
สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหม่และระบบอตัโนมตัิ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

1933 นายสริวชิญ์ แกว้ชู

1934 นายธีรภทัร์ ชนือารมย์

สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหม่และระบบอตัโนมตัิ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

1935 นายเสกสรรค์ คาํปา

1936 วา่ทเีรือตรีวาที ภดูนิขาว

สาขาวิชาเทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหม่และระบบอตัโนมตัิ 

1937 นายกิตติพงษ์ กมลเลศิ

1938 นายจกัรภพ แซ่เติน

1939 นายจริายุ เขตตคี์รี

1940 นายนิตพิล ดวงโสภา

1941 นายพงศกร ดาวเรืองศรี

1942 นายพสิฐิ คา้ขาย

1943 นายศกัศิกรณ์ ทว้มพดุซา

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑติ
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1944 นายสาโรจน์ สุทธิสถติย์

1945 นายสุเมธ จนัทรล์า

1946 นายหนุ่ม จงิต่า

1947 นายอรรถพล กมลศิล
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมกระบวนการเคมี เกยีรตินิยมอนัดบั 1

1948 นายจริโชติ รอดเลยีง

1949 นางสาวนทัราพร สม่ีวง

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมกระบวนการเคมี เกยีรตินิยมอนัดบั 2

1950 นางสาววริศรา เมธสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมกระบวนการเคมี 

1951 นางสาวกมลพร โตมี

1952 นางสาวกญัญารตัน์ วรรณา

1953 นางสาวณฐักฤตา ยมิปนั

1954 นายณฐักติติ ศิริชล

1955 นายธนทั เกอืคลงั

1956 นายธีระยุทธ พระเเท่น

1957 นางสาวนพนาด บอนขนุทด

1958 นางสาวนนัทวรรณ อนิยอด

1959 นายนิวฒันา หนา้ชม

ปริญญาวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ
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1960 นางสาวพลอยพรหม ปะทสิอง

1961 นางสาวภริดา จนัทรพ์ทิกัษ์

1962 นางสาววรลกัษณ์ ใจตรง

1963 นางสาวศศิวมิล สรอ้ยสม

1964 นายสปิปภาส วฒันภนินัทช์ยั

1965 นางสาวสุณิสา บวับาน

1966 นางสาวอสุรา เทศวงษ์
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมการวดัคุมและอตัโนมตัิ 

1967 นายกนัตภณ มแีป้น

1968 นายชนนท์ พรมไหม

1969 นายณฐักติติ ดวงใจ

1970 นายณฐัพงศ์ นามศรีพนัธ์

1971 นายธญัธร ศรีธญัญา

1972 นายนพพล อุตตพนัธ์

1973 นายนิพฒัน์ ทองนอ้ย

1974 นายปพน จนัทโชติ

1975 นายปรฉิตัร แกว้วเิชยีร

1976 นายปิยะชาติ สมงิรมัย์

1977 นายพงศพ์ณิช บุญยะวบิูลย์

1978 นายรฐัพงษ์ โพธิเกตุ

1979 นายศราวนิ หนูรกัษา

1980 นายศกัดนินัท์ สงิหนิล

1981 นายศิริศกัดิ วงศเ์กษา

1982 นายศุภชยั เสนาะสรรพ์

1983 นายสรวยี ์ ดาลยั

1984 นางสาวอญัชลพีร สายสุวรรณ

1985 นายอุทยั เตียศิริกจิเจริญ

1986 นายเอกชยั เพง็โฉม
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมเครืองกลและยานยนต ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 1

1987 นายฉตัรชยั บญุเพชร

1988 นายกิตติกร ศรีเหรา

1989 นายศิวกร หาสุข

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมเครืองกลและยานยนต ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

