
รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (การสือ่สารการตลาด) 

035970804504-21435  ภาคภูมิ  ศรีศักดานุวัตร - นาย 1435 

035970804503-41436  ลลิดา  เกษมวงศ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1436 

035870804513-51437  สิทธิชัย  พิทักษ์พงศ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1437 

035970804501-81438  อภิญญา  จอมทัน ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1438 

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

036050805336-81439  ชลลดา  ซู - นางสาว 1439 ทอง

036050805728-61440  กรกนก  ทองวงษ์ - นางสาว 1440 เงิน

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

036050805724-51441  กมลชนก  วุฒิมาพรพงศ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1441 

036050805732-81442  กฤชณัท  ค าผุสสดี - นาย 1442 

036050805330-11443  ชนิกานต์  ตุ่มศิริ - นางสาว 1443 

036050805709-61444  ณฐศิลป์  เรืองสิทธิรัชต์ - นางสาว 1444 

036050805720-31445  ณัฐณิชา  ปะกิเนทัง - นางสาว 1445 

036050805334-31446  ทยิดา  ไชยกิจไพบูลย์ศรี - นางสาว 1446 

036050805507-41447  นรีรัตน์  ตาปัน ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1447 

036050805708-81448  นัทชา  เกศสุนทรพจน์ รอการประสานงานจัดเข้ารับกรณีพิเศษ (รอก าหนดการ) 
เนื่องจากอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงสูง

 นางสาว 1448 

036050805323-61449  ภาสกร  ทองสวัสด์ิ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1449 

036050805110-71450  เอกณัฐ  พวงทอง - นาย 1450 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง) 

035950805542-31451  ชนวีร์  ตรีเพชรพวง ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1451 

035950805202-41452  ณัฐกานต์  ยาสูงเนิน - นาย 1452 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 

035950805149-71453  ณัฐจรี  อ่วมอรุณ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1453 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน) 

036050805247-71454  กชกร  ศุกรสุคนธ์ - นางสาว 1454 

036050805263-41455  กชพรรณ  ทองดี ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1455 

036050805619-71456  กนิษฐา  นิลมาก ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1456 

036050805133-91457  กมลชนก  พิมพ์พล - นางสาว 1457 

036050805421-81458  กมลวรรณ  เกิดเรือง - นางสาว 1458 

036050805303-81459  กฤษกร  ปานแสง ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1459 

036050805545-41460  กฤษฎา  มุดตะเล็บ - นาย 1460 
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ปริญญา
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036050805329-31461  กฤษณา  เอ่ียมในวงษ์ - นางสาว 1461 

036050805425-91462  กษิดิช  ศิริตระกูล - นาย 1462 

036050805731-01463  กัญญาพัชร  บุญใหญ่ - นางสาว 1463 

036050805227-91464  กัณฐิกา  กล่ินจ าปา - นางสาว 1464 

036050805141-21465  กันตธร  ยินใส ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1465 

036050805714-61466  กัลยกร  บรรพตะธิ - นางสาว 1466 

036050805331-91467  กาญจนา  พันธรักษ์ - นางสาว 1467 

036050805254-31468  กิตติเมธ  รักวงษ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1468 

036050805157-81469  กิตติศักด์ิ  ลีลาเจริญทอง - นาย 1469 

036050805354-11470  กุลนิภา  พานเงิน - นางสาว 1470 

036050805132-11471  กุลยา  คงเวทย์ - นางสาว 1471 

036050805246-91472  กุลสตรี  พรหมรัศมี - นางสาว 1472 

036050805148-71473  เกียรติภูมิ  บุญพูล - นาย 1473 

036050805258-41474  ขวัญฤดี  เพชรแจ่ม - นางสาว 1474 

036050805234-51475  ไข่มุก  มานะศรี - นางสาว 1475 

036050805740-11476  คณิติน  บุณยรัตพันธุ์ - นาย 1476 

036050805115-61477  คทายุทธ์  ใหญ่โต - นาย 1477 

036050805450-71478  คัมภินลดาณ์  พันธ์เจริญ - นางสาว 1478 

036050805445-71479  คุณัญญา  ตาดี - นางสาว 1479 

036050805324-41480  จริยา  ถิรานุวัฒนกุล - นางสาว 1480 

036050805101-61481  จักรภัทร  ห้องแสง รอการประสานงานจัดเข้ารับกรณีพิเศษ (รอก าหนดการ) 
เนื่องจากอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงสูง

 นาย 1481 

036050805433-31482  จิดาภา  วรรณรังษี - นางสาว 1482 

036050805436-61483  จิรพัส  เจียมอยู่เพ็ง - นาย 1483 

036050805520-71484  จิรวัฒร์  สีเมือง - นาย 1484 

036050805123-01485  จิรัชยา  นกเจริญ - นางสาว 1485 

036050805502-51486  จิราพร  ประเสริฐดี ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1486 

036050805411-91487  จิษฎา  เจริญรัมย์ - นางสาว 1487 

036050805661-91488  จีรารัตน์  ศิระโชคอนันต์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1488 

036050805321-01489  จุฑาพร  เดชะคุ้ม ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1489 

036050805604-91490  จุฑามาศ  ชีอยู่ - นางสาว 1490 

036050805555-31491  จุฑามาศ  ภาษยวรรณ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1491 

036050805744-31492  เจนิตา  ประกาสิทธิ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1492 
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036050805327-71493  ฉัตรมณี  ค าศรีสุข ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1493 

036050805434-11494  ชญาลักษณ์  เสวตวัน - นางสาว 1494 

036050805416-81495  ชฎาพร  จีนประโคน - นางสาว 1495 

036050805723-71496  ชนันดา  ทองหล่อ - นางสาว 1496 

036050805413-51497  ชรัลสรณ์  ล้ิมชัยรัตน์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1497 

036250805330-71498  ชวาลา  นาถโคษา - นางสาว 1498 

036250805715-91499  ชัชวาล  ศักด์ิแสงวิจิตร - นาย 1499 

036050805645-21500  ชัยณัฐ  เจนจิระปัญญา - นาย 1500 

036250805629-21501  ชัยยุทธ  ตุ้มแสงทอง - นาย 1501 

036050805538-91502  ชิดชล  ชลายนนาวิน ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1502 

036050805550-41503  ชิดชอบ  อินทร์นอก - นาย 1503 

036050805637-91504  ชิษณุพงศ์  ไสยกิจ - นาย 1504 

036050805509-01505  ชุติพนธ์  คุ้มกัน ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1505 

036050805641-11506  ญาณิศา  โปร่งสละ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1506 

036050805441-61507  ฐิติกา  ลาดอก - นางสาว 1507 

036050805333-51508  ฐิติมา  คงบุญมี ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1508 

036050805318-61509  ณภัทร  ชัยชนะ - นางสาว 1509 

036050805140-41510  ณรัฐกรณ์  หิรัญทวีโรจน์ - นาย 1510 

036050805646-01511  ณัชชา  ทองพุ่ม - นางสาว 1511 

036050805528-01512  ณัฎฐณิชา  โกปาราเมศ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1512 

036050805639-51513  ณัฎฐณิชา  สุขจิตร - นางสาว 1513 

036050805544-71514  ณัฎฐา  ช่างคิด - นางสาว 1514 

036050805118-01515  ณัฏฐ์ชุดา  ภัทรทวีทิพย์ - นางสาว 1515 

036050805108-11516  ณัฐชา  บุญครอง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1516 

036050805216-21517  ณัฐณิชา  ชมภูธร รอการประสานงานจัดเข้ารับกรณีพิเศษ (รอก าหนดการ) 
เนื่องจากอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงสูง

 นางสาว 1517 

036050805262-61518  ณัฐนิชา  สันติอารยธรรม ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1518 

036050805624-71519  ณัฐปคัลภ์  เต็มรุ่ง ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1519 

036050805457-21520  ณัฐพร  มะเล็งลอย - นางสาว 1520 

036050805332-71521  ณัฐมล  นันทพานิชย์ - นางสาว 1521 

036050805138-81522  ณัฐริกา  กุซัว - นางสาว 1522 

036050805401-01523  ณัฐศิษฏ์  เดชาวัฒนะพงศ์ - นาย 1523 

036050805403-61524  ดุสิตา  พิลาอร - นางสาว 1524 
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036050805625-41525  เตชทัต  เอลกวัฒน์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1525 

036050805205-51526  ทศขจร  ศรีสอาด ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1526 

036050805228-71527  ทิชากร  ไชยสาร - นางสาว 1527 

036050805525-61528  ทีปกร  ประสงค์นิล ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1528 

036050805202-21529  ธนพล  วัฒนศิลปปรีชา - นาย 1529 

036050805725-21530  ธนพัต  นาถนิติธาดา ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1530 

036050805536-31531  ธนภรณ์  พวงทิพย์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1531 

036050805658-51532  ธนยศ  ฉัตรรัตนยศ - นาย 1532 

036050805638-71533  ธนวัฒน์  แก้วเฮียง - นาย 1533 

036050805253-51534  ธนสิทธิ์  กิตติสิทธิกร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1534 

036050805730-21535  ธนัชชา  มูฮ าหมัดตอเฮด ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1535 

036050805718-71536  ธนัท  อุบลพูลผล ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1536 

036050805706-21537  ธนีนาถ  ฮ่ันไพศาล - นางสาว 1537 

036050805643-71538  ธัญชนก  พึ่งจันทร์ - นางสาว 1538 

036050805136-21539  ธัญชนก  ละงู - นางสาว 1539 

036050805153-71540  ธีรนาฎ  ก าลังหาญ - นางสาว 1540 

036050805506-61541  ธีรวิช  เก้าส าราญ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1541 

036050805124-81542  ธีระเดช  องอาจ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1542 

036050805540-51543  นครินทร์  อยู่ภู ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1543 

036050805608-01544  นภศร  สิมัยนาม ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1544 

036050805727-81545  นราธร  ชัยยะ - นาย 1545 

036050805722-91546  นฤชา  จันทนะกนิษฐ์ - นาย 1546 

036050805120-61547  นวพร  ท้วมสมบุญ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1547 

036050805344-21548  นวพร  สุขเกษม - นาย 1548 

036050805710-41549  น้ าหอม  ภู่ปั้น - นางสาว 1549 

036050805501-71550  นิภาพร  ทองนาค ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1550 

036050805209-71551  นุจรีย์  สร้างดี - นางสาว 1551 

036050805343-41552  นุชนาถ  ดอนถวิล - นางสาว 1552 

036050805704-71553  เนตรชนก  พูลพร - นางสาว 1553 

036050805642-91554  ปกรณ์  ชุณหวงศ์ - นาย 1554 

036050805412-71555  ปนิชชา  ศรีภูงา - นางสาว 1555 

036050805305-31556  ประภัสสร  ทองเต็ม - นางสาว 1556 
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 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน) 

036050805543-91557  ประภาวรินทร์  ศรีเงินยวง - นางสาว 1557 

036050805446-51558  ปรางทิพย์  ดาเพ็ง - นางสาว 1558 

036050805359-01559  ปริญญา  จั่นบ ารุง ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1559 

