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ก ำหนดกำรพธีิประสำทปริญญำบัตร ครั้งท่ี 11 
แก่บัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

วันเสำร์ท่ี 2 เมษำยน 2565 
ณ อำคำรหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ 

 

 

รอบที่ 1 (บัณฑิตวิทยาลยั และคณะบริหารธุรกิจ)  
 

เวลา ก าหนดการ 

06.30 - 07.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
มหำบัณฑิต บัณฑิต รำยงำนตัว ณ เต็นท์อ ำนวยกำร หน้ำหอรัชมงคล 
ส่งเอกสำรใบรับรองกำรฉีดวัคซีนผล Thai Safe Thai ผลกำรตรวจ ATK  
ณ จุดคัดกรอง หน้ำอำคำรหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ 
การแต่งกาย 
มหาบัณฑิต - ชำย สวมเสื้อเชิ้ตสีขำว ผูกเนคไทสีน้ ำเงินหรือด ำ กำงเกงสแล็คสีด ำ รองเท้ำคัชชูหุ้มส้นสีด ำ  
                   และสวมชุดครุยวิทยฐำนะ 
                - หญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขำว สวมกระโปรงสีด ำ รองเท้ำคัชชูหุ้มส้นสีด ำ และสวมชุดครุยวิทยฐำนะ 
บัณฑิต       - ชำยและหญิงแต่งกำยชุดนักศึกษำ รองเท้ำคัชชหูุ้มส้นสีด ำ สวมชุดพิธีกำรและสวมชุดครุยวิทยฐำนะ 
 

07.30 - 07.40 น. ตั้งแถวถ่ำยภำพหมู่มหำบัณฑิตและบัณฑิต คณะบริหำรธุรกิจ 

07.45 - 07.55 น. ถ่ำยภำพหมู่มหำบัณฑิต บัณฑิตวิทยำลัย  

07.55 - 08.05 น. ถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต คณะบริหำรธุรกิจ 

08.05 - 08.45 น. มหำบัณฑิต บัณฑิตคณะบริหำรธุรกิจเข้ำสู่ห้องพิธี 

9.00 – 10.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- นำยกสภำจุดธูป เทียน บูชำพระรัตนตรัยและเข้ำประจ ำแท่นพิธี 
- อธิกำรบดีกล่ำวรำยงำนกำรด ำเนินงำนของสถำบัน 
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยน ำมหำบัณฑิตเข้ำรับปริญญำบัตร 
- คณบดีคณะบริหารธุรกิจน ำบัณฑิตเข้ำรับปริญญำบัตร 
- ผู้แทนบัณฑิตกล่ำวน ำมหำบัณฑิตและบัณฑิตปฏิญำณตน 
- นำยกสภำกล่ำวแสดงควำมยินดีและให้โอวำท 
- เพลงสรรเสริญพระบำรมี   
- จบพิธีประสำทปริญญำบัตร 
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ก ำหนดกำรพธีิประสำทปริญญำบัตร คร้ังท่ี 11 
แก่บัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  

ณ อำคำรหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ 
 

 

 

รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

เวลา ก าหนดการ 
 

08.30 - 09.00 น. 
 
 

 

มหำบัณฑิต บัณฑิต รำยงำนตัว ณ เต็นท์อ ำนวยกำร หน้ำหอรัชมงคล 
ส่งเอกสำรใบรับรองกำรฉีดวัคซีนผล Thai Safe Thai ผลกำรตรวจ ATK  
ณ จุดคัดกรอง หน้ำอำคำรหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ 

 

การแต่งกาย 
มหาบัณฑิต - ชำย สวมเสื้อเชิ้ตสีขำว ผูกเนคไทสีน้ ำเงินหรือด ำ กำงเกงสแล็คสีด ำ รองเท้ำคัชชูหุ้มส้นสีด ำ  
                   และสวมชุดครุยวิทยฐำนะ 
                - หญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขำว สวมกระโปรงสีด ำ รองเท้ำคัชชูหุ้มส้นสีด ำ และสวมชุดครุยวิทยฐำนะ 
บัณฑิต       - ชำยและหญิงแต่งกำยชุดนักศึกษำ รองเท้ำคัชชหูุ้มส้นสีด ำ สวมชุดพิธีกำรและสวมชุดครุยวิทยฐำนะ 
 

09.00 - 09.10 น. ตั้งแถวถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ  คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

09.10 - 09.20 น. ถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ   

09.20 - 09.30 น. ถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

09.30 – 09.35 น บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ตั้งแถว ตรวจสอบล ำดับรำยชื่อ เดินแถวเข้ำสู่ห้องพิธี 

09.35 - 09.45น. บัณฑิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ตั้งแถว ตรวจสอบล ำดับรำยชื่อ เดินแถวเข้ำสู่ห้องพิธี 

10.00 – 11.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- นำยกสภำจุดธูป เทียน บูชำพระรัตนตรัยและเข้ำประจ ำแท่นพิธี 
- อธิกำรบดีกล่ำวรำยงำนกำรด ำเนินงำนของสถำบัน 
- คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ น ำบัณฑิตเข้ำรับปริญญำบัตร 
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ น ำบัณฑิตเข้ำรับปริญญำบัตร 
- ผู้แทนบัณฑิตกล่ำวน ำบัณฑิตปฏิญำณตน 
- นำยกสภำกล่ำวแสดงควำมยินดีและให้โอวำท 
- เพลงสรรเสริญพระบำรมี    
- จบพิธีประสำทปริญญำบัตร 
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ค ากล่าวโอวาท 
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ (นายกสภาสถาบัน) 

เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 
ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 

ณ อาคารหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ 
 

 
ท่ำนกรรมกำรสภำ อธิกำรบดี ผู้บริหำร คณำจำรย์ แขกผู้มีเกียรติ และบัณฑิตของสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น                         

ที่รักทุกคน ผมมีควำมยินดีอย่ำงยิ่งที่มำท ำหน้ำที่เป็นประธำนในพิธีประสำทปริญญำบัตรแก่บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำของสถำบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นในวันน้ี  และขอแสดงควำมช่ืนชมยินดีกับบัณฑิตทุกคนที่มีควำมวิริยะอุตสำหะพำกเพียรในกำรศึกษำ                
เล่ำเรียนจนส ำเร็จกำรศึกษำได้รับปริญญำบัตรตำมที่มุ่งหมำย และถึงแม้บัณฑิตได้ส ำเร็จกำรศึกษำมำแล้วร่วม 3 ปี เน่ืองจำก
สถำนกำรณ์กำรระบำดของไวรัส โควิด-19 แต่ก็ยังคงมีควำมตั้งใจแน่วแน่ที่มำเข้ำร่วมพิธีประสำทปริญญำบัตรในวันน้ี พร้อมกันน้ี
ผมขอร่วมแสดงควำมยินดีกับท่ำนผู้ปกครองและครอบครัวของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

บัณฑิตทั้งหลำยต่ำงก็ส ำเร็จกำรศึกษำสมกับที่ได้ตั้งใจแล้ว บัณฑิตของสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นแห่งน้ีถือเป็นบัณฑิต       
ผู้ทีมี่ควำมรู้ควำมสำมำรถในศำสตร์วิชำต่ำงๆ เป็นบุคคลที่มีพลังเปี่ยมล้นทั้งกำยและใจในกำรน ำควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์             
ที่ได้รับในระหว่ำงที่ศึกษำในสถำบันแห่งน้ีไปพัฒนำตนเอง สังคมและประเทศชำติ  ซ่ึงคุณสมบัติหน่ึงของบัณฑิตของสถำบัน              
ที่เป็นภำคภูมิใจและได้ยึดถือปฏิบัติจำกรุ่นสู่ รุ่น จนเป็นวัฒนธรรมหยั่งลึกในตัวของบัณฑิตของสถำบัน และเป็นอัตลักษณ์             
ที่โดดเด่นจนได้รับกำรช่ืนชมจำกสังคมในวงกว้ำงคือ กำรมีคุณสมบัติและกำรยึดถือแนวปฏิบัติตำมค่ำนิยมร่วมของสถำบันคือ TNI 
Core Values ทั้ง 6 ประกำร อันได้แก่ กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง  กำรสร้ำงสรรค์และมุ่งม่ันในกำรสร้ำงผลงำน                       
อย่ำงมีคุณภำพ กำรยอมรับควำมผิดพลำดของตนเองและพร้อมปรับปรุงแก้ไข กำรให้เกียรติผู้อื่น กำรมีควำมซ่ือสัตย์สุจริต               
และกำรมีจิตสำธำรณะโดยค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม   

