
สาขาวิชาบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรม 

0001 นายกรธณ เยาวรตัน์

0002 นายชนะพล เลยีงถนอม

0003 นายดวงเดด็ ยว้ยความดี

0004 วา่ทรีอ้ยตรีนราเศรษฐ์ นิรตัศิะยะกลุ

0005 นายนิพนธ์ ศิลาเลศิ

0006 นายนิวตัร หนูฤทธิ

0007 นายบณัฑติ เลยีมสวรรค์

0008 นายปิยะกลุ สทิธิอรรถกลุ

0009 นายพงษพ์นัธุ์ โคตรประทมุ

0010 นายยศกร บ่มไล่

0011 นายโยธิน เลอืดทหาร

0012 นางสาวเรณู ธุระพนัธ์

0013 นายฤทธิวุธ ภวูพฒัน์

0014 นายวงศธ์วชั บุญรตันกลุ

0015 นางสาววรรณี สนนัวฒันานนท์

0016 นายวสนัต์ คาดการณไ์กล

0017 นายศุภกร พรหริญักลุ

บณัฑติวทิยาลยั

ปริญญาบรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติ
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0018 นางสกลุตรา ศิวะศิลป์ชยั

0019 นายสมภพ วทิยาประพฒัน์

0020 นายสุทศัน์ เวชพานิช

0021 นายสุรธนัย์ ปาละพรพสุิทธิ

0022 นางสาวอรชร สุรโิย
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สาขาวิชาการพฒันาธุรกจิอตุสาหกรรมและทรพัยากรมนุษย ์

0023 นางสาวกรรณาภรณ์ ริวฒันา

0024 นางสาวกุลทรพัย์ ทองประสทิธิ

0025 นายคมสนั สมคง

0026 นายจริพนัธ์ ขนาดนิด

0027 นางสาวฉตัรดาว จนัทูป

0028 วา่ทรีอ้ยตรีชชัวาลวชิย์ รกัษธ์ญัการ

0029 นายปญัญาพล สุพรรณวงศ์

0030 นายปิตสิณัห์ อนิทพชิยั

0031 นางสาวพชัรพร เพญ็ภาคกุล

0032 นายพทัธนนท์ เปรมสมทิธ์

0033 นายพเิชษฐ์ ตงัปญัญารชั

0034 นางพสิมยั แจง้สุทธิวรวฒัน์

0035 นายภควตั รกัศรี

0036 นายภมูศิกัดิ จลุวลัลภิะ

0037 นางรสยา เธียรวรรณ

0038 นางสาววรปภา มหาสาํราญ

0039 นางวชินี ศรีสวสัดิ

0040 นางสาวสุชาดี ธาํรงสุข

0041 นายสุทธิพงค์ แกว้เสน

0042 นางสาวอมัภาภรณ์ พรีวณิชกลุ
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สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ 

0043 นายกาํชยั ไทยไชยนต์

0044 นายธนภทัร สงัขรตัน์

0045 วา่ทรีอ้ยตรีธราทปิ ชยัมงคล

0046 นายนพชยั สายแวว

0047 นางสาวพนัทวิา พวงสาลี

0048 นายสริิเดช กุลหริญับวร

ปริญญาปรชัญาดุษฎีบณัฑติ
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

0049 นายณิชมน พูนนอ้ย

0050 นายเดชา ปานประเสรฐิ

0051 นายยุทธนา สรวลสรรค์

0052 นายสุรพล สาริบตุร
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

0053 นายบูชติ มาโห ้
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สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

0054 นายธรรมวชิช์ ประเสริฐ

0055 นางสาวประภาวรรณ แพงศรี

0056 นายสนัติ พุม่กระจ่าง
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สาขาวิชาคอมพวิเตอรศึ์กษา 

0057 นางสาวบสุีดา ดาวเรือง

0058 นายวเิชษฐ์ นนัทะศรี

0059 นายวนิยั เพง็ภญิโญ
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สาขาวิชาเทคโนโลยเีทคนิคศึกษา 

0060 นายกิตติมศกัดิ ในจติ

0061 นายเฉลมิพล บญุทศ

0062 นางสาวณปภชั วชริกลนิขจร

0063 นายณรงคฤ์ทธิ ธีระเวช

0064 นายทกัษ์ หงษท์อง

0065 นางสาวรตันาภรณ์ จนัทรา
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สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารเพอืการศึกษา 

