
รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การสือ่สารการตลาด) 

035870804509-31301  กชกร  บุญโสภา นางสาว 1401 

035870804504-41302  ณัฐชยา  ศรีนอก นางสาว 1402 

035670804507-11303  นิรมล  อินทสุวรรณ นางสาว 1403 

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

035950805011-91304  จรุงเกียรติ  แก้วเนตร นาย 1407 

035950805334-51305  เจษฎากรณ์  ทองค า นาย 1408 

035950805337-81306  ธัญวรัตน์  ก้ิมสวัสด์ิ นางสาว 1409 

035950805421-01307  พรอุมา  นิลเล่ือม นางสาว 1411 

035950805443-41308  พีรณัฐ  ควรผดุงศักด์ิ นาย 1412 

035950805128-11309  สรเดช  เศรษฐ์สิทธิโชค นาย 1416 

035950805350-11310  สิรามล  พลังสันติกุล นางสาว 1417 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ)์ 

035950805435-01311  กนกอร  เฮงสถาพร นางสาว 1421 

035950805044-01312  กานต์ชนก  วิวรรณ นางสาว 1423 

035950805236-21313  กิตติคุณ  คงอ่ิม นาย 1424 

035950805506-81314  จิรัชญา  แพทย์คุณ นางสาว 1425 

035950805130-71315  เจษฎากร  หญีตพันคง นาย 1426 

035950805250-31316  ณัฐณิชา  พรหมช่วย นางสาว 1429 

035950805043-21317  ณัฐพล  สุกไทย นาย 1430 

035950805151-31318  ณิชนันทน์  พรหมช่วย นางสาว 1432 

035950805544-91319  ดวงกมล  นาคสนอง นางสาว 1433 

035950805536-51320  ดวงกมล  เนียมน า นางสาว 1434 

035950805248-71321  ธนวัฒน์  เสือสร้อยพันธุ์ นาย 1436 

035950805445-91322  นภาธร  รัตนค า นางสาว 1439 

035950805228-91323  นภาพร  โรจนฉวาง นางสาว 1440 

035950805301-41324  นัถฐา  กันจาด นางสาว 1441 

035950805431-91325  เนตรนารี  บุญมา นางสาว 1443 

035950805351-91326  บุษบา  จักราบาตร นางสาว 1444 

035950805017-61327  ปภัทร์ธนนันท์  สอนประเสริฐ นางสาว 1445 

035950805232-11328  ปรียาภรณ์  มณีแสง นางสาว 1446 

035950805132-31329  พงศกร  เปรมมากรณ์ นาย 1448 

035950805049-91330  รณิดา  พื้นทองค า นางสาว 1450 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ)์ 

035950805429-31331  รัฐวดี  รัศมิทัต นางสาว 1452 

035950805122-41332  ลูกศร  เยี่ยมขาว นางสาว 1454 

035950805352-71333  วริศรา  งามชื่น นางสาว 1456 

035950805309-71334  สรประสิทธิ์  จิตด าริ นาย 1459 

035950805331-11335  สิริรัตน์  คูณอนันต์ นางสาว 1460 

035950805520-91336  โสภิดา  บุญหล้า นางสาว 1463 

035950805304-81337  หฤทัย  บัวหนิด นางสาว 1464 

035950805226-31338  อรพินท์  ปัดภัย นางสาว 1465 

035950805432-71339  อรอุมา  พงษ์โสภณ นางสาว 1466 

035950805227-11340  อรุณสวรรค์  อรุณโรจน์ นางสาว 1468 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง) 

035950805113-31341  กรกมล  แจ่มเจริญยิ่ง นางสาว 1470 

035950805048-11342  กัญญา  สิทธิเวทย์ นางสาว 1472 

035950805137-21343  กิตติคุณ  ศรีเกาะ นาย 1473 

035950805509-21344  กิตติธนพนธ์  แซ่ไหล นาย 1474 

035950805142-21345  เกษมณี  พันธ์กุ้ย นางสาว 1475 

035950805307-11346  คณพล  อัจฉราเสถียร นาย 1476 

035950805441-81347  จักรพงษ์  สังฆะมาตย์ นาย 1477 

035950805111-71348  จิราภรณ์  ริทัศโส นางสาว 1478 

035950805449-11349  จุฑามาศ  ศรีแย้มวงษ์ นางสาว 1479 

035950805030-91350  ชัชฎาพร  เนตรดี นางสาว 1482 

035950805525-81351  ณัฎฐพงค์  จรรยาธนโชติ นาย 1484 

035950805041-61352  ณัฐดนัย  อ่ าอ่ิม นาย 1485 

035950805134-91353  ณัฐพร  เสนาะดนตรี นางสาว 1486 

035950805428-51354  ณัฐมล  พรหมชาติ นางสาว 1487 

035950805136-41355  ณัฐวุฒิ  พรหมจาด นาย 1488 

035950805551-41356  ติณณภพ  จันทรเดช นาย 1490 

035950805436-81357  ธนภูมิ  ล าพังชีพ นาย 1492 

035950805452-51358  ธนากร  สังฆะทิพย์ นาย 1493 

035950805348-51359  ธรรพ์นธร  แสงฉิม นาย 1494 

035950805423-61360  นฤมล  ค านาค นางสาว 1498 

035950805422-81361  นันทิยา  ปานอ่วม นางสาว 1499 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง) 

035950805125-71362  ปิยะมาศ  ยวงเกตุ นางสาว 1500 

035950805450-91363  พรพิพัฒน์  ทรัพย์คงทน นาย 1502 

035950805127-31364  พลอยรดา  มะปะโม นาย 1503 

035950805404-61365  ภาคภูมิ  มิไพฑูรย์ นาย 1506 

035950805333-71366  รสสุคนธ์  ดีสุคนธ์ นางสาว 1511 

035950805247-91367  วีรชัย  ช านิกุล นาย 1517 

035950805412-91368  อภิชิต  ตังละแม นาย 1522 

035950805426-91369  อรยา  ภิรมย์ทอง นางสาว 1524 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 

035950805407-91370  คณากร  อินพาเพียร นาย 1532 

035950805335-21371  ณัชพล  บุญภิมุข นาย 1536 

035950805026-71372  ณัฐนิช  อินทรสุวรรณ นางสาว 1538 

035950805512-61373  ณัฐวรรณ  สุดจินดา นางสาว 1539 

035950805252-91374  ณัฐิตา  รามบุตร นางสาว 1540 

035950805543-11375  ธนดล  เปล่ียนสุข นาย 1546 

035950805330-31376  ธนธัช  โพธิเกษม นาย 1547 

035950805535-71377  ธันจิรัฎฐ์  อินยาศรี นาย 1550 

035950805047-31378  ธันยพร  เรืองพิมาย นางสาว 1551 

035850805255-41379  นนทลี  วิชัยรัมย์ นางสาว 1553 

035950805027-51380  ประดิทรรศณ์  พัฒนเดชากรณ์ นาย 1556 

035950805115-81381  พันธวัช  อินทรมณี นาย 1560 

035950805038-21382  พิฆเนศ  ปานกัน นาย 1561 

035950805119-01383  พิณัฐดา  มากบัว นางสาว 1562 

035950805219-81384  ภูมิภัทร  นุตตานนท์ นาย 1567 

035950805354-31385  ภูริพัฒน์  ลีลาประเสริฐชัย นาย 1568 

035950805504-31386  มงคล  ศักด์ิไพศาล นาย 1569 

035950805143-01387  มัณฑนา  เซ่ียงฉิน นางสาว 1570 

035950805521-71388  ยศพงศ์  เกิดผล นาย 1571 

035950805349-31389  ยุจิรา  โยหงษ์ นางสาว 1572 

035950805425-11390  วรพร  หลงอินทร์ นางสาว 1573 

035950805313-91391  วัชริศ  ภู่วิภาดาวรรธน์ นาย 1575 

035950805216-41392  ศิวกร  อิสริยะพร นาย 1579 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 

035950805448-31393  ศิวพงษ์  วงศ์มีชัย นาย 1580 

035850805040-01394  สิทธิชัย  ไกรนคร นาย 1582 

035950805035-81395  สิทธิพล  พุ่มพานิช นาย 1583 

035850805334-71396  เสฎฐนันท์  ศิริวิสุทธิวงศ์ นาย 1585 

035950805345-11397  อจลญา  ท่ากระเชียง นางสาว 1586 

035950805325-31398  อรพรรณ  ดวงภมร นางสาว 1588 

035950805243-81399  อาณัติ  ภู่สกุล นาย 1590 

035950805031-71400  ณัฐพงศ์  ร่มโพธิ์ชี ว่าที่ร้อยตรี 1593 

035950805148-91401  ธีรุตม์  ผุดผ่อง ว่าที่ร้อยตรี 1594 

035950805519-11402  วรรณธนะ  บุญเลิศฟ้า ว่าที่ร้อยตรี 1595 

035950805121-61403  สุรศักด์ิ  เปียปาน ว่าที่ร้อยตรี 1596 

035950805001-01404  ณัฏฐา  ทุมนิมิตร ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1598 