 

คุณสมบัติภำยใต้ค่ำนิยมร่วมดังที่กล่ำวมำ ถือเป็นคุณสมบัติที่แสดงถึงกำรเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สำมำรถอยู่ใน
สังคมได้อย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรี ผมเช่ือม่ันว่ำหำกบัณฑิตได้ไตร่ตรองและน ำไปปฏิบัติอย่ำงต่อเน่ืองสม่ ำเสมอจะท ำให้บัณฑิต
เป็นบุคคลที่มีควำมสำมำรถโดดเด่นประสบควำมส ำเร็จก้ำวหน้ำในชีวิตและกำรงำนอย่ำงดี เป็นแบบอย่ำงที่ดีขององค์กรและ
สังคม และน ำมำซ่ึงช่ือเสียงเกียรติศักดิ์แก่ตัวเอง ครอบครัวและสถำบันต่อไป   

 

สุดท้ำยน้ี ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนรวมทั้งครอบครัว จงประสบควำมสุขควำมส ำเร็จในชีวิต มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ              
ในหน้ำที่กำรงำน มีพลังกำยและพลังใจที่เข้มแข็ง สำมำรถเอำชนะอุปสรรคและควำมท้ำทำยทั้งปวงและด ำเนินงำนของตนให้
ส ำเร็จตำมปณิธำนที่มุ่งหวัง ตลอดจนสำมำรถอุทิศตนเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชำติ ได้ตำมควำม
ตั้งใจทุกประกำร และขอให้บัณฑิตจงตระหนักและรักษำไว้ซ่ึงช่ือเสียงเกียรติคุณ ควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นบัณฑิตของ                
สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นแห่งน้ีตลอดไป 
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ค ากล่าวรายงาน 
ของรองศาสตราจารย์กฤษดา วิศวธีรานนท์ 

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
 

 ผมรองศำสตรำจำรย์กฤษดำ วิศวธีรำนนท์ อธิกำรบดี   ในนำมสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอขอบคุณคุณสุพงศ์ 
ชยุตสำหกิจ นำยกสภำสถำบันเป็นอย่ำงสูงที่กรุณำให้เกียรติมำเป็นประธำนในพิธีประสำทปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ        
คร้ังที่ 11 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ในวันน้ี และขอแสดงควำมยินดีกับควำมส ำเร็จด้ำนกำรศึกษำกับบัณฑิตทุกคนร่วมกับ
ผู้ปกครอง  ครอบครัว และญำติมิตร ผมเช่ือว่ำวันน้ีจะเป็นวันแห่งควำมส ำเร็จ ควำมสุข และควำมภำคภูมิใจของบัณฑิตทุกคน
สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเปิดด ำเนินกำรเม่ือปี พ.ศ.2550 โดยได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ          
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเป็นองค์ประธำนเม่ือวันที่ 2 สิงหำคม 2550  
ตลอดระยะเวลำ 15 ปีที่ผ่ำนมำ สถำบันมีกำรบริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมำภิบำล มีกำรพัฒนำตำมพันธกิจของสถำบัน           
อันได้แก่ กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยมีควำมเป็นนำนำชำติและตอบสนองกำรเรียนรู้ตลอดชีพมำกขึ้น กำรพัฒนำ
นักศึกษำตำมค่ำนิยมร่วม 6 ประกำรของสถำบัน กำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรที่เช่ือมโยงกับเครือข่ำยภำคธุรกิจและ
อุตสำหกรรม กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกร รวมทั้งกำรพัฒนำเทคโนโลยีสนับสนุนกำรศึกษำ      
ที่ทันสมัย ปัจจุบันสถำบันเปิดสอน รวม 28 หลักสูตร มีนักศึกษำเต็มเวลำ 3,106 คน มีบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบัน
รวมจ ำนวน 8,595 คน เป็นระดับปริญญำตรี 7,784 คน และระดับปริญญำโท 811 คน   

สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นในฐำนะสถำบันอุดมศึกษำที่มีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อขับเคลือ่น
กำรพัฒนำธุรกิจและอุตสำหกรรมของประเทศ แม้ในรอบ 2 ปีที่ผ่ำนมำจะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมทำงด้ำนโรคระบำด เศรษฐกิจ 
ประชำกรศำสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงแบบก้ำวกระโดดส่งผลกระทบต่อกำรใช้ชีวิตและกำรท ำงำน                     
ของคนในสังคมในภำพรวมและส่งผลกระทบต่อสถำบันด้วยเช่นกัน แต่ผมเช่ือม่ันว่ำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นที่ได้พัฒนำ
รำกฐำนด้ำนต่ำงๆ ต่อเน่ืองมำกว่ำ 15 ปีจนมีควำมแข็งแกร่ง จะสำมำรถพัฒนำเป็นสถำบันอุดมศึกษำที่มีควำมเข้มแข็งทำง
วิชำกำร กำรพัฒนำคุณภำพทรัพยำกรมนุษย์ และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำธุรกิจและอุตสำหกรรมของประเทศ                
ให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกลยิ่งๆ ขึ้นไป อันเป็นเกียรติภูมิและควำมภำคภูมิใจของนักศึกษำ บัณฑิต ผู้บริหำร อำจำรย์
และบุคคลำกรของสถำบันทุกคน 

 ในวันน้ีถือเป็นวันอันเป็นมงคล และควรค่ำแก่กำรจดจ ำที่สถำบันได้จัดพิธีประสำทปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2562 แบบ New Normal"  โดยถือเป็นกำรจัดพิธีประสำทปริญญำบัตรคร้ังที่ 11 โดยในปีกำรศึกษำ 2562 มีบัณฑิตที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำจำกสำขำวิชำต่ำงๆ ในระดับปริญญำตรี จ ำนวน 942 คน และระดับปริญญำโทจ ำนวน 68 คน รวมทั้งสิ้น 1,010 คน  

ในโอกำสน้ีได้เวลำอันสมควรแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่ำนประธำน คุณสุพงศ์ ชยุตสำหกิจ นำยกสภำสถำบันเทคโนโลยี              
ไทย-ญี่ปุ่น ประสำทปริญญำบัตรแก่มหำบัณฑิตและบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2562  พร้อมกล่ำวแสดงควำมยินดีและให้โอวำทตำมล ำดับต่อไป   
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สำรอวยพรจำกอธิกำรบดี 
 

 

    ขอแสดงควำมช่ืนชมยินดีกับบัณฑิตและมหำบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทุกคนล้วนเป็นเกียรติและควำมภำคภูมิใจของสถำบันเป็นอย่ำงยิ่ง กำรที่ทุกคน
ได้ตั้งใจศึกษำหำควำมรู้ด้วยควำมอุตสำหะ วิริยะ จนส ำเร็จกำรศึกษำ และประพฤติตนเป็นคนดี 
ตระหนักในกำรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมซ่ือสัตย์ สุจริต จึงท ำให้ทุกคนได้เป็นบัณฑิตที่มี
ควำมรอบรู้และสมบูรณ์ด้วยพฤติกรรมแห่งควำมดี ซ่ึงนับเป็นภำคภูมิใจของพ่อแม่และครอบครัวอัน
เป็นที่รัก คณำจำรย์ ผู้ประสิทธิประสำทวิชำควำมรู้ ตลอดจนสังคมและบุคคลรอบข้ำง  

 

