
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2431 นางสาวสมชัญา ธะเศรษฐ

2432 นายศุภวชิญ์ นุ่มนอ้ย

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2433 นางสาวภทัรชนก ยมิเปรม

2434 นายศุภวชิญ์ วฒันกรกจิเจริญ

2435 นางสาวนารีรตัน์ สตับตุร

สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ 

2436 นางสาวกญัญารตัน์ เทศเลก็

2437 นายคณิศร ญานะ

2438 นายจกัรชยั มาดา

2439 นายชญานิน สุสะสนิธุ์

2440 นายชณกฤตฆ์ เกตุวารนิทร์

2441 นางสาวชตุมิา งามเลศิ

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
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2442 นายซารอวยี ์ หลสีนัมะหมดั

2443 นางสาวดวงดาว ปนัรตัน์

2444 นายทกัษณิ อภริกัษร์ตันกุล

2445 นายธนกร คา้ของ

2446 นายธนดล แสงจนัทรร์ุ่ง

2447 นายปกรณเ์กยีรติ เพช็รเ์กิด

2448 นายปฐมพงศ์ โตพสิฐิ

2449 นายปรนิทร ธรรมาวุฒชิยั

2450 นางสาวปรีดาพร ทองคลองไทร

2451 นายปารณทั ลรีะสนัทดักลุ

2452 นางสาวแพรไหม มากมี

2453 นายภมูพิฒัน์ เจริญมนต์

2454 นายรชต ชนะภยั

2455 นายรชัชานนท์ เขนยทพิย์

2456 นายศุภกฤต ขนัโท

2457 นายศุภณฐั เหมรา
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สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2458 นายคณิศร นวลศรี

2459 นายเกรียงศกัดิ พนัธบ์วั

2460 นางสาวฐติิชญา ดวงสุวรรณ

2461 นายรณกฤต ชติเจริญ

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2462 นางสาวอชริญา แสนแกว้

2463 นายศุภวชิญ์ เเสงสวา่ง

2464 นางสาวกุลธิดา องอาจ

2465 นางสาวกรชวลั หอประยูร

2466 นางสาวญาดาวรนิทร์ สวา่งวงษ์

2467 นายศุภณฐั ยะทวานนท์

2468 นางสาวมกุตาภา วุฒพิทิกัษศ์กัดิ

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ 

2469 นายกรวทัน์ ตนัปิยะกลุ

2470 นายกษดิศิ ทมุเชอื

2471 นางสาวกญัญาภคั ทองศิริ
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2472 นายกนัตภณ แตงโสภา

2473 นางสาวกลัยาณี จนัทนา

2474 นายเกรียงไกร แสงกลา้

2475 นางสาวจตรุพร พนัธุจ์นัทร์

2476 นายจริาเจตน์ ปิตคิาํพร

2477 นายจริายุ พลพฤกษ์

2478 นายจริายุส กนัธิยะ

2479 นายชญานิน แหยมนุช

2480 นายชานนท์ เชญิพลิา

2481 นางสาวฌชัฌา อ่อนอุ่นจติร

2482 นางสาวฐติาพร วงศอ์ร่ามวไิล

2483 นางสาวณภทัร ศิลปรตัน์

2484 นางสาวณฏัฐณิชา ศิระสุข

2485 นายณฐัดนยั ตงึโต

2486 นายณฐัภูมิ เทยีนทอง

2487 นายณฐัวชิช์ เสนาหลวง

2488 นายณฐัสทิธิ จงนิมติมงคล

2489 นายธนพร พูนหริญั

2490 นายธนชัชยั สนิเกต

2491 นายธนชัธร นิเวศรตัน์

2492 นายธนญัชยั สมบุญมงิขวญั

2493 นายธเนศ อนิสงิห์
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2494 นายธวชัชยั พทุธกลุอนนัต์

2495 นายธญัเทพ เสมา

2496 นางสาวธิดาพร อุทยัศรี

2497 นายธีรภทัร์ นกพลบั

2498 นายนพปภทัร ฉิมวารี

2499 นายนพพชิญ์ ศรีสมบตัิ

2500 นางสาวนภสร ผาวนัดี

2501 นางสาวนริศรา ภู่ยมิ

2502 นางสาวนนัทน์ลนิ ไพเมอืง

2503 นางสาวนศิารตัน์ ปิดตาทะเส

2504 นางสาวประภสัสร พุม่วรรณแสง

2505 นายปวณีวชัร์ แหวนเครอื

2506 นายปณัณวชิญ์ เลศิประกายแสง

2507 นายปรุินทร แสงอทุยั

2508 นางสาวพรสติา ไทรงาม

2509 นางสาวพชิยา พลชาติ

2510 นายพฒุเิมธ เมธารมณ์

2511 นางสาวเพชรพร สงวนงาม

2512 นางสาวภทรพร เมฆศิริกลุ

2513 นายภรูินทร์ พาคาํ

2514 นางสาวมาธวี สุกใส

2515 นางสาวรตัติยาพร จนัรอด
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2516 นางสาวลลติภทัร แตงเกษม