035950805102-61405  ธันยพร  อยู่ปาน ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1599 

035950805019-21406  มุทุตา  แป้นพงษ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1600 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

036160505004-21407  ธนดล  แย้มศรี นาย 1601 ทอง

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

036160505003-41408  สุรศักด์ิ  เนินสุด นาย 1602 เงิน

036160505012-51409  อัครพล  ชัยคง นาย 1603 เงิน

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

035850501010-01410  กฤษณะ  เกล้ียงมะ นาย 1605 

035850501017-51411  กาญจนา  สันติปาตี นางสาว 1606 

035850504002-41412  คมสัน  มักมะยม นาย 1607 

035850504029-71413  จตุพล  ช่วยศรี นาย 1608 

036050504026-91414  จิรศักด์ิ  เอ่ียมสะอาด นาย 1609 

035850504015-61415  เจนณรงค์  สุภาฉาย นาย 1610 

035850501005-01416  ชัยยุทธ  บรมสุข นาย 1611 

035850504025-51417  ชุติมา  เสนคราม นางสาว 1612 

035850504019-81418  โชฎิพงศ์  จีรบุณย์กุล นาย 1613 

035850505010-61419  ณัฐกาณต์  โค้วเจริญ นาย 1614 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

035850501004-31420  ณิชาพัชร์  วัชรปรีชา นางสาว 1615 

035850501003-51421  ดวงหทัย  ธรรมชาติ นางสาว 1616 

035850504007-31422  ทิชา  อุบลวงศ์ นางสาว 1617 

035750505010-81423  ธนกฤต  อุเบอร นาย 1618 

035850504012-31424  ธนภรณ์  แสดงคุณ นางสาว 1619 

035850504006-51425  ธีรศักด์ิ  เฉลยคาม นาย 1620 

035850504013-11426  นริศรา  เหลาลอย นางสาว 1621 

035750501014-41427  นฤนาท  ข่มอาวุธ นาย 1622 

036050504036-81428  นฤมล  ทองประสม นางสาว 1623 

035550501030-41429  นัฐพนธ์  ต้นทอง นาย 1624 

035850504008-11430  บุญเกิด  ธีรศรัณยานนท์ นาย 1625 

036050504035-01431  ปิติกร  แสงอยู่ นาย 1626 

035850505008-01432  พิชญาภัค  สีเขียว นางสาว 1628 

035850504005-71433  พิชยุตย์  เบิกบาน นาย 1629 

035850501006-81434  มนตรี  ชูวิเชียร นาย 1631 

035850505009-81435  ยุวรี  วันยมุก นางสาว 1633 

035850501025-81436  วรดา  อดใจ นางสาว 1635 

035850504030-51437  วินัย  บุญทา นาย 1637 

035850504011-51438  วิภารัตน์  เดชพันธ์ นางสาว 1638 

035850501001-91439  วิริยะ  เดวิเลาะ นาย 1639 

035650505005-01440  วิศรุต  ศรีเพียงจันทร์ นาย 1640 

035750501004-51441  ศิวกร  รัตนพันธุ์ นาย 1641 

035750505001-71442  ศิวพงษ์  ณ  พล นาย 1642 

035850504009-91443  ศุภลักษณ์  ด้วงทองกุล นาย 1643 

035850504014-91444  สภา  กุศลสินชัย นางสาว 1644 

035850504010-71445  สุทธิพงษ์  พรหมทอง นาย 1645 

035850505017-11446  โสภิตา  ธรรมนุส นางสาว 1646 

035750501023-51447  อนุทิศ  เอ่ียมวิบูลย์ นาย 1647 

036050504016-01448  อภิวัฒน์  จันทวงษ์ นาย 1648 

035850504017-21449  อรรถพล  กรุงแก้ว นาย 1649 

035750501012-81450  อรรถพล  เรืองกัลป์ นาย 1650 

035850504024-81451  อัญชลี  เสนคราม นางสาว 1651 
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รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

035850505004-91452  อัมพวัน  เชื้อรุ่ง นางสาว 1652 

035850504004-01453  อินทัช  เวนานนท์ นาย 1653 

 ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

035850503022-31454  ชลธิชา  จ าปาเรือง นางสาว 1655 

035850503003-31455  ณัฐวุฒิ  บุญชู นาย 1657 

035850503020-71456  ธิดา  ศรีนัครา นางสาว 1659 

035850502016-61457  นิรมล  ทัพจีน นางสาว 1660 

035850502017-41458  พรรณิภา  วิเศษดี นางสาว 1661 

035850502019-01459  มัลลิกา  คันธมาลา นางสาว 1662 

035850503014-01460  รัตนภรณ์  บุญเจริญ นางสาว 1663 

035850502013-31461  สุภัชชา  บ ารุงสุข นางสาว 1666 

035850503023-11462  เสาวลักษณ์  เหล่าสุพรรณ นางสาว 1667 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

036160505016-61463  กรกมล  ไวยวุฒิ นางสาว 1669 

036160505018-21464  ค ารณ  โยธี นาย 1670 

036160501022-81465  จักรกฤษณ์  มีสมสังข์ นาย 1671 

036160501025-11466  ณัฐพงศ์  สังข์เจริญ นาย 1672 

036160505009-11467  ณัฐพล  พิลา นาย 1673 

036160505002-61468  ณัฐวัฒน์  อ้วนตรงต้น นาย 1674 

036160501026-91469  นัซรอน  บิลหมัด นาย 1675 

036160505005-91470  ภาณุพงศ์  พลีน้อย นาย 1679 

036160505001-81471  เมธัส  ผาหอมสุข นาย 1680 

036160501023-61472  วัชรากร  ปราบโจร นาย 1681 

036160505006-71473  ศุภาพิชญ์  อ๊อดแก้ว นางสาว 1682 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

036160502021-91474  ชัยรัตน์  พรมดวงสี นาย 1687 

036160502049-01475  ธนากุล  ทวีบุญรุ่งเรือง นาย 1689 

036160502033-41476  พลศรุต  มาน้อย นาย 1690 

036160502047-41477  วิษณุ  เทพรัตน์ นาย 1692 

036160502041-71478  ศรรัก  นาคสุข นาย 1693 

036160502037-51479  ศิลากร  สมหวัง นาย 1694 

036160502042-51480  สรศักด์ิ  สงเคราะห์ นาย 1695 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

036160502008-61481  เสฎฐวุฒิ  พรมช้าง นาย 1697 

036160502031-81482  หรัณย์  มีท่อธาร นาย 1698 

036160502035-91483  อติวิชญ์  พินารมย์ นาย 1699 

036160502036-71484  อนาวิล  แก้วช้าง นาย 1700 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

036160503016-81485  กฤษณะ  วงค์แปลง นาย 1702 

036160503012-71486  กานตนัทธ์  วงษ์หนู นาย 1703 

036160503512-61487  จักรกฤษ  แก้วสมนึก นาย 1704 

036060503535-91488  ฉัตรชัย  ถนอมทรัพย์ นาย 1705 

036060503503-71489  ชัยมงคล  พรมพิบาล นาย 1706 

036160503010-11490  ณัฐภัทร  โพธิ์ศรี นาย 1707 

036060503512-81491  ณัฐวุฒิ  ฉัตรแก้ว นาย 1708 

036160503002-81492  ธนดล  ทรงความเจริญ นาย 1709 

036060503007-91493  ธนวัฒน์  ไม้เกตุ นาย 1710 

036160503515-91494  ธนวัฒน์  สืบโสดา นาย 1711 

036160503517-51495  ธนาวัฒน์  กองโคตร นาย 1712 

036160503501-91496  ธรรมรัตน์  โชคชื่น นาย 1713 

036160503504-31497  ธิดารัตน์  บุญศรีสุข นางสาว 1714 

036060502027-81498  นราวิชญ์  เอนกกิจสมบูรณ์ นาย 1715 

036060503501-11499  บัญญัติ  กักจัตุรัส นาย 1716 

036160503006-91500  บุญญฤทธิ์  จันแทง นาย 1717 

036160503001-01501  ปัณณวิชญ์  แสงพุ่ม นาย 1718 

036160503007-71502  ปานตะวัน  จันทร์เพ็ญ นางสาว 1719 

036160503511-81503  ปิยพงศ์  ช้างวิเศษ นาย 1720 

036160503514-21504  พรชัย  นักสัตย์ นาย 1721 

036060503536-71505  พรวุฒิ  แก้วพลอย นาย 1722 

036160503510-01506  พลวัต  ตะนาดไธสง นาย 1723 

036060503539-11507  ภัควัฒน์  พรหมกลัดพะเนาว์ นาย 1724 

036060503534-21508  ภันทิลา  ตะกรุดแจ่ม นางสาว 1726 

036060503515-11509  ภานุวัฒน์  เศรษฐบุตร นาย 1727 

036160503011-91510  มงคล  ขันสัมฤทธิ์ นาย 1729 

036060502031-01511  วรพงศ์  แจ่มใส นาย 1731 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

