
สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมกระบวนการเคมี เกยีรตินิยมอนัดบั 2

1964 นายเอกนยั ไชยสงิห์

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมกระบวนการเคมี 

1965 นายกฤษฎา นราษร

1966 นางสาวกญัญารตัน์ ประเสริฐสงัข ์

1967 นายเกยีรตยิศ พุม่พวง

1968 นางสาวจรีาภรณ์ แผ่นสุวรรณ

1969 นางสาวณิชากร บุญยงั

1970 นายธนภทัร สูงทรง

1971 นางสาวธนญัญา อุ่นสาลี

1972 นายธนากร สูงทรง

1973 นางสาวนริชา พทุธประวตัิ

1974 นายไนลน์ที อดุมววิฒัน์

1975 นายพชัรพล สระนทัธี

1976 นางสาวพรียา ประจกัษ์

1977 นายพรีะพรรณ พมิพภ์คูาํ

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
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1978 นางสาวมนสันนัท์ ช่างตบแต่ง

1979 นางสาววรชา บุณยบวรววิฒัน์

1980 นางสาววรรณวลี อรรถศิริ

1981 นางสาวเวณิกา พรมตุย้

1982 นางสาวสมปรารถนา นลิดรหวาย

1983 นางสาวสริิพรรณ ศรีทองคาํ

1984 นางสาวสุธิดา ศรีจนัทกึ

1985 นางสาวอาทติยา นาคนนท์
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมการวดัคุมและอตัโนมตัิ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

1986 นายสหพล สรรพนิรนัดร์

1987 นายศิรชชั โชติช่วง

1988 นายนนทนนัท์ ยนตศิ์ริ

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมการวดัคุมและอตัโนมตัิ 

1989 นายจกัรกฤษ จนัทะวงค์

1990 นางสาวฐติิวรดา อดทน

1991 นางสาวณฏัฐกนัย์ วสิทิธิวงษ์

1992 นางสาวณฐัริดา ลาํสกุล

1993 นางสาวณิชารตัน์ พูนโต

1994 นายนิธิกาญจน์ จนัทรผ์ุย

1995 นายปิยพนัธ์ พรมภกัดี

1996 นายไพรตัน์ วงษค์าํ

1997 นายภทัรเดช บ่อแกว้

1998 นายรชานนท์ สุจริต

1999 นางสาวสุชานนัท์ ลาํฮวด

2000 นางสาวสุธินนัท์ ฤกษโ์ศภษิฐ์

2001 นายสุรศกัดิ คาํสนิ

2002 นายอนุพงษ์ ประดบัเพช็ร

2003 นายองิครตั พนัธว์ทิยาศกัดิ

2004 นายเอกพล ศิริพงษ์
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมเครืองกลและยานยนต ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2005 นายวพิากษ์ โพธิตระกูล

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมเครืองกลและยานยนต ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2006 นายชานน ตนัตรานนท์

2007 นางสาวธญัลกัษณ์ นาคทอง

2008 นายพลกฤต เลก็เซง็

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมเครืองกลและยานยนต ์

2009 นายกฤตยชญ์ สงิหอ์าภรณ์

2010 นายกฤษณะ นทิาน

2011 นายกิตติภมูิ พว่งพงษ์

2012 นายคเณศ ปฐมวานิช

2013 นางสาวจารุวรรณ ปลดัศรี

2014 นายจริศกัดิ ทองคาํ

2015 นายฐานะดี แกว้ชดั

2016 นายณฐัวุฒิ จนัสละ

2017 นายทตัตด์นยั อกัษรพจน์

2018 นายธนโชติ มลีาภ
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2019 นายธนวฒัน์ ไทยสรวง

2020 นายธนเสฏฐ์ นนัทเสฏฐก์ลุ

2021 นางสาวนพพรรณ มสูกิอุปถมัภ์

2022 นายนพรตัน์ ใชอู้ ๋

2023 นายนภสั งามประดบัเลศิ

2024 นายนิรนัดร์ มงัมศีรี

2025 นายปฐมพร ไกรกจิราษฎร์

2026 นายเปรมศกัดิ บญุยมาลกิ

2027 นายพงษธร มหาลาภพทุธรกัษา

2028 นายพฒันพงศ์ ขนุนางจ่า

2029 นายภาณุวชิญ์ แกว้น่วม

2030 นายภวูศิ อนิทศร

2031 นางสาวรดาพฒัน์ โกศล

2032 นายวรเชษฐ์ ประยงค์

2033 นายวาทศิ จนัทศร

2034 นายศราวุธ อมิจนี

2035 นายศกัรินทร์ ชลตระกูล

2036 นายศุภกจิ งอกศรี

2037 นายศุภณฐั โชติช่วง

2038 นายสริภพ มทีพิย์

2039 นายอภสิทิธิ นาถธนกุล

2040 นายอภสิทิธิ รนืบุญ
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2041 นางสาวอมนัดา มา้เฉียว

2042 นายอรรถชยั แดงสกลุ

2043 นางสาวอลชิา อภยัรุณ

2044 นายอทิธิศกัดิ สุภาพ
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมวสัดุและกระบวนการผลิต เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2045 นางสาวชลดิา เสน่หห์า

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมวสัดุและกระบวนการผลิต 

2046 นายกิตติกรณ์ แป้นเจริญ

2047 นายจริทปีต์ อนิทรพรหม

2048 นางสาวจฑุามาศ ศิริบตุร

2049 นางสาวณฐัชยา จุย้เจริญ

2050 นายธนยั เดชฤทธิ

2051 นางสาวนฤมล โชติอ่อน

2052 นางสาวฤดรีตัน์ อู่ทรพัย์

2053 นายวรรธนะชยั ใจอา้ย

2054 นายวชัรพล รตันวจิติรศิลป์

2055 นางสาวสุภชัชา มณีนพ

2056 นางสาวสุรีรตัน์ เวชพนัธ์

2057 นางสาวหนงึฤทยั เจมิขนุทด

2058 นางสาวอจัฉราภรณ์ สวา่งทอง
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอตุสาหการและโลจสิติกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2059 นางสาวศศิมา ยวนใจ

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอตุสาหการและโลจสิติกส ์

2060 นางสาวกุลสตรี เจยีวคา้งพลู

2061 นางสาวชนิกา ลมิสมัพนัธเ์จริญ

2062 นายชธิเนศ จุ่นทอง

2063 นางสาวญาดา ไชยสวสัดิ

2064 นางสาวณิชารญัชน์ พนูโต

2065 นายเดยีอดุดนี นราสกุลภกัดิ

2066 นายตะวนั สทีี

2067 นายธนวฒัน์ มากพนัธ์

2068 นางสาวนงคนุ์ช คุณมี

2069 นางสาวนริชา สุภานนัท์

2070 นางสาวพชิญามน พาททีนิ

2071 นางสาววนิสา เบา้หลอ่

2072 นายวายุ สวนแกว้

2073 นางสาววารุณี เอมสถติย์

2074 นายเวชพสิฐิ ตนัตชิวลติ

2075 นางสาวสโรชนีิ วทิยาประเสรฐิกุล
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2076 นายสริิวุฒิ ใคร่ครวญ

2077 นางสาวสุนิตยด์า วรฉนัท์

2078 นางสาวอนญัญา แจ่มสวา่ง

2079 นายเอกวชิญ์ หลาํทุ่ง
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