2517 นายวชริวชิญ์ สุขเอยีด

2518 นายวชริาวุธ มณีบุญ

2519 นายวรดร แกว้กรรณภ์า

2520 นายวลงกรณ์ กสกิรรม

2521 นายวชัรพล ขนัตี

2522 นายวจิติร อดุมสนิ

2523 นายวชิญภาส สุวรรณรตัน์

2524 นายวชิยุตม์ ทองพรหม

2525 นายวุฒชิาติ จติตงัสกุล

2526 นางสาวศศิธร โพธิระยา้

2527 นายสริภพ ใจเร็ว

2528 นายอภวิชิญ์ พานิชเจริญ
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สาขาวิชาวิศวกรรมขนถา่ยวสัดุ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2529 นายอภสิทิธิ ศิริธรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมขนถา่ยวสัดุ 

2530 นางสาวฉมาบดี บงัทอง

2531 นางสาวฉตัราภา สุภจนิต์

2532 นางสาวชลธิชา บญุทอง

2533 นายชยัวฒัน์ เคนซุ่ย

2534 นายฐานนัดร พจิารโชติ

2535 นางสาวทพิวรรณ อ่อนดอน

2536 นายธนกฤต รอบรู ้

2537 นายธนเดช สงัขท์อง

2538 นางสาวธนพร อยู่กรุด

2539 นายธนพล เซยีงมา้

2540 นายธนวฒัน์ ลอ้มวงค์

2541 นายนนทกานต์ เเสงสนัต์

2542 นายปกเกศ สุวรรณชนื

2543 นายปิยะวฒัน์ อนิทนพ

2544 นางสาวแพรพลอย แซ่เบ ้

2545 นายวงศกร พลายชมุพล
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2546 นางสาวเวณิกา จนัแกว้กนั

2547 วา่ทรีอ้ยตรีศิรปิณัวา ชยัประภา

2548 นางสาวศิริวรรณ รูปแกว้

2549 นางสาวอรุณสวสัดิ พระรามชยั

2550 นางสาวอษุณิษา เพชรสมัฤทธิ
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สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2551 นายจารุพงษ์ โรจนวภิาต

2552 นายพเิชฐ พุม่พฤกษ์

2553 นายณฏัฐ ์ วชัรเสถยีรพนัธุ ์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2554 นายกฤษณพงษ์ รอดจริง

2555 นายวชัราวุธ พรสวสัดิ

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร ์

2556 นายชยณฐั บูรณะวงศ์

2557 นายณฐัพล ศรีจนัทรง์าม

2558 นางสาวทฆิมัพร นนทารมย์

2559 นายธนวฒัน์ โชติศิริ

2560 นายธีรภทัร ปรุงวฒันากร

2561 นายเธษฐา สุภโตษะ

2562 นายปณชยั วนัขวญั

2563 นายวศวตัต์ นนทธ์ีระวชิยา

2564 นายไอยคปุต์ อาภรณ์ศิริ
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2565 นางสาวชดิชนก เสรีนนทช์ยั

2566 นางสาวณฐัพร อาภาศรทีองสกลุ

2567 นายณฐัชนน ลขิติกิจสมบูรณ์

2568 นางสาวทกัษพร ชูธนสุนทร

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2569 นางสาวชนิดา เกิดปากแพรก

2570 นายธรรมรตัน์ พฒันาลสีกุล

2571 นายณฐัภาคย์ หุตะเจริญ

2572 นางสาวภทัรมยั หลกัรอด

2573 นายชชัชล ไหลพานิช

2574 นางสาวลลติภ์ทัร ผนิสุวรรณ

2575 นางสาวธรณธ์นัย์ ขอสกลุ

2576 นายสุดเขตต์ ฤทธิโสม

2577 นายสรวศิ เจริญชล

2578 นางสาวชลธาร นาควชัระ
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สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

2579 นายกมลธรรม เณรบาํรุง

2580 นางสาวกฤตพร จนีหนู

2581 นายกิตติธชั วงษไ์ทย

2582 นางสาวจติตมาศ พนัธท์อง

2583 นางสาวจนิดา ทองเอยีม

2584 นายจริายุส เยาวรตัน์

2585 นายชชัพมิขุ ฉิมคลา้ย

2586 นายฐติิพนัธ์ ฐานวเิศษ

2587 นายณภทัร มนันุช

2588 นางสาวณฏัฐมิา เฉลมิพนัธ์

2589 นางสาวณฐัธิรา ใจกลา้

2590 นางสาวณฐัมล ศรีแกว้

2591 นายณทัชภคั ใจศิริ

2592 นายธณกร กรีณานนัท์

2593 นายธนากร เดชตระกูลวงศ์

2594 นางสาวปวณีา โชคบณัฑติ

2595 นายปญัญวธุ ปลมืประสทิธิ

2596 นายปิยรฐั บุญขาว

2597 นายพงษพ์สุิทธิ บญุปก

2598 นายพชร สงคอ์นิทร์

2599 นางสาวพฒันน์รี คุณาสนิสุวรรณ

2600 นางสาวพชิญา เชอืพลบ
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2601 นายพรีพงศ์ เลก็อ่อน