0066 นายกฤษดา ด่านประสทิธิพร

0067 นายกิตติศกัดิ สงิหสู์งเนนิ

0068 นายจริากร เฉลมิดษิฐ ปีการศึกษา 2562

0069 นางจริาภร คุม้มณี

0070 นางสาวชนญัชดิา จนัทรผ์งึสุข

0071 นายชเนศ รตันอบุล

0072 นายธนสาร รุจริา

0073 นางสาวนภาจติร ดุสดี

0074 นางสาวนวรตัน์ วทิยาคม

0075 นางสาวบุษบา สงัขว์รรณะ

0076 นายประดษิฐ ์ สงคแ์สงยศ

0077 นายพงศธร ปาลี

0078 นายรณชยั เพชรรกัษ์

0079 นางสาววรรณวศิา วฒันสนิธุ์

0080 นายสทิธิเดช กติติวริิยะการ

0081 นางสาวสุวรรณา ตรงต่อศกัดิ
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สาขาวิชาบรหิารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

0082 นางวารุณี เอยีมอารมณ์
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา 

0083 นายณฐัพงษ์ อนิทรวเิศษ

0084 นายพชิติ อว้นไตร

0085 นางสาววารินี วรีะสนิธุ์ ปีการศึกษา 2562

0086 นายสุรินทร์ เจริญจติร์

0087 นายเสรี ขนุไชย

0088 นายอุดมศกัดิ แกว้มรกต
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 

0089 นายศิริพฒัน์ มณีแกว้

0090 นายอศัฎา กจิพยุง
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สาขาวิชาคณิตศาสตรป์ระยกุต ์

0091 นางสาวพนิตนาฎ เชวงกฤตยานนท์

0092 นางสาววศิลัยา พรพระคุณ

0093 นางสาวศศิกานต์ สกุลรงั
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สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม 

0094 นางสาวณิชธิมา ธรรมสโรช

0095 นายนพรุจ สุ่มหริญั
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สาขาวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมชีวภาพ 

0096 นางสาวทพิรกัษ์ วงษาดี
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สาขาวิชาสถติิประยกุต ์

0097 นางจฑุามาศ บญุรศัมี

0098 นายนพดล ยศบุญเรือง

0099 นางปิยธิดา พนัธุนะ

0100 นางสาวรตัติกาล ทาโบราณ

0101 นายศิรศกัดิ ศศิวรรณพงศ์

0102 นางสริิกลัยา สุขขี

0103 นางสาวหยาดพรุิณ ศุภรากรสกุล
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สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

0104 นายจกัรพงศ์ พลพงศ์

0105 นายเชาวลติ สมบูรณพ์ฒันากจิ

0106 นายปฐมพงษ์ ฉบัพลนั

0107 นางสาวมนสัวี ปิยะนีรนาท

0108 นางสาวสลลิทพิย์ สุดสงวน

0109 นางสาวสวติา อยู่สุขขี

0110 นางสาวสุรินทรท์พิ ศกัดภิวูดล

0111 นายสุริยะ พนิิจการ

0112 นายอฐัพร กงิบู
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สาขาวิชาจติวิทยาอตุสาหกรรมและองคก์าร 

0113 นางสาวกนัยธ์นญั สุชนิ

0114 นางสาวนพชันนัต์ นวกิจรงัสรรค์

0115 นางสาวบงกช นกัเสยีง

0116 นางสาวมนฤดี ช่วงฉาํ

0117 นางสาวมนชัยา จนัทเขต
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สาขาวิชาคอมพวิเตอรศึ์กษา 

0118 นางสาวกิตศิญา ชูช่วยสุวรรณ

0119 นายจกัรพรรดิ มเีหลอื

0120 นางสาวชนษัฏา สมมติร

0121 นายทวพีร เอกมณีโรจน์

0122 นางสาวธญัญธร ฉลวยศรีเมอืง

0123 นางสาวพชัรญ์า ดาวเรือง

0124 นางสาวพามลิา เพชรมณี

0125 นางสาววชิญา วงศท์องเจริญ

0126 นายสุเมศ ชาแท่น

0127 นายหสัถชยั นวนประสงค์ ปีการศึกษา 2562

0128 สบิโทอธิวฒัน์ ทองไพรวลัย์

ปริญญาครุศาสตรอ์ตุสาหกรรมมหาบณัฑติ
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สาขาวิชาเทคโนโลยเีทคนิคศึกษา 