    ในชีวิตของกำรท ำงำนน้ันต่ำงจำกกำรเรียนมำก ในฐำนะที่ทุกคนเป็นบัณฑิตและมหำบัณฑิตของสถำบัน เม่ือท่ำน
ได้เข้ำไปปฏิบัติงำนในหน่วยงำน องค์กร หรือเป็นเจ้ำของกิจกำรใดก็ตำม ขอให้ทุกคนจงมุ่งม่ันตั้งใจท ำงำนด้วยควำมวิริยะ 
อุตสำหะ ซ่ือสัตย์ พึงตระหนักอยู่เสมอว่ำกำรท ำงำนใด ๆ ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองเล็ก เร่ืองใหญ่ ควรท ำด้วยควำมรอบคอบ             
และมีวิจำรณญำณในกำรด ำเนินงำน มีวิธีคิดอย่ำงเป็นระบบและเป็นนักสร้ำงสรรค์มืออำชีพ ด้วยกำรน ำควำมรู้ควำมสำมำรถ           
ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนมีควำมม่ังคงในหลักกำรและควำมถูกต้อง ปฏิบัติงำนในหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ        
และเสียสละเพื่อสังคม หำกท ำได้เช่นน้ี ท่ำนก็จะประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินชีวิต ก้ำวสู่ควำมเป็นผู้น ำ น ำตนเอง น ำสังคม        
มีควำมเจริญรุ่งเรืองตลอดไป นอกจำกน้ี เม่ือท่ำนสำมำรถปฏิบัติตนได้ดังที่กล่ำวมำและประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ยอมรับของ
สังคมแล้ว ก็จะเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับรุ่นน้องที่ก ำลังก้ำวตำมกันมำในอนำคตอีกด้วย ขอให้บัณฑิตและมหำบัณฑิตทุกคนหมั่น
ศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมและพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อน ำพำตนเองให้ก้ำวทันต่อควำมเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจ
อุตสำหกรรม และเม่ือใดก็ตำมที่ทุกคนพบปัญหำและอุปสรรคหรือเกิดควำมท้อแท้ประกำรใด ขอให้นึกถึงสถำบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น คณำจำรย์และบุคลำกร ของสถำบันทุกท่ำนพร้อมที่จะช่วยเหลือและคอยเป็นก ำลังใจให้เสมอ.. 

 
 

รองศาสตราจารย์กฤษดา  วิศวธรีานนท์ 
อธกิารบดสีถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

และรักษาการรองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 
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สำรอวยพรจำกคณะกรรมกำรบริหำร 
 

แด่ บัณฑิต TNI  
 

                 ขอแสดงควำมยินดีอย่ำงยิ่งแด่บัณฑิตทุกคนที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 
แม้ว่ำพิธีกำรรับปริญญำจ ำเป็นต้องเลื่อนจำกก ำหนดเดิมในเดือนพฤศจิกำยน 2563 
มำเป็นเดือนเมษำยน 2565 เน่ืองจำกโควิด-19 ขออวยพรให้บัณฑิต TNI ทุกคนประสบควำมส ำเร็จ
ในกำรมีงำนท ำหรือเรียนต่อสมตำมควำมปรำรถนำ มีควำมสุขและแบ่งปันควำมสุขสู่สังคมด้วยค่ะ 
  

อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา 
รองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา 

 
 

 

บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน 
 
 

ขอแสดงควำมยินดีกับทุกท่ำนที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 น้ี ควำมส ำเร็จของ
ท่ำนในคร้ังน้ีนับเป็นเร่ืองที่น่ำยินดีเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับคณำจำรย์บุคลำกรและผู้บริหำรของสถำบัน 
อีกทั้งยังได้สร้ำงควำมภำคภูมิใจและควำมปลื้มปิติยินดีให้กับตัวท่ำนและบุคคลอันเป็นที่รักของท่ำน
มหำบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่ำน ควำมส ำเร็จในกำรศึกษำของท่ ำนได้แสดงให้ประจักษ์ถึง
ควำมสำมำรถ ควำมเพียรพยำยำม ควำมมุ่งม่ันและควำมขยันอดทน ตลอดจนควำมมีสติปัญญำสูงของท่ำน ผมม่ันใจว่ำทุกท่ำน
ได้รับกำรประสำทควำมรู้ทำงวิชำชีพและกำรปลูกฝังค่ำนิยมที่ดีทั้ง 6 ประกำร 

 

ตำมนโยบำยของสถำบัน คือ กำรพัฒนำตนเองอยำ่งต่อเน่ือง (Kaizen) กำรมุ่งม่ันสร้ำงสรรค์พัฒนำงำนอยำ่งมีคณุภำพ 
(Monodzukuri) กำรยอมรับและเรียนรู้จำกควำมผิดพลำดของตนเอง (Hansei) กำรให้เกียรติผู้อื่นและตนเอง (Respect) 
กำรมีควำมซ่ือสัตย์สุจริต (Honest) และกำรค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม (Public Interest) จำกกำรที่ทุกท่ำนได้รับกำรฝึกฝน
ด้ำนควำมรู้ทำงวิชำกำรและวิชำชีพตลอดจนได้รับกำรปลูกฝังค่ำนิยมจำกสถำบัน ผมม่ันใจเป็นอย่ำงยิ่งว่ำทุกท่ำนพร้อมที่จะ
ด ำรงตนในสังคมและสำมำรถด ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีศีลธรรม มีคุณภำพ มีควำมรู้คู่คุณธรรมเป็นอนำคตของ
ประเทศชำติและพร้อมที่จะเป็นผู้น ำในกำรพัฒนำประเทศและท ำประโยชน์ให้แก่ประเทศชำติและสังคมโลกสืบไปสุดท้ำยน้ีผม
ขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำยอันเป็นที่เคำรพนับถือของทุกท่ำน ได้โปรดดลบันดำลและอ ำนวย      
อวยพรให้ทุกท่ำน ประสบควำมส ำเร็จควำมเจริญรุ่งเรืองในชีวิตส่วนตัวและหน้ำที่กำรงำน ขอให้ทุกท่ำนมีสุขภำพพลำนำมัย
แข็งแรงมีสติปัญญำอันฉลำดแหลมคมเพื่อเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศไทยให้เจริญก้ำวหน้ำสืบไป 
 
 

      รองศาสตราจารย์ ดร.พิชติ สุขเจรญิพงษ ์
      รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 

และคณบดีบัณฑติวทิยาลัย 
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ขอแสดงควำมยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่ำนในโอกำสที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำและ

ได้รับกำรประสำทปริญญำบัตรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ น้ี  
วันประสำทปริญญำบัตรนับเป็นวันที่ส ำคัญยิ่งส ำหรับบัณฑิตทุกท่ำน เป็นกำรยืนยัน

ควำมส ำเร็จในกำรทุ่มเทและตั้งใจศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทั้งในช้ันเรียนและ
กิจกรรมภำยนอก นับจ ำนวนมำกมำยตลอดกำรใช้ชีวิตเป็นนักศึกษำในร้ัวของสถำบันเทคโนโลยี           
ไทย-ญี่ปุ่น ซ่ึงจะเป็นพลังสะสมของบัณฑิตแต่ละท่ำน ที่จะได้ใช้เป็นต้นทุนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพ รวมถึงกำร
ด ำเนินชีวิตควำมสุขแห่งควำมส ำเร็จในคร้ังน้ีได้ ส่งผลให้บิดำมำรดำ ญำติสนิทมิตรสหำย มีควำมสุขและร่วมแสดงควำมยินดกัีบ
บัณฑิตไปด้วย  

นับจำกน้ีไป จะเป็นกำรเร่ิมต้นชีวิตใหม่นอกร้ัวมหำวิทยำลัย ที่ทุกคนจะเปี่ยมล้นด้วยควำมรู้ควำมช ำนำญ สติปัญญำ         
คิดเป็นท ำเป็น สร้ำงสรรค์งำนด้วยใจ ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่กล่ำวมำน้ีบัณฑิตทุกท่ำนได้รับกำรบ่มเพำะจำกครูอำจำรย์ทั้งในช้ันเรียน
และกิจกรรมนอกช้ันเรียน ขอให้บัณฑิตทุกท่ำนได้จดจ ำสิ่งเหล่ำน้ีไว้เสมอ เพรำะจะเป็นภูมิคุ้มกันและส่งเสริมให้บัณฑิตทุกท่ำน
สำมำรถผ่ำนอุปสรรคและแก้ไขปัญหำต่ำงได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์ แต่อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ว่ำเรำจะส ำเร็จกำรศึกษำและออกไป
ประกอบอำชีพแล้วก็ตำม บัณฑิตควรมีควำมสนใจค้นคว้ำหำควำมรู้ใหม่ๆ เรียนรู้เพิ่มเติม จึงขอให้บัณฑิตทุกท่ำนอย่ำได้หยดุน่ิง 
ขอให้เตรียมพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลำ อีกประกำรหน่ึงคือ ขอเตือนสติบัณฑิตทุกท่ำนให้ตระหนัก
ถึงควำมรู้ประสบกำรณ์สิ่งดีงำม และควำมดีทั้งหลำยที่ได้สร้ำงสมมำตลอดกำรใช้ชีวิตในร้ัวสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ด ำเนิน
ชีวิตด้วยควำมสื่อสัตย์สุจริต  

