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รายนามบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

1
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31
33
35

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเกษตร

นางสาวกมลพรรณ รัตนะโสภา
นายกิตติพล เนียนไธสง
นางสาวจันทร์จิรา กล้าพระจันทร์
นายเทวราช แสงสุวรรณ์
นายธนภูมิ เกษามูล
นายธีรพล เสยกระโทก
นายนันทวัฒน์ วิกาสะโล
นางสาวผกามาศ คนซื่อ
นายพีรพัฒน์ แก้วพิลา
นายภานุวัฒน์ สุทธิประภา
นางสาวมุทิตา พริ้งศิรินันทกุล
นายวีรยุทธ ทองหล่อ
นายศราวุฒิ พงศ์เรืองฤทธิ์
นายศิรวิทย์ สิทธิเดช
นางสาวสปันแก้ว หูตาชัย
นายสุชาติ ดวงทองพล
นายอภิสิทธิ์ โยต�ำแย
นางสาวอาร์รียา ศรีภูมิ

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

นายกิตติเชษฐ์ น�้ำเพชร
นายเขมพัฒน์ ภู่เจริญศิลป์
นายชนัต สุวรรณวงศ์
นายธนกร เสนาเทพ
นายธานินทร์ บุญบ�ำรุง
นายนัฐพล บุรินรัมย์
นางสาวบรรณศร สุขุนา
นายพศวีร์ พลหาญ
นางสาวภัทรนันท์ อิ่มปรีชา
นายภูธิชย์ ภูเพ็งใจ
นายวศิน สิรินันทเกตุ
นางสาวศรสวรรค์ พรมหมื่นไวย์
นายศิรวิทย์ โนนค�ำ
นายศุภณัฐ เตียรถ์สุวรรณ
นายสิทธิพล บุญสนอง
นายอภิวิชญ์ หาญพิชาญชัย
นายอัครวิทย์ ปรุงเกียรติ
นายอินทัช ลิ้มไพบูลย์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1

2	
4	
6	
8
9
11
13
15
17

นายวีรภัทร พิมสาร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายสิรวิชญ์ ศรีสุริยานุกูล	3	
นายดิศรา อุดมบุณยลักษณ์	5	
นายนรภัทร คงธาดากุล
7
นายภูนล โกยสวัสดิ์

นายพิเชษฐ อัศยาพร
นายธีมา ลักษมีเศรษฐ
นางสาวลักษณา อังวัฒนานนท์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นางสาวกฤษฎาภรณ์ ขารพ
นายเฉลิมชัย วิริยมานะธรรม
นายชยานนท์ บุญประกอบ
นายณัฐพรรษ ภูมิพันธ์
นายตะวัน ห่อหุ้ม

10
12
14
16
18

นายกัณฑ์อเนก มงคลสวัสดิ์
นางสาวชฎาพร เพียราษฎร์
นายณฐกฤต เชื้อจีน
นายดิศรณ์ นิธุรัมย์
นายทวีวัฒน์ พิมพ์หิน
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19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49

นางสาวแทนขวัญ ทักษะวรบุตร
นายธนากรณ์ สร้างดี
นางสาวนภัสสินี ขัดสีใส
นางสาวบุญญาภรณ์ มีแก้ว
นางสาวบุณยาพร สุดจันฮาม
นางสาวปริณดา แก้วค�ำแสน
นายพัสกร แสงสว่าง
นายภีมวัจน์ เตียงพลกรัง
นายเมธาวุธ ทองน้อย
นางสาวลักษณาวรรณ วิเวก
นายวันชนะ อนุรักษ์มนตรี
นายศิริวัฒน์ ชัยสมบูรณ์สุข
นายสิรภพ จารุธัญลักษณ์
นายสุรวิช วิริยะศรีสุวัฒนา
นายอนุสรณ์ แปลกจังหรีด
นายอาทิตย์ พรหนองแสน

20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48

นายธนดล อุดมเวช
นายธีร์สิทธิ์ โพธิปัสสา
นายนิติธรรม บุ้งทอง
นางสาวบุณยวีร์ ฐานะบ�ำรุง
นายประพัฒน์ ผาสุโพธิ์
นายพงศธร ตองติดรัมย์
นายไพโรจน์ นิกรสังขพินิจ
นายมารุต เมืองรี
นายราชภูมิ เทวะเส
นายวทันย์ ชัยฮัง
นางสาวศศิตาภรณ์ วงศ์ผาบ
นางสาวศิริสกุล ศรีกลาง
นางสาวสิริวิมล นันทะบัน
นายอธิเบศร์ ประวะเน
นางสาวอริสรา ผ่องใส