0129 เรืออากาศตรีหญงิวริตี วงษอ์นุสาสน์
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สาขาวิชาบรหิารอาชีวะและเทคนิคศึกษา 

0130 พนัจ่าเอกหญงิสุภาพร บริบูรณท์รพัย์
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครอืงกลศึกษา 

0131 นายกิตติศกัดิ แตงเกษม

0132 นางสาวรกัชนก ใยลอ่ีาง

0133 นางสาวสุรียพ์ร นุ่มสาํลี
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สาขาวิชาบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรม 

0134 นางสาวกชพร รอดคาํ

0135 นายกรวชิญ์ นาคะสรรค์

0136 นายกรวทิย์ โคตาคาม

0137 นายกอกฤษต สองเมอืง

0138 นางสาวกลัยรตัน์ อาจเออื

0139 นางสาวกาญจนา ธาราพรรค์

0140 นางสาวกงิแกว้ ไชยโย

0141 รอ้ยโทหญงิเกศแกว้ ไชยมะโน

0142 นายเกษมพนัธุ์ ชนะทพั

0143 นายเกยีรตศิกัดิ จนัทรแ์กว้

0144 นายฆนาพงศ์ ขอ้งสาย

0145 นางสาวจริาภา คาํอบุล

0146 นายเจมิยศ โคผดุง

0147 นายชนะเดช มว่งจนี

0148 นางสาวชนิกานต์ หงษท์อง

0149 นางสาวชมภนุูช ใจกาํแหง

0150 นายชยพล จติสดีา

0151 นางสาวชลาลยั โฆสน

ปริญญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ
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0152 นางสาวชชัชญา พลอยงาม

0153 นายชพัวชิญ์ คุณวฒุิ

0154 นายชยัยุทธ เชอืวเิชยีร

0155 นายชยัยุทธ พรหมภา

0156 นายชาญชยั วชริบูลย์

0157 นายชาญณรงค์ วรีะบรรเจดิ

0158 นายชานนท์ ศรีระยบั

0159 นางสาวชตุกิาญจน์ โกวทิเจริญสุข

0160 นางสาวชตุกิาญจน์ งามขาํ

0161 นายชูชาติ โทตรี

0162 นางสาวโชติลกัษณ์ พทัธะศิลป์

0163 นางสาวญาณิศา จงัพล

0164 นายฐาปนา ตนัตวิงศ์

0165 นางสาวณรภทัร มงัคลาด

0166 นางสาวณวลี มณีโชติ

0167 นางสาวณฐัจฑุา ปณุณธนาวฒัน์

0168 นายณฐัชนนัท ์ แยม้มะพลบั

0169 นายณฐันนัท์ แพรงาม

0170 นางสาวณิชกมล เพช็รท์ศ

0171 นางสาวทตัพชิา คลา้ยนาค

0172 นางสาวทศันาลี ขนัธพาลี

0173 นางสาวทศัวรรณ ดาํริหช์อบ
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0174 นางสาวทวิาพร ไหสุภา

0175 นายธนกฤต ลมิมณีธร

0176 นายธนโชติ บญุบรรดารสุข

0177 นายธนดล เขม็ราช

0178 นายธนวทิ กศุลวศิิษฎก์ลุ

0179 นายธนากร สวสัดนิที

0180 นายธนาวุฒิ บุญมา

0181 นายธนินทธ์ร ชูรอด

0182 นางสาวธญัญรตัน์ เกตุแกว้

0183 นายธนัยบูรณ์ สารสุวรรณ

0184 นางสาวธนัยพร ชาญบณุยวทิย์

0185 นางสาวธิดารตัน์ เพยีรกสกิรรม

0186 นางสาวธิติมา สตัยวาท

0187 นางสาวนฏัฐนนัท์ ภู่สวาสดิ

0188 นางสาวนทัชา นนทดษิฐ ์

0189 นายนิธิพฒัน์ ชูพยคัฆ์

0190 นางสาวนศิากร ทองเอม

0191 นายบดนิทร์ ประเสรฐิสุวรรณ

0192 นายบญัชาสทิธิ ตงัศิริสกลุ

0193 นายบญุญฤทธิ บปุผาเจริญ

0194 นางสาวบุษยมาส นนัทอุปการ

0195 นายปฏภิาณ จริยภูมิ
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0196 นางสาวปิติกร บญุยาศวนิ