ในช่วงตลอดปีน้ี นำนำประเทศ รวมถึงประเทศไทย ต้องประสบกับปัญหำกำรแพร่ระบำดของ COVID19 ซ่ึงอำจจะ
ส่งผลต่อกำรประกอบอำชีพของบัณฑิตบ้ำง ก็ขอให้ทุกท่ำนอย่ำได้ย่อท้อ เรำจะผ่ำนพ้นวิกฤติน้ีไปด้วยกัน สุดท้ำยน้ี                     
ผมขออำรธนำคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลำยที่บัณฑิตนับถือ ได้คุ้มครองปกป้องให้บัณฑิตทุกท่ำน ประกอบแต่
คุณงำมควำมดีมีควำมซ่ือสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เป็นที่รักใคร่ของครอบครัวและเพื่อนร่วมงำน ประสบควำมส ำเร็จ          
ทั้งด้ำนกำรท ำงำนและชีวิตครอบครัวตลอดไปเทอญ 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตตกิร วรากูลศิริพันธุ ์
รองอธกิารบดีฝ่ายความรว่มมือระหวา่งประเทศและทุนการศึกษา  

และรักษาการรองอธิการบดีฝา่ยวจิัยและนวตักรรม  
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    สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้พัฒนำคุณภำพมำอย่ำงต่อเน่ืองมำตลอดจนย่ำงเข้ำสู่          
ปีที่ 14 ในปีน้ี  บัณฑิตในปีน้ีเป็นรุ่นที่ 11 แล้ว สถำบันได้ผลิตบัณฑิตจ ำนวนมำกเข้ำสู่ภำคธุรกิจและ
อุตสำหกรรมตำมเจตนำรมณ์  บัณฑิตทุกๆ คน ได้เรียนรู้ มีประสบกำรณ์ มีควำมอบอุ่นในร้ัวของ
สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทุกๆ คนล้วนแล้วแต่เป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของทั้ง
ภำคอุตสำหกรรม ธุรกิจ สังคม  มีคุณภำพ ทั้งทำงด้ำนควำมรู้ควำมคิด ทักษะ และ มีจริยธรรมที่ดี
งำม มีควำมเพียบพร้อมด้วยอัตลักษณ์ในสไตล์ญี่ปุ่นตำมเจตนำรมณ์ของสถำบัน 

 

              สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ ธุรกิจ อุตสำหกรรม และสังคม มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำก ในยุคที่โควิด -19 ระบำด 
ท ำให้เศรษฐกิจประสบกับภำวะถดถอยอย่ำงไม่มีมำก่อน สถำบันได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทำงกำรสอนให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวในแนวกำรเรียนกำรสอนแบบ Activity Base Learning มีทั้งควำมรู้และควำมสำมำรถในเชิงปฏิบัติ        
โดยเน้นเร่ืองกิจกรรมที่เสริมสร้ำง Mind Set แนวคิดกำรเรียนตำมสโลแกนที่ว่ำ “เก่งภำษำ มีภำวะผู้น ำ เลิศล้ ำบริหำร            
ช ำนำญไอที” น้ันยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่เน้นควำมเป็นเลิศในทุกๆ ด้ำน  ด้วยวิธีคิดสไตล์ญี่ปุ่น บัณฑิตที่จบกำรศึกษำจึงสำมำรถ
ที่จะมีบทบำทในภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมได้ตำมเจตนำรมณ์ แต่บัณฑิตต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ถึงแม้ว่ำจะจบกำรศึกษำไป
แล้วก็ตำม เพรำะสถำบันเป็นเพียงจุดเร่ิมต้น จุดประกำยส ำหรับกำรเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้น บัณฑิตทุกคนพึงแสวงหำทักษะ
ควำมสำมำรถที่สูงขึ้นและมีมุมมองที่กว้ำงขึ้น มีควำมเป็นสำกลมำกยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนำตนเอง ให้มีศักยภำพสูงขึ้นด้วย  
 

          บัณฑิตน้ัน นอกจำกจะเป็นคนที่เป็นคนเก่งด้วยวิชำกำรแล้ว  ยังต้องมีจิตวิญญำณบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม                  
บัณฑิตมีภำระหน้ำที่ที่จะต้องเป็นตัวอย่ำงอันดีงำมแก่รุ่นน้องต่อไป โดยกำรน ำเอำควำมรู้ ระเบียบวินัย ทักษะประสบกำรณ์                 
กำรด ำเนินชีวิตที่ได้เรียนรู้มำตลอดเวลำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง  กำรงำน สังคม พร้อมกับกำรสร้ำงเกียรติประวัติ               
ให้แก่ตนเอง ให้แก่ครอบครัว ให้แก่สถำบันต่อไป ในโอกำสน้ี ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนจงประสบควำมส ำเร็จทั้งในหน้ำที่                
กำรงำนและชีวิตส่วนตัว ครอบครัว มีควำมเจริญก้ำวหน้ำและควำมสุขตลอดไป 

  
 

รองศาสตราจารย์รงัสรรค์ เลิศในสัตย์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ 

และรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและสื่อสารองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งท่ี 11 แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562  12 
 

 
ขอแสดงควำมยินดีกับบัณฑิตและมหำบัณฑิตของสถำบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่นทุกท่ำน 

ขอให้ท่ำนน ำวัฒนธรรมองค์กรของสถำบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น "KM-HR-HoP" (Kaizen, 
Monozukuri, Hansei, Respect, Honest, Public Interest) โดยใช้หลักจิตวิญญำณ Monozukuri 
ในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งต่ำง ๆ  ด้วยใจรัก ท ำอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ มีควำมสุขกับกำรสร้ำงสรรค์ เพื่อให้
ได้ผลงำนที่มีคุณภำพที่ดีที่สุดในทุกคร้ัง ท ำเสร็จแล้วก็ต้อง Hansei โดยพิจำรณำตนเอง สะท้อนให้
เห็นว่ำมีส่วนไหนที่ยังบกพร่อง และ/หรือปรับให้ดีขึ้นได้อีก จำกน้ันก็ใช้จิตวิญญำณ Kaizen                 
เพื่อปรับปรุงกำรท ำงำนให้ได้ผลงำนที่ดีขึ้นกว่ำเดิม เคำรพตนเองและผู้อื่น มีควำมซ่ือสัตย์ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อน
ส่วนตนเสมอ เป็นวิถีในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ทั้งในเร่ืองของกำรท ำงำน และกำรด ำเนินชีวิต เพื่อชีวิตที่ม่ันคงและยั่งยืน
ตลอดไป 
 

ขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลำยในสำกลพิภพ ดลบันดำลให้บัณฑิตและมหำบัณฑิต              
ของสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นทุกท่ำนพร้อมครอบครัว ประสบแต่ควำมสุข ควำมเจริญ ตลอดกำลนำนเทอญ                

"Monozukuri สร้างสรรค์ด้วยใจ ก้าวไกลด้วย Kaizen" 
 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย์เกษม ทิพย์ธาราจันทร์  
ผูช้่วยอธกิารบดดี้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 

 

 
ขอแสดงควำมยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนที่ได้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมที่ได้มุ่งม่ันและ

