
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3875 นายวรพล วรรณพฒุ

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3876 นางสาวกานตธ์ิดา เลศิจาํรสัไพศาล

3877 นายกิติศกัดิ ตนักูล

3878 นายเกยีรตอินนัต์ สุทธิสมบตัิ

3879 นายจรญัพงษ์ รุ่งศิริ

3880 นางสาวจนัธิกา เสริมรมัย์

3881 นางสาวจฬุาลกัษณ์ จูมวรรณณา

3882 นายเจษฎา นมิศิริ

3883 นายเฉลมิสทิธิ หุตะเจริญ

3884 นายชนินทร์ สุ่มมาตย์

3885 นายชชัพมิขุ เขม็โคตร

3886 นายณฐักร กงิชยั

3887 นายณฐัดนยั แท่นนิล

3888 นายณฐัวฒัน์ แสนยาเจริญกุล

คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอตุสาหกรรม

ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑติ
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3889 นายณฐัวุฒิ จนัโท

3890 นางสาวดวงกมล ชยัภมูิ

3891 นายทววีฒัน์ บญุซอ้น

3892 นายธนกฤต เนอืงศรี

3893 นายธนชยั แป้นไผ่

3894 นายนราธร แกว้สุวรรณ

3895 นายนตัวุิฒ สายสี

3896 นายพชร สุขไทย

3897 นายพลกฤต หวงัศิริกาํโชค

3898 นายพพิฒัน์ อ่างแกว้

3899 นางสาวพมิพพ์ร รตันวรรณ์

3900 นายพรีณฐั เทศทรพัย์

3901 นายภทัรพล จนัทรย์าม

3902 นางสาวภทัรินทร์ มหาโคตร

3903 นายภาคภูมิ ช่างกล

3904 นายภาคภูมิ ผ่องนุสนธิ

3905 นายภาณุพงศ์ เจริญผา

3906 นายภมูภิทัร ศรีมนตรี

3907 นายรกัษติ กองวงศ์

3908 นายลทัธวฒัน์ จติตศ์รทัธา

3909 นายวรวชิ ปงัศรีนนท์

3910 นายวายุภกัดิ ชนัติโก
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3911 นายวศิรุต พทุธวงษ์

3912 นายศรณัยู นากปณุบตุร

3913 นายศุภกจิ คงทอง

3914 นายศุภวชิญ์ นาคยศ

3915 นายศุภฎัชค์ เชอือาษา

3916 นางสาวสาวติรี สมฝ้าย

3917 นางสาวสริิลกัษณ์ บูรณพาสน์

3918 นายสบืสกลุ ผดุงศิลป์

3919 นายสุกฤต ท่านาํ

3920 นางสาวสุณิสา ทนับุตร

3921 นางสาวสุธิณี อากาศฤกษ์

3922 นางสาวสุพตัรา ชมภจูนัทร์

3923 นางสาวสุวมิล พรพนม

3924 นายอดุลวทิย์ เจริญนิธิศกัดิ

3925 นางสาวอนุธิดา ฉุนฉิม

3926 นางสาวอภริดี จกัรเพชร

3927 นายอภสิทิธิ ดุลยพนัธ์

3928 นางสาวอคัราวจี แจง้ศรี

3929 นางสาวอชัฌา เมรานนท์
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สาขาวิชาคอมพวิเตอรช่์วยออกแบบและบริหารงานกอ่สรา้ง 

3930 นายกฤตย์ อมรปฏพิทัธ์

3931 นายกฤษฎา ลมิสุวรรณ

3932 นายกวนิ ธรรมเสริมสกลุ

3933 นายคณิน แสงทองพราว

3934 นายจารณ พารุณ

3935 นางสาวจริชัญา เหมวงศว์ทิยา

3936 นางสาวจรุารตัน์ สุโพภาพ

3937 นายฐติิพงศ์ ปานทุ่ง

3938 นายณนที สบืเนตร

3939 นายณฏัฐาศม นฤภยั

3940 นายณฐัชนน จงหมายกลาง

3941 นางสาวณฐัยา สมมติร

3942 นายณฐัวตัร อ่อนสมพงษ์

3943 นายธนวตัน์ ศรีสุภคัจโิรจ

3944 นางสาวนริารตัน์ พชิยักุล ปีการศึกษา 2562

3945 นายปรเมษฐ์ รอดนอ้ย

3946 นายประกฤษฏิ นมิกลดั

3947 นางสาวประภาภรณ์ ทพิยสุ์ข

ปริญญาวทิยาศาสตรบณัฑติ
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3948 นายปรชัญา ทองศรี