036050805515-71560  ปริศา  เตรียมสกุล ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1560 

036050805238-61561  ปรียานุช  ชัยสมิต ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1561 

036050805146-11562  ปัญญา  ฤกษ์อ่ า ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1562 

036050805626-21563  ปัญญาพร  แซ่โง้ว - นางสาว 1563 

036050805310-31564  ปัญญาภรณ์  บัวสังข์ - นางสาว 1564 

036050805129-71565  ปัญทิตา  สุขศิริ - นางสาว 1565 

036050805309-51566  ปัณฑ์ชนิต  มโนปิยอนันต์ - นางสาว 1566 

036050805711-21567  ปิติ  บุญญามาลย์ - นาย 1567 

036050805653-61568  พงศ์ธร  ประนิสอน - นาย 1568 

036050805326-91569  พบธรรม  ศรีวิศาล ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1569 

036050805308-71570  พรนภัส  ทองกร - นางสาว 1570 

036050805741-91571  พรปรียา  กานุสนธ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1571 

036050805453-11572  พรพรรณกาญจน์  ป้องกัน - นางสาว 1572 

036050805547-01573  พรหมภัทร  สอนสมนึก ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1573 

036050805353-31574  พรหมมินทร์  ก าลังรัมย์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1574 

036050805422-61575  พลอยกนก  แซ่จิว ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1575 

036050805726-01576  พิชชาภา  โสตถิโยธิน - นางสาว 1576 

036050805438-21577  พิชญะ  อาชาไชย ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1577 

036050805207-11578  พิชญา  ประทุมทอง - นางสาว 1578 

036050805126-31579  พิมพ์ปวีณ์  ขันตยาภรณ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1579 

036050805119-81580  พิมพ์ภัค  ศรีประเสริฐ - นางสาว 1580 

036050805613-01581  พิมพ์วิมล  ทองจันทร์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1581 

036050805134-71582  พีรยา  พีรพันธุ์ - นางสาว 1582 

036050805317-81583  พีรสัญจ์  บาลศรี ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1583 

036050805260-01584  เพ็ญสิริ  ศรีสุวรรณ - นางสาว 1584 

036050805408-51585  ภรณ์ลดา  บัวทอง - นางสาว 1585 

036050805660-11586  ภัทรธิดา  ดอกมะลิ - นางสาว 1586 

036050805458-01587  ภัทราพร  เลิศล่มภัย ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1587 

036050805524-91588  ภัสสรณ์  นิลคล้ า ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1588 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน) 

036050805535-51589  ภาณุวัฒน์  เชื้อบุญ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1589 

036050805651-01590  ภานุพล  สมบุญ - นาย 1590 

036050805610-61591  ภารวี  รอดโต ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1591 

036050805145-31592  มนัสนันท์  ยศปัญญา ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1592 

036050805152-91593  มนัสพร  วัฒนวงค์ - นางสาว 1593 

036050805612-21594  ม่านฟ้า  วงษ์ถนอม ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1594 

036050805325-11595  มุทิตา  บุญประกอบ - นางสาว 1595 

036050805736-91596  เมธาพร  ทองไพรวรรณ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1596 

036050805402-81597  ยศวริศ  แซ่ล้อ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1597 

036050805249-31598  รสสุคนธ์  นุตวงษ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1598 

036050805107-31599  รังสิมันต์  แก้วแจ้ง - นาย 1599 

036050805313-71600  รัฐนันท์ตรี  แจ้งสว่าง - นางสาว 1600 

036050805404-41601  รัตนา  เอ่ียมจรูญ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1601 

036050805432-51602  รุ่งตะวัน  มีสูงเนิน - นางสาว 1602 

036050805220-41603  รุ่งรัตน์  จันทมูล - นางสาว 1603 

036050805602-31604  รุจิระ  จันทร์หล่ าผล รอการประสานงานจัดเข้ารับกรณีพิเศษ (รอก าหนดการ) 
เนื่องจากอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงสูง

 นางสาว 1604 

036250805429-71605  เริงฤทธิ์  สุนมา - นาย 1605 

036050805519-91606  ลลิตา  จงประเสริฐ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1606 

036050805556-11607  ลลิตา  สุทธินันทรัตน์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1607 

036050805735-11608  วรฐ  อ่ิมอุดมวงศ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1608 

036050805406-91609  วรรณา  ทองประสม - นางสาว 1609 

036050805521-51610  วรัญญดา  ขันทอง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1610 

036050805504-11611  วสิกัญญา  จันทุรัตน์ - นางสาว 1611 

036050805203-01612  วัชรยุทธ  บุญมี - นาย 1612 

036050805629-61613  วัชราพร  สุทธวีรีสรรค์ - นางสาว 1613 

036050805235-21614  วาสนา  สิริเจริญธนพันธุ์ - นางสาว 1614 

036050805634-61615  วิมลรัตน์  แก้วทัต - นางสาว 1615 

036050805654-41616  วีรวัฒน์  ทางาม - นาย 1616 

036050805648-61617  ศรศักด์ิ  นวลภักด์ิ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1617 

036050805632-01618  ศรายุท  ปัญญา ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1618 

036050805237-81619  ศรีปุก  โศจิอรุณ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1619 

036050805306-11620  ศศิธร  สาระกิจ - นางสาว 1620 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน) 

036050805252-71621  ศศิประภา  นาคสัมปุรณะ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1621 

036050805549-61622  ศศิภา  มนต์สายชล ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1622 

036050805122-21623  ศศิวัฒน์  แป้นคุ้มญาติ - นาย 1623 

036050805322-81624  ศิรินญา  วิชัย ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1624 

036050805628-81625  ศิริมงคล  กิจโมกข์ - นาย 1625 

036050805256-81626  ศิวัช  มะรินทร์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1626 

036250805230-91627  ศุภชัย  หุ่นพวง - นาย 1627 

036050805533-01628  ศุภวิชญ์  ศักด์ิประชาราษฎร์ รอการประสานงานจัดเข้ารับกรณีพิเศษ (รอก าหนดการ) 
เนื่องจากอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงสูง

 นาย 1628 

036050805222-01629  ศุภศิริ  เจียมจตุรพัฒพร ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1629 

036050805135-41630  สตรีรัตน์  หนึ่งหนองดุม - นางสาว 1630 

036050805113-11631  สมิต  โกสินทร - นาย 1631 

036050805204-81632  สโรชา  กันติยางกูร - นางสาว 1632 

036050805159-41633  สายชล  กองศรี ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1633 

036050805245-11634  สินธนา  หร่ีสมวงศ์ - นาย 1634 

036050805733-61635  สุจิตรา  ค าม่วน - นางสาว 1635 

036050805746-81636  สุชานันท์  อาราเบีย - นางสาว 1636 

036050805144-61637  สุทธิพงษ์  ขันธบุตร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1637 

036050805112-31638  สุทธิลักษณ์  ผลไพบูลย์ รอการประสานงานจัดเข้ารับกรณีพิเศษ (รอก าหนดการ) 
เนื่องจากอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงสูง

 นางสาว 1638 

036050805437-41639  สุธาสินี  ประชาราษฎร์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1639 

036050805304-61640  สุภางพินธ์  กิจประกอบ - นางสาว 1640 

036050805505-81641  สุมิตร  วิชญานุภาพ - นาย 1641 

036050805512-41642  เสฏฐวุฒิ  มาลัยทอง - นาย 1642 

036050805417-61643  อธิชา  ศรีกสิกรณ์ - นางสาว 1643 

036050805259-21644  อธิพา  พรมแก้ว - นางสาว 1644 

036050805217-01645  อนัญญา  สุขเกษม ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1645 

036050805655-11646  อนัญญา  อิงคุทานนท์ - นางสาว 1646 

036050805715-31647  อนุชา  วู ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1647 

036050805349-11648  อนุพงศ์  ไชยธงรัตน์ - นาย 1648 

036050805409-31649  อนุวัฒน์  กันจาด - นาย 1649 

036050805230-31650  อภิชาติ  เพชรสงค์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1650 

036050805537-11651  อภิญญา  หงษ์สมบุญ - นางสาว 1651 

รหสัผู้ใช:้ CHAYAKORN  ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2565 เวลา 15:41 น.  หน้า 7/ 34



รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีสือ่สารมวลชน) 

036050805503-31652  อภิรักษ์  คามบุตร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1652 

036050805644-51653  อภิวรรณ  เตียวประเสริฐ รอการประสานงานจัดเข้ารับกรณีพิเศษ (รอก าหนดการ) 
เนื่องจากอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงสูง

 นางสาว 1653 

036050805250-11654  อภิวรรณ  พึ่งมี - นางสาว 1654 

036050805712-01655  อภิศราภรณ์  หร่ังใจเย็น ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1655 

036050805717-91656  อภิสิทธิ์  ศรีศิลารักษ์ - นาย 1656 

036050805221-21657  อรพิมล  หลักกล้า - นางสาว 1657 

036050805239-41658  อรรัมภา  บุญช่วย - นางสาว 1658 

036050805428-31659  อรอุมา  แซ่น่าง - นางสาว 1659 

036050805631-21660  อานนท์  ทรงศิริ - นาย 1660 

036050805139-61661  อารยา  เนียมวัน ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1661 

036050805257-61662  อินทัช  โชติมา ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1662 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

056050203015-11663  วรกานต์  บุตรสาร ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1663 ทอง

056050201030-21664  ชลันธร  สุขสงวน ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1664 เงิน

056050201025-21665  ชนะ  สุภาพเสรีพงศ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1665 

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

056050201158-11666  จันทิมา  นุชโยธิน ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1666 

056050202048-31667  ภาณุวัฒน์  ชาวชายโขง - นาย 1667 

056050201018-71668  มณฑวรรษ  ศรีไพบูลย์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1668 

056050201142-51669  อรจิรา  น้อยดี ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1669 

056050202057-41670  อัญชิสา  วิชญ์รพี - นางสาว 1670 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

056050201053-41671  กฤตนันท์  ค่าไทยสง - นาย 1671 

056050201104-51672  กลชาญ  ธนวลีกุล ขาดซ้อมย่อยรวม นาย 1672 

056050201034-41673  กัญญาภัค  เบญจกุล - นางสาว 1673 

056050201062-51674  กิตติวัฒน์  ศรีสวัสด์ิ - นาย 1674 

056050201016-11675  ไกรสิทธิ์  เกษาพันธ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1675 

056050201162-31676  คริษฐ์  ให้เจริญสุข - นาย 1676 

056050201126-81677  คุณานนต์  สอนกระโทก - นาย 1677 

056050201003-91678  จักรกฤต  จันทร์ประยูร - นาย 1678 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

056050201168-01679  ชนากานต์  ครูวิชา ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1679 

056050201002-11680  ญาณพัฒน์  พิระชัย - นาย 1680 

056050201043-51681  ฐิติวุฒิ  แช่มช้อย ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1681 

056050201051-81682  ฐิระศักด์ิ  มากมุข - นาย 1682 

056050201157-31683  ณัฐพงศ์  สรรพกิจชาญชัย - นาย 1683 

056050201170-61684  ณัฐพนธ์  ทิพนา ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1684 