036160503513-41512  วัชรินทร์  วิชัยรัมย์ นาย 1732 

036060503532-61513  วันเฉลิม  รวมรัมย์ นาย 1733 

036060503538-31514  วุฒิชัย  กิตติชัยพฤกษ์ นาย 1735 

036060503006-11515  ศรัณย์  ปุยภิรมย์ นาย 1736 

036060503531-81516  ศักด์ิสิทธิ์  หมึกไธสง นาย 1737 

036160503013-51517  ศุกเดชา  ลงลา นาย 1738 

036160503506-81518  ศุภชัย  แซ่ล้ี นาย 1739 

036160503015-01519  ศุภโชค  นพวงศ์ นาย 1740 

036160503519-11520  สมปอง  ประสงค์ นาย 1741 

036060503526-81521  สีวลี  จันทะวงษ์ นาย 1742 

036060503529-21522  สุขวันชัย  บ ารุงสวัสด์ิ นาย 1743 

036060503516-91523  สุทธิรักษ์  เนียมหอม นาย 1745 

036060503525-01524  เสถียร  เยาวเรศ นาย 1746 

036160503014-31525  อภิสิทธิ์  นวลศรี นาย 1747 

036160502026-81526  จักรพงศ์  โยธาทร ว่าที่ร้อยตรี 1749 

035850503005-81527  นภธร  พันธุรัตน์ จ่าสิบเอกหญิง 1750 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

055950202028-71528  นิลวรรณ  มาแจ้ง นางสาว 1752 ทอง

055950201062-71529  ปิยนุช  เสริมสุขประเสริฐ นางสาว 1753 เงิน

055950201056-91530  ลัลลดา  กาญจนเสมา นางสาว 1754 

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

055950201024-71531  จิระภัทท์  บุญยานุเคราะห์ นาย 1755 

055950202029-51532  วราภรณ์  วุฒิวงค์ นางสาว 1757 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

055950201009-81533  กมลศรี  พุ่มพวง นางสาว 1758 

055950201017-11534  กฤษ์ชัย  มิตรชู นาย 1759 

055950201058-51535  กัสมา  ประยูรวงค์ นาย 1761 

055950201087-41536  คุณากร  เทศนา นาย 1762 

056060201703-31537  จิรวิทย์  หอสิริ นาย 1763 

055950201059-31538  จิระทัศน์  โสมะลาด นาย 1764 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

055950201088-21539  เฉลิมวัฒนา  บุญรอต นาย 1766 

055950201069-21540  ชัญญา  กลางแก้ว นางสาว 1769 

055950201031-21541  ชิดชนก  บุญรอด นาย 1770 

056060201720-71542  ณัฐพล  วงษ์รัศมี นาย 1773 

055950201081-71543  ณัฐพล  สิงห์สุข นาย 1774 

055950201032-01544  ณัฐวุฒิ  จินดากูลย์ นาย 1775 

056060201707-41545  เทพทัต  แก้วกานดา นาย 1777 

055950201044-51546  ธนพล  ติณชาติกาญจน์ นาย 1779 

055950201095-71547  ธัญกร  พันธมิตร นาย 1780 

055950201042-91548  ธัญญารัตน์  จันทร์บุญณะ นางสาว 1781 

055950201057-71549  นพรัตน์  เพ็งแจ่ม นาย 1784 

056060201714-01550  นฤการ  พันธ์เทียน นาย 1785 

056060201717-31551  บัญชา  เณรเกิด นาย 1787 

055950201043-71552  ปทุมพร  ชุมจีน นางสาว 1790 

055950201020-51553  ปริญญา  วรรณกูล นาย 1792 

055950201054-41554  ปิยภูมิ  เหียดขุนทด นาย 1793 

055950201005-61555  ปิยะวัฒน์  มีทรัพย์ นาย 1794 

055950201055-11556  พงศกร  หล้าแก้ว นาย 1795 

055950201035-31557  พงษ์พัฒน์  งามแต้มศรี นาย 1796 

056060201721-51558  พรรณนิภา  อรุณฉาย นางสาว 1798 

055950201073-41559  พลอยนภัส  เลิศบวรหิรัญ นางสาว 1799 

055950201027-01560  พลอยวรินทร์  บัวเล็ก นางสาว 1800 

055750201055-51561  พสิษฐ์  ฉัตรเจริญกิจ นาย 1801 

055950201053-61562  พีรวิทย์  สอนพงษ์ นาย 1802 

056060201710-81563  เพียงทอง  ทองหยวก นางสาว 1803 

055950201076-71564  ภาณุพงศ์  สุขบางนบ นาย 1805 

056060201712-41565  ภิเศก  โตสาระเดช นาย 1806 

056060201718-11566  มาลินี  เชยเอ่ียม นางสาว 1807 

055950201037-91567  เมธัส  พุทธวงษ์ นาย 1808 

055950201003-11568  รัชชานนท์  โชติกวนิช นาย 1810 

055850201056-11569  วราภรณ์  ทับทิม นางสาว 1812 

055950201091-61570  วริศ  บุญก าเนิด นาย 1813 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

055950201085-81571  วริศรา  ตลาสุข นางสาว 1814 

055950201064-31572  วริษา  หนูเรือง นางสาว 1815 

055950201002-31573  ศศิธร  จันทร์ชมภู นางสาว 1819 

055950201022-11574  สันตชัย  วรรณกูล นาย 1820 

055950201033-81575  สาธิต  รุ่งศรี นาย 1821 

055950201012-21576  สิรภพ  มะนาวหวาน นาย 1823 

055950201039-51577  สุภชัย  สัสดีวงศ์ นาย 1824 

055950201075-91578  อนันต์  งามลิ นาย 1827 

055950201028-81579  อรรณพ  พัดสี นาย 1828 

055950201013-01580  อรอนงค์  ล่ าละออ นางสาว 1829 

055950201074-21581  อัษฎาวุธ  นิยมญาติ นาย 1830 

055950201089-01582  โอชา  สุนทร นาย 1832 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) 

055950202038-61583  เกียรติศักด์ิ  ชัยสงค์ นาย 1833 

055950202042-81584  ขวัญตา  สุขสมบุญ นางสาว 1834 

055950202027-91585  จิรภัทร  จันทเชิด นาย 1835 

055950202001-41586  เจนจิรา  รักเจริญ นางสาว 1836 

055950202030-31587  ณปภัสรา  ขาวเจริญ นางสาว 1837 

055950202035-21588  ณวลจุฑา  ทองอ าไพ นางสาว 1838 

055950202022-01589  ธัญลักษณ์  เพ็งสุมา นางสาว 1839 

055950202005-51590  ธันวา  มาอ่อง นาย 1840 

055950202024-61591  เนตรนภา  เสือโนนม่วง นางสาว 1841 

055950202045-11592  พรสุดา  โฉมกระโทก นางสาว 1843 

055950202014-71593  พีรวิชญ์  วายุพา นาย 1844 

055950202004-81594  วิสาข์  มีเพชร นางสาว 1846 

055950202018-81595  ศิรินันท์  อภิรมย์ นางสาว 1848 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม) 

055950203046-81596  กิตติพงศ์  ศรีเจริญ นาย 1853 

055950203008-81597  กิตติพัฒน์  ศรีเจริญ นาย 1854 

055950203021-11598  เกษรา  เกิดคล้าย นางสาว 1855 

055950203007-01599  จุฑามาส  กลีบพึ่ง นางสาว 1856 

055950203017-91600  ชลธิชา  ผิวเอ่ียม นางสาว 1857 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม) 