2602 นายพรีะพนัธ์ บบุผา

2603 นายภคัพล เภาโพธิ

2604 นางสาวภคัวดี ศราภยัวานิช

2605 นายภาตยิะ ไลส้วน

2606 นายภบูดนิทร์ วงศรุ่์งภากร

2607 นางสาวเมธิการ์ ผาสุข

2608 นางสาวยงิรกั ฉินกมลทอง

2609 นายวรภาส ภู่แสนสะอาด

2610 นางสาววราลี วนัยะ

2611 นายวชิยัยุทธ ไชยพนัธ์

2612 นายศิวกรณ์ กรรณิการ์

2613 นางสาวศุภสิรา วงศโ์ปธิ

2614 นางสาวสุดารตัน์ ยานาบวั

2615 นางสาวสุธิดา สมิมา

2616 นางสาวสุวพชิญ์ แสงแกว้

2617 นายอดศิกัดิ เพาะพฤกษา

2618 นางสาวอธิกญัญภ์คัณ์ กติตเิขมรกัษ์

2619 นายอนวชั โพธิงาม

2620 นายอภสิทิธิ ตตยิาพร

2621 นางสาวอรกญัญา ภู่สุวรรณ

2622 นางสาวอรวรรณ กจิบาํรุง

2623 นางสาวอรวรรยา เลศิลกัษณาพร

2624 นางสาวอจัฉรา มาลกิาร
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครอืงกล เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2625 นายพสวรรษ เผ่าสุทอ

2626 นายปณัจวชิญ์ จงอดุมสุข

2627 นายภสูทิธิ ปานอนิทร์

2628 นายณฐัวรรธน์ คลา้ยอุบล

2629 นายชวน เรอืศรีจนัทร์

2630 นางสาวกนกพร จตรุวทิยพ์รชยั

2631 นายปณัณธร ใจเหมอืน

สาขาวิชาวิศวกรรมเครอืงกล เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2632 นายภาสุรเมธส์ บุญสมบตัิ

2633 นายศุภฤกษ์ เมฆอ่อน

2634 นางสาวพฒันาภรณ์ เธียรโสภณ

2635 นายพงศกร พฤกษสุวรรณ

2636 นายภมูิ ต่อวงศด์ี

2637 นายพณศร แกว้นิล

2638 นางสาวณิชกมล ครุปิติ

2639 นางสาวฝงัฝนั ภไูทย

2640 นายภาณุพงศ์ คงรอดเพง็

2641 นายกฤต มะหนิ

2642 นายปฏภิาณ ลมิสงวน
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สาขาวิชาวิศวกรรมเครอืงกล 

2643 นายกฤตณฐั ทองเปีย

2644 นายกอ้งสกลุ รวมสนิ

2645 นายจกัรกฤช ยงัอยู่

2646 นายจารุวทิย์ กิลาโส

2647 นางสาวเจยีระไน สุธรรมเทวกลุ

2648 นายชยพล เจริญสวรรค์

2649 นายชยพล พทิยาอนุรกัษ์

2650 นายชาญอชัฌา ฤกษนิ์ธี

2651 นายชาตรี ชมวจิติร

2652 นายชานุ สุภาภรณ์

2653 นายณฏัฐกติติ โภวาที

2654 นายณฐัดนยั ขตัติยะวงศ์

2655 นายณฐัพงษ์ ภู่เกดิ

2656 นายณฐัพงษ์ แววแกว้

2657 นายตวงพล นพกลุสถติย์

2658 นายไตรภพ ตปนียะพงศ์

2659 นายธนธรณ์ ตุกชูแสง

2660 นายธนบดนิทร์ บวรพพิฒันวงศ์

2661 นายธนยศ แสวงผล

2662 นายธีรโชติ โฆษตินุศาสตร์
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2663 นายธีรธชั ทศันศ์รี

2664 นายธีรภทัร จนัทรเ์ณร

2665 นายธีระวุฒิ ทะกนัจร

2666 นายปฏภิาณ รุ่งนาวา

2667 นายปรชัญาวุฒิ มศีรี

2668 นายปญัญธร เพช็รอนิทร์

2669 นายเปรมบรุศิร์ เมฆสวา่ง

2670 นายพงศพ์ฒัน์ เกียรตธิรรมลาภ

2671 นายพณิชพล เปลง่จติรเสถยีร

2672 นายพชิญพ์ล พลบดี

2673 นายพทิกัษพ์งศ์ สกลวริตัน์

2674 นางสาวพมิพนชั ปาโผ

2675 นายภคัวตัร์ พลิากรณ์

2676 นายภมูริพี แกว้ปมุ

2677 นายภวูเนตร กง๋อุบล

2678 นายวชริเมษฐ์ กลุธนาเรืองนนท์

2679 นายวรสทิธิ แสนสุข

2680 นายวรากร เพช็รวงศ์

2681 นายวรนิทร ลอยมา

2682 นายวศิน พรเลศิพทิยากุล

2683 นายวชิญพล สระศรีดา

2684 นางสาววชิญาดา มะหะหมดัยูซบ
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2685 นายวุฒชิยั พดัมงคล