056050201156-51685  ณัฐพล  แผนก าเหนิด - นาย 1685 

056050201055-91686  ณัฐพล  พุทธรังษี - นาย 1686 

056050201058-31687  ณัฐรงค์  ศิริรักษ์ - นาย 1687 

056050201035-11688  ณัฐวดี  โกศัย - นางสาว 1688 

056050201155-71689  ทวีวัฒน์  สกุลบ ารุงศิลป์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1689 

056050201048-41690  ธนพล  ไซนนทรี - นาย 1690 

056050201006-21691  ธนรัตน์  เกตุยั่งยืนวงศ์ - นาย 1691 

056050201101-11692  ธนเสฏฐ์  วชิรพิมพ์ทอง ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1692 

056050201033-61693  ธนัชชา  ดาราพิชัย ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1693 

056050201144-11694  ธนากร  ดอนงาม - นาย 1694 

056050201049-21695  ธันวา  ตะบูนพงษ์ - นาย 1695 

056050201134-21696  นันทวดี  รัตนเพ็ชร์ - นางสาว 1696 

056050201009-61697  บุณวัทน์  วนาสุวรรณกุล - นาย 1697 

056050201012-01698  ปรมินทร์  คงสกุล ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1698 

055950201086-61699  ปัญญา  ศรีทอง ขาดซ้อมย่อยรวม นาย 1699 

056050201107-81700  ปัทม์ลัญฉ์  จุฑามณี - นาย 1700 

056050201153-21701  ปารเมศร์  บุญจิตติ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1701 

056050201037-71702  เปรม  เทียวมงคล - นาย 1702 

055950201096-51703  พงศกร  พันธุ์บุตรดี - นาย 1703 

056050201027-81704  พงศธร  รัตนอาษา ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1704 

056050201042-71705  พงษ์ปิติ  บุญยัง ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1705 

056050201128-41706  พันธกานต์  ดีเลิศ - นาย 1706 

056050201040-11707  เฟิสท์  จิรเจษฎาพร - นางสาว 1707 

056050201133-41708  ภควัต  ตันยาภิรมย์ - นาย 1708 

056050201052-61709  ภานุวัฒน์  มาตราช - นาย 1709 

056050201152-41710  รัชดาวรรณ  ทับผ่อง - นางสาว 1710 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

056050201054-21711  รัฐพงษ์  วรรณชื่น - นาย 1711 

056050201160-71712  วรากร  เบ้ากุล ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1712 

056050201143-31713  วิษณุ  บุตรพึ่ง ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1713 

056050201154-01714  วีรชัย  ศากรณ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1714 

056050201121-91715  ศักด์ินรินทร์  ทัพประเสริฐ - นาย 1715 

056050201163-11716  ศิวิณา  สิงหะการ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1716 

056050201130-01717  ศุทธินี  สุวรรณพงศ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1717 

056050201112-81718  สมภพ  ชัยภัณฑ์กมลรัช ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1718 

056050201102-91719  สุภเดช  บางตาล - นาย 1719 

056050201014-61720  สุวิมล  ตาปวง - นางสาว 1720 

056050201113-61721  หทัยรัตน์  กระทอง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1721 

056050201149-01722  อดิศร  พลเชียงสา - นาย 1722 

056050201029-41723  อาทิตย์  วงษ์ศรี ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1723 

056050201015-31724  อิสรา  ต้นเจริญรัศมี - นาย 1724 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) 

056050202006-11725  จิรัชญา  ใจกะสัน - นางสาว 1725 

056050202047-51726  ฉัตรณรงค์  เล่ียนชอบ - นาย 1726 

056050202080-61727  เฉลิมชัย  เจริญยิ่ง ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1727 

056050202032-71728  ชลากร  เชาวนะโชติ - นางสาว 1728 

056050202050-91729  ณัฐธยาน์  กฤษณพันธุ์ ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 1729 

056050202020-21730  ทินพร  แตงร่ืน - นางสาว 1730 

056050202053-31731  นภสินธุ์  มณีโชติรัตน์ - นาย 1731 

056050202037-61732  นารีรัตน์  มีมาก - นางสาว 1732 

056050202054-11733  นิศารัตน์  โคตรภูธร - นางสาว 1733 

056050202088-91734  ปานตะวัน  ทวีกูล ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1734 

056050202083-01735  พรรณพา  เขินไฟ - นางสาว 1735 

056050202084-81736  ภควัต  เทียมระกิจ - นาย 1736 

056050202085-51737  วิชุดา  ชายเกตุ รอการประสานงานจัดเข้ารับกรณีพิเศษ (รอก าหนดการ) 
เนื่องจากอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงสูง

 นางสาว 1737 

056050202005-31738  สุจิณณา  ใจบุญ - นางสาว 1738 

056050202002-01739  สุภาวรรณ  เชื้อประทุม - นางสาว 1739 

056050202064-01740  อนัญพร  ลอมาเล๊ะ - นางสาว 1740 

056050202043-41741  อรจิรา  หอมเดช - นางสาว 1741 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วิทยาการสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ) 

056050202055-81742  อรวรรณ  อยู่ยงสินธุ์ - นางสาว 1742 

056050202022-81743  อารียา  มลิวรรณ์ - นางสาว 1743 

056050202060-81744  อุทุมพร  สุจริตสมาน - นางสาว 1744 

056050202072-31745  เอกณิการ์  จ าลอง - นางสาว 1745 

 ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม) 

056050203023-51746  คณาพงษ์  พึ่งเพ็ญ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1746 

056050203020-11747  จักรพงศ์  พาหา ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1747 

056050203021-91748  จิรายุ  เตือนจิตร์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1748 

055950203025-21749  ปัณฑารีย์  ธรรมจันทร์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1749 

055950203041-91750  พชรพล  พุทธโส ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1750 

055950203015-31751  วิระพันธ์  ล้ิมเฉลิม - นาย 1751 

056050203008-61752  หนึ่งอุดร  มะณีจันทร์ - นาย 1752 

056050203016-91753  อินทนนท์  อภิชญานิฏฐากุล ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1753 

056050201017-91754  ณัฐนันท์  ล้ีรัตนา - ว่าที่ร้อยตรี 1754 

056050201059-11755  ธนภัทร  พิชญรัตน์ - ว่าที่ร้อยตรี 1755 

056050201047-61756  สุริโย  สมิงรัมย์ ไม่เข้ารับปริญญา ว่าที่ร้อยตรี 1756 

056050202008-71757  บุษบง  เภาจัตุรัส - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1757 

056050202071-51758  บุษลีรัตน์  ช้างงาม ไม่เข้ารับปริญญา ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1758 

056050202086-31759  รุ่งนภา  งามเฉลียว ขาดซ้อมย่อยรวม ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1759 

056050202023-61760  วไลทิพย์  ฉัตรบรรยงค์ - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1760 

056050202087-11761  อรทัย  ศรีจ ารัส - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1761 

056050203017-71762  อรัญญา  หุ่นหลา - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1762 

 คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

136050601011-21763  กิตินาฏ  มหาสิงห์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1763 ทอง

136260601004-21764  แสงอ่อง  ลุงอู - นางสาว 1764 เงิน

136050603119-11765  กาญจนา  เพเมียกู่ - นางสาว 1765 

136050603113-41766  ไกรินทร์  สัจจวิโส - นาย 1766 

136050603227-21767  ณัฐธิดา  โคจรานนท์ - นางสาว 1767 

136050603236-31768  สุรภา  แซ่เอียบ - นางสาว 1768 

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

136050603115-91769  ขัตติยารัตน์  พิมลพันธุ์ - นางสาว 1769 

136050603147-21770  ญาณิภัทร  ราชู ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1770 

136050603117-51771  ธัญญารัตน์  เปี่ยมจันทร์ - นางสาว 1771 

136050603140-71772  พิมพ์วดี  จิตรเจษฎาพันธุ์ - นางสาว 1772 

136050603116-71773  รัตนา  วีระวงษ์ - นางสาว 1773 

136050601027-81774  อาทิตยา  ลีนาวงศ์ - นางสาว 1774 

136050603204-11775  เอกพงษ์  สุวรรณโครธ - นาย 1775 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีเสือ้ผ้า) 

136050601014-61776  จรัญญา  แซ่เจี่ย - นางสาว 1776 

136050601019-51777  จิราพร  สีดาว - นางสาว 1777 

136050601025-21778  ชนม์นิภา  แสงสมุทร์ - นางสาว 1778 

136050601003-91779  ณัฐวรรณ์  สมุทรถา - นางสาว 1779 

136260601005-91780  ปรัชญาวี  เมืองโสม - นางสาว 1780 

136260601001-81781  ปานตะวัน  สมสวย - นางสาว 1781 

136260601010-91782  พรอนันต์  สอ้ิงทอง - นางสาว 1782 

136050601029-41783  พิรชา  ทองอุทัย - นางสาว 1783 

136260601011-71784  พุธิตา  สารานิตย์ - นางสาว 1784 

135950601016-31785  มณินทร  ด าน้อย ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1785 

136260601006-71786  รุ่งอรุณ  โคตรภัทร์ - นางสาว 1786 

136050601024-51787  ศุกร์ศิริ  แสงสมุทร์ - นางสาว 1787 

136050601017-91788  สุดา  อินพนา - นางสาว 1788 

136050601028-61789  สุภานัน  ศุภฤกษ์สิริกุล ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1789 

136050601007-01790  สุวิกรานต์  แสนสุข - นางสาว 1790 

136260601008-31791  โสรยา  นพกูล - นางสาว 1791 

136260601009-11792  อทิติยา  อ่วมคง - นางสาว 1792 

136050601023-71793  อภิญญา  สุขเมือง - นางสาว 1793 

136260601007-51794  อัครพล  สิงหภูมิ - นาย 1794 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (เทคโนโลยีเคมีสิง่ทอ) 

135950602010-51795  ธนพร  นกยูงทอง - นางสาว 1795 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ) 

136050603160-51796  กิตติธัท  เนียมเปรม ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1796 

136050603149-81797  กุหลาบ  ขันปรึกษา - นางสาว 1797 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ) 

136050603254-61798  ชรินรัตน์  ช้อยสามนาค - นางสาว 1798 

135950603245-61799  ชัยพร  สารสมัคร ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1799 

136050603205-81800  ณัฐวุฒิ  ไชยมี - นาย 1800 

136050603252-01801  ทรงวุฒิ  อาสนาชัย ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1801 

135950603147-41802  ธนกร  ตระกูลศักด์ิ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1802 

136050603212-41803  ธรรมนูญ  ข าทอง - นาย 1803 

136050603159-71804  ธีระพัฒน์  ชะเนติยัง - นาย 1804 

136050603106-81805  นพกร  อินทร์น้อย - นาย 1805 

136050603127-41806  นภัสรา  ประเสริฐศรี - นางสาว 1806 

136050603124-11807  บัณฑิต  ถนอมจิตต์ - นาย 1807 

136050603128-21808  เปมิกา  วิภาสิริกร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1808 