1990 นางสาวปิยรชั สมวชัรจติ

1991 นายเกยีรตภิมูิ ประทมุรตัน์

1992 นางสาวจริญญา บรรลสุุข

1993 นายกิตติพงษ์ เกดิสมบูรณ์

1994 นายธนวฒัน์ จนัอศัวสุข

1995 นายธนานนัท์ สหียดยอ

1996 นายนราธิป แกว้พกิลุ

1997 นางสาวปินอนงค์ ทเุครือ

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมเครืองกลและยานยนต ์

1998 นายกิตติธชั พฒันศิริ

1999 นายคุณานนต์ หนูนาํคาํ

2000 นายจริะศกัดิ สาสูงเนิน
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2001 นายฐติิรตัน์ ขาํใบ

2002 นายณฐัภทัร ผ่องฉาย

2003 นายธนกร โพธิเงนิ

2004 นายธิปก ชอ้นทอง

2005 นายธีรวทิย์ คงสวสัดิ

2006 นางสาวนวพรรณ มสูกิอุปถมัภ์

2007 นายนุติ บวัขาว

2008 นายพงศกร ยงันอ้ย

2009 นายพงษเ์กษม ขดัสาย

2010 นายพฒันวชัร์ เขยีวเหมอืน

2011 นายภรูิทตั โชตนิวนนท์

2012 นายภรูิวฒัน์ สงวนผวิ

2013 นายภวูเนศวร์ กองสาร์

2014 นายวฒันะศิลป์ ด่านสุขณรงค์

2015 นายวศัพล ละโป้

2016 นายศุภกร เจริญมนต์

2017 นายศุภากรณ์ เกษแกว้

2018 นายสรรเพชญ สุขเจริญ

2019 นายสุรศกัดิ โทชนบท

2020 นายอธิพงศ์ ทาวงษ์

2021 นายอคัรพนฐ์ จะยะสกูล

2022 นายเอเชยี สุริยไพศาล
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมวสัดุและกระบวนการผลิต 

2023 นายกวนิ เหลา่พพิฒันา

2024 นายกิตติศกัดิ สงัสนา

2025 นางสาวเกศินี เชยีวชาญทวกีุล

2026 นางสาวจนัทรวรรณ เชอืพลบ

2027 นางสาวจารุวรรณ แทนแสง

2028 นางสาวจฬุาลกัษณ์ พุม่เรียบ

2029 นางสาวณฐัชลดิา เผอืกศรี

2030 นายทรงกลด เคารพสงฆ์

2031 นางสาวนนัทยิา สคีราม

2032 นางสาวเนตรนภา หลาํผาสุข

2033 นางสาวปญัญาภรณ์ บุญเรือง

2034 นางสาวพลอยไพริน กะสนิงั

2035 นางสาวพทุธรกัษ์ แซ่องึ

2036 นางสาวมลัลกิา แหลมคม

2037 นางสาวอภสิมยั อยู่คง

2038 นางสาวอรอนงค์ ขนัทุวาร
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สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอตุสาหการและโลจสิติกส ์ เกยีรตินิยมอนัดบั 2

2039 นางสาวกรรณิการ์ พรมพุย้

สาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมอตุสาหการและโลจสิติกส ์

2040 นายไชยวฒัน์ สาที

2041 นางสาวญาณิศา หงษท์อง

2042 นายฐานิศร นวลมะ

2043 นางสาวณิชกานต์ สมวนั

2044 นายนครินทร์ ตะโกเนียม

2045 นางสาวนรรจพร ช่างเหลก็

2046 นางสาวนฤมล รตันสรอ้ย

2047 นางสาวบณัฑติา จนัทใส

2048 นางสาวปภานนั ยนตพ์งษ์

2049 นายปาณชยั เกดิสมบุญ

2050 นางสาวปียนาถ ทองวเิศษ

2051 นางสาวพรกนก วาจาลชน

2052 นางสาวมกุภา ศรียานงค์

2053 นางสาวรตันาพร กลบัวหิค

2054 นางสาววนิดา องึแดง

2055 นางสาวสุพชิญา อาจหาญ
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2056 นางสาวอรยา ปตัยุรกัษ์

2057 นางสาวอริศา แกว้ศิริ

2058 นายอาภากรณ์ สุดสุวรรณ์
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