเงนิ

3672 นางสาวณฐัธิดา หงษไ์ทย

3673 นายณฐันนัทน์ จนัทะ

3674 นายณฐัพล ทพิยส์วสัดิ

3675 นางสาวณิชากร ดนตรีเจริญ

3676 นางสาวดารตัน์ ภู่ทอง

3677 นายธนดล พุ่มเฉียว

3678 นางสาวธนพร ศรีจติแจ่ม

3679 นายธนวตั พุ่มพวง

3680 นายธนสาร เรืองชยั

3681 นายธวชัชยั แซ่ตนั

3682 นายธวชัชยั ศรีมงคล

3683 นายนที ถนิศรนีวล

3684 นายนพกร อรพรตระกูล

3685 นายปรชัญา จนัทรพมิพพ์ร

3686 นายปณัณ์ แสงธนู
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3687 นายปาณชยั ภบิาลวงษ์

3688 นายพงศภคั เทยีนจนี

3689 นางสาวพรพมิล มอีนนัต์

3690 นางสาวพรหมอปัสร ทาทอง

3691 นางสาวพมิพพ์สิา เกดิแดงอาทติย์

3692 นายพรีพฒัน์ นวลฉวี

3693 นายภทัร ชตุินะธรกลุ

3694 นายภาคภูมิ ศรเีสน

3695 นางสาวภาวกิา หนา้ดแีท ้

3696 นายภชูติ พญาพรหม

3697 นายมลิทร พ่อคา้ชาํนาญ

3698 นายยสนิทร ศิริจารุวงศ์

3699 นายรชัชานนท์ เมฆสุธีพทิกัษ์

3700 นายเรืองศกัดิ วกิรยัเจิดเจริญ

3701 นางสาวลลติตา ทองคาํซุ่ย

3702 นายลาภนิ องัศุโกมทุกลุ

3703 นายวรทิธิธร สายทอง

3704 นางสาววลิาสนีิ โพธินอ้ย

3705 นางสาวศศินา มาตรจรสัเพชร

3706 นางสาวศิริประภา จิตรจ์กั

3707 นายศิวกร สารการ

3708 นายศุภณฐั ศรีพรวฒันา
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3709 นายโศภณ หริญัทวิากลุ

3710 นายสพลเชษฐ์ หาญมนตรี

3711 นายสุภชพี จนัทโชติ

3712 นางสาวสุภนิดา ไผ่นวล

3713 นายสุรวุฒิ ไทยลลิอย

3714 นางสาวสุวภทัร เวชบญุชู

3715 นายเสกสรรค์ ชาวไร่นาค

3716 นางสาวแสงระวี ปิยพาณิชยกลุ

3717 นายหสัดนิทร์ ชาตเิชอื

3718 นายอชติพล ศรีลาํ

3719 นายอภวุิฒิ วจิติรเตมยี ์

3720 นายอยัภทั จริยากาญจนา

3721 นายอศิรพงศ์ ภมรบตุร
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางอาหาร 

3722 นายกมลภพ แกว้ม่วง

3723 นายกมัพล เกยีรติทวมีนัคง

3724 นางสาวชลาพร ขนุทอง

3725 นายณฐนน นาํพณิชพฤฒิ

3726 นางสาวณฐัภากญัญ์ อาษาพฒันวงษ์

3727 นางสาวณิชารศัม ์ ฤทธิอมัพรพงศ์

3728 นายธนธรณ์ หมมีงคล

3729 นายธนบตัร โชคถวาย

3730 นางสาวธญัวรตัน์ ติรวฒันะ

3731 นางสาวนลนิทพิย์ นาคมลู

3732 นายบญัญพนต์ โสภา

3733 นางสาวประภาพรรณ เจริญเรือง

3734 นางสาวพรชติา โพธิเผอืก

3735 นางสาวพรหมเมธ สไีธสง

3736 นางสาวพชิญา จนัทรางกูร

3737 นางสาวภทัราวรรณ รกัษาพนัธ์

3738 นางสาวมณีรตัน์ เสนาผนั

3739 นางสาวมทันียา บุญขาว

3740 นางสาวเมธาวี ทดัภู่

3741 นางสาวยูมิ ชนิโดะ๊
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3742 นางสาวรชฏ จงึตระกูล