0197 นางสาวปิยธิดา กองกลุ

0198 นายพงศกร เขมวฒันเ์ดชา

0199 นางสาวพรนชัชา ศุภเวสารชั

0200 นางสาวพรไพลนิ สทิธิกูล

0201 นางสาวพชัมณฑ์ อนิรญั

0202 นางสาวพภิทัรา บญุแสง

0203 นายเพมิศกัดิ อมัพรรตัน์

0204 นายไพโรจน์ คุณารกัษ์

0205 นายไพโรจน์ ไทยประเสริฐ

0206 นายไพศาล มนัปาน

0207 นายภคั เจริญศิลป์

0208 นายภาณุวฒัน์ แสงสุระเดช

0209 วา่ทพีนัตรภีมูพิฒัน์ เจยีรประวตัิ

0210 นางสาวมยุรี นนทะวงษ์

0211 นางสาวมญัชลุกิา มานะกจิ

0212 นางสาวมลัลกิา สุวรรณงั

0213 นางสาวยุรดา ถนอมราษฎร์

0214 นางสาวรชัตภา ตระกลธนภาส

0215 นายเรืองศกัดิ เรืองวชริปญัญา

0216 นางสาวลลติา สมใจ

0217 นายวชริะ ยะวร
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0218 นายวรญั ู นุตรทศัน์

0219 นางสาววลยัพร สุบนิ

0220 นายวสุพล วงษก์ลาํ

0221 วา่ทรีอ้ยเอกวเิชยีร สขีาว

0222 นายวุฒพิร โฉมสุข

0223 นายศตคุณ ประวนัโน

0224 นางสาวศรินทพิย์ พรมงาม

0225 นายศิรสทิธิ ศรีไชยา

0226 นางสาวสกลุกานต์ ไชยปิง

0227 นายสมคดิ หาญสาวแห

0228 นายสรนยั นาภรณ์

0229 นางสาวสลลิทพิย์ เหมศิริรตัน์

0230 นางสาวสุชาดา แยม้แสงทอง

0231 นางสาวสุดทศิา ชูยก

0232 นายสุปรีชา บตุรเพชร

0233 นางสาวสุภาวติา ลมิบว้น

0234 วา่ทรีอ้ยตรีสุรดษิ ภสุูมาศ

0235 นางสาวสุรีรตัน์ แซ่คู

0236 นายสุวเิรศร์ ภู่ระยา้

0237 นางสาวสุอนงค์ จงประเสรฐิพร

0238 นางสาวแสงเดอืน แขกซอง

0239 นายโสภณฐั ขจติระบนิ
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0240 นายอดเิทพ นาถนิติธาดา

0241 นางสาวอนญัญา เจยีรณยั

0242 นายอภชิาติ บุญเลศิ

0243 นางสาวอรุณรตัน์ อนิทรีย ์

0244 นางสาวอสมาภรณ์ บุญฉาย

0245 นางสาวองัคนางค ์ชากร่ีา บาํรุงสรณ์

0246 นางสาวอญัชลี กตญั ู

0247 นางอารีวรรณ เฉลมิแดน

0248 นายอสิระพงศ์ วเิศษสกุลวงศ์
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สาขาวิชาการพฒันาธุรกจิอตุสาหกรรมและทรพัยากรมนุษย ์

0249 นางสาวจนัทกานติ ศรีทองเอยีม

0250 นางสาวชณารศัมิ ชยัศิริวฒันะกลุ

0251 นายณฐั ดเีสมอ

0252 นางสาวธมน ประสาทพนัธุ์

0253 นายนฤพนธ์ คงเปียม

0254 นางสาวนวพร วกิยานนท์

0255 นางสาวนนัทน์ภสั จนัทรเ์อยีม

0256 นายพยคัฆ์ อุ่นใหม่

0257 นายวรศกัดิ เนินผา

0258 นางสาววราพร ฝ่าซ่าย

0259 นางสาวศศิธร ขนัธนิกร

0260 นายสญัญา บุปผาชาติ

0261 วา่ทรีอ้ยตรีอนุกูล วงคก์าร

0262 นางสาวอรทยั บุญบาํรุง

0263 นางสาวองัคว์รา วงศต์ระกูลวฒันา

0264 นายอานนท์ โคว้สมบูรณ์
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สาขาวิชาบรหิารธุรกจิอตุสาหกรรมและการคา้ 