พำกเพียรพยำยำมไฝ่หำควำมรู้ จนประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำคร้ังน้ีดังควำมปรำรถนำของ
ทุกท่ำนน้ันเป็นสิ่งที่สร้ำงควำมภูมิใจของครอบครัว ดังน้ันบัณฑิตจะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้ต้อง
รู้จักกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเ น่ืองด้วยทั้ งด้ำน  Soft skill และ Hard skill เพื่อ ก้ำวไปสู่
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพที่ตนรักร่วมถึงองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ในหน้ำที่
กำรงำนอย่ำงเข้มแข็งและอุตสำหะด้วยปัญญำแห่งควำมดีงำมกำรรู้คุณของแผ่นดินและกำรมีส่วน
ร่วมต่อกำรพัฒนำองค์กรก่อให้เกิดประโยชน์ของประเทศชำติในวันจบกำรศึกษำน้ีขออ วยพรให้บัณฑิตทุกคนมีควำม
เจริญรุ่งเรืองมีอนำคตที่ก้ำวไกลและกำรด ำรงชีพท่ียั่งยืน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร ์
คณบดีคณะบรหิารธรุกจิ 
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ขอแสดงควำมยินดีกับบัณฑิต และมหำบัณฑิตทุกท่ำนที่ได้ใช้ควำมวิริยะอุตสำหะจน

ประสบควำมส ำเร็จใน กำรศึกษำอุปสรรคที่ผ่ำนมำในร้ัวสถำบันแห่งน้ี คงเทียบไม่ได้กับสิ่งที่บัณฑิต
จะพบต่อไปจำกน้ี  อำจำรย์จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบัณฑิตทุกท่ำนจะได้น ำควำมวิริยะอุตสำหะ  
ประสบกำรณ์ควำมรู้ที่ได้รับจำกสถำบันแห่งน้ี ไปใช้ในชีวิตนอกร้ัวมหำวิทยำลัยและหวังว่ำบัณฑิต       
ทุกท่ำนจะได้พบกับควำมส ำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป แล้วอย่ำลืมถึงหลักกำร Kaizen ที่จะท ำให้เรำสำมำรถ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ืองและกลับมำเยี่ยมเยือนสถำบันบ้ำงนะครับ 
 

อาจารย์อดิศักดิ์ เสือสมิง 
        คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 
ขอแสดงควำมยินดีต่อบัณฑิตและมหำบัณฑิตวิศวกรรมศำสตร์ทุกท่ำน และยินดีกับ

ผู้ปกครองของบัณฑิตทุกครอบครัว  คณะวิศวกรรมศำสตร์มีควำมภำคภูมิใจและปลื้มปิติเป็น        
อย่ำงยิ่งที่ได้เห็นลูกศิษยส์ ำเร็จกำรศึกษำ ซ่ึงในปีน้ีมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำของคณะวิศวกรรมศำสตร์รวม
ทั้งสิ้น 293 คน ปริญญำตรี 278 คน และปริญญำโท 15 คน ควำมส ำเร็จของบัณฑิตวิศวกรรมศำสตร์
เกิดจำกองค์ประกอบส ำคัญคือ ควำมมุ่งม่ันในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพของคณะ
วิศวกรรมศำสตร์ ควำมพำกเพียร พยำยำมของนักศึกษำ และสนับสนุนจำกผู้ปกครองและเครือข่ำย
ต่ำง ๆ ที่เป็นแรงผลักดันให้บัณฑิตประสบควำมส ำเร็จและเป็นบุคลำกรวิชำชีพวิศวกรที่มีคุณภำพต่อสังคมและประเทศชำติ 
จึงขอขอบคุณทุกส่วน มำ ณ โอกำสน้ี 

สุดท้ำยน้ี ขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลำย ดลบันดำลให้ท่ำนผู้ปกครอง และบัณฑิตทุกคน                 
มีควำมสุข มีสุขภำพดี และประสบควำมส ำเร็จในชีวิต คณะวิศวกรรมศำสตร์และสถำบันจะเป็นเหมือนบ้ำนของทุกคนที่ยินดี
ต้อนรับศิษย์ของเรำเสมอ 

 

รองศาสตราจารย์อญัชลี สุพิทักษ ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

 
 

TNIC DEAN BLESSING: 
 

DEAR GRADUATES, YOU CAME HERE WITH HOPE AND DREAM. 
FOUR YEARS SPENT HERE LIKE YOU WERE IN A DREAM TIME. 
YOU AND TNI WOULD HAVE STRONG TIE. 
PLEASE BE INSPIRED THAT YOU CAN FLY HIGHER LIKE WHAT’S YOUR DREAM. 
FROM…..WIND BENEATH YOUR WINGS…ALWAYS. 

 

    TNIC: BE DIFFERENT, BE INSPIRED. 
 

Asst. Prof. Wipawadee Wongsuwan, D.Eng. 
Dean of Thai-Nichi International College (TNIC) 
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ขอแสดงควำมยินดีกับบัณฑิตและมหำบัณฑิตของสถำบันที่ได้พำกเพียรจนส ำเร็จกำรศึกษำ     
ในวันน้ี นับจำกน้ีท่ำนจะกลำยเป็นศิษย์เก่ำของสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่ออกไปช่วยกันสร้ำง
ช่ือเสียงและเกียรติยศให้กับสถำบันของเรำ  วันน้ีทุกท่ำนได้สร้ำงควำมยินดีให้แก่ผู้คนรอบข้ำง
มำกมำย แต่ขอจงอย่ำประมำท เพรำะน่ีเป็นเพียงแค่บันไดขั้นหน่ึงของชีวิต ยังมีบันไดอีกหลำยขั้นที่
รอกำร ก้ำวผ่ำน ขอให้ท ำตัวให้พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต หม่ันฝึกฝนใช้ภำษำอังกฤษและ
ภำษำญี่ปุ่นที่ได้ร่ ำเรียนมำและปฏิบัติตนให้สมกับที่ได้รับกำรปลูกฝังจำกสถำบันแห่งน้ี ไม่ว่ำจะเป็น
กำรตรงต่อเวลำ ควำมซ่ือสัตย์ กำรท ำงำนเป็นทีม Monodzukuri (คิดเป็นท ำเป็น) ตลอดจนควำมรักควำมผูกพันระหว่ำงรุ่นพี่
รุ่นน้อง ครูบำอำจำรย์ และสถำบันของเรำ ขออวยพรให้ทุกท่ำนมีควำมสุข ควำมเจริญ ด ำเนินชีวิตด้วยควำมมีสติและยึดถือ
คุณธรรมเพื่อสร้ำงสรรค์สังคมที่มีคุณภำพ และประเทศชำติที่ม่ันคงอย่ำงยั่งยืน 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล รุง่ธรีะ 
ผู้อ านวยการส านักวิชาพ้ืนฐานและภาษา 

 
ขอแสดงควำมยินดีกับบัณฑิตของสถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 น้ี        

ทุกคนครับ  ผมมีควำมเช่ือม่ันว่ำบัณฑิตทุกคนที่ส ำเร็จจำกสถำบันเทคโนโนโลยีไทย -ญี่ปุ่นน้ี         
จะสำมำรถและประสบควำมส ำ เ ร็จในกำรงำน  กำรศึกษำ  และชีวิต ได้อย่ ำ งยิ่ ง ใหญ่                               
ทุกคน  ด้วยเพรำะได้รับกำรปลูกฝังในด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ อย่ำงเช่ียวชำญ และยังพร้อมด้วย
คุณลักษณะอื่นๆ อำทิ ควำมซ่ือสัตย์ กำรตรงต่อเวลำ กำรท ำงำนเป็นทีม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ซ่ึงเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตที่ไม่ว่ำจะปฏิบัติหน้ำที่ในภำรกิจใดหรือองค์กรใดก็จะประสบ
ควำมส ำเร็จ ขอให้ทุกคนมีควำมสุข สมหวัง ตั้งม่ันปฏิบัติหน้ำที่กำรงำนเพื่อควำมส ำเร็จแก่ตนเอง ครอบครัว และกำรพัฒนำ
ประเทศไทยของเรำให้เจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นไป 

      อาจารย์ชาติชาญ  โพธิ์พาด 
       ผู้อ านวยการส านักงานอธกิารบด ี

 

 