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี
1

2	
4	
6	
8
10
12	
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31

นางสาวพิมพิภาภัชญ์ จิงหะรานนท์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี

นายพิสิษฐ์ ไทยรัตนานนท์	3	
นายปฏิเวธ สอนอาจ		5	
นายศุภวิชญ์ หามาลา		
7
นางสาวขวัญฤทัย บุญซื่อ
9
นางสาวปพิชญา เฉลยพนิต	11	
นางสาวกนกพร แสนชารี

นางสาวสาธิตา นาโควงศ์
นางสาวธนัชชา อดุลสุทธานนท์
นางสาววิภาลักษณ์ ทิพมา
นางสาวนลินี ศรีใส
นายธนภูมิ ธนบูลย์พิพัฒน์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี

นางสาวกมลนิตย์ อมรรัตนวรรณ์
นายกฤษณะ เทพไทสงค์
นายกิตติศักดิ์ ทรวงทองหลาง
นายเกษมสันต์ เดินชาบัน
นางสาวขวัญนภัส บุปผาวารินทร์
นายจตุรนต์ ทาพิมพ์
นางสาวจิราพร อัสพันธุ์
นางสาวจุฑารัตน์ บุญเพิ่ม
นางสาวฉัตราภรณ์ ทวีศิลป์
นายชัยภัค พรหมรักษา

14
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20
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32

นายกฤษฎา นามแก้ว
นางสาวกาญจนา แจ้งเจริญ
นางสาวเกศรา ศิลาเกษ
นางสาวแก้วใจ แสงมณี
นายคมกริช พิมพ์จันทร์
นางสาวจิตราภรณ์ ไชยคุณ
นายจีรวัฒน์ โชตยาธิวัฒน์
นายเจษฎา ทองอุทัยศรี
นางสาวฉันทกร ปาทวาท
นายเชษฐ์ชวาล บุญศักดิ์
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นายซีกัส คาน
นางสาวฐิติรัชต์ รังสีรัตนโชติ
นางสาวณัฐชา ละอองเงิน
นางสาวณัฐพัชร์ จันทรสมบัติ
นางสาวธนพร มาตะราช
นายธวัชชัย คุลบุตร
นางสาวธัญวรัตน์ บุญมานะ
นางสาวนภัทร ปุญญอมรศรี
นางสาวบุญญิสา อุ่นพิกุล
นางสาวปภัทราพร จันทรมหา
นายพงษ์พันธ์ ชุมพล
นางสาวพัชกร หล่อประจักษ์ศิริ
นางสาวพัทธ์ธีรา สิมมาเคน
นางสาวพิชญานิน จุฬาไรนนท์
นางสาวพีรยา สุขสุรทิน
นายภาคภูมิ จงเอกสิทธิ์
นางสาวมุกดาวรรณ พลแสน
นางสาววนัชยา สายสุริยา
นางสาววรัญญา สุยะ
นายวัชรากร บัวชุม
นางสาววีรยา อ่อนค�ำหล้า
นางสาวศศิกาญจน์ บวรโมทย์
นายศุภวิชญ์ จ่ายพงษ์
นางสาวสิริยากร ค�ำสีแก้ว
นายสุทธิพงษ์ คามินทร
นางสาวอรปรียา แสบงบาล