2686 นางสาวศิรฉตัร หนิเพชร

2687 นายศุภกติติ กองทอง

2688 นายสยุมภู กาํแพงดี

2689 นายสหทตั ตรีพฒันพงศ์

2690 นายสนัตภิาพ ศรีทอง

2691 นางสาวสุกานดา ภริมย์

2692 นายอภชิยั เมฆา

2693 นายอภวิฒัน์ หงษท์อง

2694 นางสาวอริสรา สนัตะ๊วงค์
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2695 นายสรินธร รตัโนภาส

2696 นายณฐัยุทธ์ จนัทรห์ลา้ฟ้า

2697 นายภมีธชั หมนัดี

2698 นางสาวผกามาส ธีรสุวรรณจกัร

2699 นายวรเมธ นนัทรีกูร

2700 นายวุฒเิมศร์ จริเสริมพชัญ์

2701 นายวรวชิ อสุายพนัธ์

2702 นางสาวชนนิกานต์ ดว้งแกว้

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2703 นายภาสวุฒิ ทองเทศ

2704 นายสาวติร ฟกัสงัข ์

2705 นางสาวพชิญา ซอืสตัย์

2706 นายวรีภทัร ลามอ

2707 นายเดชาวตั กมลเดช

2708 นายสริวชิญ์ ลมิประภสัสร

2709 นายภบูดี บุญจริง

2710 นางสาววภูิษติา สวสัดนิที

2711 นายสุเชษฐา เดชเพชร

2712 นายธีรวฒัน์ เพช็รปูน
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2713 นางสาวกชกาญจณ์ สรอ้ยเรืองศรี

2714 นางสาวกนกวรรณ ชมแพ

2715 นายกฤตเมธ มสูกิะเจริญ

2716 นายกนัตพ์รีะ โสภฐติิ

2717 นางสาวกาญจนา เนอืงจาํนงค์

2718 นายกิตติศกัดิ เลก็ขาํ

2719 นายเกยีรตเิชษฐ์ แกลว้กลา้

2720 นางสาวขวญันภา กลนิแกว้

2721 นายคฑาวุธ ขนัทอง

2722 นายจติรดลิก สแีกว้เขยีว

2723 นางสาวจรินนัท์ สมบุญ

2724 นายจริพนธ์ พหุโล

2725 นายเจษฎา กูรมะสุวรรณ

2726 นายชยณฐั ปิติภทัรโชติวชิช์

2727 นางสาวชชัชญา แกว้เกิด

2728 นางสาวชตุมิณฑน์ ศรสีาผา

2729 นางสาวญาณินท์ เลศิธนะสมบตัิ

2730 นายฐติิณฏัฐ์ อทุารสกลุ

2731 นายณฐกร ศิลา

2732 นายณฏัฐพฒัน์ ชโลปถมัภ์

Page 213



2733 นางสาวณฐัชยา โปร่งสนัเทยีะ

2734 นายณฐัชยั อนิฮ่าย

2735 นายณฐันนท์ สุขมุาลย์

2736 นายณฐัปคลัภ์ สุดเลก็

2737 นายณฐัพนธ์ มานะรงัสรรค์

2738 นายณฐัวุฒิ ประดษิฐค์งคา

2739 นายณฐัวุฒิ สกลุพราหมณ์

2740 นางสาวดลกมล ดวงลาภา

2741 นายดาํรงคฤ์ทธิ ศรีวารีรตัน์

2742 นางสาวตะวนั จนัทรแ์กว้มณี

2743 นายเตชสทิธิ มณีอปุถมัภ์

2744 นายธนกร ตนัมาลาภรณ์

2745 นายธนธรณ์ ร่มจาํปา

2746 นางสาวธนภรณ์ บญุพรหม

2747 นางสาวธนภรณ์ โพพศิ

2748 นายธนาเทพ สุวณัณะสงัข ์

2749 นายธนายง แสนสุข

2750 นายธวชัชยั สอาดศรี

2751 นายธญัพล มาประดษิฐ ์

2752 นายธีรพงศ์ ชนุประเสริฐ

2753 นายนพดล ผลวเิศษชยักลุ

2754 นายนภทัร เทพาลยั

Page 214



2755 นายนวภมูิ ปนัแจง้

2756 นางสาวนนัทชัพร พรชยัวริชั

2757 นางสาวเบญจภรณ์ จนัเพมิ

2758 นายปฏพิล เชดิโฉม

2759 นายปรดีี พวันุกูลนนท์

2760 นางสาวปุณมนสั ทองศรี

2761 นายพงศพ์ทัธ์ คงแยม้

2762 นายพงศพ์ศั ธงชยั

2763 นายพงศภคั เดชพร

2764 นายพงษพ์จน์ ทพิยจ์นัทร์

2765 นางสาวพนารินทร์ เบญจชย

2766 นายพชัรพล คลา้ยฉายา

2767 นายพนัธุเ์ชษฐ์ โลหมาศ

2768 นางสาวพชิญว์รา พนิิตเกยีรตสิกลุ

2769 นางสาวพชิญา แสงดาว

2770 นางสาวพมิพพ์มิกุต์ พุ่มฤทธิ

2771 นางสาวพนูทรพัย์ คาํประเสริฐ

2772 นางสาวแพรวา ศรีวรีะชยั

2773 นางสาวไพลนิ สนศิริ

2774 นางสาวภคัจริา องควทิยา

2775 นายภาคย์ จวงจ่าย

2776 นายภานุพงศ์ สวา่งศรี
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2777 นางสาวมณชัยา ภู่นนัทพงษ์

