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รายนามบัณฑิต คณะเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต
1

2	
4	
6	
8
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39

นางสาวธนาพร ไขสุบิน

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต

นางสาวสุรัตนา เสติ		3	
นางสาวสุทธิดา ด้วงพันนา	5	
นางสาวพัชราภรณ์ พิริยะ
7
นางสาวพิจิตรา พิพัฒน์วัฒนชัย		

นางสาวภัคจิรา ภัทรพงษ์
นางสาวปภัสศิริ อุดมศิลป์
นางสาวทักสินาภรณ์ แหวนนิล

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต

นางสาวกนกวรรณ ทุมมา
นางสาวขนิษฐา กล้าหาญ
นางสาวคณิติน คลังช�ำนาญ
นางสาวจิราพร ปลัดพรม
นายณัฐพล สิริชนะ
นางสาวธัญญาภัทร์ ศรีวัฒนะศิริ
นางสาวนริศรา เรียกจ�ำรัส
นายบุลากร อังคณานนท์
นางสาวปวีณ์นุช บุญรักษา
นางสาวพิมนภา ภูกองชนะ
นางสาวภัทจิรา มุสิกบุญเลิศ
นายรัชนาท ศรีโพธิ์
นางสาววรเทวี ปรีดาพันธุ์
นางสาวศศิพิมล เทียนเรียว
นางสาวศิริวรดา สีคลัง
นางสาวหฤทัย จินชัย

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

นางสาวกัญญาณัฐ พงพันนา
นางสาวขวัญชญา นิลช�ำนาญ
นางสาวจินทภา ค�ำมูล
นางสาวฐิติพร แซ่เค่า
นายธนบดินทร์ ปิ่นใจ
นายธีรพัทธ์ พระศิระ
นางสาวนิศารัตน์ ไสยรส
นางสาวประกายกานต์ มูลหัศ
นายพงศกร ศรีหอม
นางสาวพิมลวรรณ ดรวิชา
นางสาวภัททิยา อย่านอนใจ
นางสาวรุจิรา แสนศรี
นางสาววารุณี ส�ำราญสุข
นางสาวศศิวัณย์ แต้บุญญวัฒน์
นางสาวสุจิตรา ทองโคตร
นางสาวอารยา ไชยมาลา

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ และเหรียญทอง สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร
1

2	
4	
6	
8
10

นางสาวทักษพร จอกลอย

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร
นายตรีเพชร สุขแสน		3	
นางสาวชญานิศ พรหมเจริญ	5	
นางสาวสิริบงกช ภาวศิลป์
7
นางสาวศุภานิช อังกิติตระกูล
9
นางสาวจุฑามาศ ธรรมพากร	11	

นางสาวกมลวรรณ เจริญสุข
นางสาวศิรดา รัชตผดุง
นายจักริณ ธูปแช่ม
นางสาวปาณิศา อาจศิริ
นางสาวธนภรณ์ ยศสูงเนิน
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นางสาวเพ็ญสุภา บุญประกอบศักดิ์	13	
นางสาวปาลีรัตน์ สุพัชรธนาวัฒน์	15	
นางสาวสุรางคนา ไร่ขาม		

นายธนภัทร มนัสมาสเจริญ
นางสาวกวินนาฏ ศรีส�ำราญ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร

นางสาวกฤษศิณีนาถ วินทะวุธ
นายขวัญภูบดินทร์ ธนเดชชัยมงคล
นางสาวชณาขวัญ ต.ศรีวงษ์
นางสาวชลธิชา สิทธิแสง
นางสาวณัฏ์ฐากุลยา ตั้งสุปรีชาเมธ
นางสาวนิธินาถ สุตนนท์
นางสาวภัทรวดี วาลย์มนตรี
นายมินฆวรรธ ธโนปจัย
นางสาววิธูรัศมิ์ เรืองสุวรรณ์
นายวิรากร พาณิชพันธุ์
นายศัตราวุธ ธรรมขันธ์
นายศิวกร ตระสินธุ์
นางสาวสิริมณี สารสี
นายอภิมุข วงศ์ไชย
นางสาวอรปรียา สุวรรณศร
นางสาวอินทิพร สุวรรณศร

18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46

นางสาวกัญชพร สิรินันทเกตุ
นายฉัตรธร ศรีวงษ์
นางสาวชเนตตี ศรีมาน
นางสาวฐิติพร คัณทักษ์
นางสาวทัศนีย์ ภูจอมขาว
นางสาวปนัดดา จันทร์หล่ม
นางสาวมณีกานต์ เหล่าเจริญ
นางสาววรดา แรงดี
นางสาววิภาวี ทองคนทา
นางสาวเวธกา คู่กระสังข์
นางสาวศิริพร วาสิงหน
นางสาวศุขจิภา ศรีภิรมย์
นางสาวหทัยภัทร ไชยนาพันธ์
นางสาวอภิสรา จันฤาไชย
นายอัษฎา ไชยมงคล

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
1
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4	
6	
7
9
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23