34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84

นางสาวฐิติชญาน์ พละพงศ์
นางสาวณัฏฐ์นรี ศรีเชียงสา
นางสาวณัฐพร โชคสวัสดิ์ธนะกิจ
นางสาวณิชกานต์ โชครวย
นายธนัตถ์ ตันชวลิต
นายธัญญวัชร์ บัวทอง
นายนครินทร์ ดวงแก้ว
นางสาวนันทฉัตร สุภารี
นางสาวปทิตตา เขียนแม้น
นายปรัชญา หวังศิริเวช
นางสาวพรธีรา วงศ์ภาค�ำ
นางสาวพัชรพร บูรณะศักดิ์สกุล
นางสาวพิกุลแก้ว จิโนสวัสดิ์
นางสาวพิมลพรรณ บัวใหญ่รักษา
นางสาวภนิตา พัชรพัฒนชัย
นางสาวมัตติกา แสนโคตร
นางสาววณิชยา บุญยวุฒิ
นางสาววรรณศิกา สุริยนต์
นายวัชรพัฐ นามศักดิ์
นางสาววิชญาดา สารเสน
นายวีระพล พงจุมพล
นายศาสตราวุธ ภาโนมัย
นายเศรษฐพงศ์ ภูสง่า
นางสาวสุชัญญา ไชยสิริ
นางสาวหทัยรัตน์ หาริกัน
นางสาวอารยา วิรุฬหกิจ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
1

2	
4	
6	
8

นายธนภูมิ ธนะภูมิชัย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
นายเอกภพ ลีฬหานาจ		3	

นายเอกกฤต เจริญธนกุล

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
นายกิตติภูมิ ไชยประทุม	5	
นายภัทรกร ต่างประโคน
7
นายพงศ์ภรณ์ หลงน้อย
9

นางสาวสุภาพร พ่อไชยราช
นายธีรพล ดัชถุยาวัตร
นายกิตติภพ นิลโชติ
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75

นายจักรพันธ์ จันทร์งาม	11	
นายนิธินันท์ จันทร์ทุ่ง		13	
นางสาวอาทิตยา ชมาฤกษ์

นายณัฐวัฒน์ โฮมวงศ์
นายพีรดนย์ กุลเดชปริยวิศว์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

นายกษิดิ์เดช ดลประสิทธิ์
นางสาวกาญจน์ ศรีโยวงศ์
นายเกียรติศักดิ์ ศรีวงษ์รัก
นายคมกฤษ วัฒนวิพัฒน์
นายจิรายุส จรมั่งนอก
นายเจนวิทย์ จิตต์นิลวงศ์
นางสาวชลิตา เพ็งวงค์
นายชัยชาญ สนคลัง
นายณรงค์ ทองย้อย
นายธนวัฒน์ โต๊ะแสง
นางสาวธัมมาภรณ์ เวชสิริวิทยากุล
นายธีรดนย์ โคตรชัย
นายนฤเบศร ชูนาวา
นางสาวนันทพร อินทรพานิชย์
นายเนติพงศ์ เชิญขวัญศรี
นายปรเมษฐ์ ค�ำภูเงิน
นายพศุตม์ ศิริคะเณรัตน์
นายพิฆเนศ ระเบียบโอษฐ์
นายมหัณณพ สรรพโส
นางสาวมัตสยา แง้ไชย
นายเมธพัฒน์ หอทอง
นายรุจทิวัตถ์ จิตมานะ
นายวรุตม์ น�้ำหอม
นายไวพจน์ แสงกุดเรือ
นางสาวศิรินทร์ยา ภาโนมัย
นายศิวดล นาสินส่ง
นายสิทธิศักดิ์ ภูมิสาขา
นางสาวอรนาถ เจตราช
นางสาวอังศุมาลิน ลี่แตง
นายอานุภาพ บุญช่วย
นายอุกฤษฏ์ พุทธิมา
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นายก่อเกียรติ แก้วศิลา
นางสาวเกวลิน ตรงกลาง
นางสาวขวัญจิรา ไชยแสง
นางสาวจิตริน ผือลองชัย
นางสาวเจณิสตา ศรีจ�ำนงค์
นางสาวชญากาณฑ์ ชนะชัย
นายชวนนท์ เจริญชัยวัฒนโชติ
นางสาวญาดารัตน์ บุตรตะชา
นางสาวทักษพร อินธิบาล
นายธนาธิป วาลีประโคน
นางสาวธิติชุติมา จรรยาไพบูลย์
นายนราวิชญ์ สุยอย
นายนฤเบศร์ พิมพา
นางสาวนิภาพร บุญศรีประภาน
นางสาวใบริน นิธิวัฒนพงษ์
นายปรัชญา เหลืองอิงคะสุต
นายพัทธนันท์ ประดับศรี
นางสาวภาณุมาส สีหะสิงห์
นายมหาสมุทร ศุภนิมิตตระกูล
นางสาวมุกอุบล บัวระบัติ
นายราชการัณย์ ขันแข็ง
นายวรวิทย์ พิณโพธิ์
นายวันนิวัติ ศรีสมบัติ
นายศิรสรณ์ พ่วงปาน
นายศิริศักดิ์ วิชาโคตร
นายศุภวิชญ์ สังขวัฒน์
นางสาวอนัญญา หงษ์สระแก้ว
นายอัครเดช พวงแก้ว
นางสาวอาทิตยาพร นิมิตจตุรงค์
นางสาวอารีรัตน์ สุภาวัฒนพันธ์