2778 นางสาวมนสันนัท์ สงิหนุวฒันะ

2779 นายยศศวรรษ สทิธินนท์

2780 นายรชัตะ ชมะโชติ

2781 นายรบัศีล แกว้กรด

2782 นางสาววราลี แกว้กมล

2783 นายวนัชยั หมนัหา

2784 นางสาววนัวสิาข ์ เนอืงประถม

2785 นายวุฒชิยั ไวยศรณ์

2786 นายศตพร ดปีนั

2787 นายศรณัยภู์มิ วศินศรณัยก์ลุ

2788 นายศราวุฒ หนูเผอืก

2789 นางสาวศริญญา ทองประจง

2790 นายศกัดา พฤฒิพบิูลธรรม

2791 นางสาวศิริรตัน์ มกีลุ

2792 นางสาวสรลัชนา อนิทรต์ยิะ

2793 นายสริวชิญ์ อจัฉรานนท์

2794 นายสบืสทิธิ โพธิเปรม

2795 นายสุชาติ แซ่พู่

2796 นางสาวโสภดิา ใจชนะ

2797 นางสาวอภชิยา เทยีนชยั

2798 นางสาวอภญิญา ศรีมณีชยั
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2799 นายอรรถกร จาํเนียร

2800 นางสาวอญัมณี ภริมยาภรณ์

2801 นายอทิธิพล ยาํยวน

2802 นางสาวอสิราภรณ์ ณฐัพนัธุภู์รี

2803 นายอุเทน ปินสุวรรณ
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2804 นายโฆษติ สุวปิาลวฒัน์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน 

2805 นายจริายุ วงษจ์นี

2806 นายชนิณอมร ฉาบพลอย

2807 นายชนิดนยั ยอดเจริญ

2808 นายชนิภพ ใจสมบูรณ์

2809 นายญาณกร วงศพ์รหม

2810 นายทติตระวนั เสง็สาย

2811 นายธนายุต ทพัมงคล

2812 นายธีรภทัร แสงนารายณ์

2813 นางสาวนาํพระพร รตันอารียกรณ์

2814 นางสาวปวติรา คู่หมนืไวทย์

2815 นายปิยะณฏัฐ์ พงษว์รเมธ

2816 นายพชัรพงศ์ เปลอืยหนองแข ้

2817 นายพรีวชิญ์ อมิทอง

2818 นายภทร จรุงศรี

2819 นายภคัธีมา อวิวงัโส

2820 นายรฐันนัท์ อศัดรศกัดิ
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2821 นายวงศธร วสิมติะนนัท์

2822 นายวฒันา แกว้โต

2823 นายศุภวชิญ์ จตภุชุ

2824 นายศุภวชิญ์ สบืสาํราญ

2825 นายสรวชิญ์ บญุเพง็

2826 นายสรวศิ ห่วงวงษ์

2827 นางสาวสุดารตัน์ บานเยน็งาม

2828 นางสาวอฑติิยา ลมิสมบูรณ์

2829 นายอรรถสทิธิ เกตยา
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สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกยีรตินิยมอนัดบั 1

2830 นายพรีวุฒิ วศัราติยานนท์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2831 นายชนญั ู ชูช่วย

2832 นางสาวณีรกจิ เอกอธิคมกิจ

2833 นางสาวปิยะธิดา ประสพศกัดิ

2834 นายนพกร บญุสยั

2835 นายอทิธิกร สุวรรณนาคินทร์

2836 นางสาวสุชานาถ ขยายวงศ์

2837 นางสาวธญัยาภคัส์ มสุกิุล

2838 นายพงศพ์ลนิ อภนินัทชาติ

2839 นางสาวสุพพตัรา มสีทิธิ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

2840 นางสาวกณิษฐา ศรีใส

2841 นายกรณก์ฤษฏิ เก่งวกิารณ์

2842 นายกสณิ เพทายเทยีมทอง

2843 นางสาวเกวลนิ บณุยเกยีรติ

2844 นายเกยีรตภิมูิ นิลประเสริฐ
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2845 นายจรูญวทิย์ โอศิรวิฒันกลุ

2846 นายจริเมธ จริคลงัสกุล

2847 นายเจตนิพทัธ์ เถาเลก็

2848 นายเจตพฒัน์ พุ่มอาํภา

2849 นางสาวชนิกานต์ ฉตัรไชยศิริ

2850 นายฐานทพั ตรงบาตงั

2851 นายฐติิพงษ์ นาํพระทยั

2852 นายณพรี์ พมิพาลยั

2853 นางสาวณฏัฐรณีิย์ แยม้แกว้

2854 นายณฐัดนยั รุ่งสวา่ง

2855 นางสาวณฐันิชา ฤทธิเนอืง

2856 นายณฐัพล เดชอุดม

2857 นายณฐัพนัธ์ วรรณวฒันา

2858 นายณฐัวุฒิ สุวรรณภาภรณ์

2859 นายณฐัวุฒิ หงษค์าํ

2860 นายธนกร ยูวะเวส

2861 นายธนดล สมนาค

2862 นางสาวธนพร ศิวะเกอื

2863 นายธนพฒัน์ สวา่งเนตร

2864 นายธนรฐั ศรีเทเวศน์

2865 นายธนวนิท์ ขยนัหา

2866 นายธนศกัดิ มลีกัษณะ

2867 นายธรรมาธรณ์ พมิพสุ์วรรณ
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2868 นายธานทั ธญัฤทธิไกร