3743 นางสาวรกัษมน ตองอ่อน

3744 นายรชัชานนท์ ไพศาล

3745 นายวชริวทิย์ อาจสนัเทยีะ

3746 นางสาววรางคณา นิจประพนัธ์

3747 นางสาวศิริวรรณ สวนแกว้

3748 นางสาวสริิกานต์ ยาวะระ

3749 นางสาวสริิลกัษณ์ ตาตอ้ง

3750 นางสาวสุทตัตา กาํจดั

3751 นางสาวสุพรรณี แสงทอง

3752 นางสาวสุภาวดี แสงรูจยี ์

3753 นางสาวสุรีภรณ์ ถมอนิทร์

3754 นางสาวแสงแข ศาตรเวช

3755 นางสาวอนนัตญา สุภาพจน์

3756 นางสาวอภสิรา ราษี

3757 นางสาวอารยา ปญัยาง
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สาขาวิชาสถติิธุรกจิและการประกนัภยั เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3758 นางสาวพรนภสั ปิจธิรรม

3759 นายณฐักมล ขนัตี

3760 นายเกยีรตภิมูิ ทองวไิล

3761 นายกนันที ใจแกว้

3762 นางสาวอนิทริา ช่วยวงศ์

3763 นายปรชัญ์ จกัรปาณิรกัษ์

สาขาวิชาสถติิธุรกจิและการประกนัภยั เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3764 นางสาวศศิกาญจน์ โพธิกลดั

3765 นางสาวกลัยกรณ์ วรคุณพเิศษ

3766 นายธุวานนท์ พฒันนวพงศ์

3767 นายณฎฐวรี์ เผ่าศรีเจริญ

3768 นายฉตัริน ไทยยงิสมบตัิ

3769 นางสาวรุง้นภา ชานิกรประดษิฐ ์

3770 นางสาวณิชาพชัร์ อวชิยั

3771 นางสาวกญัญศร ตูว้เิชยีร

3772 นางสาวสุภาวรรณ เสอืสะอาด
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สาขาวิชาสถติิธุรกจิและการประกนัภยั 

3773 นางสาวกานดาพร มาตรา

3774 นายเขมณฏัฐ์ สนนัไหว

3775 นายจกัรภทัร์ จนิะพรม

3776 นางสาวจนัทมิา เอยีมเมอืง

3777 นางสาวจดิาภา เงนิชุ่ม

3778 นางสาวจรีนนัท์ ทองเลยีมนาค

3779 นางสาวจฬุาลกัษณ์ นวลศรี

3780 นางสาวเจกติาน์ บุญทบั

3781 นายชโนดม ศรีจนัทร์

3782 นางสาวชริญฎา พรมโคตร

3783 นายชานนท์ ทุ่มโมง

3784 นางสาวณชัชา ทบัทอง

3785 นางสาวณชัชา พทิยานนท์

3786 นางสาวณฏัฐณิชา พลูวาสน์

3787 นายณฐักานต์ ตนัเสง้

3788 นางสาวณฐันนัท์ สะเริญรมัย์

3789 นางสาวธนพร นิตกิารุณ

3790 นายธนวรรธน์ เกตุแกว้

3791 นางสาวธญัฌณฐั อดุลยศกัดิ

3792 นางสาวนริศรา สทิธิเชนทร์
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3793 นางสาวปลายฟ้า อ่อนชุ่ม

3794 นายพรภวษิย์ เมธาววีนิิจ

3795 นายพชันรนิทร์ สระศรี

3796 นายพนัธวศิ ผวิเกลยีง

3797 นายพชิรินทร์ พุ่มอรุณ

3798 นายพรีณฐั เต็มชยั

3799 นายพรีพฒัน์ ดษิผงึ

3800 นายภทัรธร ชพีวรรณ

3801 นางสาวยลรดี ชายโสภา

3802 นางสาวยุสไอดา หลงัยาหน่าย

3803 นางสาวศศิธร สงิหสุ์ข

3804 นางสาวศิริพร นิลโพธิทอง

3805 นายศุภฤกษ์ ทบัสุก

3806 นายสทิธิพฒัน์ ปานอทุยั

3807 นางสาวสุธิดา ประทมุมา

3808 นางสาวสุพฌิชา รมณียอุทยาน
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สาขาวิชาสถติิประยกุต ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3809 นางสาวสุขสรรพ์ สุขใส