93

94
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วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
1

2	
4	
6	
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63

นางสาวสุปราณี เหล่าขุนค้า

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

นายศุภกรณ์ ธรรมจรัง		3	
นางสาววิภาวรรณ ยิ้มแฉ่ง	5	
นางสาวปะริชาดา ไตรรัตน์

นางสาวนิรชร มนกิจ
นางสาวกัญจนพร บริสุทธิ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวกชามาส ถาวรรัชชต์
นางสาวกมลพรรณ แก้วเฮียง
นายกฤติพงษ์ พีรจรูญรุ่งเรือง
นายกันตพิชญ์ อรรคศรีวร
นายเกรียงศักดิ์ อุดสระน้อย
นายจตุรเดช บุตรดา
นางสาวเจนจิรา ภูอากาศ
นายเจษฎา อุภัยพรม
นางสาวชญาน์พันธ์ พยอมใหม่
นายชนาธิป จันทร์ผ่อง
นายชลวรรษ ภูสนิท
นางสาวชลิตา ศรศักดา
นายชาญวิทย์ ไชยภักดี
นายชินวัตร์ เสาะแสวง
นายฌาน ไชยศิริ
นายณัฐภัทร ประเสริฐ
นายณัฐวุฒิ ขันทอง
นายทิตธิชัย ศรีบุรินทร์
นายธณิศร เสริฐนวลสวัสดิ์
นายธนกร แสงค�ำ
นายธนดล เจริญยุทธ
นายธนภัทร แก้วมีศรี
นางสาวธัญชนก วินิจสุมานนท์
นายธิปัญญา วรรณหนา
นายบุญสิต โคตะนิวงษ์
นายปฐมพงษ์ เพ็ญศิริวรรณกุล
นายปภิณวิช ปั้นอุดม
นายปวริศ โคตรชุม
นายปวีณ โชติพันธุ์

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64

นายกนกพล ไกรโสดา
นายกรชนก สุวรรณไพบูลย์
นายกันตพล อิ่มแสง
นางสาวกาญจนาภรณ์ ประยงค์หอม
นายเกียรติศักดิ์ กิณเรศ
นายจีรศักดิ์ ชาวชอบ
นายเจนณรงค์ อึ้งเจริญ
นายเจษฏา วิลาไชย
นางสาวชนม์นิภา ถนอมด�ำรงศักดิ์
นายชยพจน์ ป้องกันภัย
นายชลวิทย์ อุปชิตร
นายชวกร จงใจหาญ
นายชานนท์ ศรีวรสาร
นายชูชาติ คุณโดน
นายณัฐพงษ์ แซ่เล็ก
นายณัฐภัทร หมวกสกุล
นายทวีศักดิ์ ชูรัตน์
นางสาวทิพยสุคนธ์ บิณฑสูตร
นายธนกร มหาวัง
นายธนกฤต วรรณะ
นายธนนันต์ เรียวเรืองแสงกุล
นายธนวัฒน์ ตระกูลสันติรัตน์
นางสาวธัญธร วงศ์ละคร
นายบัญญาพนต์ แซ่ตั้ง
นางสาวเบญญาภา แสงวิจิตร์
นายปณวัฒน์ แก่นนาค
นางสาวปวรวรรณ พุกหน้า
นายปวริศ ปุ้มแพง
นายปองพล กุดทิง
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65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
1	
3	
5	
6
8
10
12
14