055950203010-41601  ธัญธร  เพชรทวีรัตน์ นาย 1860 

055950203035-11602  ภานุวัฒน์  อินทนู นาย 1862 

055950203032-81603  ลักษณา  มันสามุข นางสาว 1863 

055950203022-91604  ศุภากร  วงศ์พลทรัพย์ นางสาว 1865 

055950203030-21605  สุกฤต  อ่ิมอารมณ์ นาย 1866 

055950203045-01606  สุขสันต์  พงษ์พยัคเลิศ นาย 1867 

055950203039-31607  สุปราณี  เนาวกุล นางสาว 1870 

055950203009-61608  สุพรรษา  นพวงค์ นางสาว 1871 

055950203005-41609  อรอุมา  ต้ังสงวน นางสาว 1874 

055950201084-11610  รพีภัทร  หลงจิตร ว่าที่ร้อยตรี 1875 

055750202030-71611  สาวิตรี  ปานเพียร ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1876 

 คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

135950604002-01612  ชัชชลัยย์  บุญลือ นางสาว 1877 ทอง

135950603268-81613  นัทธีรา  ทรงเต๊ะ นางสาว 1878 เงิน

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

135950603217-51614  แทนศศิธันดา  สุขเกษม นาย 1886 

135950604023-61615  เบญจมาศ  ชนะพันธ์ นางสาว 1888 

135950603270-41616  รวีรัตน์  ตรึงจิตรารัชต์ นางสาว 1889 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีเสือ้ผ้า) 

135950601009-81617  กนกวรรณ  พฤกษ์มโนนุกูล นางสาว 1893 

135950601021-31618  กัญญารัตน์  มนตรี นางสาว 1894 

135950601026-21619  กุลยา  สุภาเศษ นางสาว 1895 

136160601002-81620  เกษร  ใหมอ่อน นางสาว 1896 

136160601006-91621  เจนจิรา  คงเส้ง นางสาว 1898 

135950601031-21622  ชนัดฎาภรณ์  จันทร์สี นางสาว 1899 

136160601005-11623  ชัชนิด  จังรัสสะ นางสาว 1900 

135950601032-01624  ธีร์ธนัตถ์  สิทธานุวัตร นาย 1901 

135950601040-31625  ธีรศักด์ิ  ค าสุข นาย 1902 

135950601013-01626  นวพร  สมฤทธิ์ นางสาว 1903 

135950601015-51627  ปนัดดา  สดสี นางสาว 1904 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีเสือ้ผ้า) 

135950601012-21628  วราภรณ์  ลอบงาม นางสาว 1906 

136160601003-61629  สหทัย  หนูเพชร นางสาว 1909 

135950601035-31630  สุณิตา  สุปัตติ นางสาว 1910 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีเคมีสิง่ทอ) 

135950602025-31631  กัลยาณี  เสากุล นางสาว 1912 

135950602007-11632  จารุวรรณ  ดอกพิกุล นางสาว 1913 

135950602011-31633  จุฑารัตน์  พวงทอง นางสาว 1914 

135950602008-91634  ณัฐดา  เราเจริญ นางสาว 1915 

135950602006-31635  นาวิน  ก้อนนาค นาย 1916 

135950602023-81636  สุชญา  คล้ายนก นางสาว 1920 

135950602031-11637  สุภัทรา  ศิริทัย นางสาว 1921 

135950602009-71638  อภิสิทธิ์  ชนาลักษณ์ นาย 1922 

135950602017-01639  อรรณพ  โรจน์สุธี นาย 1923 

135950602003-01640  อัจฉรา  เทียนสว่าง นางสาว 1924 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ) 

135950603103-71641  กัลยา  นาคอ่อน นางสาว 1925 

135950603143-31642  กานต์สิรี  จ าปีเลิศพงษ์เดช นางสาว 1926 

135950603262-11643  คมสัน  งามมาก นาย 1928 

135950603160-71644  ชลิตา  รุ่งแสงสุวรรณ นางสาว 1930 

135950603277-91645  ซูรียา  ดารามานะ นางสาว 1931 

135950603153-21646  ณัฐกิจ  อินทร นาย 1933 

135950603219-11647  ณัฐนันท์  คงน้ า นาย 1934 

135950603116-91648  ณัฐพงษ์  แสนสนธิ์ นาย 1935 

135950603172-21649  ดลพร  อยู่สุข นางสาว 1937 

135950603101-11650  ดวงพร  เลิศไพฑูรย์พันธ์ นางสาว 1938 

135950603159-91651  ดารินทร์  อารีอาด า นางสาว 1939 

135950603240-71652  นพสร  อินทรทูต นางสาว 1943 

135950603246-41653  นฤเบศร์  สารชี นาย 1945 

135950603149-01654  นิติเทพ  ทองทวี นาย 1946 

135950603146-61655  นิรมิต  พลวิชัย นาย 1947 

135950603125-01656  บุญยวีร์  วงษ์อนุ นางสาว 1948 

135950603127-61657  ปรเมศ  ฟองจ า นาย 1950 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ) 

135950603117-71658  พลอย  จิตสอาด นางสาว 1951 

135950603221-71659  พัฒน์พงษ์  สายบัว นาย 1952 

135950603162-31660  พิมพ์ผกา  ปิ่นวิเศษ นางสาว 1953 

135950603214-21661  พีรวิชญ์  อันสุวรรณ นาย 1954 

135950603208-41662  รุ่งนภา  แต้อุ้ย นางสาว 1956 

135950603154-01663  วิณัฐฎา  เปียใย นางสาว 1958 

135950603111-01664  ศลิษา  ทุ่งจันทร์ นางสาว 1959 

135950603102-91665  ศศิประภา  จันทกานนท์ นางสาว 1960 

135950603220-91666  ศิรพัฒน์  พูลสวัสด์ิ นาย 1961 

135950603139-11667  สมฤทัย  ขวัญข้าว นางสาว 1962 

135950603166-41668  สาธินีย์  แหนบค า นางสาว 1964 

135950603273-81669  สุปรียา  สังข์ทอง นางสาว 1968 

135950603118-51670  สุวรรณา  วันแอเลาะ นางสาว 1969 

135950603169-81671  อภิญญา  ศรีปุย นางสาว 1972 

135950603164-91672  อังคณา  ฉิมทับ นางสาว 1973 

135950603163-11673  อาทิตยา  ยิ่งจ าเริญ นางสาว 1975 

135950603155-71674  อานนท์  มณีวรรณ นาย 1976 

135950603230-81675  อารราตี  อะเหต นางสาว 1977 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์สิง่ทอ) 

135950604011-11676  กนกพร  สุขเสมอ นางสาว 1979 

135550604038-21677  ฉัตรชัย  แช่มโสภา นาย 1981 

135950604007-91678  ณฤชวรรณ  แช่มช้อย นางสาว 1985 

135950604014-51679  ธรรมสรณ์  ทับทิมเพชร นางสาว 1986 

135950604025-11680  นัฐศินี  โรจจันทร์แก้ว นางสาว 1988 

135950604018-61681  พรทอง  ศิริสวัสด์ิ นางสาว 1991 

135950604017-81682  อภิวิชญ์  เขียวขจี นาย 1995 

135550604067-11683  อาภาพร  ด้วงหร่าย นางสาว 1996 

135950604033-51684  สุชาวลี  สุขเกษม ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1997 

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

125850903053-51685  สรเลข  เกียงตระกูล นาย 1999 เงิน
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

125850903013-91686  กีรติกา  จุลรัตน์ นางสาว 2000 

125950901027-91687  จิรัชญา  แก่นนิล นางสาว 2001 

125850903029-51688  ณัฐกัญญา  โพธิ์ทอง นางสาว 2003 

125950901226-71689  ณัฐณิชา  สวนทอง นางสาว 2004 

125950901012-11690  เพชรชรัตน์  ธงไชย นางสาว 2006 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