นางสาวหทัยชนก ประดับค�ำ

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ

นางสาวพัทธมน สัจยากร	3	
นางสาวจุฬารัตน์ เฮ้ากอก	5	
นางสาวจิราภรณ์ เท่าสิงห์

นางสาวอรอนงค์ เจ็ดรัมย์
นางสาวศณิษา ช่วยอักษร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ

นางสาวกมลชนก นครราช
นางสาวกสิกาญจน์ ชูมาก
นางสาวจิตราภรณ์ สุขวันดี
นายเจนณรงค์ ศิริตา
นางสาวชนิสรา ลาภภักดี
นายชวนากร มีสุข
นายฐิติกร จันทร์ประโคน
นางสาวณัฐริกา ทองย้อย
นายเทพพล เหลืองสุข

8
10
12
14
16
18
20
22
24

นายกฤษณะ ธัญวงศ์
นางสาวเกสรา กุลฉวะ
นางสาวจิราภรณ์ ศรีสังข์
นายชนาธิป งามเจริญ
นางสาวชมพูนุช รักษ์วงศ์
นายฐาปกรณ์ แสงอรุณ
นางสาวณัฐณิชา อ่อนทุม
นางสาวทัตติยา วงศ์ศิริปกรณ์
นายธนพล ผลสว่าง
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49
51
53
1	
3
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37

นายธรรมนูญ กุลัตถ์นาม
นางสาวปฏิมากร หงค�ำเมือง
นางสาวปรียาพร ท้าวน้อย
นางสาวปิยะณัฐ หล้าง้อ
นายภูริณัฐ เหมนิล
นางสาวยุวดี ประภาวสิทธิ์
นางสาววณิชภากร คุ้มไทย
นายศักดิ์สิทธิ์ ยลพันธ์
นางสาวศิริญญา แก้วมหาวงค์
นายศุภวิชญ์ โฮมลคร
นางสาวสาวินีย์ เสาร์ค�ำ
นางสาวสุนิสา ทิพย์ต�ำแย
นางสาวอทิตยา กิติยะวงษ์
นางสาวอริสา ธรรมมะ
นางสาวอารยา ชานุวงค์

26
28
30
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34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

นางสาวนิตยา นาคอ้น
นางสาวปรางทิพย์ พวงกันยา
นายปัญญาชัย แสงโสภา
นางสาวพัสสุฌารัฐ คุ้มตะบุตร
นางสาวมาฆะชา อินทร์ค�ำ
นางสาวรัชฎา พวงพันธ์
นางสาววรรณภา ชมนาวัง
นางสาวศิระภัสสร ดวงงาม
นางสาวศิวพร สุริยะพงษ์
นางสาวโศศิษฐา อ้วนทอง
นางสาวสุชานรี แจ่มฤกษ์แจ้ง
นายสุรเกียรติ กลีบจอหอ
นางสาวอรณัฐ สุพันธมาตย์
นางสาวอังศิยา เจริญวัฒน์
นางสาวอารีวรรณ พันภักดิ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา เทคโนโลยีธรณี

นายทรัพย์สถิต ทาแก้ว	2	

นายพิชากร เขียวงามดี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีธรณี

นางสาวกนกนาฎ กาพย์มณี
นายกิตติพศ สงค์พิมาย
นางสาวขวัญดาว ทัพภูธร
นายจักรพันธ์ บุตราช
นายเจนณรงค์ สารักษ์
นางสาวชลธิชา สุวรรณ์
นางสาวณัฐกานต์ ปิ่นประเสริฐ
นายณัฐวุฒิ ฉมารัตน์
นายทนงศักดิ์ ชาเครือ
นายธนาวัฒน์ สุทุม
นายนฤเบศร์ จิปุนาโพธิ์
นางสาวนารีรัตน์ แพนสมบัติ
นายพัทธพล พิศเพ็ง
นางสาววรรณฤดี สุดสาร
นางสาวศรุตษา พัฒนพงศ์สันติ
นายสรวิศ รักประชา
นางสาวสุภาพร โสภนา
นางสาวอัจจิมา ถิ่นหนองแวง
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นายกันตพัฒน์ เพิ่มศิริทวีโชค
นางสาวเกษราภรณ์ บัวละคร
นายจอมพล ศิริเจริญกุล
นางสาวจิดาภา พูลจันทร์
นายฉัตรา เชี่ยวเวช
นางสาวณัชชา ฉัตรสมบูรณ์แบบ
นายณัฐกิตติ์ พานชิง
นายเดโช ศรีสวัสดิ์
นายทักษ์ดนัย คุรุปัญญา
นายนภนต์ หอมสิน
นายนันทวุฒิ ไชยหงษา
นางสาวปฏิญญา อุทธา
นายภาณุพงศ์ สัตยพานิชกุล
นายวิริยะ ทาโบราณ
นางสาวศิรินภา สายแวว
นางสาวสุทธิดา ศรีภา
นางสาวสุภาภรณ์ สะเทินล�ำ

147