ขอแสดงควำมยินดีกับบัณฑิตและมหำบัณฑิตทุกท่ำนที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำน้ี 
ท่ำมกลำงโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยำ่งรวดเร็วในแทบจะทุกด้ำน ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้จำก
กำรศึกษำในสถำบัน เท่ำน้ันยังไม่เพียงพอ กำรเรียนรู้ด้วยตนเองในสิ่งใหม่ๆ และรู้จักปรับตัวให้ทัน
กับกำรเปลี่ยนแปลงจึงถือว่ำเป็นสิ่งที่ส ำคัญมำก กำรท ำงำนอย่ำงทุ่มเทตั้งใจ กำรให้เกียรติผู้อื่นเพื่อ
สร้ำงเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม กำรยอมรับควำมผิดพลำดในส่วนงำนของเรำเองซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของ
กำรพัฒนำตนเองและงำนที่รับผิดชอบ ตลอดจนกำรยึดม่ันในประโยชน์ส่วนรวมก่อนของตนเอง 
รวมถึงควำมซ่ือสัตย์ที่เป็นรำกฐำนของกำรสร้ำงควำมเช่ือม่ันจำกคนรอบข้ำง สิ่งต่ำงๆ ที่ได้กล่ำวไปแล้วเหล่ำน้ี ควบคู่กับทักษะ
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ต่ำงๆ เช่น กำรเรียนรู้ในเทคโนโลยี กำรร่วมมือกันสร้ำงสรรค์ผลงำน อย่ำงมีวิจำรณญำณ ล้วนเป็น
ส่วนประกอบส ำคัญ ที่บัณฑิตพึงต้องค ำนึงถึงเพื่อให้ประสบควำมส ำเร็จเจริญก้ำวหน้ำได้อย่ำงที่ตั้งใจไว้ และขออวยพรให้             
ทุกท่ำนเติบโตเป็นศิษยเ์ก่ำที่สถำบัน ภำคภูมิใจ เป็นบุคคลที่ครอบครัวรัก และเป็นพลเมืองที่สังคมยกย่อง มีควำมเจริญก้ำวหน้ำ
ในอำชีพกำรงำน สำมำรถสร้ำงครอบครัว ค้นพบควำมสุข ควำมส ำเร็จที่แท้จริง อย่ำงยั่งยืน ตลอดไป 

อาจารย์ณรงค์  อนันควานิช 
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
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ในโอกำสที่สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้มีพิธีประสำทปริญญำบัตรแก่มหำบัณฑิตและ
บัณฑิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในนำมของผู้บริหำร ขอแสดงควำมยินดีมำยังบัณฑิต ณ โอกำสน้ี           
กำรที่บัณฑิตที่ได้เรียนส ำเร็จตำมหลักสูตรแล้วน้ัน บัณฑิตทุกคนย่อมได้รับควำมรู้ตำมหลักวิชำกำร
ในสำขำที่ตนเรียน เม่ือต้องเข้ำสู่กำรท ำงำนจริงบณัฑิตตอ้งรู้จกัที่จะประยุกต์ใช้ควำมรู้ที่ได้เรียนมำใน
กำรประกอบอำชีพกำรงำนของตน และต้องม่ันเพิ่มเติมควำมรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อพัฒนำตนเอง
ให้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในสำขำวิชำชีพท่ีท ำงำน นอกจำกกำรพัฒนำตัวเองเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้แลว้ 
บัณฑิตต้องหม่ันพัฒนำตนเองในด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมด้วย จึงจะได้ช่ือว่ำเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์  
ขอแสดงควำมช่ืนชมยินดีกับบัณฑิตใหม่ของสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นทุกท่ำนที่ได้มำนะบำกบั่นศึกษำจนส ำเร็จกำรศึกษำ    
ขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลำยได้อ ำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่ำนประสบควำมสุขควำมเจริญตลอดไป 
 

นางสาวสุวรรณภา เรืองศิลป์กลการ 
                     ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

   

ขอแสดงควำมยินดีกับมหำบัณฑิตและบัณฑิตใหม่ของสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นทุกท่ำน 
ในโอกำสที่ประสบควำมส ำเร็จด้ำนกำรศึกษำที่มีควำมหมำยเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแก่ชีวิต คร้ังน้ีอัน
เป็นผลมำจำกควำมวิริยะอุตสำหะควำมอดทน ควำมมุมำนะและกำรครองตนในทำงที่เป็นกุศลธรรม
หำกสภำวะเหล่ำน้ียังคงอยู่กับมหำบัณฑิตและบัณฑิตอย่ำงแนบแน่นทุกท่ำนจะพบควำมส ำเร็จอื่นๆ
ในชีวิตได้อีกมำกมำยนับจำกน้ีทุกท่ำนจะเปรียบเสมือนชมพูพันธ์ทิพย์ช่อใหม่ ซ่ึงเสมือนตัวแทนของ
สถำบัน  ขอให้น ำองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ดีที่พวกท่ำนได้รับจำกสถำบันแห่งน้ีไปสร้ำงสรรค์
สังคมและประเทศชำติให้เจริญก้ำวหน้ำยิ่งๆขึ้นต่อไป เพื่อควำมภำคภูมิใจของสถำบันแห่งน้ี 

“ประตูสู่กำรเรียนรู้มันได้เปิดต้อนรับคุณเม่ือตอนที่คุณมำถึงที่น่ี ตอนน้ีคุณส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว แต่อย่ำปิดประตูกำร
เรียนรู้น้ัน จงเรียนรู้ต่อไป ยินดีกับควำมส ำเร็จศึกษำในคร้ังน้ี” 
             นายสรุวัชร ย่ิงสวัสดิ ์

ผู้อ านวยการฝ่ายกจิการนักศึกษา 
 

           

ขอแสดงควำมยินดีกับบัณฑิตทุกท่ำนที่ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
ควำมส ำเร็จของทุกท่ำนน้ันเป็นผลมำจำกควำมมุ่งม่ัน และควำมเพียรพยำยำมในกำรพัฒนำตนเอง 
เพิ่มพูนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถจนส ำเร็จกำรศึกษำ กล่ำวได้ว่ำบัณฑิตของสถำบันเป็นผู้พร้อมซ่ึง
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรก้ำวสู่กำรเป็นบุคลำกรคุณภำพของสังคมและประเทศ อย่ำงไรก็ดี          
กำรปรับตัวเข้ำกับสังคมที่ผู้คนมีควำมหลำกหลำยทั้ งแนวคิดและควำมเห็นต่ำงอย่ำงที่ปรำกฏ             
ในปัจจุบันคงไม่ใช่เร่ืองง่ำย กำรแสดงออกในเร่ืองต่ำงๆน้ันหวังว่ำทุกท่ำนจะได้ไตร่ตรองอย่ำง
รอบคอบเพรำะสำมำรถส่งผลต่ออนำคตของท่ำน อีกทั้งภำวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ทั่วโลกถูกผลกระทบจำกกำรระบำด              
ของ COVID-19 ท ำให้ต้องเผชิญภำวะกำรแข่งขันที่เข้มข้นยิ่งขึ้นทำงด้ำนเศรษฐกิจชีวิตควำมเป็นอยู่ จึงขอให้ทุกท่ำนให้ก ำลังใจ
ตนเองในกำรฟันฝ่ำอุปสรรคต่ำงๆ ม่ันใจในตนเอง น ำควำมรู้ที่ได้เรียนมำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น มีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ือสัตย์ สุจริต ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม พร้อมในกำรน ำพำสังคมและประเทศชำติให้เจริญก้ำวไปข้ำงหน้ำ               
และเม่ือมองย้อนกลับมำยังภูมิใจในตัวเองได้ พึงระลึกว่ำ ควำมส ำเร็จและควำมดีงำมย่อมขึ้นกับกำรประพฤติปฏิบัติตน               
เป็นส ำคัญ จึงขอเป็นก ำลังใจให้ทุกท่ำนประสบแต่ควำมสุขและควำมส ำเร็จตลอดไป 

 

     นางสาวสุภาพร เหมพงศ์โสภา 
ผู้อ านวยการฝ่ายความรว่มมือระหว่างประเทศและทุนการศึกษา 
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รำยนำมคณะกรรมกำรสภำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 
 

 