125950901147-51691  กนกวรรณ  ทับทิม นางสาว 2007 

125750901002-61692  กฤตชัย  โคตรบุญมี นาย 2008 

125950901011-31693  กุลลดา  ชวกุล นางสาว 2010 

125950901029-51694  จันทิมา  อยู่แดง นางสาว 2012 

125950901021-21695  จิรดา  โพธาราม นางสาว 2015 

125950901220-01696  ฐิติชญา  พิมพ์ทอง นางสาว 2018 

125950901022-01697  ธนกร  สว่าง นาย 2021 

125950901227-51698  ธัญรดี  เย็นอารัญ นางสาว 2025 

125850901090-91699  นภัสวรรณ  เกิดวงษ์ นางสาว 2028 

125950901007-11700  นรีรัตน์  ชูเมือง นางสาว 2029 

125950901028-71701  นุชจรี  กุลวงษ์ นางสาว 2032 

125950901231-71702  บรรดิษฐ์  บรรลุสุข นาย 2033 

125950901112-91703  ปริญญ์ทิพย์  เหมือนจิตร นาย 2034 

125950901237-41704  ปวริศ  ทัศคร นาย 2035 

125850901015-61705  ปิยณัฐ  กล่ินเจริญ นาย 2036 

125950901125-11706  พัชระ  โพร้งน้อย นาย 2039 

125950901219-21707  ภานุเดช  พันธ์หว้า นาย 2041 

125950901205-11708  มโนชา  สืบประสิทธิ์ นาย 2043 

125850901063-61709  เมศฐ์ปภา  ศรีแสงวิสิฐ นางสาว 2044 

125950901127-71710  ลักษิกา  กิจเจริญ นางสาว 2045 

125950901044-41711  วชิราภรณ์  เตียงกูล นางสาว 2046 

125950901229-11712  วรางคณา  จันทร์แก้ว นางสาว 2048 

125950901241-61713  วีรสิทธิ์  เลิศอัศวลักษณ์ นาย 2052 

125950901132-71714  ศิริบัณฑิต  สารภี นางสาว 2054 

125850901119-61715  ศุภชัย  พรามบรรพต นาย 2055 

125850901083-41716  สหภพ  รังรองษีกุล นาย 2057 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

125950901026-11717  สาวิณี  อนันตวรรธนะ นางสาว 2058 

125950901032-91718  สุกัญญา  เกียรติเพียงใจ นางสาว 2059 

125950901223-41719  อนวัช  กาญจนา นาย 2063 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) 

125950902011-21720  เกรียงศักด์ิ  ตรีเดช นาย 2064 

125950902041-91721  จริยา  ขณะรัตน์ นางสาว 2065 

125950902001-31722  จิรัชญา  ปานกล่ า นางสาว 2066 

125950902030-21723  ฉัตรสุดา  เจนกิจการ นางสาว 2067 

125950902007-01724  ชนวีร์  ยี่สุ่นศรี นาย 2068 

125950902005-41725  ทิติยากร  ม่วงรอด นางสาว 2070 

125950902032-81726  ธัญชนก  สุดเจริญ นางสาว 2073 

125950902023-71727  นัธพร  เพิกอาภรณ์ นาย 2074 

125950902008-81728  บุษกร  คิดสร้าง นางสาว 2075 

125950902028-61729  ปวีร์  ธารชลานุกิจ นาย 2077 

125950902020-31730  ภวัต  ภู่ระหงษ์ นาย 2079 

125950902037-71731  ภัทรพงศ์  สนธยานานนท์ นาย 2080 

125850902021-31732  มันตา  อนุชิตไพลิน นางสาว 2081 

125950902026-01733  รัตติพงศ์  ปฐมบวรทัต นาย 2082 

125950902042-71734  วัชรพล  สุนนทราช นาย 2084 

125950902038-51735  วิชญาพร  พะนอจันทร์ นางสาว 2085 

125950902003-91736  อรวดี  อยู่เจริญ นางสาว 2088 

 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต (สถาปตัยกรรม) 

125850903056-81737  ณัฐณิชา  บัวจันทร์ นางสาว 2092 

125850903051-91738  ปิยะวดี  ภาษิต นางสาว 2098 

125850903048-51739  ภานุวัฒน์  พุทธา นาย 2100 

125850903030-31740  ภิรญา  วุฒิภัทร์กมล นางสาว 2101 

125850903046-91741  มาวิน  วิวัฒน์อัศวิน นาย 2104 

125850903049-31742  ศิริกาญจน์  เกตุชู นางสาว 2105 

125850903010-51743  อ าไพพรรณ  เลิศกิตติกุลโยธิน นางสาว 2108 

125950901040-21744  กฤษณพล  แก่งเส้ียน ว่าที่ร้อยตรี 2109 

125950901015-41745  นิพล  ค าพันธุ์ ว่าที่ร้อยตรี 2111 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

125850903043-61746  สุวพิชญ์  จันลา ว่าที่ร้อยตรีหญิง 2112 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความย่ังยืน) 

055657042531-51747  จิระยุทธ  เปี่ยมคุ้ม นาย 2113 

055870402502-91748  พฤทธิ์พิชามญชุ์  เพชรจรัส นางสาว 2116 

055870402503-71749  ภาสันต์  วิชานงค์ นาย 2117 

056070410704-71750  รัฐบุรี  สิทธิวงศ์ นาย 2118 

055657042504-21751  สรายุทธ  จงเทพ นาย 2119 

056170410701-11752  สิทธิพงษ์  เชื้อดวงขาว นาย 2120 

056170410703-71753  อภิรัตน์  มีมูซอ นาย 2121 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

056070401710-51754  นวพล  กลางทัพ นาย 2123 

055970404711-21755  วนัสนันท์  อิษฎ์วิริยะพรรณ นาย 2125 

056070401003-51756  เวทรินทร์  อธิจิระสิงห์ นาย 2126 

055970404712-01757  สิงหา  มะโนเครือ นาย 2127 

056070401709-71758  อภิสิทธิ์  เตียวเจริญ นาย 2128 

055970404001-81759  ณัฏฐกิตต์ิ  ฤทธิ์ทอง ว่าที่ร้อยโท 2129 

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

055950403524-21760  หลักทรัพย์  ขุขันธิน นาย 2133 

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

056160455008-81761  จักรพรรดิ  เวชรังษี นาย 2134 

055950403070-61762  ณภัทร  เชื้อส าราญรัตน์ นาย 2135 

055950403005-21763  เบญจรงค์  ศุภชัยเจริญกิจ นาย 2137 

055950407041-31764  ประภัสสร  บุญประเสริฐ นางสาว 2138 

055950403030-01765  ปาณิสรา  พรมมานอก นางสาว 2139 

055950403073-01766  พรนพพล  รัตนบุรม นาย 2140 

056060403746-81767  ภาณุวัฒน์  สีข า นาย 2141 

055950406016-61768  วิชัย  ชัยด ารงค์ศรีกุล นาย 2144 

055950403010-21769  สมชาย  สะโรบล นาย 2146 

055950403051-61770  อรุณรัตน์  พิณพะยูร นางสาว 2147 

055950403022-71771  อัครเดช  คงกะพันธ์ นาย 2148 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

055850401022-11772  กันตภณ  รมเยศ นาย 2151 

055850401037-91773  กิตติศักด์ิ  นิวัฒน์ นาย 2153 

055850401089-01774  เกศญาณุพร  ณรงค์แสง นางสาว 2155 

055950401058-31775  คมศิลป์  กุศล นาย 2156 

055750401514-91776  จักรพันธ์  แก้วค าบ้ง นาย 2159 

055960401705-81777  จักรพันธุ์  สุขค ามี นาย 2160 

056060401706-41778  จิรวัฒน์  สินธนโชติ นาย 2161 

055950401084-91779  จุติณัฏฐ์  คุณอริยะวาณิช นาย 2162 

055950401021-11780  ชนพัฒน์  นาคทองแก้ว นาย 2166 

055850401091-61781  ไชยพงษ์  ดีรักษา นาย 2168 

055850401010-61782  ณัฐดนัย  อ้อมมูล นาย 2171 

055850401058-51783  ณัฐนนท์  ก าเนิดแขก นาย 2172 

055850401084-11784  ณัฐนันท์  สมตัว นาย 2173 

055950401017-91785  ณัฐวุฒิ  หลินศุวนนท์ นาย 2174 

055950401083-11786  ตรีทัด  สายุทธ นาย 2175 

055950401037-71787  ตอยยิบา  ปรีชาเดช นางสาว 2176 

056060401507-61788  ตะวัน  ศรีเหรา นาย 2177 

056060401719-71789  ธนกร  ฉิมพัฒน์ นาย 2179 

055850401056-91790  ธนพนธ์  หล่อวิไลลักษณ์ นาย 2182 

055750401015-71791  ธนวัฒน์  รัตนมณี นาย 2183 

055960401724-91792  ธนะชัย  บุสทิพย์ นาย 2184 

055850401095-71793  ธนาคาร  รัตนนิกร นาย 2185 

056060401520-91794  ธวัชชัย  วงศ์กองแก้ว นาย 2187 

055650401058-91795  ธีรเมธ  จรรยาพงค์กิจ นาย 2189 

056060401705-61796  ธีรศักด์ิ  พานิชย์ นาย 2191 

055850401043-71797  นนธวัช  ทูลธรรม นาย 2195 

055950401065-81798  นภาพร  ชัยช่วย นางสาว 2197 

055950401080-71799  นริศ  เรืองอภิรมย์ นาย 2198 

055750401023-11800  นฤพนธ์  ทองอ่ิม นาย 2200 

055850401063-51801  นัทธพงศ์  เกิดเจริญพร นาย 2201 

055950401073-21802  นันทกานต์  กล่ินระร่ืน นางสาว 2202 

055750401003-31803  นิธิ  เอ่งฉ้วน นาย 2203 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