3949 นายปาราเมศ ประกอบธรรม

3950 นายพรีเทพ ฉิมถาวร

3951 นายภทัธกานต์ ภู่เจริญ

3952 นางสาวเยาวนาฏ กอโงง่

3953 นายวรธน วบิูลสรานุพงศ์

3954 นายศรสาร สาริวาท

3955 นางสาวศิกญัญา นาควรินทร์

3956 นายศุภวชิญ์ แกว้ประเสรฐิสม

3957 นางสาวสติาภา จ่างเกตุ

3958 นางสาวสริินทรา ไทยคุรุพนัธ์

3959 นางสาวสุภชัชา สุขทอง

3960 นายเสฎฐวุฒิ นนัตา

3961 นายอรรถสทิธิ สรอ้ยพลอย

3962 นายอาภป์ิณฐั กลุนาสุวารตัน์

3963 นายอนิทศั นามวงค์
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สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3964 นางสาวปญัญาพร เด่นดวง

สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3965 นางสาวจนัทพ์มิพ ์ จนิดาเนตร์

3966 นายสุริยา แกว้กลุวงค์

3967 นางสาววนัวสิา ชาญนรา

สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม 

3968 นางสาวกรรณิการ์ จกัปนั

3969 นายกรวชิญ์ จนัทรเ์กษม

3970 นางสาวกนัตนา องอาจ

3971 นายเกยีรตศิกัดิ สงัขะวรรณ

3972 นายคมสนัต์ ภู่รบั

3973 นายจริเมธ ฤทธิเดช

3974 นายจริวฒัน์ สมปอง

3975 นางสาวจริาภรณ์ ทองไกรรตัน์

ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ
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3976 นางสาวฉตัราภรณ์ รตันกร

3977 นายชชัชยั ชุ่มชมุภู

3978 นายชาญณรงค์ พนัธุร์ตัน์

3979 นายชาญวทิย์ วงศค์ง

3980 นายชาณิชธนา ตากแสง

3981 นายโชคชยั ศรีเชยีงใหม่

3982 นายณฐัภพ คุม้ทรพัย์

3983 นางสาวณิชาภทัร รอ้ยพทุธ

3984 นางสาวทศันียว์รรณ ศรีดาวงษ์

3985 นายธนโชติ บวัศรีจนัทร์

3986 นายธนภทัร จติเกษม

3987 นายธนาคม ไพเราะ

3988 นายธนาธิป เงนิพุ่ม

3989 นางสาวธญัญา ปญัจมลู

3990 นางสาวนฤภร กติพิงศไ์พโรจน์

3991 นายบญุญฤทธิ สุวรรณรตัน์

3992 นางสาวบุษราคมั เฉลมิวรรณ

3993 นายปกรณ์ สทิธิมงคล

3994 นางสาวประภาพร พทิกัราษฎร์

3995 นางสาวปราณปริยา ปินะกะตา

3996 นางสาวปาริชาติ มลูทรพัย์

3997 นางสาวผกามาศ ไดเ้ลศิ

Page 284



3998 นายพรภวษิย์ นาคแยม้

3999 นายพสุิทธิ คา้ขาย

4000 นายไพรวลัย์ เครือวเิศษณ์

4001 นางสาวมนีตรา เอยีมวจิารณ์

4002 นายยศพงษ์ บุญมี

4003 นายรฐัธรรมนูญ ลอสุวรรณ์

4004 นางสาวรตันาภรณ์ หอมจนัทร์

4005 นางสาววชริาภรณ์ ลมิเจริญ

4006 นายวรรณรตัน์ อยู่เป๋า

4007 นางสาววรรณวมิล รุ่งเรือง

4008 นายวชิญะ ศรเเสง

4009 นายวชิยั ศรีมาวงศ์

4010 นางสาววชิาณี แบบประดบั

4011 นายวรีวทั ป้อมบา้นตา้

4012 นายวุฒภิทัร แสงอทุยั

4013 นายศราวุฒิ ประสพบญุ

4014 นายศราวุธ สุรวทิย์

4015 นางสาวศศิธร สรวมศิริ

4016 นายศกัรินทร์ วงศว์าน ปีการศึกษา 2562

4017 นายศุภกจิ เงนิสลุง

4018 นายสรรชยั โสวรรณี

4019 นางสาวสริิวรรณ จงัอนิทร์
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4020 นายสุพจน์ สุวรรณชาติ