0265 นายจรินทร์ วสิยัยศ

0266 นางสาวจฑุามาศ รตันวลิยั

0267 นางสาวณฐันีิ เดชเจริญ

0268 นางสาวธนพร สุขทรพัย์

0269 นางสาวเบญจมาภรณ์ นุสทิธิรมัย์

0270 นายประสูติ อดุมสุข

0271 นายภทัรพล เสง็แสงทอง

0272 นางสาววมิลพรรณ ร่มสงฆ์

0273 นายอติเทพ ชยัดุษฎบีณัฑติ

0274 นายอาทติย์ โคผดุง

0275 นางสาวอาํพร เจยีมสงา่
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สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอืสารเพอืการศึกษา 

0276 นายนราศกัดิ ภนูาพลอย

0277 นางสาววลิาสนีิ พลพทุธา

0278 นางสาธิยา ภนูาพลอย

ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ
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สาขาวิชาคณิตศาสตรป์ระยกุต ์

0279 นายจริเมต วนวทิย์

0280 นายจรีะวฒัน์ นกเทศ

0281 นางสาวฉตัรแกว้ วงศไ์ทยเรอืง

0282 นายณฐัวุฒิ ขนัใส

0283 นายธิติ ประเสรฐิจติสรร

0284 นางสาวนุสรา ภกัดรีตัน์

0285 นายยสนิทร ทะแดง

0286 นายรชฏ อตุะมะ
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สาขาวิชาเคมีอตุสาหกรรม 

0287 วา่ทรีอ้ยตรีหญงิผานิต ภานุมาศ

0288 นางสาวศุภลกัษณ์ อนิพล

0289 นางสาวเสาวลกัษณ์ จงักนิา
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สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ 

0290 นางสาววนีสั ชาญเชยีว
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สาขาวิชาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมชีวภาพ 

0291 นางสาวพชิญา ชนืชม

Page 36



สาขาวิชาฟิสกิสป์ระยุกต ์

0292 นางสาวนพมาศ นิยม ปีการศึกษา 2562

0293 นางสาวพชรมณฑ์ สมบูรณศ์กัดศิรี
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์

0294 นายณฐัภทัร ปรชัญาธิวฒัน์
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สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์

0295 นางสาวกลัยรตัน์ บณุยะเกยีรติ
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สาขาวิชาสถติิประยกุต ์

0296 นางสาวจรรยาลกัษณ์ ญาตธิรรม

0297 นางสาวจริชัญา ศรีรตันช์ชัวาลย์

0298 นางสาวชมพูนุช แสงอรุณวงศ์

0299 นางสาวณฐัวภิา ขา่ยเเกว้

0300 นางสาวณุธิตา รุ่งเรือง

Page 40



สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมนัคงปลอดภยัสารสนเทศ 

0301 นายธีรพชัร์ สุธีพเิชฐภณัฑ์

0302 นายภทัรดศิ บวัทอง
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สาขาวิชาการสอืสารขอ้มูลและเครือข่าย 

0303 นายเฉลมิชนม์ ศรีอริยะกลุ

0304 นางสาวชนากานต์ อดุมวรชาติ

0305 เรือตรีธีระวฒัน์ พูนวเิชยีร

0306 นายปกรณ์ โชคโภคาสมบตัิ

0307 นางสาวปภสัสร สลีาสม
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สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

0308 นางสาวกลัยานี กวศิีลป์สกุล

0309 นายกฟิท์ ช่างเรือ

0310 นายครุฑพงษ์ ขนุเทพ

0311 นายณฐัชยั ศิริศรีตรีรกัษ์

0312 นายธนธชั โพธิภมูิ

0313 นายธนญัวชิญ์ เจริญสุวรรณ

0314 นายพรพรหม กอบเพช็รหยก

0315 นายพชัรพล วจิติร

0316 เรือโทพรีทร พทิกัษเ์กยีรตยิศ

0317 นายภาณุภตัิ บญุชู

0318 นางวรรณทภิา บญุประเสรฐิ

0319 นายวสุพล ขจรศิลป์

0320 วา่ทรีอ้ยตรีวชัรภทัร ไกยสวน

0321 นายวฒันพงศ์ เพง่พนิิจ

0322 นายวรีภฏั โลว้รานนท์

0323 นางสาวศตพร ประจกัษจ์ติ

0324 นายศิริชยั ปุ่ นสกลุ

0325 นายสหทศัน์ ฉตัรนพคุณ

0326 นายสุรศกัดิ บญุประเสริฐ

0327 นางสุวพชิญ์ สริพิชิติศุภผล

0328 นายอุดมทรพัย์ มาหาธนประทปี
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สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพอืการจดัการ 