สาขาวิชาสถติิประยกุต ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3810 นางสาวศศิวมิล รตันชยั

3811 นายพฒันพงศ์ ภมูเิรศสุนทร

สาขาวิชาสถติิประยกุต ์

3812 นางสาวกชกร ชูเชษฐ

3813 นายกิตติธชั พลายสุวรรณ์

3814 นางสาวกิติวรรณ์ เกยีรตกิลุ

3815 นางสาวจริญัญา แกว้กาญจน์

3816 นางสาวณฐักาญจน์ ตน้พดุซา

3817 นางสาวณิชาวรี์ ภาโสภะ

3818 นางสาวดวงกมล อนิทรโ์ท่โล่

3819 นางสาวธญัชนิต แกว้แป้น

3820 นางสาวนภสัรา เออืประดบัพร

3821 นางสาวนนัทภชิา บวบขม

3822 นางสาวปราณปรียา ศรทัธาพทุธ
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3823 นางสาวพชิญาภา มหายศ

3824 วา่ทรีอ้ยตรีพฒุพิงศ์ พมิพะนิตย์

3825 นางสาวพทุธิชา กลุธรรมโยธิน

3826 นายภคัพงศ์ กลนิรตัน์

3827 นางสาวรุ่งกานต์ วฒันพนัธ์

3828 นางสาวลกัษกิา ยุทธนาวราภรณ์

3829 นายวงศพทัธ์ อมรสวาทศิลป์

3830 นางสาววรกานต์ สนิอุปการ

3831 นายวรวชิ ช่างเรือ

3832 นางสาววนัวสิาข ์ ไชยดาํ

3833 นายวรีภทัร อสุาหกจิ

3834 นางสาวศิริลกัษณ์ ไชยจนัทร์

3835 นายศุภกฤต ขวญัจริง

3836 นายศุภพล บา้นหมู่

3837 นางสาวสุขติา คกักนัหา

3838 นางสาวสุนิสา ขาํใจ

3839 นายสุภกจิ จติตธ์รรม

3840 นายสุริยา ศรีชมชนื

3841 นางสาวอญัชสิา กาํแพงแกว้

3842 นายอทิธิกร เมฆาปิกานนท์
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สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3843 นางสาวโสธรา เตียวงษสุ์วรรณ์

3844 นางสาวศิริภรณ์ ม่วงทองหลาง

3845 นางสาววชิญา จูงาม

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3846 นายจริภทัร นุตาดี

3847 นางสาวปณัจภรณ์ พูลโภคา

3848 นายนพดล จลุตามระ

3849 นางสาวชลดา ทองคลอด

3850 นางสาวปทติตา ลมิสายหวั

3851 นางสาวพรนภสั ตงัตระการกูล

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์

3852 นางสาวคณนาถ อทิธิไมยย์ะ

3853 นางสาวชนิษฐา ศรวีชิยางกูร

3854 นายชยพทัธ์ แกว้เพง็

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
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3855 นางสาวฐติาภรณ์ เทวจนิดาพนัธุ ์

3856 นางสาวนภสัสร คาํแหง

3857 นายนฤเบศร เกตถุนิ

3858 วา่ทรีอ้ยตรีหญงิปภาสรณ์ หลาํเนยีม

3859 นางสาวปิยฉตัร แยม้สุริโยทยั

3860 นางสาวปิยะธิดา กจิธญัญะสมัพนัธ์

3861 นางสาวพรจริา งามแสง

3862 นายพรภวษิย์ สนิสุขอดุมชยั

3863 นางสาวพมิพช์นก ภมูจิติติ

3864 นายพรียุทธ รอดคาํทยุ

3865 นางสาวภณัฑริา วงษเ์นิน

3866 นายภบูดี รกัขา้เกดิ

3867 นายรวนิท์ ปินนอ้ย

3868 นางสาววราภรณ์ ศรีจนัทา

3869 นางสาววรินทร หุ่นสุนทร

3870 นางสาววริศรา ไชยนาแพง

3871 นางสาวสมติานนัท์ แสนสุภา

3872 นางสาวอริยาอร ธีราเวชชปญัญา

3873 นางสาวอญัชษิฐา แสงสวา่ง

3874 นางสาวอษุณีย์ ฉลองโภคศิลชยั
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