4021 นางสาวสุมติรา แสงทวี

4022 นางสาวอฑติยา โซะ๊ประสทิธิ

4023 นายอดศิกัดิ หอ้ยดอกหอม ปีการศึกษา 2562

4024 นางสาวอธิตยา กนักา

4025 นายอนิรุทธ์ หมายมนั

4026 นายอนุรกัษ์ แสงวเิศษ

4027 นายอภมิขุ สนัฐติธิรรม

4028 นายอภวิฒัน์ มานะทน

4029 นายอลงกรณ์ ทนีะกลุ

4030 นายอคัรพงษ์ มะโน

4031 นางสาวอาทมิา ทบัอรุณ
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สาขาวิชาเทคโนโลยเีครอืงจกัรกลเกษตร 

4032 นายกิตติธร บุญยะศิลป์

4033 นายเกรียงศกัดิ ครบรุี

4034 นางสาวดศิริชา ชนะจอหอ

4035 นายไตรรตัน์ มงันอ้ย

4036 นายธน เสอืลอย

4037 นายธีระภทัร์ เชยีวนาวนิ

4038 นายปรดีา เรยีนศรี

4039 นายพงศกร ธรรมโรจน์

4040 นายพงศเ์ทพ ครประสี

4041 นายพงษธ์วชั ทาํสระคู

4042 นายภคัพงศ์ บุตรสะสม

4043 นางสาวมลัลกิา วฒันภกัดี

4044 นายวรวฒัน์ ตรสัรู ้

4045 นางสาวอภสิรา วงสุวรรณ

4046 นายเอกนรินทร์ โสมสาํราญ
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สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

4047 นายชนะชยั โตะ๊มดุบาํรุง

4048 นายชยัวฒัน์ ลมิสกุลทพิย์

4049 นางสาวกชพร รินฟงุ

4050 นางสาวธิดามาศ จนัทรอ์าํรุง

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

4051 นางสาวนวพร วรศิริ

4052 นายเจนวทิย์ พละศึก

4053 นายชาญวทิย์ บญุปลมื

4054 นายณฐัวุฒิ วงษสุ์วรรณ์

4055 นายนพรุจ พุ่มพฤกษ์

สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4056 นายกฤษณพงศ์ วชิาญก่อตระกูล ปีการศึกษา 2562

4057 นางสาวกนัตินนัท์ แสงทอง

4058 นายกิตติศกัดิ เขยีวชอุ่ม

4059 นายกีรติ ศรีสมทุร

4060 นายคริษฐา ปาละนนัทน์
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4061 นายจกัรกฤษณ์ บาํรุงจอ้ย

4062 นายจริพงษ์ สุวรรณจริาช

4063 นายณชัพล ทองสุข

4064 นายณฐัวฒัน์ นยัพนิธิ

4065 นางสาวทพิาพรรณ ดวงดี

4066 นายธวชัชยั ศรีจนัทรแ์ดง

4067 นายธีรพงศ์ ศิริกาล

4068 วา่ทรีอ้ยตรีนฤพล เขตรมัย์

4069 นางสาวปาลติา พลทวี

4070 นายพสธร หนูเสมยีน

4071 นางสาวพชัริดา จกัรพล

4072 นางสาวพฑัฒดิา สวีดัลา

4073 นายพภิษูณ หงภทัรครีี

4074 นายพรุิฬหล์กัษณ์ มโนรตัน์

4075 นายมงคลวงศ์ สอนวงษ์

4076 นายยศธร โลหารชนุ

4077 นางสาวเยาวพา มณีธรรม

4078 นางสาวเยาวมาลย์ สงัขทา

4079 นายวงศธร โอสถานนท์

4080 นายวรวุธ เหลอืงปฐมชยั

4081 นายศกร ศรแีกว้

4082 นายศกัดสิทิธิ นะรารมัย์
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4083 นายสวนนท์ วฒันสทิธิ

4084 นายสณิพงศ์ เตชะพรีะสทิธิ

4085 นายสุทศัน์ สุภาพล

4086 นายสุธี พวงชมภู

4087 นางสาวสุภาวดี นุชอนงค์

4088 นายสุรเกยีรติ แสงกลา้

4089 นางสาวอภชิญา สอาดเอยีม

4090 นายอมรเชษฐ์ โพธิทอง

4091 นางสาวอรญา คงลาํพนู
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