136050603158-91809  พยุทธพล  พิมพ์มีลาย ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1809 

136050604022-61810  พรชิตา  ผลาผล ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1810 

136050604019-21811  พรสวัสด์ิ  ลาดประดิษฐ์ - นาย 1811 

136050603214-01812  พฤทธิ์  พงษ์จันทร์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1812 

136050603114-21813  พัชริดา  เพียซ้าย ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1813 

136050603258-71814  พัชรีย์  สิงหาศรี - นางสาว 1814 

136050603233-01815  พิชญา  โพธิ์เจริญ - นางสาว 1815 

136050604007-71816  ภาวี  จิตร์เจนการ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1816 

136050603244-71817  ภาสกร  บุญรักษ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1817 

136050603129-01818  มานะชัย  มากระจันทร์ - นาย 1818 

136050603153-01819  มินท์ฐิตา  วัฒนเลิศพิศาล - นางสาว 1819 

136050604001-01820  มุทธิกา  จันตา - นางสาว 1820 

136050604016-81821  แมน  จันทร์ดี - นาย 1821 

136050603218-11822  วรยุทธ  กุศล - นาย 1822 

136050603120-91823  วรรณวิศา  เล็ดลอด - นางสาว 1823 

136050604004-41824  วรรณิกา  จ าเริญสัตย์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1824 

136050603261-11825  วรายุ  เชื่อนิตย์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1825 

136050603217-31826  วัชระ  เทพรัตน์ - นาย 1826 

136050603210-81827  ศศิวิมล  ทรงชัย - นางสาว 1827 

136050604017-61828  ศิริลักษณ์  จันทะวงค์ - นางสาว 1828 

136050604005-11829  ศุภาพิชญ์  สรงประภา - นางสาว 1829 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟช่ัน
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (ออกแบบแฟช่ันและสิง่ทอ) 

136050603228-01830  สตรีรัตน์  ค าแก้ว - นางสาว 1830 

136050603209-01831  สรภัส  นวลเกษร - นาย 1831 

136050603130-81832  สรันธวัฒน์  ณะอ าภัย ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1832 

136050603208-21833  สิริรัตนา  ค าบาง - นางสาว 1833 

136050603262-91834  สุรัชนี  ช้างอุไร - นางสาว 1834 

136050603155-51835  โสภณ  ภัทรโอฬารรัฐ - นาย 1835 

136050603269-41836  หิรัญปราณ  มูล่ี่เทศ - นางสาว 1836 

136050603138-11837  อนาวิล  ไกยสิทธิ์ - นาย 1837 

136050603264-51838  อนุรักษ์  มีพุ่ม - นาย 1838 

136050603122-51839  อภัสนันท์  ด่านเกล้ียกล่อม - นางสาว 1839 

136050603161-31840  อัจจิมา  ชิณวงศ์ - นางสาว 1840 

136050604003-61841  อันดามัน  ฤทธิ์สมานราษฎร์ - นางสาว 1841 

136050603259-51842  อานนท์  วาสนา - นาย 1842 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์สิง่ทอ) 

135950604028-51843  น้ าทิพ  ภู่ปัญญาชน ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1843 

135950604015-21844  ศิริรัตน์  ศิริทิพย์วดี ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1844 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิง่ทอ) 

136050602023-61845  เกศมณี  ศรีสุข ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1845 

136050602016-01846  ธีรวุฒิ  บุญมี - นาย 1846 

136050602015-21847  พัชรีรัตน์  ทวีสัตย์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1847 

136050602005-31848  พัสกร  พวงศรี - นาย 1848 

136050602017-81849  อรพรรณ  มาเสง่ียม - นางสาว 1849 

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

126050901225-71850  กฤษบดินทร์  สุพรรณดี - นาย 1850 ทอง

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

125950903015-21851  รัฐติพงษ์  ทีเร็ว - นาย 1851 เงิน

126050901242-21852  นภัทร  กันยา - นาย 1852 

126050901141-61853  นิติพนธ์  แสงสุข ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1853 

125950903020-21854  มณีกาน  สมัยกลาง - นางสาว 1854 

125950903027-71855  วิมลพรรณ  คงอ่ิม - นางสาว 1855 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

126050901013-71856  เกวลี  สาพงษ์เอ่ียม ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1856 

126050901224-01857  คณิน  ฝอยทอง - นาย 1857 

126050901243-01858  จุฑามาศ  เกิดตลาดแก้ว - นางสาว 1858 

126050901019-41859  ชัชวาลย์  เสมาเพชร ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1859 

126050901025-11860  ฐิติมา  สุวิถีนันทกิจ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1860 

125950901204-41861  ณัฏฐธิดา  เสมสุวรรณ์ - นางสาว 1861 

126050901021-01862  ณัฐพล  สุขจิตร - นาย 1862 

126050901219-01863  ธนัชชา  แซ่เอ้ียว - นางสาว 1863 

126050901236-41864  นนทญา  แก้วมโนรมย์ - นางสาว 1864 

126050901212-51865  นพวินท์  บูรณปัทมะ - นาย 1865 

126050901114-31866  บุษกร  วรสมิทธิ์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1866 

126050901218-21867  ปนัดดา  รักวงค์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1867 

126050901214-11868  ปรางทิพย์  ชุมหอม ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1868 

126050901010-31869  ป้องภูมิ  บุปผาวัลย์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1869 

126050901024-41870  พิมพ์วิภา  ชุนชมชื่น - นางสาว 1870 

126050901131-71871  เพ็ญพรรณ  ศรีลาค า - นางสาว 1871 

126050901119-21872  แพรวา  พุกผาสุข - นางสาว 1872 

126050901202-61873  ไพศาลวัชร์  หาญวงศ์ - นาย 1873 

126050901001-21874  ภควัช  กลับดี ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1874 

126050901206-71875  ภัทราพร  ดีมิตร - นางสาว 1875 

126050901120-01876  ภาคภูมิ  แสงมณี - นาย 1876 

126050901112-71877  ภูวนัตถ์  ขุ้ยแขก - นาย 1877 

126050901244-81878  มลธิชา  เสียงดัง - นางสาว 1878 

126050901133-31879  รัฐพล  จันทร์รุณ - นาย 1879 

126050901017-81880  รัมภามาศ  ศรีส าอางค์ - นางสาว 1880 

126050901217-41881  ฤทธิชัย  ผุดผ่อง - นาย 1881 

126050901123-41882  ลัดดาวัลย์  ขวัญทอง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1882 

126050901221-61883  วดีลดา  หมวดเพ็ง - นางสาว 1883 

126050901101-01884  วัชโรธร  พึ่งสมบัติ - นางสาว 1884 

125750901011-71885  วิศรุต  เทพนรประไพ - นาย 1885 

126050901107-71886  ศุจิกา  อักรังษี ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1886 

126050901223-21887  ศุภกิจ  ทองพริก ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1887 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 

126050901117-61888  สยมภู  บุตรสวัสด์ิ - นาย 1888 

126050901115-01889  สรัล  ผดุงครบุรี - นาย 1889 

126050901231-51890  สริตา  นกทอง - นางสาว 1890 

126050901121-81891  สุรสิทธิ์  อ่วมเรืองศรี - นาย 1891 

126050901125-91892  สุระชัย  เพ็ญจันทร์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1892 

126050901213-31893  เสฎฐวุฒิ  บุตรชา - นาย 1893 

126050901235-61894  อธิษฐาน  ปราการรัตน์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1894 

126050901208-31895  อภิสิทธิ์  สันติวิริยะกุล - นาย 1895 

126050901222-41896  อัจฉราภรณ์  ธรรมเที่ยง - นางสาว 1896 

 ปริญญาเทคโนโลยีบณัฑิต (การออกแบบบรรจุภัณฑ์) 

126050902043-31897  กฤตภัค  พั่ววงษ์แพทย์ - นาย 1897 

126050902038-31898  กิตติยา  ไม้แก้ว - นางสาว 1898 

125950902010-41899  เกียรติพัฒน์  กันเกตุ - นาย 1899 

126050902018-51900  คณิศร  สุขบุญเพ็ง - นาย 1900 

126050902015-11901  ชนิสรา  แก้วศรีทัศน์ - นางสาว 1901 

125850902022-11902  ต้นฝน  บุญลิกา - นางสาว 1902 

125850902001-51903  ปสุตา  ยีกา - นางสาว 1903 

126050902034-21904  พนิดา  พลายอร่าม - นางสาว 1904 

126050902032-61905  พีระพล  ดวงภูมิเมศ - นาย 1905 

126050902021-91906  ภัทรสกล  ต้ังโคมแสงทอง - นาย 1906 

126050902042-51907  ภารดี  สอนอาจ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1907 

126050902022-71908  วราภรณ์  เหล่ารัตนะชัย ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1908 

126050902030-01909  วลัยลักษณ์  สุขศิริกุล ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1909 

126050902016-91910  วิชุดา  ใช้คง - นางสาว 1910 

126050902031-81911  ศุภชัย  อุ่นศิริ - นาย 1911 

126050902026-81912  สกันย์  เวโรจน์บรรจง - นาย 1912 

126050902017-71913  สุรพงษ์  ฟักเมฆ - นาย 1913 

126050902023-51914  เสาวลักษณ์  ชุ่มวัน - นางสาว 1914 

125750902029-81915  อภิชาติ  ทับทิมทอง - นาย 1915 

126050902003-71916  อริสรา  กวางสิงหนาท - นางสาว 1916 

 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต (สถาปตัยกรรม) 

125950903016-01917  กมลพร  หมืน่แผงวารี - นางสาว 1917 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 ปริญญาสถาปตัยกรรมศาสตรบณัฑิต (สถาปตัยกรรม) 

125950903037-61918  กันต์ดนัย  กลัดแก้ว ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1918 

125950903005-31919  จุฑามาศ  สุดเอก - นางสาว 1919 

125950903008-71920  ชัชวาลย์  เกตุสุนทร - นาย 1920 

125950903044-21921  ธนานนต์  กนกแก้ว ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1921 

125950903049-11922  นิชาภัทร  เพชรบ ารุง ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1922 

125950903038-41923  นิธินารถ  อินทะวัน - นางสาว 1923 

125950903046-71924  ปาณัสม์  สันสาคร - นาย 1924 

125950903013-71925  รสสุคนธ์  พุกสุข - นางสาว 1925 

125950903014-51926  รัชนก  นนทะโคตร - นางสาว 1926 

125950903033-51927  วีระพล  ธรรมสิมมา - นาย 1927 

125950903003-81928  ศิรานุวัฒน์  ศรีนวล - นาย 1928 

125950903042-61929  ศิริกานดา  ทองเต็ม ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1929 

125650903045-51930  ศิริทิพย์  ศรีไพร - นางสาว 1930 

125950903019-41931  อติกานต์  ศรีวรรณะ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1931 

125950903045-91932  อนันตญา  ด านิล - นางสาว 1932 

126050902009-41933  ธนธรณ์  พลสันต์ - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1933 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือความย่ังยืน) 