นายปิยวัฒน์ มณฑา
นายพงษ์สิทธิ์ ค�ำมะโนชาติ
นายพิพัฒน์ พรหมสวัสดิ์
นายพีรัช เข็มแก้วมะลี
นางสาวไพลินธัญรดา เหลืองอร่าม
นางสาวภัคจิรา ก�ำเลิศกล้า
นางสาวภัทรภร สุขรัตน์
นายภาสกร อินไชยา
นายโภคิน สุขสวาง
นายมีชัย พงศ์ชัยสถาปัตย์
นายยศพล ศรีละพันธุ์
นางสาวยุพารัตน์ นพคุณโพธิ์สว่าง
นางสาวลักษิกา ธิมา
นายวชิรพงศ์ กาญจน์วิเศษศรี
นายวรุฒ เหล่าชัย
นางสาววิรัตน์ดา มหาโพธิ์
นายศกุนต์ ปางละออ
นายศวีระ สารวงษ์
นางสาวศิริรัตน์ บุญสูง
นายศุภักดิเทพ เชื้อโชติ
นายสิทธิพร มหาโยธี
นางสาวสิริภัทร สมจิต
นายสุเมธ รวงสวาท
นายอนันตชัย ชินโชติกร

66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112

นายเปรมศักดิ์ อ้วนศรีเมือง
นายพิชญ์วัฒน์ กาญจนปภากูล
นางสาวพิมพ์ชนก ศรีชัย
นางสาวแพรพรรณ ปะระทัง
นายภรวิทย์ ตาสาย
นายภัทรปิยะ อินทร์ขลิบ
นายภาณุพงศ์ ใครบุตร
นายภูมิพัฒน์ บุศยพงศ์ชัย
นายโภคิน เสวาภพ
นางสาวเมธาวี หัตถพรหม
นายยศวริศ สุทธิประภา
นายราชันย์ น้อยวิชัย
นายเลิศศิลป์ วานมนตรี
นายวชิรวิทย์ อินพิทักษ์
นายวัชรพงศ์ เพชรประไพ
นายวุฒิพงศ์ ทบประดิษฐ์
นายศรัณญ์ สารการ
นายศิร เกษมปรียาดา
นายศุภกิตติ์ แจ่มสุวรรณ
นายเศรษฐพงศ์ ดาระวัฒน์
นายสิรภพ ถาวรกฤชรัตน์
นางสาวสุกัญญา เอี่ยมส�ำอางค์
นายหริภัทร พงษ์สุวรรณ
นายอาทิตย์ แสวงสุข

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

นายชนบดี เสรีบวรธนศักดิ์	2	

นายฐนิภัทร ตั้งสิทธิวงศ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

นายศักดิ์พิเชฐ วุฒิอมรศักดิ์	4	
นายศุภกฤษณ์ เหล่ากาสี

นางสาวนงพร กุระพอง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

Mr.SETTHA SOUVANNAPHONG
นางสาวกฤติญา ภวนิธิบวร
นายกัมปนาท บุริมาตร
นายก้าวกิจ โคตะ
นายเกริกภูมิ วุฒิสาร

7
9
11
13
15

นายกรวิทย์ แหวนประดับ
นายกฤษชา ทิมเกตุ
นางสาวกัลยรัตน์ เข็มนาค
นายกุลชาติ พิบูลย์สวัสดิ์
นายเกียรติขจร แก่นลา

95
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16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
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44
46
48
50
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64
66
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นางสาวขนิษฐา มูลสาร
นายคณิศร เจริญ
นายคุณานนต์ วานิชชัง
นางสาวแคทลียา สันตินันตรักษ์
นายจิรายุ ศรีบุตรราช
นายชยณัฐ สังวัง
นายชวนากร ตั้งอุดมโชคไพศาล
นายชาญณรงค์ แสนพงษ์
นายฐานันดร ศรีวงษ์
นางสาวฐิติรัตน์ งอสอน
นายณัฏฐ์ศักย์ แหมไธสง
นายติณณภพ พูลทวี
นายทวีวัฒน์ เกษเมธีการุณ
นายธนภัทร พลพิพัฒนพงศ์
นายธนายุต โลขันธ์
นายธวัชชัย เอมโกวิทย์
นางสาวธัญจิรา พงษ์จิระธนากุล
นายธีรพัฒน์ สีสุข
นายนครินทร์ หันจรัส
นายนราวิชญ์ ค�ำดา
นายนวพล ประยูรชาญ
นายนัธทวัฒน์ แตงทองกุล
นายบุญญฤทธิ์ ทีทา
นายปกาศิต พึ่งประจวบ
นายปรีดา บุญหล้า
นายปิยะวัฒน์ แก้วงาม
นายพงศกรณ์ เขียมรัมย์
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วนา
นายพัสกร เหล่าไชย
นางสาวพิรญาณ์ สุนประสพ
นายพีระพัฒน์ ตรีสุวัฒน์
นายภาณุภัทร พงษ์พิษณุ
นายภูมินทร์ สุขโข
นายเมทนี ศรีแปงวงค์
นายรัฐพงศ์ ฤทธิ์มหา
นายรัฐพล สงวนตระกูล
นายวรเมศร์ ศิริเลิศเกรียงไกร