2869 นางสาวธิญาภา หวาดอมิ

2870 นายธิติวุฒิ บวัจนัทร์

2871 นางสาวนลิตรา กุณาพฒั

2872 นายบูรธชัษ์ อนิทรโ์ท

2873 นายปณิธาน วงศธ์รรมเทยีง

2874 นางสาวปิยพร เอยีมขนัทอง

2875 นายปรุเชษฐ์ หนูรกัษา

2876 นายพงศธร โชติรตันตระกูล

2877 นายพชรพล ภาสบุตร

2878 นางสาวพรธิตา มานาเสยีว

2879 นายพากร ส่องแสงแกว้

2880 นายพชิญพชัร์ พลัพฒัน์

2881 นายพรีพงษ์ จนัทรวฒัน์

2882 นางสาวเพชรชฎาภรณ์ แสงจนัทร์

2883 นายภทัรพงษ์ จีรกลุธรรม

2884 นายภเูบศ พนัธุค์ง

2885 นายภวูณฐั วสุิทธวาณิช

2886 นายภวูเดช ไกรชติ

2887 นายมนสัวนิ ยงศิลป์วริยิะกลุ

2888 นางสาวมาตา สุขจนัดา

2889 นางสาวรวสิรา เรือนใจหลกั

2890 นางสาวรุง้ทพิย์ ป้อมแดง
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2891 นางสาวเรไร พาตา

2892 นางสาวฤทยัทพิย์ พลสงิห์

2893 นางสาววดดีารา จติตานุภาพ

2894 นายวรเมธ จติประภากร

2895 นางสาววริศอร เตชะมงคลศิลป์

2896 นางสาววไิลลกัษณ์ แกว้ขาว

2897 นายวรีะศกัดิ ทองวรีะกลุ

2898 นายศรชยั เจยีเจษฎากุล

2899 นายศิวกร เปลง่ฉวี

2900 นายศิวะ ศิริกลุ

2901 นายศุภกติติ แซ่ซอื

2902 นายศุภพฒัน์ ไพบูลย์

2903 นายศุภวชิญ์ เอมโอช

2904 นายสรชนะ จารุภมูิ

2905 นายสราวทิย์ ลลีาอดุมวรกลุ

2906 นายสทิธิพร จอนดอน

2907 นายแสงชยั แสงอรุณ

2908 นางสาวโสรญา ดวงขวญั

2909 นายฬญีฤทธิ นาคะวณัณงั

2910 นายอติวชิญ์ ทองประกอบ

2911 นายอติวุทธ บญุประสพ

2912 นางสาวอรอนิทุ ์ ฟูกลุ

2913 นางสาวอริสรา ตนัยา
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2914 นายกอ้งหลา้ สกลุวงษ์

2915 นายภาณุ ธรรมลงักา
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2916 นายปฎภิาณ ผดุงสตัย์

2917 นางสาวทชิากร สุขเพมิพูนชยั

2918 นายภาณุพงศ์ ตวัละมลู

2919 นายสริธีร์ หาญคาํภา

2920 นายจริายุทธ หาญโสด

2921 นายบรม ลาํดวน

2922 นายสุธิชยั นวลแกว้

2923 นายพริตัน์ ด่านอนุรกัษ์

2924 นายวรีวฒัน์ ลาภอารมณ์

2925 นายอนพชั คชคง

สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครอืงมือวดั 

2926 นายกรณฐ์ศิลป์ เราวจิติร

2927 นายกฤษณะ พมิพาภรณ์

2928 นายกาํธร เปียยก
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2929 นายกิตติธชั อุดเลศิ

2930 นายไกรวชิญ ศรีธิ

2931 นายคุณากร ยมสูงเนนิ

2932 นายจารุวทิย์ บญุเกดิ

2933 นายชลกานต์ จติมงักรณ์

2934 นายชาติชาย ผามี

2935 นายไชยวฒัน์ กุลชนะพไิล

2936 นางสาวฌฌัชา นุ่มสาํลี

2937 นายณฐัดนยั เวฬมุาศ

2938 นายณฐัพงศ์ ปญัญายอง

2939 นางสาวณฐัมล มะโนธรรม

2940 นายดนุสรณ์ เเหวนชมุ

2941 นายดลพริษฐ์ พูนภกัดี

2942 นางสาวทวติยิาภรณ์ ขาํเขยีว

2943 นายทศพร เรอืงรอง

2944 นายธนกฤต นามวงษ์

2945 นายธนธรรม์ ไวตรวจโรค

2946 นายธนวฒัน์ พะโยม

2947 นายธนวฒัน์ วพานิยเวสส์

2948 นายธนาพงษ์ ดศีรี

2949 นายธีรพล ชุ่มทอง

2950 นายธีรศกัดิ ประดษิฐยนต์
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2951 นายนครินทร์ ยศบรุี