1. นำยสุพงศ์  ชยุตสำหกิจ นำยกสภำสถำบัน 

2. ดร.สุรพันธ์    เมฆนำวิน อุปนำยกสภำสถำบัน   

3. รศ.กฤษดำ วิศวธีรำนนท์ กรรมกำรสภำสถำบัน โดยต ำแหน่งอธิกำรบดี 

4. ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กรรมกำรสภำสถำบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนกระทรวงอุดมศึกษำฯ) 

5. รศ.พิชิต ล ำยอง กรรมกำรสภำสถำบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนกระทรวงอุดมศึกษำฯ) 

6. รศ.ดร.พรอนงค์  บุษรำตระกูล  กรรมกำรสภำสถำบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนกระทรวงอุดมศึกษำฯ) 

7. รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ กรรมกำรสภำสถำบันผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธ ำรง กรรมกำรสภำสถำบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

9. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมกำรสภำสถำบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

10. รศ.ปรำณี จงสุจริตธรรม กรรมกำรสภำสถำบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

11. นำยจิระพันธ์ อุลปำทร  กรรมกำรสภำสถำบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

12. ดร.พส ุ  โลหำรชุน  กรรมกำรสภำสถำบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

13. ศ.ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพำนิชกุล กรรมกำรสภำสถำบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

14. รศ.รังสรรค์ เลิศในสัตย์  กรรมกำรสภำสถำบันผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนคณำจำรย์) 
15. นำยชำติชำญ โพธ์ิพำด เลขำนุกำรสภำสถำบัน 

 

 รายนามคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
1. รศ.กฤษดำ วิศวธีรำนนท์ อธิกำรบดี และรักษำกำรรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร  

2. รศ.ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร และคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย 

3. 
 

รศ.รังสรรค์ 
  

เลิศในสัตย์ 
 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรวิชำกำร  
และรักษำกำรรองอธิกำรบดีฝ่ำยรับสมัครนักศึกษำและสื่อสำรองค์กร  

4 
 

รศ.ดร.รัตติกร 
 

วรำกูลศิริพันธ์ุ 
 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและทุนกำรศึกษำ 
และรักษำกำรรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม  

5. นำงพรอนงค์            นิยมค้ำ โฮริคำวำ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

6 ผศ.เกษม ทิพย์ธำรำจันทร์  ผู้ช่วยอธิกำรบดีด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

7. รศ.อัญชลี สุพิทักษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์  

8. อำจำรย์อดิศักดิ์ เสือสมิง คณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

9. ผศ.วิฐิณัฐ ภัคพรหมินทร์ คณบดีคณะบรหิำรธุรกิจ 

10 ผศ.ดร.วิภำวดี วงษ์สุวรรณ์ คณบดีวิทยำลัยนำนำชำติ 

11. ผศ.ดร.วรรณวิมล     รุ่งธีระ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำพื้นฐำนและภำษำ 

12. นำยชำติชำญ          โพธ์ิพำด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

13. นำงสำวสุวรรณภำ    เรืองศิลป์กลกำร ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

14. นำยณรงค์             อนันควำนิช ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

15. นำยสุรวัชร             ยิ่งสวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 

16. นำงสำวสุภำพร        เหมพงศ์โสภำ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและทุนกำรศึกษำ 
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  ประวัติควำมเป็นมำสถำบัน 

สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งโดยสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ 
ส.ส.ท. ซ่ึงเป็นองค์กรที่ท ำหน้ำที่เผยแพร่และถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่
บุคลำกรไทย เพื่อสร้ำงควำมเจริญ ก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมของประเทศไทยมำ
นำนกว่ำ 40 ปี ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ส.ส.ท. ได้ขยำยกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองและสร้ำง
ช่ือเสียงในหลำยด้ำน อำทิ กำรจัดอบรมสัมมนำด้ำนเทคโนโลยีและกำรจัดกำรกำรจัดสอน
ภำษำต่ำงประเทศ กำรให้บริกำรสอบเทียบเคร่ืองมือวัดทำงอุตสำหกรรมและวิเครำะห์
สิ่งแวดล้อมกำรจัดพิมพ์หนังสือและวำรสำรด้ำนเทคโนโลยีและกำรจัดกำรใหม่ๆรวมทั้งกำรให้
ค ำปรึกษำแก่สถำนประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมจำกประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญ          
ในด้ำนกำรฝึกอบรมวิชำกำรสำขำต่ำงๆให้กับสถำนประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมประกอบกับ

กำรเป็นศูนย์รวมผู้เช่ียวชำญหลำกหลำยสำขำจึงท ำให้  ส.ส.ท. มีด ำริที่จะจัดตั้งสถำบันอุดมศึกษำที่สร้ำงบุคลำกรที่มีควำม
เช่ียวชำญในเทคโนโลยีเฉพำะทำงขึ้นโดยตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมของไทย              
และในปี พ.ศ. 2548 ส.ส.ท. จึงได้ด ำเนินโครงกำรจัดตั้งสถำบันอุดมศึกษำขึน้ในนำม “สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น” โดยใช้ค ำย่อ
ว่ำ ส.ท.ญ. หรือในช่ือภำษำอังกฤษว่ำ “Thai-Nichi Institute of Technology” โดยใช้ค ำย่อว่ำ TNI โดยสถำบันได้รับกำร
อนุญำตจำกกระทรวงศึกษำธิกำรเม่ือวันที่ 29 กันยำยน 2549 และได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ         
กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเสด็จพระรำชด ำเนินมำเป็นองค์ประธำนเปิดสถำบันอยำ่งเป็นทำงกำร                      
เม่ือวันเสำร์ที่ 2 สิงหำคม 2550 ทั้งน้ี สถำบันได้ด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักในกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงแห่งพระรำชบัญญัติ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน มุ่ง ม่ันเป็นสถำบันอุดมศึกษำช้ันน ำที่ผลิ ตบุคลำกรเฉพำะทำงในด้ำนธุรกิจอุตสำหกรรม                         
โดยใช้หลัก “โมโนซูคุริ” มำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน ท ำให้สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพมีควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร                
ทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติจนได้รับกำรยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง  

ปรัชญาสถาบัน “พัฒนาวิทยาการ เสริมสร้างอุตสาหกรรม เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 

ปณิธานสถาบัน  
“สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมุ่งม่ันเป็นสถำบันอุดมศึกษำช้ันน ำของประเทศที่เป็นศูนย์กลำงทำงวิชำกำร                  

และวิชำชีพเฉพำะทำงช้ันสูง เพื่อเป็นแหล่งสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรในด้ำนเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีกำรบริหำร
จัดกำรที่ทันสมัยมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรกำรประยุกต์และเผยแพร่องค์ควำมรู้แก่สังคมโดยยึดม่ันในคุณธรรมและ                          
จิตส ำนึกต่อสังคม" 

พันธกิจสถาบัน  
1. จดักำรกำรศึกษำระดับอดุมศึกษำในสำขำวิชำชีพเฉพำะทำงช้ันสูงที่เป็นควำมต้องกำรของภำคธุรกิจและภำคอตุสำหกรรม 

โดยมุ่งเน้นควำมเป็นเลศิทำงวิชำกำร กำรปฏิบัต ิและกำรประยกุต์ใช้จริง 
2. พัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม คดิเป็น ท ำเป็น มีควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนเป็นแบบอย่ำงที่ดแีละมีจิตส ำนึก 

ต่อสังคม 
3. ด ำเนินกำรวจิัยสร้ำงสรรค์และพฒันำเทคโนโลยีและองค์ควำมรู้ใหม่ๆเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรพฒันำภำคธุรกิจ

และอตุสำหกรรม 
4. ถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีช้ันสูงเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคธุรกิจและอุตสำหกรรม 
5. ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญำไทย 
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สัญลักษณ์ประจ าสถาบัน 
   1. ฟันเฟืองสีน้ ำเงินและมีช่ือสถำบันอยู่บนฟันเฟืองสัญลักษณ์ หมำยถึง กำรพัฒนำที่ต่อเน่ืองหยุดน่ิง     
ซ่ึงแสดงว่ำเป็นคุณลักษณะของสถำบันฯที่เป็สถำบันกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีที่จะต้อง มีควำมทันสมัย  และ
พัฒนำตนเองให้ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลำเพื่อสำมำรถผลิตบุคลำกรได้ตรงกับควำมต้องกำร
ตำมกำลเวลำที่เปลี่ยนแปลงไป                                 