055870402506-01934  สีหศักด์ิ  ถ้ าทอง - นาย 1934 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

056070403503-21935  อนุพงษ์  คงแก้ว - นาย 1935 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

056170401701-21936  พรชัย  เศรษฐพงษ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1936 

056170401702-01937  พัฒนะ  เมฆข า ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1937 

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

056050407051-01938  อณุธิดา  ด้านเนาลา - นางสาว 1938 ทอง

056260455021-91939  เกียรติศักดา  ค าสอาด ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1939 เงิน

056050403100-91940  อาซียะห์  ยุนุ - นางสาว 1940 

 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

056050401016-91941  คุณัชญ์  พัดศรี - นาย 1941 

056050403059-71942  เจษฎา  วรศรี - นาย 1942 

รหสัผู้ใช:้ CHAYAKORN  ข้อมูล ณ วันท่ี 18 มีนาคม 2565 เวลา 15:41 น.  หน้า 17/ 34



รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาบณัฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 

056050451021-81943  ชาลิสา  ธรรมใจบุญมา - นางสาว 1943 

056260455018-51944  นันทวัฒน์  กล่ีจินดา - นาย 1944 

056050451035-81945  ปิยนันท์  วรรณดิษฐ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1945 

056050403022-51946  ภคพร  วิโรจน์ปัญญาธร - นางสาว 1946 

056050408001-41947  โยธิน  บุญศรี ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1947 

056050403077-91948  วนาพร  บัวทรัพย์ - นางสาว 1948 

056160403504-91949  สุภวุฒิ  อ้ึงโสภาพงษ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1949 

056050451020-01950  อมรรัตน์  ชนะการี ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1950 

056050405042-11951  อัจฉริยะ  ลักษณะสุต ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1951 

056050403043-11952  จิราพร  เชื้อค าฮด - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 1952 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

055950401079-91953  กฤษฏา  นนทะมาลย์ - นาย 1953 

056060401712-21954  การัณยภาส  เภรีกุล - นาย 1954 

055950401007-01955  กิตติศักด์ิ  เหมือนโพธิ์ - นาย 1955 

056160401748-41956  เกียรติกัมพล  พิมพ์สวรรค์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1956 

055950401034-41957  จักรกฤษณ์  วรรณศิริ - นาย 1957 

056050401023-51958  เจตตวรรษ  สระแก้ว - นาย 1958 

056050401026-81959  ชมพูนิกข์  ค าพานิช - นางสาว 1959 

056050401085-41960  ชมเรืองทิพย์  อาจแก้ว ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 1960 

055950401014-61961  ชัชญาภา  เพิ่มพูลผล - นางสาว 1961 

055950401036-91962  ชัยชนะ  ทองสินธุ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1962 

056160401747-61963  ชาญณรงค์  ขาวทอง ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1963 

056160401724-51964  ชุติวัฒน์  เอมมัด - นาย 1964 

055950401002-11965  ณัฏฐิดา  ฤกษ์วุฒิพงษ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 1965 

056160401710-41966  ณัฐชนน  เพิ่มฤาชัย ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1966 

056050401059-91967  ณัฐชนน  รัตนะ - นาย 1967 

055950401019-51968  ณัฐดนัย  พรินทร์ธนิศร ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1968 

055950401029-41969  ณัฐพงศ์  เชื้อพงษ์ - นาย 1969 

056050401078-91970  ณัฐวัฒน์  อ่วมนุ้ย - นาย 1970 

056160401743-51971  ถิรวุฒิ  บัวหลวง - นาย 1971 

055960401729-81972  ทวีศักด์ิ  สีเถื่อน ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 1972 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

055750401002-51973  ทศพร  ท าผล - นาย 1973 

056050401044-11974  ธนโชติ  จันทร์สุข - นาย 1974 

056050401052-41975  ธนพล  ฤทธิ์จีน ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1975 

055950401511-11976  ธนภณ  นิญาณจิตต์ - นาย 1976 

055950401516-01977  ธนศักด์ิ  กอเกียรติเรือง - นาย 1977 

056050401014-41978  ธนสรณ์  สุธรรม - นาย 1978 

055750401029-81979  ธนะพงษ์  อินทโชติ - นาย 1979 

056050401092-01980  ธนาธิป  วัฒนาการัณย์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1980 

055960401709-01981  ธราธร  คล้อยดี - นาย 1981 

055950401010-41982  ธีรเจต  ต้ังยืนยง ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1982 

055950401061-71983  ธีรวัฒน์  โอชาวงค์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1983 

055950401075-71984  นที  เพ็ชรช้าง - นาย 1984 

056050401051-61985  นัทธพงศ์  จางบัว - นาย 1985 

056050401096-11986  นัทธสิทธิ์  สิริรุ่งอมร ขาดซ้อมย่อยรวม นาย 1986 

056050401083-91987  นันทวัฒน์  ดอนหา - นาย 1987 

055750401064-51988  นิติธร  จันทรโอภาส - นาย 1988 

056050401094-61989  นิภัทร์  อินทรารุณ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1989 

055950401082-31990  นิรุช  พูลทวี - นาย 1990 

056060401730-41991  โนริด  มุง่มี - นาย 1991 

056050401097-91992  บุณยนุช  ลีนา - นางสาว 1992 

055850401522-01993  ปฏิวัติ  เซ่ียงฉิน - นาย 1993 

055950401030-21994  ประเสริฐ  จรัสญาติพิภพ - นาย 1994 

056160401723-71995  ปริญญา  ไชยปัญญา ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1995 

056050401017-71996  ปิยะพงษ์  แจ่มแจ้ง - นาย 1996 

055850401077-51997  เป็นหนึ่ง  ศิลปสุวรรณ - นาย 1997 

055650401029-01998  ภูกฤษ  สืบพิมาย ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1998 

055750401011-61999  ภูวดล  พรมขันธ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 1999 

056050401047-42000  ภูวนนท์  กมลสุวรรณ์ - นาย 2000 

055650401030-82001  เมธาวี  พันธุ์พิชัย ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2001 

056160401701-32002  ยศพนธ์  ธนัฐธันยดล - นาย 2002 

055950401032-82003  วจนะ  เสนุทิศ ขาดซ้อมใหญ่ นาย 2003 

056050401042-52004  วรรัตน์  พัฒน์สรนันท์ - นางสาว 2004 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 

056050401054-02005  วรุตม์  หอประยูร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2005 

055850401016-32006  วสันต์  สุทธาชีวสิทธิ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2006 

055950401013-82007  วัชรากร  พรหมคีรี - นาย 2007 

056050401090-42008  วิชุตา  ชูรัตน์ - นางสาว 2008 

056160401703-92009  วิทยา  แจ่มสว่าง - นาย 2009 

055950401521-02010  วีระพงษ์  ค ามา - นาย 2010 

056050401061-52011  ศรัญ  นิลสนธิ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2011 

056160401704-72012  ศักด์ิดา  วานิคม ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2012 

056160401716-12013  ศิวกร  กระแสศัพย์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2013 

055950401015-32014  สดายุ  บุตรครุฑ - นาย 2014 

055850401519-62015  สมพร  โพธิ์พา ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2015 

056160401702-12016  สวิช  ขวัญจิต - นาย 2016 

056050401012-82017  สิทธิพงษ์  สุพรมพันธ์ - นาย 2017 

055950401514-52018  สุจินตรา  เหลืองงาม ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 2018 

056050401066-42019  สุชาครีย์  ภูมิชิน ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2019 

056050401021-92020  สุรเชษฐ์  สิมโนนม่วง - นาย 2020 

056050401004-52021  สุรพล  โอสถเสถียร - นาย 2021 

056050401013-62022  สุลักษณ์  ปานสุข - นาย 2022 

055960401710-82023  อดิศร  มีสุข - นาย 2023 

056050401062-32024  อังคีรส  ฐิตยานุรักษ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2024 

055850401033-82025  อาคิต  สอนพ่วง - นาย 2025 

056050401022-72026  อาทิตย์  น าพา - นาย 2026 

055950401519-42027  อิทธิรัตน์  ใจยะทิ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2027 

056050401071-42028  เอกชัย  กิจนุเคราะห์ - นาย 2028 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

055950402012-92029  กนกวรรณ  สายที - นางสาว 2029 

055950402028-52030  กฤตภาษณ์  สิงห์ที - นาย 2030 

055950402018-62031  กฤษฎางค์  บุญอุไร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2031 

056050402025-92032  กัญญารัตน์  ลีกา - นางสาว 2032 

055950402036-82033  แก้วกล้า  แก้วจินดา ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2033 

056060402019-12034  คุณากร  วรรณศรี - นาย 2034 

055650402530-62035  เฉลิมเกียรติ  โพธาราม - นาย 2035 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

055950402035-02036  ชนาธิป  สนพะเนาว์ - นาย 2036 

055850402071-72037  ชัยวัฒน์  ประสานวรรณชล ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2037 

055950402069-92038  ชิษณุพงศ์  พึ่งฮ้ัว ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2038 

055850402506-22039  ณรงค์พนธ์  ชัยสิทธ์ - นาย 2039 

056060402040-72040  ณัฐกานต์  ทองก้อน - นาย 2040 

056050402018-42041  ดวงใจ  เพลงปาน ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 2041 

055950402003-82042  ธนภัทร  ชัยฤกษ์ - นาย 2042 

056060402029-02043  ธนัฏชัย  เพชรเพ็ง - นาย 2043 

056050402027-52044  ธนารักษ์  หาสุข - นางสาว 2044 

055850402509-62045  ธัญเทพ  สิมศิริ - นาย 2045 

055850402001-42046  ธันวา  เกษสาคร ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2046 

056050402036-62047  ธิดารัตน์  สิทธิหาญ - นางสาว 2047 

055950402017-82048  นภัสวรรณ  นิลมล - นางสาว 2048 

055950402026-92049  บุญญิสา  ประมวลสุข - นางสาว 2049 

056050402078-82050  เบญจมาศ  แก้วยงกฏ - นางสาว 2050 

055950402080-62051  ปฐมทัต  ไชยสิงห์ทอง ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2051 

056060402056-32052  ปพนธนัย  พิลาสุข - นาย 2052 

055950402065-72053  ปภาวริณท์  กล่อมจิต - นางสาว 2053 

055950402004-62054  ปวีพล  พร้อมมูล ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2054 

055950402013-72055  ปิยมาศ  โตใต้ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2055 

055850402507-02056  ปิยวัฒน์  ชูเชิด - นาย 2056 

056050402012-72057  ภรภัทร  สรศรี - นางสาว 2057 

055850402505-42058  ภาณุวัชร  อาจศรี - นาย 2058 

056060402043-12059  ภาณุวัฒน์  โสมดี ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2059 

055950402041-82060  ภานุวัฒน์  จุ้ยเจริญ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2060 

056050402013-52061  มงคล  คอส้ัน - นาย 2061 

055850402068-32062  เมฆขลา  พรมลา ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2062 

055950402051-72063  เมธัส  วิชัยสา ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2063 