17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89

นายคณิน ฉายเพิ่มศักดิ์
นายคุณากร โยทาวงษ์
นายคุณานนท์ ฉนานุกูล
นายฆคนะ มักการุณ
นายชนาธิป อึ้งอารุณยะวี
นายชยางกูร จรรยาสุคนธ์
นายชวภณ พรหมมะ
นางสาวชุติมา ดาวังปา
นายฐิติพัฒน์ รุ่งพัฒนาชัยกุล
นายณรงค์พจน์ อภิญญาภรณ์
นางสาวตะวัน วรรณศรี
นายไตรภพ ศรีเมืองคุณ
นายธนบูรณ์ วิถาทานัง
นายธนวัฒน์ ผาเวช
นายธเนศ สายืน
นายธวัฒน์ชัย สิมงาม
นายธันธร ศิริธรรม
นายธีระพล วิริยะผล
นายนภัทร นาคประสิทธิ์
นายนริศ ไวยโรจน์
นายนวมินทร์ ชาวระ
นางสาวนิรัตติยากร แสนนาใต้
นางสาวเบญญทิพย์ หล้าจางวาง
นางสาวปรางค์ทิพย์ ศรีอ�ำไพ
นายปิติวิทย์ ศิริค�ำ
นางสาวเปมิกา ทองฤทธิ์
นายพงศ์พนัส หารภูมิ
นายพัชรพล เอมโอษฐ์
นายพิทยาธร ศรีมงคล
นายพิสิฐพล โคตะนิวงษ์
นายพีระเสก พลค้อ
นายภานุ สุมามาลย์
นางสาวมัลลิกา ทัพวงค์
นายรัชชภูมิ สุระสังข์
นายรัฐพงศ์ หงษ์สิงห์
นายวชิระ พรรณวงศ์
นายวริศรา ตันติรัตนานนท์
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90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114

นายวศินาทร นีระพันธ์
นายวิชยุตม์ หมอยา
นางสาวศศิวิมล สายโสม
นายศักย์ศรณ์ ไกรสอาด
นายศิรพงศ์ ธนกิจเลิศสกุล
นายศิวกร เอี่ยมสุนทรกุล
นายศุภฤกษ์ เดชสมบัติ
นายสุกลวัฒน์ พัฒนจักร
นายสุเมธิน ค�ำประภา
นายอภิชัย ตั้งภิรมย์รัตน์
นายอภิสิทธิ์ แว่นประชา
นายอานนท์ แก้วศรีพันธุ์
นายเอกบุรุษ เผ่าพงษ์ไพบูลย์

91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113

นายวัชรพล ปลื้มจิตร
นายศตวรรษ ถาวร
นางสาวศศิวิมล สีนุ้ย
นางสาวศิรประภา จันทะปัด
นายศิวกร โคตวิทย์
นายศุภชัย ปิติธนสมบัติ
นายสถาพร ฉ�่ำสระน้อย
นางสาวสุชานาถ เจริญชาติ
นายอธิศ กนกนภากุล
นายอภิสิทธิ์ แก้วเมืองเพชร
นายอัษฎาวุธ ศรีพรมมา
นางสาวอารยา แสงมณี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

นายอิทธิกร พาลี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

นางสาวกมลวรรณ สิงคะเสลิต
นางสาวกิตติณัฐ สุขนาค
นายจิตรภาณุวัฒน์ วงษ์ศิริ
นางสาวชนิกานต์ ธนะสีลังกูร
นางสาวณัฐวดี เกี้ยวสันเทียะ
นายนราธิป โรจนวัชระ
นางสาวนิรบล เมืองชุมพล
นางสาวพจมาลย์ กรมวัง
นางสาวรัตน์ทิวา ดีวัน
นางสาวศิรมณี ชินลี
นางสาวศุภสุตา สัณฑมาศ
นางสาวสิริวรรณ จันทคุปต์
นายสุรเชษฐ์ วิเศษรัตน์
นางสาวอริสรา สายพิณ
นางสาวอิสริยา กินรี