2952 นายนที หมายมนั

2953 นางสาวนนทยิา บุญญาณ

2954 นายนพชยั ป๊กมา

2955 นายนิตธิร ฉิมเฉิด

2956 นายเนตินนัท์ กตุนนัท์

2957 นายปกรณเ์กยีรติ อาคะวงค์

2958 นายปฏกิาร การพนกังาน

2959 นายปฏภิาณ สบิพลาง ปีการศึกษา 2563

2960 นายประธาน สะมทั

2961 นายปณัณทตั ปลมืถนอม

2962 นายปิยะวฒัน์ ชูเพชร

2963 นายพงศธร อนิตะ๊ใหม่

2964 นายพรุิณ สงเคราะห์

2965 นายภวูสทิธิ มขุศรี

2966 นางสาวเมธาวี ชะโล

2967 นางสาวรวภิา สายแสน

2968 นายรฐัสทิธิ คาํภานุรตัน์

2969 นายวรพจน์ ศรีเดช

2970 นายวรญัชติ วสัโส

2971 นายวนัเฉลมิ อนิทแสน

2972 นายวศิรุต สุทธิประภา

Page 226



2973 นายศิวกร พว่งตระกูล

2974 นายศุภกติติ สุมาลยั

2975 นายโศภณ เจยีงทองเลอืน

2976 นายสรวชิญ์ มณีรตัน์

2977 นายสราวุธ เพชรศิริ

2978 นายสทิธิศกัดิ จงักนิา

2979 นายอภเิชษฏ์ จนัโทดาํ

2980 นายอภวิฒัน์ มหาสถติย์

2981 นายอภสิทิธิ ดอีาํมาตร์
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สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2982 นายพชรพล อุ่นเรียน

2983 นายภพธร คงศิลป์

2984 นางสาวพริญาณ์ ชาคริยานุปกฤต

2985 นายศกนุต์ ชตุิกิจกาํจร

2986 นางสาวลลดิา ชยัพระอนิทร์

2987 นางสาวประกายจติ อตุมะมณีุย์

2988 นางสาวณชัชา กงัวล

2989 นายชาครีย์ กลอ่มใจ

2990 นายพฒันเดช ชนืฉนัทวงศ์

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส ์

2991 นายกฤตวฒัน์ มณีรตันอานนัท์

2992 นายกิตติธชั สถติยม์นัววิฒัน์

2993 นางสาวชญานิศ เผอืดจนัทกึ

2994 นายชนะศกัดิ ดาํขวญั

2995 นายฐณิิวุฒิ ยอดยงั

2996 นางสาวณฑชา เกษมา

2997 นายณรงคฤ์ทธิ มลูสาคู

2998 นางสาวณชัชา ส่องแสง
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2999 นางสาวณฐัรวี บญุพร

3000 นางสาวณิชากานต์ นามเมอืง

3001 นายธนกฤต เสนนะ

3002 นายธนากร ฉิมสุข

3003 นางสาวธวลัรตัน์ ผลศิลป์

3004 นายธีรภทัร ประทมุมณี

3005 นางสาวนลิาวรรณ พนัธป์ระชา

3006 นายพฒันา ย่องวริิยะกลุ

3007 นายพรีพงศ์ ครุฑนางรอง

3008 นางสาวมฑุติา เมอืงสุข

3009 นายรฐันนัท์ ทพิยป์ระเสรฐิ

3010 นายรุ่งอรุณ แสงไกร

3011 นายศรณัย์ ภู่ดี

3012 นายศิวรานนท์ ช่างสากล

3013 นายศุภวุฒิ ดวงจติร์

3014 นายสทิธิชยั ฤทธิทอง

3015 นางสาวสุทตัตา สุขหาญ

3016 นายสุธินนัท์ ราษฎรอาศยั

3017 นางสาวอชริญา สสีวาด
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สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3018 นางสาวปพชิญา เย็นอ่วม

3019 นางสาวชลดิา ผวิอ่อน

สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3020 นางสาวแสงดาว ใสงาม

3021 นายเฉลมิพงศ์ วงัแวว

สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุ 

3022 นางสาวกชกร บุญประจกัษ์

3023 นายกมลาสน์ ซมิสาํอางค์

3024 นางสาวกรกฏ โสนะชยั

3025 นางสาวกฤษนฐั เสนาะลาํ

3026 นางสาวกิรตกิานต์ ช่างประดบั

3027 นางสาวจฑุามาศ เมอืงจนัทร์

3028 นางสาวฑติกิารณ์ แซ่โลว้

3029 นางสาวนนัทณ์รตัน์ รตันสูรย์

3030 นายเนติภูมิ คาํตุย้

3031 นางสาวปิยะธิดา เชาวว์ริุฬ
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3032 นางสาวปุณยวรี์ นคัเร