0329 นายกตกร สมประสงค์

0330 นางสาวกนกรชัต์ สมศกัดิ

0331 นางสาวกนกวรรณ บุญวนัต์

0332 นางสาวกรรณิการ์ ฤกษโ์อภาส

0333 นางสาวกญัญาพชัร ดษิฐกระจนัทร์

0334 นางสาวกณัฐมณี ปรีชา

0335 นางสาวกลัยา นวลนิล

0336 นางสาวเกศินี จนัทรแ์กว้

0337 นายจริายุ ชยัมบีญุ

0338 นางสาวจฑุาภรณ์ อยู่คง

0339 นายฐติิวฒัน์ ศรีแกว้

0340 นางสาวณฐัธิดา ศรีเพช็ร

0341 นายณฐัพงศ์ มณีจนัทร์

0342 นายณฐัวุฒิ พมิล

0343 นางสาวดลยา นามโพธิชยั

0344 นายทรงวุฒิ สจัจบตุร

0345 นายธนวทิย์ ฉิมไทย

0346 นางสาวนวรตัน์ วรุณศรี

0347 นางสาวนสันนัท์ จนัทรศุภวงษ์

0348 นายบลุากร บวัหลวง
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0349 รอ้ยตาํรวจเอกหญงิปภาวี จติตจ์รุงเกยีรติ

0350 นายปรญิญา ทมิเทศ

0351 นางสาวปทัธิมาภรณ์ หนูดี

0352 นายพงศกร อุทารจติต์

0353 นางสาวพชิชาทร โรจนว์ฒันะ

0354 นางสาวพชิาลยั วงคโ์ดยหวงั

0355 นายพทุธิพนัธ์ วฒันา

0356 นางสาววรญัญา ตาแกว้

0357 นายวสวตัติ สุขเจริญ

0358 นายวชิยั สระทองแกว้

0359 นายศมวฒัน์ บุรีภกัดี

0360 นางสาวศราลี อ่อนอทุยั

0361 นายสุธา สุภาพนัธุ์

0362 นายสุพจน์ ธรรมาจารยจ์รสั

0363 นางสาวเสาวลกัษณ์ ทาํเกาะ

0364 นางสาวอทติยา บุตนุ

0365 นายอรุณ อนิทนนท์

ร
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สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตรข์อ้มูล 

0366 นายซาบารี  อสิหนุ จายานธาน  ใจกรีชนาน ปีการศึกษา 2562
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สาขาวิชากระบวนการอตุสาหกรรมเคมีและสงิแวดลอ้ม 

0367 นางสาวณฐัธิดา ประภารตัน์

0368 นางสาวสุดารตัน์ วงษจ์าํเรญิ
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สาขาวิชาการบริหารงานกอ่สรา้ง 

0369 นายนวพรรษช์ ขนัติสทิธิ

0370 นายสุรเดช โนสูงเนิน

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ
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สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการอตุสาหกรรม 

0371 นางสาวกรรณิการ์ ใจกลางดุก

0372 นายขวญัเมอืง ไตรนุช

0373 นายจรีฐนดัฐ์ กลุจริานวตัร

0374 นางสาวจไุรรตัน์ ผ่านกระแส

0375 นายชนุตร์ บาํรุงผล

0376 นายชานนท์ ทองฝาก

0377 นายณฐัพนัธ์ แสนเดด็ดวงดี

0378 นางสาวดนิตา โทนโตะ๊

0379 นายธนัยพ์ฒัน์ โพธิพทุธประสทิธิ

0380 นายธิติธรา เสนานอก

0381 นายนภทัร์ เลา้ประจง

0382 นางสาวนาํตาล ดาราวรรณ์

0383 นายนิพร ขมนิเขยีว

0384 นางสาวนุชสุดา ทองมอญ

0385 นายปรชัญา รฐัเมอืง

0386 นายปณัณภพ วรรธโนรมณ์

0387 นางสาวปิยะดา เอง้ฉว้น

0388 นางสาวพรธีรา หาญตะ๊

0389 นายไพรตัน์ จาํปาโพธิ

0390 นายภทูดั จอ้งใหม่
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0391 วา่ทรีอ้ยตรีหญงิวราภรณ์ ศรีปิลนัธนากร