3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29

นายกฤษฎา มูลธิมา
นางสาวจิดารัตน์ เพียรราช
นางสาวชญานิศ จูมจะนะ
นางสาวณัฐตยา ระวังชน
นายนนท์วิศิษฐ์ วิเศษศรี
นายนวพล กาญจนะกันโห
นางสาวปานุสรณ์ ทองป้อง
นายภควัต ไร่วิบูลย์
นายวัจน์กร เผ่าผาง
นางสาวศุทธิรัตน์ ศิริศรีมังกร
นายสหวรรษ สุวรรณราช
นางสาวสุธีกานต์ ล�ำน้อย
นางสาวอรอนงค์ ไชยะ
นายอัมรินทร์ ตั้งศักดิ์สมหวัง

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
1

2	
4	

นางสาวปิยธิดา ไชยศิวามงคล

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
นางสาวศิรดา บุญกล้า		3	
นางสาวฑิติญา โชติบ้านขาม	5	

นางสาวนลินี เวียงค�ำ
นางสาวศริญญา ดาบิ้ง

97

98

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

นางสาวกนกวรรณ สุวรรณสุข
นางสาวกวิสรา กาบไกรแก้ว
นายเกียรติภูมิ เวียงวงค์
นายจิตวัต วงศ์เหลา
นายชญานนท์ วะลา
นางสาวชวัลนุช เหล่าสิริพรวัฒนา
นายณัฐพงษ์ วินิจสุมานนท์
นายตระกูล ไกรคุที
นายธนกฤต จุลพรหม
นางสาวธนวรรณ ปานนี้
นางสาวนันทกาญจน์ ถุงแก้ว
นายบุญฤทธิ์ บรมฤทธิ์
นางสาวปุณยาพร อุดมทรัพย์
นางสาวพรชิตา บังเกิง
นางสาวพิณพิชา ศิวาพรรักษ์
นายพิพัฒน์ โคตรแก้ว
นายพิสิทธิ์ บุญเฮ้า
นายภาณุพงศ์ ป้านภูมิ
นายภูมินทร์ ติงมหาอินทร์
นายมณฑล เย็นนิกรณ์
นายรัชนนท์ เขียนสันเทียะ
นายฤทธิชัย แก้วมณี
นายวรวุฒิ ระหารนอก
นายวันชนะ ตันสุวรรณ
นายศรกฤษ พรรคชัย
นางสาวสุนิสา ทัดทาอามาตย์
นางสาวอนุชิดา ทองเหลือง
นายอัฏฐพล สาผิว
นางสาวเอวิกา ชาค�ำมูล

7
9
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15
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29
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39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61

นางสาวกมลวรรณ สง่าวงค์
นายเกริกไกร ไกรพินิจ
นางสาวจิณห์วรา ปัถวิง
นางสาวเจนจิรา ไชยดีจันทร์
นางสาวชญานี รินทะลึก
นายไชยวัฒน์ สาวะรก
นายณัฐวุฒิ ผลประเสริฐ
นายเตชสิทธิ์ วินทะไชย
นายธนพล รถหามแห่
นายธีรภัทร ขาวปั้น
นางสาวบัณฑิตา สุตาวงษ์
นายปรมินทร์ ผาพิมพ์
นายเปรม ปั้นทอง
นางสาวพัชรพร พันกาฬสินธุ์
นายพิธพล พลเพชร
นางสาวพิมศิริ ชูศรี
นางสาวแพรวนภา แข็งกล้า
นายภูบดินทร์ นามวิจิตร
นายภูมิภัทร ประยงค์
นายมานัส โพธิ์สุวรรณวัฒนา
นายรัญชน์ พรรักษมณี
นางสาวลัลน์ธิชา แป้นสุขา
นางสาววรารัตน์ ภูริพัฒน์กิตติกุล
นายวันธนะ ตุวินันท์
นายศุภกิตติ์ ชัยภูริโภควัชร์
นายอธิปัตย์ สุวรรณรัตน์
นายอัครวัฒน์ จิตกตัญญูชัย
นางสาวอิศราภรณ์ ศรีนา