056050402047-32064  ยลดา  ประทุมมา - นางสาว 2064 

056050402049-92065  ยุพา  แวมประชา - นางสาว 2065 

056060402038-12066  วรพงษ์  ถุงทอง - นาย 2066 

056060402055-52067  วรรณลภย์  โตสวัสด์ิ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2067 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

055950402053-32068  วสุพล  ฟองอ่อน - นาย 2068 

056060402025-82069  วิชาญ  โยธี ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2069 

056060402024-12070  วิเชียร  โยธี ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2070 

056050402006-92071  ศรัญญาภรณ์  สุภากุล - นางสาว 2071 

056060402032-42072  ศศิชา  เลาหพฤฒิสาร - นางสาว 2072 

055950402011-12073  สกาวเดือน  งามค าอ้าย - นางสาว 2073 

056060402049-82074  สราวุธ  จงรักษา - นาย 2074 

056060402054-82075  สิทธิชัย  หุ่นศิริ - นาย 2075 

056060402044-92076  สิริชัย  ศรนอง - นาย 2076 

056050402024-22077  สิริยาภรณ์  เวฬุวนารักษ์ - นางสาว 2077 

056060402023-32078  สุติพงษ์  โยธี - นาย 2078 

055850402067-52079  สุธาสินี  ศรีไศล ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2079 

056050402001-02080  สุธิวรรณ  จันทร์ลี - นางสาว 2080 

055950402009-52081  สุรพัศ  ผิวคล้ า - นาย 2081 

056050402005-12082  อติพร  จามจุรี ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2082 

056060402002-72083  อรรถพร  พรมประเสริฐ - นาย 2083 

056050402096-02084  อรัญญา  พันธ์วิชัย - นางสาว 2084 

055950402006-12085  อันดามัน  สกุลไกรพีระ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2085 

056060402005-02086  อานนท์  หนูชู ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2086 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

056050403035-72087  กนกพล  เปล่ียนสี - นาย 2087 

056160403518-92088  กรวิช  ทองแสง ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2088 

056160403737-52089  กฤฎวริศ  จันทร์เครือ - นาย 2089 

056050403060-52090  กิตติพงศ์  คะเณ - นาย 2090 

056160403732-62091  กิตติภพ  แพใหม่ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2091 

056050403033-22092  โกศล  ศรีพยอม - นาย 2092 

056050403046-42093  คณาพร  หรรสคุณาทัย ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2093 

055750403055-12094  จักรกฤษ  ศรีประยูร ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2094 

056160403514-82095  จักรพงษ์  วงษ์บุญรอด ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2095 

056050403026-62096  จิณณวัตร  รัตนพงษ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2096 

056050403029-02097  จิรวุฒิ  บุญนอก - นาย 2097 

056160403711-02098  เจษฎา  รักษาชล ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2098 
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ปริญญา
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ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

056160403503-12099  เฉลิม  จินาตุน ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2099 

056160403707-82100  ชนาธิป  ทิพวัฒน์ - นาย 2100 

056050403069-62101  ชลลดา  วงศิล - นางสาว 2101 

056050403078-72102  ช่อผกา  ฝ้ายขาว - นางสาว 2102 

056160403722-72103  ชัชวาลย์  สุมณฑา - นาย 2103 

056050403522-42104  ชิษณุชา  เป้ารุ่ง - นาย 2104 

056050403017-52105  ณรงค์ฤทธิ์  คงชุ่ม - นาย 2105 

056160403505-62106  ณัฎฐพล  แจ้งจงดี ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2106 

056160403517-12107  ณัฏฐวัฒน์  แสงสร้อย ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2107 

056050403085-22108  ณัฐชนน  องค์วงศ์สกุล ขาดซ้อมย่อยรวม นาย 2108 

056160403746-62109  ณัฐนนท์  ปิ่นทะศิริ - นาย 2109 

056050403524-02110  ณัฐนรีย์  แซ่เจี่ย - นางสาว 2110 

056160403502-32111  ณัฐพงษ์  วิชัย - นาย 2111 

055950403058-12112  ณัฐพล  พรหมประดิษฐ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2112 

056160403740-92113  ณัฐภัทร  คุ้มเมือง - นาย 2113 

055850403065-82114  ณัฐวุฒิ  ม่วงทิม ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2114 

056050403024-12115  ณัฐวุฒิ  อยู่เป็นสุข - นาย 2115 

056050403045-62116  ณัฐเศรษฐ์  เจตสมมา ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2116 

055950403085-42117  ตรีพล  นิ่มนวล - นาย 2117 

055950403516-82118  ถาวร  พรมบุตร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2118 

056050403099-32119  ทิวานนท์  ก่ิงก้าน - นาย 2119 

056060403727-82120  ธนกร  พลอยประดับ - นาย 2120 

056050403010-02121  ธนภัทร  นากเทียน - นาย 2121 

056160403519-72122  ธนันพงศ์  ทองธรรมชาติ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2122 

056050403040-72123  ธวัชชัย  เรืองมาก - นาย 2123 

056160403516-32124  ธัชปวัตร  คงจันทร์ - นาย 2124 

056050403048-02125  ธัญญารัตน์  บัวพ่วง - นางสาว 2125 

056050403071-22126  ธีระชัย  เรืองเสรี - นาย 2126 

056050403001-92127  นฤเดช  ศรีภูงา - นาย 2127 

056160403747-42128  นวัต  สุทธิวิลัย - นาย 2128 

056050403055-52129  นันทรักษ์  พรหมประทานกิจ - นาย 2129 

056050403018-32130  ปกป้อง  รณไพรี - นาย 2130 
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ปริญญา
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 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

056050403068-82131  ปฐพี  ชาติเผือก - นาย 2131 

056050403014-22132  ปริญญา  พรหมยิ้มแย้ม - นาย 2132 

056160403509-82133  ปัณณพร  จงเกษมวงศ์ - นาง 2133 

056050403067-02134  ปัณณวิทย์  ทรัพย์อาภรณ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2134 

055950403514-32135  ปิยพงศ์  ส้มเกล้ียง - นาย 2135 

056060403748-42136  พงศกร  ทองเพิ่ม - นาย 2136 

055950403055-72137  พงษ์ภวิทย์  ค าดี ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2137 

056160403520-52138  พิทักษ์พงษ์  กันไชยค า ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2138 

056050403088-62139  ภคพงษ์  พรมมะยา - นาย 2139 

055950403056-52140  ภพธร  คตเนียม ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2140 

055950403084-72141  ภัคพงษ์  เอ่ียมชู - นาย 2141 

056160403701-12142  ภูพญา  อภิรักษ์มนตรี - นาย 2142 

056050403020-92143  รนภัทร  ทวีโชติโภคิน - นาย 2143 

056050403016-72144  เรวัต  บุระขจร - นาย 2144 

056050403081-12145  วรรธนันท์  ไชยโย - นาย 2145 

056160403507-22146  วรางคณา  ชัยทอง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2146 

056050403057-12147  วรุตม์  แย้มกล่ิน - นาย 2147 

056050403041-52148  วัฒนา  สมเครือ - นาย 2148 

056050403042-32149  ศรายุธ  เทียมสัมฤทธิ์ - นาย 2149 

056050403066-22150  ศิลา  ชาติเผือก - นาย 2150 

056050403054-82151  ศุภณัฐ  สวัสดี - นาย 2151 

056050403007-62152  สรชัช  ศรีชัยมัธยมผล - นาย 2152 

056050403030-82153  สุธีกานต์  บ่อสุวรรณ - นางสาว 2153 

056160403728-42154  สุรนันท์  จันทร์แย้มสงฆ์ - นาย 2154 

056160403710-22155  สุวิชา  เพ็งจันทรา - นาย 2155 

056050403052-22156  อติคุณ  เดชด ารง - นาย 2156 

056050403028-22157  อบิเศก  เจริญเลิศดี - นาย 2157 

056160403508-02158  อภินันท์  อุดมศรี ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2158 

056050403021-72159  อัมรินทร์  ใจเร็ว - นาย 2159 

056050403080-32160  อิทธิพล  ไกรแก้ว - นาย 2160 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 

055950404013-52161  กฤติยา  ละมัย - นางสาว 2161 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา
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ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565
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 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 

055650404084-22162  ก้องเกียรติ  ขจรศรี ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2162 

056050404060-42163  กิตติภพ  โรจนจินดา ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2163 

056050404002-62164  เกริกเกียรติ  พิมพ์ประชา ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2164 

055950404026-72165  เกียรติศักด์ิ  จิวประสาท - นาย 2165 

055950404032-52166  จารุวรรณ  นิลวดี รอการประสานงานจัดเข้ารับกรณีพิเศษ (รอก าหนดการ) 
เนื่องจากอยู่ในกลุ่มมีความเส่ียงสูง

 นางสาว 2166 

056050404004-22167  จิตรา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา - นางสาว 2167 

055950404027-52168  จิรวัฒน์  จารุภุมมิก - นาย 2168 

056050404024-02169  จิราพร  เอ่ียมรักษา ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2169 

055950404016-82170  จีรวัฒน์  ไชยศักด์ิ - นาย 2170 

056050404013-32171  จีรศักด์ิ  การุญบริรักษ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2171 

055950404079-62172  ชาญวิทย์  จิตต้ังบุญญา - นาย 2172 

055950404015-02173  ณัฐนันท์  นันทะคา - นาย 2173 

056160404702-82174  ณัฐพล  มาดล - นาย 2174 

056160404719-22175  ถิรวิทย์  ค าสร้อย - นาย 2175 

055950404051-52176  ธนชัย  สมเพ็ชร ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2176 

055950404017-62177  ธนนน  ล าดับพันธ์ - นาย 2177 

055950404069-72178  ธนภณ  เรือนแก้ว - นาย 2178 

055850404052-52179  นันทนา  บุญใหญ่ - นางสาว 2179 

055950404074-72180  บรรพต  บุญยัง - นาย 2180 

055850404004-62181  ปณิดา  หนูดุก - นางสาว 2181 

055950404052-32182  ปทิตตา  ศรีแสงเมฆ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2182 

056050404067-92183  ปยุต  เอ้งฉ้วน - นาย 2183 

055650404040-42184  ปัณฑ์ชนิต  ชูปาน ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 2184 

055950404004-42185  พรจรัส  หุตานุกูล ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2185 

056050404023-22186  พัชธิดา  จินกระวี - นางสาว 2186 

055950404071-32187  พุทธิภพ  ไพรพันทอง - นาย 2187 

055950404007-72188  ภาณุพงศ์  ตุ้มนิ่ม - นาย 2188 

056050404070-32189  ภาสกร  พึ่งค า - นาย 2189 

056050404052-12190  ภูตะวัน  วัชรียาธนธรณ์ - นาย 2190 

055850404018-62191  รัชชาวี  หรีดอุไร - นาย 2191 

055850404015-22192  วรวรรณ  แอศิริ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 2192 

055950404070-52193  วัฒนา  ชาริโท - นาย 2193 
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056050404078-62194  ศศิกาญจน์  คงอ่อน ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2194 

056050404057-02195  ศศิภา  เสมาฉิม ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2195 