056060401740-31804  ประกาศิต  ศรีบุญเรือง นาย 2206 

055750401032-21805  ปรัชญาเมตต์  โพธิ์นิ่มแดง นาย 2208 

055650401080-31806  ปิยชาติ  บุตรดามา นาย 2209 

055650401526-51807  ปุรเชษฐ์  ขุนพิทักษ์ นาย 2211 

055750401069-41808  พงศ์พล  เจริญเกียรติวงศ์ นาย 2213 

055850401060-11809  พงศ์พิสิฐ  อินทร์ชู นาย 2214 

055850401082-51810  พีระทิตย์  ปรียานนท์ นาย 2216 

055950401035-11811  ภัณฑิรา  ปัดค า นางสาว 2217 

055850401526-11812  ภาคิน  วรรณนิยม นาย 2218 

055850401081-71813  มนัส  โพศาราช นาย 2221 

055850401073-41814  ลลินี  ดางาม นางสาว 2223 

055850401090-81815  วัชรินทร์  นิลมณี นาย 2226 

055850401055-11816  วัชรินทร์  สุขทัต นาย 2227 

056060401718-91817  วุฒิพงษ์  แซ่ซือ นาย 2229 

055750401503-21818  ศตวรรษ  ชูประดิษฐ์ นาย 2231 

055750401028-01819  ศรัณย์  ประวิชพราหมณ์ นาย 2232 

055650401524-01820  ศราวุธ  แสงห้าว นาย 2233 

055850401075-91821  ศันสนีย์  เสาโมก นางสาว 2234 

055950401072-41822  สนธยา  ทองอ้วน นาย 2235 

055850401070-01823  สวิตต์  ศรีธนธรรม นาย 2238 

055850401061-91824  สิวรุจ  นาวารัตน์ นาย 2241 

055750401063-71825  สุรชัย  บุญเต็ม นาย 2244 

055960401701-71826  สุรเชษฐ  หมืน่เทพ นาย 2246 

055550401077-11827  สุวาที  เข็มแก้ว นาย 2248 

056060401736-11828  อดิศักด์ิ  บัวแก้ว นาย 2249 

055950401081-51829  อภิชาติ  ทัพมาก นาย 2250 

055750401020-71830  อลงกรณ์  พิมพ์ทอง นาย 2252 

055750401008-21831  อัยยุพ  มังสุรีย์ นาย 2254 

055750401078-51832  อัศนี  โคตธนู นาย 2255 

055550401076-31833  อุเทน  วงศ์วัฒนาอารี นาย 2257 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

055950402037-61834  กมลวรรณ  สยามล นางสาว 2259 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

055850402025-31835  กรกฎ  โฆสิตคณาวุฒิ นาย 2260 

055960402009-41836  กฤษณะ  พรหมทอง นาย 2263 

055850402510-41837  กีรติ  บุพกรการ นาย 2266 

055850402022-01838  เกียรติศักด์ิ  ทั่งแสน นาย 2267 

055950402092-11839  เข็มอัปสร  ป้องแก้ว นางสาว 2268 

055850402064-21840  จรกฤตย์  นาคทิพวรรณ นาย 2270 

055950402066-51841  จิรัชฌา  เกตุเมฆ นางสาว 2271 

055950402010-31842  จิราภิวัฒน์  เติมแก้วอนันท์ นาย 2272 

055850402081-61843  จิรายุส  เล้ียงหล่ า นาย 2273 

055950402059-01844  จุฬารัตน์  พรหมอยู่ นางสาว 2275 

055960402015-11845  เจนณรงค์  สีเดือน นาย 2276 

055850402008-91846  ชนินทร์  นิลด า นาย 2277 

055950402082-21847  ชโลทร  สืบกีรติ นางสาว 2278 

055850402009-71848  ชัชชลัช  นาสมยนต์ นาย 2279 

056060402007-61849  ชัชวาล  วิเชียรกันทา นาย 2280 

055750402061-01850  ชิติพัทธ์  ศรีวารีรัตน์ นาย 2282 

055950402016-01851  ณัฐกมล  มะลิกะ นางสาว 2284 

055850402032-91852  ณัฐิวุฒิ  ข าเชย นาย 2286 

055750402039-61853  ต่อลาภ  นฤปิติ นาย 2288 

055950402043-41854  ธนวัน  สุดโต นาย 2289 

055950402072-31855  ธนัชชา  เกิดสุข นางสาว 2290 

055750402066-91856  ธนาวุธ  พลเสน นาย 2291 

055950402083-01857  ธนิษฐา  บุญโถม นางสาว 2292 

056060402031-61858  ธัญญะ  เม้าทุ่ง นาย 2293 

056060402045-61859  ธัญวิทย์  แป้นห้วย นาย 2294 

055960402007-81860  ธาริน  ทองงาม นาย 2295 

055950402068-11861  ธิตินัยน์  ปั่นสุ่น นางสาว 2296 

055650402512-41862  นนทศักด์ิ  ปรีชา นาย 2298 

055850402037-81863  ประภัสรา  ประดิษฐธรรม นางสาว 2300 

056060402030-81864  ปรัชญา  มาทอง นาย 2302 

055960402021-91865  ปริวรรต  จันทร์ตรี นาย 2303 

055960402001-11866  ปิยชัย  ไพโรจน์ นาย 2304 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

055850402007-11867  ปีกาญจนา  ธนประดิษฐ์ นางสาว 2305 

055950402007-91868  พรชัย  แหล่พั่ว นาย 2308 

055950402024-41869  พรทิพย์  รัตนค า นางสาว 2309 

055950402077-21870  พิมพกานต์  สืบสาย นางสาว 2311 

055850402074-11871  ไพโรจน์  สมนาม นาย 2313 

055950402022-81872  เมธัส  คล้ายแก้ว นาย 2315 

055850402020-41873  รัญชนา  สมบูรณ์ นางสาว 2317 

055750402096-61874  ลภกร  หนกง นาย 2318 

055850402015-41875  วัชรพล  รุจิวงศ์ นาย 2320 

055950402093-91876  วัชรินทร์  เทศธรรม นาย 2321 

055950402070-71877  วิภาวี  บุษกรานุโต นางสาว 2322 

055850402053-51878  วิสุทธิ์  เทพทัศน์ นาย 2324 

056060402006-81879  วุฒิพงษ์  นาคงาม นาย 2325 

055850402036-01880  ศุภพัฒน์  ศรีคล้าย นาย 2326 

055850402075-81881  สิริรัตน์  สติมัน่ นางสาว 2328 

055950402096-21882  สุนิตา  ชัยมงคล นางสาว 2329 

055960402003-71883  อภิธันย์  กิจจ์จินดานนท์ นาย 2334 

055850402070-91884  เอกวัฒน์  บุญขุนยัง นาย 2336 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

055950403011-01885  กนกวรรณ  ศรีสุข นางสาว 2337 

055950403033-41886  กฤษฎา  วงษ์สันต์ นาย 2339 

055850403004-71887  กวินพัฒน์  สุริยศรีมณี นาย 2340 

055950403060-71888  กัมพล  บางหลวง นาย 2342 

055950403067-21889  เกียรติศักด์ิ  ชมภูวิเศษ นาย 2345 

055950403036-71890  คณิติน  หงษ์ทอง นาย 2346 

055950403028-41891  จักรกฤษณ์  จิตช านาญ นาย 2347 

055950403006-01892  จักรกฤษณ์  เอมแย้ม นาย 2348 

055950403019-31893  ชวัลวิทย์  รุ่งบวรพัชร นาย 2351 

055850403015-31894  ฐาปกรณ์  ดีประเสริฐ นาย 2353 

055950403074-81895  ณัฎฐณิชา  เย็นใจ นางสาว 2354 

056060403716-11896  ณัฐกานต์  เพชรภู่ นางสาว 2356 

055850403522-81897  ณัฐพร  ศรีงาม นาย 2358 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