3033 นายพรีพฒัน์ สุทธิพงษ์

3034 นายเมธสั บางดว้นสวสัดิ

3035 นายรชัพล นิลประภา

3036 นางสาวลกัษณารีย ์ แยม้คลา้ย

3037 นายวรรณรกัษ์ จินากลุ

3038 นางสาววภิาดา จนัทรสุ์ดา

3039 นางสาวศศิธร หงษสุ์วรรณ

3040 นายศุภกจิ ลมิ

3041 นายสุขสนัต์ เมอืงโต

3042 นางสาวสุชานนัท์ การกระจ่าง

3043 นางสาวสุดารตัน์ เครือชาลี

3044 นางสาวสุทธิพร ปนัหลวง

3045 นายสุรวุธ องัศุสงิห์
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สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุเชิงนวตักรรม เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3046 นายภทัรพล ทองสาร

สาขาวิชาวิศวกรรมวสัดุเชิงนวตักรรม 

3047 นายกฤษฎพิทัธ์ มสีวสัดิ

3048 นางสาวกุลสนีิ สุริพล

3049 นางสาวชนิกานต์ ทองอาํไพ

3050 นายณฐัศกัดิ จลุเกตุ

3051 นายธนยั อปริมาณ

3052 นายธฤต เลศิลขิติธนิตกลุ

3053 นายปรมตัถ ์ ปรียะพชัร

3054 นายภมีมานนท์ หงษาวดี

3055 นางสาวรชักร วรกจิธนากร

3056 นางสาวศศิภา สงแสง

3057 นางสาวสลลิทพิย์ ขวญัศิรโิรจน์
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สาขาวิชาวิศวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ

3058 นายกิตติศกัดิ บวัจนัทร์

3059 นางสาวณฐัชยา ประเสริฐ

3060 นายธชัชยั พงศจ์ริะนิธิ

3061 นายบญุพฤทธิ เขม็เพช็ร

3062 นางสาวเบญญา เลศิพรสุขสวสัดิ

3063 นายปรเมศวร์ แวงวรรณ

3064 นายปณัณวชิญ์ นวลพรหมสกลุ

3065 นางสาวพรชนก เปรมาสวสัดิ

3066 นายพสษิฐ ์ ชนะกลุ

3067 นางสาวภทัราพร เอยีมเจริญ

3068 นายภานุวฒัน์ มศิีริ

3069 นายวรพล รตันจนัทรานนท์

3070 นายสารชั รตันอบุล

3071 นายหตัถแพทย์ ศิลาเงนิ
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สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

3072 นายนวพล ศิริชูทรพัย์

3073 นางสาวนนทณฐัดา ยะมา

สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

3074 นางสาวอาจรีย ์ อาจหาญณรงค์

3075 นายนุติ กลนัสมทุร

3076 นายวชริพงษ์ สุขนิพฐิพร

3077 นายวรชาติ เก่งธนคุณ

3078 นายศุภกร แสนสุวรรณ

3079 นางสาวภทัรวรรณ ณ พทัลุง

3080 นางสาวธนพร นิลโกศล

3081 นางสาวฐนชิา โพธิบุตร

3082 นายณฐัภณ พบิูลย์

3083 นายสหสัวรรษ ตอนเหนือ

สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

3084 นายกฤษ แกว้เรือง

3085 นายกองทพั ทองพลี

3086 นางสาวกญัญารตัน์ แสนทวสุีข
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3087 นายกนัตพงศ์ เครือวณิชธรรม

3088 นางสาวกิตติญารตัน์ บุษรากรณ์

3089 นายจารุเดช มนัถาวรวงศ์

3090 นางสาวชมพูนุท บญุสุข

3091 นางสาวชดิชนก พวงนาค

3092 นางสาวญานชัพฒัน์ เรืองศิริสกุล

3093 นายณฐักฤต ภูมเิดช

3094 นางสาวณฐัธิรา มณีฆะ

3095 นายณฐัพงศ์ ภรูิสตัย์

3096 นายณฐัพนัธ์ แยม้สุข

3097 นายณฐัวุฒิ แววแกว้

3098 นางสาวทองทพิย์ รตันเลศิไพบูลย์

3099 นายธนิสร กจิบุญชู

3100 นางสาวธิติสุดา ศิริพนัธ์

3101 นายธีรภทัร ศิริสุมทุม

3102 นางสาวนฤสรณ์ ลวณะสกล

3103 นางสาวนริุชา บุดดา

3104 นางสาวเบญจรตัน์ อาทรชยักุล

3105 นางสาวปณธร กา้นเเกว้

3106 นางสาวประกายมาศ แอบไธสง

3107 นายปรนิธร ดอนไมช้ยั

3108 นางสาวปุณยวรี์ อนิทรเ์อยีม
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3109 นายพงศภ์รณ์ อาจไพวลัย์

3110 นางสาวภคันนัท์ โรจนว์ศิิษฏ์

3111 นางสาวภชักุญช์ ตงัสกุล

3112 นางสาวภณัฑริา จรวงษ์

3113 นายรฐนนท์ แกร่งกลา้

3114 นางสาวรนิรดา กิจจารกัษ์

3115 นายเรียวเคน นะคะซะโตะ

3116 นางสาววศินี สทิธิสุพร

3117 นางสาววชิพร พูนทอง

3118 นายศิวะเมศวร์ รุ่งเรอืงพฒันา

3119 นายสทิธิกานต์ ปฐมกุลวฒัน์

3120 นายสุธากร ศรนุรกัษ์
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