0392 นายวศิน ศรีบุญมี

0393 นายศรายุทธ สาํราญสุข

0394 นางสาวศศิพร จนัทรเ์หมอืน

0395 นายศิริทรรศน์ โกมลทตั

0396 นายศุภกติติ เพง็พระธาตุ

0397 นางสาวสกลวรรณ เพชรเดน่ลาภ

0398 นายสาธิต บนุนาค

0399 นางสาวสุชานนัท์ มณุณีย์

0400 นายสุทศัน์ ประเสรฐิพานิช

0401 นายสุนทร มะลขิาว

0402 นางสาวอญัชลี ทวถีาวรสวสัดิ
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สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ 

0403 นายกิตติเมธ วฒันนภาเกษม

0404 นายศุภชยั พวงลาํเจยีก
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สาขาวิชาวิศวกรรมขนถา่ยวสัดุและโลจสิติกส ์

0405 นายกฤษฎา อทิธิโพธิรตัน์

0406 นางสาวจริพรรณ ยอดขนัธ์

0407 นายชนะพล หริญัผลานนท์

0408 นายธนภทัร สุวรรณกลาง

0409 นายธนากร เกตุแกว้เกศกุล

0410 นางสาวนลิเนตร ดสุ่ีน

0411 นายศรีสวสัดิ ศาตะโยธิน
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

0412 นายกฤษฎา วชัรินทร์

0413 นางสาวณิชามน นพคุณ

0414 นางสาวเมธินี ชนืใจ

0415 นางสาวศิรินทร์ สงัขย์มิพนัธุ ์

0416 นายอธิติ ภญิโญ
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครอืงกล 

0417 นายรชตะ พรหมมา

0418 นายวรีวชิญ์ อุ่นไพบูลยว์งศ์
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

0419 นายชวนิ เลาหวฒันากุล

0420 นายไตรภพ ทองบญุส่ง

0421 นายธนกร สุธรรม

0422 นายพงศพ์ล โลห่ส์ถาพรพพิธิ

0423 นายรตัชปรจัศ์ สาแกว้

0424 นายวรเทพ ชมภสูวสัดิ

0425 นายวรพจน์ เขตเจริญ

0426 นายสถาพร กอ้นจนัทรเ์ทศ

0427 นายสริิศกัดิ นงคพ์รหมมา

0428 นายอาทติย์ สรงัวงศ์
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

0429 นางสาวกลัยารตัน์ สมดี

0430 นายชานนท์ เดชดอนบม

0431 นายธนากร ใจปิติ

0432 นางสาวนวภา เฉยเจริญ

0433 นางสาวเนตรนภศิ ฮวยขนัธ์

0434 นายพงษพ์ษิณุ นาคคาํ

0435 นางสาวพจิาริน เอ่งฉว้น

0436 นายยชญสุ์ธา วชิยัธนพฒัน์

0437 นายรงัสมินัต์ จนัทสทิธิ

0438 นายรงัสมินัตุ์ อมิมาก

0439 นางสาววนิดา แป้นปาน

0440 นายสุวจิกัขณ์ วริตัน์

0441 นายอภสิทิธิ เตชพฒันากร

Page 56



สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ 

0442 นายกฤตวฒัน์ ศรีมาก

0443 นายปรญิญา คงเคารพธรรม
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สาขาวิชาวิศวกรรมอตัโนมตัิ 

0444 นายภชุพงษ์ จนัทเขตต์

0445 นายรุ่งโรจน์ สุพงษว์บูิลพนัธ์

0446 นายเอกลกัษณ์ พนัสุวรรณกลุ
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สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

0447 นางสาวกลัยกร อนิทรป์ระเสริฐ

0448 นายฉตัรชยั พนัธุไ์ม ้

0449 นายทววีฒัน์ ทองจอน

0450 นางสาวธญัรศัม ์ พรรตันตรีภมูิ

0451 นางสาวปริตรตา จนัทรจ์ริะวฒัน์

0452 นางสาวปวณีา กาจหาญ
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา 

0453 นางสาวประทุมทพิย์ รอดเกิด

0454 นายภวูดล ใยยนิดี
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สาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยีวิศวกรรม 

0455 นายณฐัพล แซ่เฮง้

0456 นายธนาวฒัน์ ขนัตวิงค์

0457 นายนพดล เอกโชติ

0458 นางสาวนุศรา คงัฆะมะโน

0459 นายภานุพงศ์ จนัเพชร

0460 นายสทิธิกร สุภาเนตร

0461 นางสาวอรอนงค์ วเิศษสมติ
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมการกอ่สรา้ง 