055950403032-61898  ถิรวัฒน์  สุขปัญ นาย 2362 

055950403075-51899  ธนพล  นาโสม นาย 2364 

055950403082-11900  ธนพล  เส็งเล็ก นาย 2365 

056060403713-81901  ธนภัทร  สาทข า นาย 2366 

055750403067-61902  ธนัช  วังสตัง นาย 2367 

055950403007-81903  ธันย์วี  ช่อจ าปา นาย 2368 

055850403014-61904  ธินิทัต  มลิวัลย์ นาย 2369 

055950403059-91905  ธีร์ธวัช  รัตนวิจิตร นาย 2370 

055950403043-31906  ธีรเมธ  เกษศรี นาย 2371 

055950403027-61907  ธีระพล  โพธิไชยหล้า นาย 2372 

055950403508-51908  ธุวานนท์  บุญบูรณ์ นาย 2374 

056060403728-61909  ปีย์ดนัย  สู่แสงธรรม นาย 2376 

056060403747-61910  พงศกร  แน่นหนา นาย 2378 

055950403066-41911  พงศ์เทพ  สมบูรณ์ผล นาย 2379 

055950403507-71912  ภานุชนาถ  ทองมาก นางสาว 2383 

055850403023-71913  เมธัส  ผ่านส าเเดง นาย 2385 

055850403019-51914  วงศธร  ศรีสมงาม นาย 2388 

055950403001-11915  วสิษฐ์พล  จินดา นาย 2389 

055950403025-01916  วิชญ์  ลิขิตสุภิณ นาย 2390 

056060403709-61917  วิรัช  เมธาวันทนากร นาย 2391 

055950403026-81918  วุฒิภัทร  ทองมาลัย นาย 2393 

055950403504-41919  ศรัณย์  นพขุนทด นาย 2394 

055960403712-21920  ศุภกฤต  สืบกินร นาย 2396 

055850403064-11921  สมภูมิ  โภชนะ นาย 2398 

056060403729-41922  สาธิมา  นางวงค์ นางสาว 2399 

055950403083-91923  สุกุลยา  ศุภนาม นางสาว 2400 

055950403065-61924  สุเชาว์  ธนังชูศิลป์ นาย 2401 

055950403502-81925  สุรเดช  เนาวบุตร นาย 2403 

055950403510-11926  สุริยะ  วงษ์มณี นาย 2404 

055950403052-41927  อธิป  หงษ์ทอง นาย 2405 

055950403063-11928  อนุพงษ์  รอดพลอย นาย 2407 

055560403707-01929  อภิชัย  อัคศรี นาย 2408 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

055750403033-81930  อภิสิทธิ์  อยู่ละ นาย 2409 

055850403035-11931  อัครพร  กล่ันน้ าเค็ม นาย 2411 

056060403705-41932  อาดือนัน  หะมะ นาย 2412 

055950403054-01933  อาทิตย์  ขาวรุ่งเรือง นาย 2413 

055950403013-61934  อ านาจ  ถนอมพืช นาย 2414 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 

056060404712-91935  กาญจน  เล่ียมสืบเชื้อ นาย 2419 

055750404029-51936  กิตติคุณ  สุขีเมฆ นาย 2420 

055650404510-61937  จิรภัทร  ศรีข า นางสาว 2422 

055750404064-21938  ตรัยวรัตม์  จ าปาดง นาย 2426 

055960404705-51939  ทรงธรรม  รัตนพงษ์มณี นาย 2427 

055960404704-81940  ธนพล  รัตนพงษ์มณี นาย 2429 

055950404067-11941  พัชรพล  เพ็งชุ่ม นาย 2436 

055850404009-51942  มานะชัย  ฤาชา นาย 2440 

055650404507-21943  สัญลักษณ์  ฤทธิโชติ นาย 2445 

055950404066-31944  สุวิทย์  ถาอูม นาย 2447 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 

055950405018-31945  เกียรติศักด์ิ  เกตุพงศ์ นาย 2452 

055950405027-41946  คชภัค  ชวลิตทีปกร นาย 2453 

055950405004-31947  คณาพงษ์  จิรโชติปัญญา นาย 2454 

055950405010-01948  คมคเนศ  บุญเหลือ นาย 2455 

055850405021-91949  คุณากร  ดิษฐโรจน์ นาย 2456 

055950405082-91950  จิรเดช  แซ่หลู นาย 2457 

055950405052-21951  เจตน์สฤษฏ์ิ  เธียรธุวพล นาย 2459 

055950405013-41952  ชัยชนะ  สระทองขอ นาย 2461 

055950405064-71953  ฐานะพันธ์  รุ่งโรจน์วุฒิกุล นาย 2464 

055950405006-81954  ณัฏฐากานต์  วสุเลิศสุนทร นางสาว 2466 

055950405003-51955  ณัฐชัย  ต้ังสุวรรณ นาย 2468 

055950405012-61956  ณัฐธิดา  เหล่าน้ าใส นางสาว 2469 

055950405081-11957  ธนโชติ  แผ่ผล นาย 2473 

055750405012-01958  ธิปบดินทร์  ธัญวีระกาญจน์ นาย 2474 

055950405056-31959  ธีรวัจน์  จันทรวิศรุต นาย 2476 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 

055950405030-81960  นครินทร์  เกิดปัญญา นาย 2478 

055950405021-71961  นิลาวรรณ  ฉิมเชิด นางสาว 2480 

055950405069-61962  เบญจวรรณ  เบี้ยเล่ียม นางสาว 2481 

055950405062-11963  ประทีป  ทับเงาะ นาย 2482 

055950405073-81964  พัชรี  ใจเย็น นางสาว 2484 

055950405007-61965  ภัคพล  พูลจันทร์ นาย 2485 

055950405078-71966  ภัทรทัศน์  รถพล นาย 2486 

055950405022-51967  รัชภร  เต็มสวาท นางสาว 2487 

055950405009-21968  ศิราธร  ชะวิงรัมย์ นางสาว 2490 

055950405054-81969  ศุภกิจ  มีโพธิ์ นาย 2491 

055850405019-31970  สลาวลี  ชาวบางรัก นางสาว 2492 

055950405016-71971  สุภสิทธิ์  ไกรสีขาว นาย 2496 

055950405028-21972  สุวัชชัย  ขวัญสุวรรณ นาย 2497 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส)์ 

055950406025-71973  กิตติพันธ์  ทองค าน้อย นาย 2501 

055950406003-41974  กิตติศักด์ิ  แย้มค า นาย 2502 

055950406024-01975  ชลทิศ  หวังสมัด นาย 2505 

055950406031-51976  ณัฐชาญ  นิลรัตนบรรพต นาย 2506 

055950406015-81977  ปุณณภา  เหลาหอม นางสาว 2509 

055950406018-21978  ไพศาล  แซ่ย่าง นาย 2510 

055950406026-51979  วัชรากร  พงศ์ผาสุก นาย 2512 

055950406006-71980  ศรัณธร  กล่ินขจร นาย 2513 

055950406009-11981  ศิริโยธิน  ผลผดุงเจริญ นาย 2514 

055650406509-61982  อภิรักษ์  ชุมแสง นาย 2519 

055950406017-41983  อภิสร  บุญเรือง นาย 2520 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

055950407037-11984  กฤตวัฒน์  ฤทธิมหันต์ นาย 2522 

055950407031-41985  ก้องภพ  แสนสม นาย 2524 

055850407044-91986  ก่ิงกาญจน์  ใจเฉื่อย นางสาว 2525 

055850407019-11987  จิรภัทร  นุราช นาย 2526 

055950407036-31988  จิราภรณ์  จันทร์ทศ นางสาว 2527 

055950407020-71989  ณัฐธิดา  ขวัญเมือง นางสาว 2531 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

055950407001-71990  ณัฐพงษ์  ศิริมงคลรัตน์ นาย 2532 

055750407506-91991  ธนบัตร  หอมจิตร์ นาย 2535 

055950407016-51992  ธรณินทร์  บุตตะโยธี นาย 2537 

055950407009-01993  ธาวิน  สังขวิภาพจพิบูล นาย 2539 

055950407023-11994  นันทวัฒน์  พรมภิภักด์ิ นาย 2543 

055950407511-51995  นันทวัฒน์  มุภาษา นาย 2544 

055950407014-01996  นิติพัทธ์  ย่อมยา นาย 2546 

055950407006-61997  พัชราภรณ์  ภิญโญศรี นางสาว 2547 

055950407018-11998  พิพัฒน์  เลิศศิลปชัย นาย 2549 

055950407043-91999  ภาณุวัฒน์  บุญเลิศ นาย 2550 

055950407038-92000  มยุรฉัตร  วิชัยกุล นางสาว 2551 

055850407025-82001  เมธาวิน  พานาดา นาย 2553 

055750407502-82002  โยธิน  การะเกต นาย 2554 

055950407004-12003  รัตติยา  อัศดร นางสาว 2555 

055950407039-72004  เรืองศรี  ถาวรการ นาย 2556 

055950407540-42005  วิทยา  ศิริบุรมย์ นาย 2558 

055950407501-62006  วิษกร  คงศักด์ิ นาย 2559 

055950407011-62007  ศรัณย์  วรพฤกษ์กิจ นาย 2560 

055950407040-52008  ศิครินทร์  ตันกิม นาย 2562 

055950407025-62009  สิทธิศักด์ิ  คล้ายสิทธิ์ นาย 2563 

055750407032-62010  สุรพงษ์  มองเพชร นาย 2564 

055850407512-52011  สุรภาพ  ขาวสนิท นาย 2565 

055950407032-22012  อตินัย  อินทร์ทอง นาย 2566 

055750407038-32013  อรรฆนิติ  โชติการณ์ นาย 2567 

055850407007-62014  อรรฆพล  หาวงษ์ชัย นาย 2568 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมการบ ารุงรักษา) 