055750404076-62196  ศิริชัย  มาสกุล ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2196 

056050404019-02197  ศุภชัย  บ้านม่วง - นาย 2197 

055950404009-32198  ศุภณัฐ  คงนคร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2198 

056050404011-72199  สถาพร  นิ่มอ่ิม ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2199 

055650404011-52200  สรรเสริญ  แป้นรักษา ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2200 

056050404072-92201  สุจิตรา  ชาภิรมย์ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2201 

056060404720-22202  สุชาดา  พูลสุข - นางสาว 2202 

056060404705-32203  สุพจน์  จันทร์หยวก - นาย 2203 

056060404716-02204  สุรพงษ์  เกิดสมบุญ - นาย 2204 

056160404715-02205  อชิรญา  สุวรรณราช - นาย 2205 

056050404018-22206  อภิวิชญ์  ปณิธิชัยนันต์ - นาย 2206 

055850404073-12207  อภิสิทธิ์  ภู่คล้าย - นาย 2207 

055850404086-32208  อภิสิทธิ์  เอ่ียมปิยะ - นาย 2208 

055850404055-82209  อมรเทพ  แก้วบุรงค์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2209 

056160404717-62210  อมรเทพ  ค าต๊ิบ - นาย 2210 

055950404063-02211  อัครพล  สาริกบุตร - นาย 2211 

055850404063-22212  อาคเนย์  ศรัทธาพรสถิตย์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2212 

056160404721-82213  เอกลักษณ์  ศรีชู ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2213 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 

055850405075-52214  กิตติพงษ์  บุญเล็ก - นาย 2214 

056050405037-12215  กีรติ  วรรณพงษ์ - นาย 2215 

056050405065-22216  ชญาวิทย์  ไตรโชค - นาย 2216 

056050405089-22217  ชนาธิป  แซ่เฮง - นาย 2217 

056050405098-32218  เชษฐา  เรืองเกตุ - นาย 2218 

056050405050-42219  ไชยา  วรรณจักร์ - นาย 2219 

056050405099-12220  ณัฐกร  ค าสาลิกา ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2220 

055950405005-02221  ณัฐพงษ์  ดีงาม - นาย 2221 

055850405008-62222  ณัฐพงษ์  สุธรรมแปง ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2222 

056050405067-82223  ณัฐพร  ใจเฉลียว ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2223 

055850405083-92224  ณัฐวัตร  เสมียนชัย - นาย 2224 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 

056050405096-72225  ณิชกานต์  พวงมาลี - นางสาว 2225 

055950405002-72226  ไตรรัตน์  วรเศรษฐ์ฐากุล ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2226 

056050405039-72227  ถลัชนันท์  บ่ายกระโทก - นางสาว 2227 

056050405094-22228  เทิดพงษ์  พิมพ์เจริญ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2228 

056050405049-62229  ธนกุล  วสุวัฒนะพงศ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2229 

056050405014-02230  ธเนศ  หยกสุวรรณกุล - นาย 2230 

055950405001-92231  ธวัชชัย  ชัยธีราศักด์ิ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2231 

055950405017-52232  ธันวา  ทองเรือง ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2232 

056050405030-62233  ธายุกร  นากผสม - นาย 2233 

056050405071-02234  นพดล  เงินศรี - นาย 2234 

056050405023-12235  นันธวัฒน์  เกิดสนธิ์ - นาย 2235 

056050405008-22236  บริบูรณ์  ยอดสมสวย ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2236 

056050405068-62237  บุญญิสา  ภูบาล - นางสาว 2237 

056050405052-02238  บุษกร  จริยานันทวีรกุล ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2238 

056050405046-22239  ปภังกร  ปล้ืมสกุลทอง - นาย 2239 

056050405057-92240  ปองพล  ทองดี - นาย 2240 

055850405061-52241  ผดุงพล  แจ้งสว่าง - นาย 2241 

056050405070-22242  พงศกร  สุภาพรรณวดี ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2242 

056050405069-42243  พิชชากร  เนตรหิน - นาย 2243 

056050405072-82244  พิเศษ  จันทร์ลมูล ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2244 

056050405018-12245  ภัณฑิรา  บุญญาวิชัยวัฒน์ - นางสาว 2245 

056050405027-22246  ภาคภูมิ  คล้ายสุบรรณ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2246 

056050405013-22247  มณฑามาศ  วิริยะ - นางสาว 2247 

056050405004-12248  มนตรี  บุตรสาร - นาย 2248 

056050405062-92249  มัญญ์ชุกานต์  ทะกอง - นางสาว 2249 

056050405021-52250  เมธัส  สายบัว ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2250 

055950405057-12251  รุจิภาส  ตันติกุลไพบูลย์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2251 

056050405016-52252  วรรณมณี  มีนาค ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2252 

056050405076-92253  วรารัตน์  ช านาญสวน ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2253 

056050405077-72254  วิศรุต  วงษ์ธัญญะ - นาย 2254 

056050405066-02255  วิษณุ  บังใบ - นาย 2255 

056050405075-12256  ศิริธัญญารัตน์  แพงอ่อน - นางสาว 2256 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์ 

056050405001-72257  ศุภชัย  ปิ่นทวี ขาดซ้อมย่อยรวม นาย 2257 

056050405040-52258  ศุภณัฐ  วิทะนา ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2258 

056050405056-12259  ศุภวิชญ์  จักรชัยกุล ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2259 

056050405048-82260  สหรักษ์  รัตนพันธ์ - นาย 2260 

056050405053-82261  สหรัฐ  ศิลป์รุ่งธรรม - นาย 2261 

056050405045-42262  สหรัถ  พึ่งพา ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2262 

055950405051-42263  สิทธิพร  ดอนงาม - นาย 2263 

056050405080-12264  สิลารัตน์  ประสานศิลป์ - นางสาว 2264 

056050405061-12265  หนึ่งฤทัย  รุ่งแจ้ง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2265 

055950405080-32266  อธิวัฒน์  ปั้นบุญชู ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2266 

055850405076-32267  ฮุซเซน  รักราชเดช ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2267 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส)์ 

055950406023-22268  นนทกานต์  อ่อนส้มกฤษ - นาย 2268 

055950406012-52269  นภัทร  เมืองศรี ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 2269 

055950406013-32270  พรชัย  สืบธรรมมา - นาย 2270 

055950406005-92271  ศิวพงษ์  ชูเชิด - นาย 2271 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ) 

056050406022-22272  โกมล  ทองนวล - นาย 2272 

056050406012-32273  จารุวรรณ  ล้ิมเหงา - นางสาว 2273 

056050406001-62274  ณฐนนท์  คงยิ้ม ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2274 

056050406005-72275  นันทิพัฒน์  เย็นจตุรัส - นาย 2275 

056050406010-72276  ยุทธศักด์ิ  ฟ้อนฟุ้ง - นาย 2276 

056050406003-22277  วันวลิต  นามวงศ์ - นาย 2277 

056050406024-82278  ศศิธร  บืดขุนทด - นางสาว 2278 

056050406023-02279  ศิวกร  ใจดี - นาย 2279 

056050406014-92280  อธิพัฒน์  อรรคะ - นาย 2280 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

056050407033-82281  กนกพร  ผลอินทร์หอม - นางสาว 2281 

056050407034-62282  กิตตินันท์  ทองคละ - นาย 2282 

055950407017-32283  กิตติพงษ์  ชิณโคตร - นาย 2283 

055950407522-22284  จักรภัทร  สุวรรณโคตร - นาย 2284 

055950407527-12285  ชัชพงษ์  พันธุ์ศุภศิริ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2285 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

056050407009-82286  ดวงกมล  แซ่โค้ว - นางสาว 2286 

056050407001-52287  ธนวัฒน์  เตชะสุรินทร์ - นาย 2287 

056050407021-32288  นาราภัทร  ภูมิพัฒย์ - นางสาว 2288 

055950407537-02289  ปราเมศ  จ าปาสิทธิ์ - นาย 2289 

056050407007-22290  ปาณิสรา  เขตตะ - นางสาว 2290 

056050407012-22291  พชรพล  กุลพินิจ - นาย 2291 

056050407035-32292  พัณณ์พิชญา  อารีกิจธวัช ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 2292 

056050407514-72293  พิชญุตม์  คงสุวรรณ์ - นาย 2293 

055950407034-82294  พิสิษฐ์  จันทร์ด า - นาย 2294 

056050407025-42295  ภาวัต  เทียนด า ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2295 

056050407038-72296  วิภาวี  บุญนาม ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 2296 

056050407037-92297  วิรัตน์  บัวจันทร์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2297 

056050407039-52298  ศศิธร  เสง่ียมงาม ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2298 

056050407002-32299  ศุภรัตน์  ทรัพย์ไพบูลย์ - นางสาว 2299 

056050407020-52300  อิทธิพล  จวงงู ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2300 

056050407504-82301  เอกพล  หน่อแก้ว - นาย 2301 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมการบ ารุงรักษา) 

056050408009-72302  ชิษณุชา  สุวรัตน์ชัย ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2302 

056050408005-52303  ณัฐพงษ์  จันทร์พลงาม - นาย 2303 

056050408004-82304  ทนงศักด์ิ  จ านงศักด์ิทรัพย์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2304 

056050408008-92305  ทศพล  อ้อมนอก ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2305 

055950408011-52306  ธนโชค  ศรีวารีรัตน์ - นาย 2306 

055950408006-52307  ธนดล  บัวบุญ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2307 

056050408003-02308  ธนาธิป  เหลืองโสภากร - นาย 2308 

056050408013-92309  ธวัชชัย  จารุไทร ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2309 

056050408006-32310  นวดล  เพลินลาภ - นาย 2310 

056050408002-22311  พีรพงษ์  ลิมปนันท์วดี - นาย 2311 

 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์) 

056050409059-12312  กฤติกร  ชัยวรรณ์ - นาย 2312 

055950409008-02313  กฤติน  นาคกิตเศรษฐ - นาย 2313 

055950409010-62314  จักริน  เจนวาริน - นาย 2314 

056050409006-22315  จิรกิตต์ิ  พังประไพ - นาย 2315 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์) 

056050409021-12316  ฉัตรตะวัน  พงษ์วัน ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2316 

055950409059-32317  ชยานนท์  วิจิตรานนท์ - นาย 2317 

055950409014-82318  ณัฐนันท์  จบศรี - นาย 2318 

056050409012-02319  ณัฐวุฒิ  ระวัง - นาย 2319 

055950409066-82320  เทพบัญชา  สินทราไชยสิทธิ์ - นาย 2320 

056050409004-72321  นฤมล  ผลิอรุณ - นางสาว 2321 

056050409073-22322  ประวิทย์  บุญน า ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2322 

056050409020-32323  ปราธีดา  เกตุเพ็ชร ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 2323 

056050409054-22324  พชร  รอดฮวบ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2324 

055950409015-52325  พิสิษฐ์  ไชโย - นาย 2325 

056050409077-32326  ภัคจีรา  กาวชู ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 2326 