0462 นายนวชนม์ รอดโค

0463 นายปณัณทตั จนัทรข์าํ

0464 นางสาวพศัณิจดา ถกูจติต์

0465 นางสาวพาขวญั เทยีนมหาชยั

0466 นายพฒุพิงศ์ พรรณพจิติร์

0467 นายพฒุพิงศ์ สุดจาํนงค์

0468 นายวรชยั วงษข์นัธ์

0469 นายวนัชนะ สุนทรเสถยีร

0470 นายสทิธิศกัดิ นพชาํนาญ

0471 นางสาวสริภทัร อวยพร

0472 นายสวิะลกัษมณ์ ขาํนุรกัษ์

0473 นายสุรเชษฏ์ สุสนัตกิาญจน์

0474 นายอษัฎางค์ บาํรุง
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมการเชือม 

0475 นางสาวเกตุเกลา้ สุขชม

0476 นายเกรียงไกร พงษส์มบูรณ์

0477 นางสาวจฑุาทพิย์ สด่ีอน

0478 นายชยันนัท์ แตงหวา้

0479 นายปกรณ์ แสงอรุณ

0480 นายมารุต คงแป้น

0481 นายรณกฤต ณฐัยศกรนภา

0482 นายวสนัต์ สงัขด์ว้ง

0483 นางสาวหสนี จมิลมิเลศิ
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมเครืองกล 

0484 นายธวชัชยั ไหมดว้ง

0485 นายนเรนธร โรจนประดษิฐ

0486 นายภาสกร จนัชาวนา

0487 วา่ทรีอ้ยโทอภชิาติ ฉตัรพงศเ์จริญ
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมพลงังาน 

0488 นางสาวเกศกนก อุทธา

0489 นางสาวจนัจริาพร กลนิผงึ

0490 นายญาณกติติ ศิริทรพัย์

0491 นายธนาวฒัน์ อุ่นเรือน

0492 นายธีรพฒัน์ พทุธผล

0493 นายพลพพิฒัน์ สมสว่น

0494 นางสาวเพชรผกา มณีู

0495 นางสาวศิริลกัษณ์ บุญเกดิ

0496 นายสณปวริศร์ ชมพู

0497 นายสุพฒัน์ สวสัดกิุล

0498 พนัจ่าอากาศตรีเอกตริตรา ศรีทอง

Page 65



สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมยานยนตแ์ละพลงังาน 

0499 นายกนัตพฒัน์ ศรียาสวนิ

0500 นางสาวภริดา จบีกลาํ

0501 นายวรรธนะ เชาวนส์นิธุ์

0502 นายอนุชา ครุฑธาพนัธ์
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกสป์ระยุกต ์

0503 วา่ทพีนัตรปีณุณกณัฐ์ ชาํนาญกจิ
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สาขาวิชาจติวิทยาอตุสาหกรรมและองคก์าร 

0504 นางจนิตนา มงัคละกนก

0505 นางสาวจฑุาภรณ์ เมอืงอดุม

0506 นางจฑุามาส เอยีมมิ

0507 นางสาวชชัวร์วี กลนิหอม

0508 วา่ทรีอ้ยตรีชยัวฒัน์ รนืภาคศาสตร์

0509 นายบดนิทร์ นาวงศรี

0510 นางสาวปองไพลนิ ขาํสาธร

0511 นายมนัตรตัน์ โสภา

0512 นางสาวฤทยัรตัน์ ดาํกุล

0513 นางสาววนิดา สุดนุช

0514 นางสาววรรตัน์ หวงัพงึกนั

0515 วา่ทรีอ้ยตรีวรีะพฒัน์ ศตสุวรรณกุล

0516 นางสาวอชภิา สุองัควาทนิ

0517 นางสาวอริสา ปสนัตา

0518 นายเอกบตุร มณีนนัท ์

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑติ
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สาขาวิชาภาษาองักฤษเพอืการสอืสารเชิงธุรกจิและอตุสาหกรรม 

0519 นายเทพฤทธิ จติจกัร์

0520 นางสาวรพพีทัธ์ พาใหสุ้ข
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สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรม 

0521 นางสาวฐติิมา ศรีอนนัต์

ปริญญาอตุสาหกรรมศาสตรมหาบณัฑติ
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