055850408008-32015  กิตติธัช  เรืองไทย นาย 2569 

055950408003-22016  พงศธร  พิมพ์จันทร์ นาย 2572 

055950408013-12017  วชิรวิทย์  มัง่ค่ัง นาย 2573 

055950408014-92018  ศุภกิจ  มุกดาวิจิตร นาย 2574 

055850408002-62019  สิทธิชัย  อุตะรัง นาย 2575 

055950408009-92020  อภิชาติ  ศรีพรรษกร นาย 2577 

รหสัผู้ใช:้ CHAYAKORN  ข้อมูล ณ วันท่ี 3 มีนาคม 2565 เวลา 18:42 น.  หน้า 24/ 27



รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์) 

055850409005-82021  กิตติพันธ์  สุนทรสิรินวกุล นาย 2580 

055750409051-42022  ชุดาพร  ศรีเรือง นางสาว 2582 

055950409018-92023  ณัฐพงศ์  ไชยวงศ์ นาย 2583 

055950409065-02024  ตวงรัตน์  ทองพาศน์ นางสาว 2584 

055950409026-22025  ธนวัฒน์  แก้วเปล่ียน นาย 2585 

055950409068-42026  ธรรมรัตน์  เหล็กจีน นาย 2586 

055950409070-02027  ธัญชนก  แหล่งหล้า นางสาว 2587 

055950409051-02028  นัทธพงศ์  กิตติคุโณดม นาย 2588 

055950409053-62029  ภวิณท์  สวนช านิ นาย 2590 

055950409052-82030  ยุวดี  เหล็กอ่ิม นางสาว 2592 

055950409022-12031  วิทวัส  ธงสันเทียะ นาย 2594 

055950409063-52032  สุริยา  ถิ่นสูงเนิน นาย 2595 

055950409019-72033  อลงกรณ์  คงเพ็ชร นาย 2596 

055950409056-92034  อัจฉราพร  พลายแก้ว นางสาว 2597 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ) 

055950451014-52035  กรวิชญ์  เหมือนแจ่ม นาย 2599 

055950451009-52036  กษิด์ิเดช  แก้วพิมพ์ นาย 2600 

055950451020-22037  ณัฐวดี  กลีบเมฆ นางสาว 2601 

055750451016-42038  ณัฐวุฒิ  วงษ์ธัญญะ นาย 2602 

055950451001-22039  นิวัฒน์  ประดับศรี นาย 2604 

055950451003-82040  นิเวศน์  ประดับศรี นาย 2605 

055950451004-62041  ปิยธิดา  วิจิตต์ นางสาว 2607 

055850451022-02042  ไพรัช  วงแก้ว นาย 2610 

055950451012-92043  ภูริญาณ  โพธากุล นางสาว 2611 

055950451011-12044  สิทธิพร  อุดมครบ นาย 2612 

055950451018-62045  สุวรรณา  สูเจริญ นางสาว 2613 

055950451017-82046  อรดา  เดชกิจ นางสาว 2614 

055850451011-32047  อรรถพร  เรืองศรี นาย 2615 

055950451022-82048  อังกูร  งามเนตรอ าไพ นาย 2616 

055950451002-02049  อัษฎาวุฒิ  สังข์เจริญ นาย 2618 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์) 

055650454069-22050  ธัชพงศ์  กิจเมธี นาย 2620 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์) 

055550454049-62051  นิทัศน์  ทัศนา นาย 2621 

055650454006-42052  รังสรรค์  แจ่มกล่ า นาย 2624 

055550454080-12053  สนธยา  วังสนตระกูล นาย 2626 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน) 

056160455036-92054  ก่อพงศ์  คงอุดมเกียรติ นาย 2629 

056160455028-62055  ฉัตรฐากูร  ยุพานิช นาย 2630 

056160455018-72056  ฐิติมา  ละมูล นางสาว 2631 

056160455020-32057  ธนกร  กลัดสงวน นาย 2633 

056160455038-52058  นฤสรณ์  พยนต์ศิริ นาย 2634 

056160455037-72059  บริรักษ์  สมบูรณ์ นาย 2636 

056160455017-92060  ประสิทธิ์  เอ่ียมสอาด นาย 2638 

056160455024-52061  พนิตตา  ค าแปลง นางสาว 2640 

056160455019-52062  พิชญ์สิณี  เธียรพิบูลย์ นางสาว 2642 

056160455009-62063  พีรพล  หวังกุ่ม นาย 2643 

056160455010-42064  มนทกานต์ิ  สุทินธุ นางสาว 2645 

056160455034-42065  วรทัต  วรจักร์  นาย 2646 

056160455026-02066  วิศิษฐ์  จูสกุลวิจิตร นาย 2648 

056160455032-82067  วิศิษฐ์  วังคะวิง นาย 2649 

056160455011-22068  วีรภัทร  หอมเเก้ว นาย 2650 

056160455021-12069  ศราวุธ  เถื่อนเนาว์ นาย 2651 

056160455016-12070  ศักด์ิสิทธิ์  หล าพุก นาย 2652 

056160455041-92071  สถิต  บัวเผ่ือน นาย 2653 

056160455005-42072  สมเดช  รัตนภูมิ นาย 2654 

056160455004-72073  สิทธิพันธ์  ศรีณรงค์ นาย 2655 

056160455044-32074  สิรภพ  น้อยส าราญ นาย 2656 

056160455006-22075  อดิศักด์ิ  เหมมาลา นาย 2657 

056160455030-22076  อัษฎา  เขียวกะแล้ นาย 2658 

056160455025-22077  อาทิตย์  พุทชนะ นาย 2659 

055960402026-82078  กฤตภัค  ดอกไม้ ว่าที่ร้อยตรี 2660 

055950404065-52079  กอบศักด์ิ  พิมพ์สุคะ ว่าที่ร้อยตรี 2661 

055950401068-22080  ณัฐพล  เจริญสุข ว่าที่ร้อยตรี 2662 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่34 (รอบเช้า) ประจ าปกีารศึกษา 2562
วันซ้อมใหญ ่วันที่ 4 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

055950405008-42081  ณัฐวัฒน์  ศรีสุวรรณ ว่าที่ร้อยตรี 2663 

055750401060-32082  ณัฐวุฒิ  ต้ังมัน่โรจนรักษ์ ว่าที่ร้อยตรี 2664 

055850401501-42083  ทรงพล  กร่ิมใจ ว่าที่ร้อยตรี 2665 

055950402094-72084  ทัศนะ  ค าคง ว่าที่ร้อยตรี 2666 

055950407033-02085  ทินกร  วงค์การ ว่าที่ร้อยตรี 2667 

055950403015-12086  บุษกล  ไพรสัณฑ์ ว่าที่ร้อยตรี 2669 

055850402018-82087  ภานุพงศ์  ล าเจียก ว่าที่ร้อยตรี 2670 

055960402024-32088  ภูวดล  ค าอ่ิม ว่าที่ร้อยตรี 2671 

055950407021-52089  วุฒินันท์  คมกล้า ว่าที่ร้อยตรี 2672 

055850407004-32090  ศรัณญ์  เนตรนิยม ว่าที่ร้อยตรี 2673 

055850401521-22091  ศิวณัฐ  อินทคล้าย ว่าที่ร้อยตรี 2674 

056060401509-22092  ศุภกร  กัญลี ว่าที่ร้อยตรี 2675 

055750401081-92093  สิรวิชญ์  ศักด์ิดี ว่าที่ร้อยตรี 2676 

055950407042-12094  อัครพนธ์  แก้วนาง ว่าที่ร้อยตรี 2677 

055750402095-82095  อานนท์  ภู่ถนนนอก ว่าที่ร้อยตรี 2678 

055950409062-72096  ปพิชญา  ทองงาม ว่าที่ร้อยตรีหญิง 2679 

055750401531-32097  กวินท์  มิตราช จ่าอากาศเอก 2681 
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