055950409057-72327  ภานุพงศ์  โพธิ์ป้อม ขาดซ้อมย่อยรวม นาย 2327 

055750409009-22328  มินธาดา  มีสันฐาน - นาย 2328 

055950409054-42329  ยศพัทธ์  ไมทอง - นาย 2329 

055950409003-12330  วัชรินทร์  ชินค า - นาย 2330 

055750409001-92331  ศุภานน  ปิตุปกรณ์กุล - นาย 2331 

056050409060-92332  สิรภัทร  พรหมพฤกษ์ - นาย 2332 

056050409005-42333  สุชานาฎ  อร่ามสาตร์ - นางสาว 2333 

055950409023-92334  สุดารัตน์  ซ่ือแท้ ขาดซ้อมย่อยคณะ นางสาว 2334 

056050409013-82335  สุภาษิต  กลกลาง - นาย 2335 

055950409061-92336  อภิวัฒน์  มุจรินทร์ - นาย 2336 

056050409002-12337  อมรรัตน์  ปัจฉิมมา - นางสาว 2337 

055950409024-72338  อรรฆพร  เพ็ญภินันท์ - นาย 2338 

056050409022-92339  อรรถพล  พ่วงยิ่ง - นาย 2339 

056050409009-62340  อัครชัย  อนุภาพชัชวาล ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2340 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ) 

055650451018-22341  กฤษณณัยณ์  ทิพย์ประไพ - นาย 2341 

055850451007-12342  กังสดาล  สุดใจ - นางสาว 2342 

055850451023-82343  ชลธิชา  พากเพียร - นางสาว 2343 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ) 

056050451004-42344  ชลธิชา  พรศักดา - นางสาว 2344 

056050451017-62345  ทักษิณา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต - นางสาว 2345 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ) 

056050451030-92346  นิรชา  ภาคโพธิ์ทอง ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2346 

056050451028-32347  พงษศิริ  วิวัฒน์วรกุล - นาย 2347 

056050451010-12348  วรายุทธ  พิมศรีเรือง ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2348 

056050451019-22349  วิทวัส  กาดกอง - นาย 2349 

056050451022-62350  ศิริวรรณ  แซ่หลี - นางสาว 2350 

056050451023-42351  สุทธิดา  สะท้านอาจ ไม่เข้ารับปริญญา นางสาว 2351 

056050451008-52352  อรปรียา  วรศรัญยู - นางสาว 2352 

 ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพ่ือความย่ังยืน) 

056260455051-62353  จิราเมษ  แสงเมือง - นาย 2353 

056260455052-42354  ชุติเทพ  พลนิกร - นาย 2354 

056260455060-72355  ณัฐพงษ์  เอ่ียมครอง - นาย 2355 

056260455066-42356  ณัฐพล  เครือนวล - นาย 2356 

056260455037-52357  ทิศนา  เกตุกาง ขาดซ้อมย่อยรวม นาย 2357 

056060455004-92358  ธนกฤต  จั่นเพ็ชร์ - นาย 2358 

056260455054-02359  ธนพล  โคตรวุฒิ - นาย 2359 

056260455064-92360  ธีรวัฒน์  ค่ าคูณกิจ - นาย 2360 

056260455016-92361  ปราโมทย์  พันธ์พงษ์วงศ์ ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2361 

056260455056-52362  พนากรณ์  จันทะแจ่ม - นาย 2362 

056260455007-82363  รพีภัส  มัน่คง - นาย 2363 

056260455006-02364  ราเชนทร์  ล้ิมสกุล - นาย 2364 

056260455067-22365  วสันต์  หันชะนา - นาย 2365 

056260455023-52366  ศรันย์  ตีรวัฒนะ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2366 

056260455031-82367  สรนันท์  เผ่าจินดา - นาย 2367 

056260455015-12368  สรวิชญ์  เสือประดิษฐ์ - นาย 2368 

056260455061-52369  สิทธิเดช  สิทธิวงศ์ ไม่เข้ารับปริญญา นาย 2369 

056260455027-62370  สิริวัฒน์  ลาละคร ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2370 

056260455040-92371  สุดารัตน์  เล็กแท้ - นางสาว 2371 

056260455012-82372  อนันต์  ไพบูลย์กุลกร - นาย 2372 

056260455058-12373  อัมรินทร์  ชูค า ขาดซ้อมย่อยคณะ นาย 2373 

056050403031-62374  ชัยมงคล  เพ็งเต็ม - ว่าที่ร้อยตรี 2374 

055950402074-92375  นาถวัฒน์  ชุ่มชนต์ - ว่าที่ร้อยตรี 2375 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

056050405074-42376  พีรพล  ทุเรียน - ว่าที่ร้อยตรี 2376 

056050401050-82377  รัฐฉัตร  เติมเกษมวงศ์ - ว่าที่ร้อยตรี 2377 

056260455026-82378  อรงค์กร  เชียงเครือ - ว่าที่ร้อยตรี 2378 

056050409072-42379  อานนท์  มะลิซ้อน - ว่าที่ร้อยตรี 2379 

056050409061-72380  อานนท์  สาคีรี - ว่าที่ร้อยตรี 2380 

055950405060-52381  จิรัฐิติกาล  ทองประสูตร์ - ว่าที่ร้อยตรี 2381 

055950404053-12382  กฤติยา  เอียดตุ้น - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 2382 

056050401089-62383  มัลลิกา  เดชสุภา - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 2383 

056050402028-32384  ยุพา  ภูวัด - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 2384 

056050409001-32385  วราภรณ์  เกตุทอง - ว่าที่ร้อยตรีหญิง 2385 

056260455033-42386  กิตติกรณ์  ถิ่นวิมล ขาดซ้อมย่อยรวม ว่าที่เรือตรี 2386 

055650404067-72387  จักรพงศ์  พงษ์ด้วง - จ่าสิบเอก 2387 

055850403088-02388  ธนรัชต์  แสงฟ้าสกุลไท ไม่เข้ารับปริญญา จ่าสิบเอก 2388 

056160404716-82389  ธรรมรัตน์  คงสมศักด์ิ - พันจ่าตรี 2389 

056050407502-22390  ชยกร  ทองน้อย - พันจ่าอากาศตรี 2390 

056160403725-02391  ธีระศักด์ิ  สุรินราช - สิบเอก 2391 

 -
 บณัฑิตประจ าปกีารศึกษา 2562

076160304962-59001  อภิชญา  เขียววงษ์ - นางสาว 9001 

076160303405-69002  สิรินุช  คงรักษา - นางสาว 9002 

075950303069-59003  คณัสนันท์  พัฒนสุข - นางสาว 9003 

076160303518-69004  พงษ์เทพ  สิริแสงอรุณ ขาดซ้อมย่อยรวม นาย 9004 

076160303431-29005  สุจิตตา  แจ่มกระจ่าง - นางสาว 9005 

075950305038-89006  สาวินี  เผ่ือนโชติ - นางสาว 9006 

075850316731-79007  พัฒนพงศ์  ปานเพชร - นาย 9007 

075950304424-19008  กุสุมา  ทองฟัก - นางสาว 9008 

075950304352-49009  ชัยนาม  โพธิ์ใคร - นาย 9009 

075950304158-59010  มาริสา  แสงยะจิต - นางสาว 9010 

035950805138-09011  ฐานนันท์  เตวะสุข - นาย 9011 

035950805050-79012  สุดารัตน์  ค าทองเที่ยง - นางสาว 9012 

035950805427-79013  กนกวรรณ  เกษมาชม - นางสาว 9013 

035950805502-79014  กฤษฎา  บุญยะประสพ - นาย 9014 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 -
 บณัฑิตประจ าปกีารศึกษา 2562

035950805503-59015  วีระวัฒน์  แดงน้ าคู้ - นาย 9015 

035850503010-89016  ชณะพล  สิมพล - นาย 9016 

036160503503-59017  ภัทรพล  พูลสวัสด์ิ - นาย 9017 

055950201029-69018  จิรัฏฐ์กร  เบญจปัญญาวรกุล - นาย 9018 

055950201055-19019  พงศกร  หล้าแก้ว - นาย 9019 

055950203014-69020  โสภณ  เปล่ียนปฐม - นาย 9020 

135950604004-69021  วิชชุลดา  หอสุธารังษี - นางสาว 9021 

135950602022-09022  อภิญญา  แพ้ภูเขียว ขาดซ้อมย่อยรวม นางสาว 9022 

135950602020-49023  วิชญาพร  นกยูงทอง - นางสาว 9023 

135950603168-09024  นริศรา  ศรีวงษ์พงไพร - นางสาว 9024 

135950603135-99025  สิริวิมล  เมืองค า - นางสาว 9025 

135950603157-39026  อัญมณี  แอนดริส - นางสาว 9026 

125850903013-99027  กีรติกา  จุลรัตน์ - นางสาว 9027 

125850901099-09028  จิตติกานต์  เงินอ านวยผล - นางสาว 9028 

125850901082-69029  ชมัยพร  พงศ์มาศ - นางสาว 9029 

125850903049-39030  ศิริกาญจน์  เกตุชู - นางสาว 9030 

056160455007-09031  ยลรดา  ธงวาด - นางสาว 9031 

055850402081-69032  จิรายุส  เล้ียงหล่ า - นาย 9032 

055960402022-79033  พรชัย  บางเทศธรรม - นาย 9033 

055750404029-59034  กิตติคุณ  สุขีเมฆ - นาย 9034 

055850404083-09035  ศุจินทรา  พิจารณ์ - นางสาว 9035 

055950406030-79036  จิราภรณ์  โพธิ์ขาว - นางสาว 9036 

055750409054-89037  วราวุฒิ  บางกุล - นาย 9037 

056160455043-59038  นวรัตน์  เป้าประเสริฐ - นางสาว 9038 

125950706079-79039  ณัฐพงษ์  ภูธร - นาย 9039 

125950706024-39040  ณัฐริกา  เจริญนันต์ - นางสาว 9040 

125950706028-49041  นัตญา  พูลกลาง - นางสาว 9041 

075950101027-79042  ณัฐพงษ์  คัดทะจันทร์ - นาย 9042 

075950102010-29043  จิราภา  คุ้มบ้าน - นางสาว 9043 

076150102202-19044  จุราทิพย์  ธีระประยุติ - นาง 9044 

076150102216-19045  ชยุตา  มีศิลป์ - นางสาว 9045 

076150102211-29046  สุทธิพงษ์  ตันบุญยืน - นาย 9046 
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รหัสนักศึกษาที่ ช่ือ - นามสกุล สถานะการเข้ารับปริญญาเลขใบ
ปริญญา

รายช่ือบณัฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ครั้งที ่35 (รอบเช้า ชุดที ่2) ประจ าปกีารศึกษา 2563
ใช้ส าหรบัวันรบัจรงิ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565

 -
 บณัฑิตประจ าปกีารศึกษา 2562

076150102204-79047  อภิศักด์ิ  โชคขจรวุฒิ - นาย 9047 

055850401501-49048  ทรงพล  กร่ิมใจ - ว่าที่ร้อยตรี 9048 

056060401509-29049  ศุภกร  กัญลี - ว่าที่ร้อยตรี 9049 
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