2. สัญลักษณ์ตัวอักษร A ที่มีรูปทรงคล้ำยหน้ำจั่วทรงไทย หมำยถึง กำรเป็นสถำบัน แห่งภูมิภำคเอเชีย      
ที่คงเอกลักษณ์ควำมเป็นไทย ส่วนปลำยยอดทะลุฟันเฟอืงออกไปแสดงถงึองค์ควำมรู้และปญัญำที่ไม่มีกรอบ ไม่มีพรมแดนซ่ึง
แทนควำมเป็นสถำนศึกษำด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีกำรแลกเปลีย่นองคค์วำมรู้ที่ไร้พรมแดน 

สีประจ าสถาบัน            
 สีน้ าเงิน เป็นสีประจ ำสมำคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น) ซ่ึงเป็นองค์กรผู้ก่อตัง้และเทิดทูนสถำบนัพระมหำกษัตริย์
นอกจำกน้ีสีน้ ำเงินยังหมำยถึงสติปัญญำ ควำมกว้ำงไกล ควำมสูงส่งและมีเกียรติซ่ึงสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของผู้ก่อตั้งที่
ต้องกำรให้สถำบันแห่งน้ีเป็นสถำนศึกษำที่ส่งเสริมกำรศึกษำของบุคลำกรของไทยให้มีวิสัยทัศน์  มีควำมรู้และสติปัญญำที่
กว้ำงไกล สำมำรถน ำควำมรู้ไปปฏิบัติได้ด้วยควำมภำคภูมิด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี                 

สีแดง  เป็นสีของพระอำทิตย์และทิศตะวันออกซ่ึงบ่งบอกควำมเป็นสถำบันที่มุ่งสั่งสมและถ่ำยทอดควำมรู้ แนวคิด 
ปรัชญำและเทคโนโลยีตะวันออก โดยเฉพำะจำกญี่ปุ่น นอกจำกน้ีสีแดงยังเป็นสีแห่งควำมเจริญรุ่งเรือง ควำมส ำเร็จ และ
คุณธรรมซ่ึงถือเป็นเจตนำรมณ์ของผู้ก่อตัง้ที่ตอ้งกำรให้บัณฑิตที่จบจำกสถำบนัเป็นบุคลำกรที่มีคุณธรรม มีควำมส ำเร็จ สำมำรถ
สร้ำงควำมเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเององค์กำรและประเทศชำติ 

พระประธานประจ าสถาบัน        
 พระพุทธรูปปำงลีลำ จัดสร้ำงขึ้นเม่ือวันพุธที่ 24 มกรำคม 2550 ภำยในเศียรของพระพุทธรูป
บรรจุได้พระบรมสำรีริกธำตุ ซ่ึงสมเด็จพระญำณสังวรสมเด็จพระสังฆรำชสกลมหำสังฆปรินำยก         
(เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงโปรดเมตตำประธำนให้ และได้ทรงตั้งช่ือพระพุทธรูปองค์น้ีว่ำ“พระพุทธมหำมงคล
สิริพัฒนำสถำบัน” เน่ืองในวโรกำสกำรเปิดสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทั้งน้ี เพื่อให้คณำจำรย์และ
นักศึกษำได้สักกำระบูชำเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจและได้ ปฏิบัติตนตำมหลักธรรมค ำสอนในทำง
พระพุทธศำสนำตำมหลักธรรมภำษำบำลีที่ว่ำ สพฺพปำปสฺส อกรณ  กำรไม่ท ำบำปหรือควำมช่ัวทั่งปวง 
กุสลสฺสูปสมฺปทำ กำรท ำแต่กุศลหรือควำมดีให้ถึงพร้อม สจิตฺตปริโยทปน  กำรท ำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 
 

อนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้ง ฯพณฯ สมหมำย ฮุนตระกูล และ อำจำรย์โงอิจิ โฮซุมิ ผู้ร่วมก่อตั้งสมำคม

ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และผู้วำงรำกฐำนและแนวคิดกำรก่อตั้งสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ท ำ
พิธีเปิดอย่ำงเป็นทำงกำรในวันครบรอบ 5 ปี วันคล้ำยวันสถำปนำสถำบัน เม่ือวันที่ 28 กรกฎำคม 2555 

ต้นไม้ประจ าสถาบัน ต้นไม้ประจ ำสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น Tebebuia rosea (Berto)        

คือ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ชำวญี่ปุ่นเรียกว่ำ “ไทยซำกุระ”เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนำดกลำงสูงรำว 8-12 เมตร 
ก่ิงก้ำนสำขำแผ่ออกเป็นพุ่มค่อนข้ำงแน่น ชมพูพันธุ์ทิพย์ใบแก่และทิ้งใบในฤดูหนำวช่วงเดือนพฤศจิกำยน-
มกรำคม หลังจำกน้ัน  จะออกดอกสีของกลีบดอกปกติเป็นสีชมพูสดใสในช่วงเดือนกุมภำพันธ์-เมษำยน   
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หลักสตูรกำรศึกษำของสถำบัน ปี 2565 

หลักสตูรระดับปริญญำโท  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีวิศวกรรม (MET) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (MIT) 
คณะบริหารธุรกิจ   1. หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำรธุรกิจและอุตสำหกรรม (MBI) 
 2. หลักสูตรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ)  

หลักสตูรระดับปริญญำตร ี  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมยำนยนต์ (AE)  
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมกำรหุ่นยนต์และระบบอตัโนมัตแิบบลีน (RE)  
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปญัญำประดษิฐ ์(CE)             
 4. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร (IE) 
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ (EE) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT)   
 2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT) 
 3. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ (BI) 
 4. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยดีจิิทัลและสื่อสำรมวลชน (DC)                           

คณะบริหารธุรกิจ   

 

 

 

 

1. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (MI)  
2. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรธุรกิจญี่ปุ่น (BJ) 

3. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ (IB) 

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี (AC) 
5. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)  

6. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำดดิจิทัล (DM) 

7. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน (LM)  

8. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม (TH)  
วิทยาลัยนานาชาติ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำวิศวกรรมดจิิทัล (หลักสูตรนำนำชำติ) (DGE) 

(หลักสูตรนำนำชำติ) 2. หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรขอ้มูลและกำรวิเครำะห์เชิงลึก (DSA) 
 3. หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ (GBM) 
 4. หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ ภำษำญี่ปุ่นเพือ่ธุรกิจระหว่ำงประเทศ (JIB) หลักสตูรใหม่ 
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จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 

พิธีประสำทปริญญำบัตรประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 นี้ สถำบันมีบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำนวน 1,010 คน  
แบ่งเป็นระดับปริญญำตรี 942 คน และระดับปริญญำโท 68 คน  

 

           
ระดับและสาขาวิชา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับเกียรตินิยม จ านวน 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
(รวม) 

เกียรตินิยม 
อันดับ 1  

(เหรียญทอง) 

เกียรตินิยม 
อันดับ 1  

เกียรตินิยม 
อันดับ 2 

เกียรตินิยม 

ปริญญาตร ี

วศ.บ. (วิศวกรรมยำนยนต์) 
 
1 

 
5 

 
5 

 
 

 
84 

วศ.บ. (วิศวกรรมกำรผลิต) 1 3   32 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 1 9 5  56 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสำหกำร) 1 6 8  59 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 1 2 1  47 
วท.บ. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ) 1 8 6  64 
วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 1 19 22  118 
วท.บ. (เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ) 1 4 2  29 
บธ.บ. (กำรจัดกำรอุตสำหกรรม) 1 8 10  66 
บธ.บ. (บริหำรธุรกิจญี่ปุ่น) 2 21 19  143 
บธ.บ. (กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ) 1 17 15  108 
บช.บ. (กำรบัญชี) 2 13 6  66 
บธ.บ. (กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่น) 1 13 4  70 

รวม 15 128 103  942 
ปริญญาโท      
วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม)  1   5 15 
วท.บ. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ) 1   4 10 
บธ.ม. (กำรจัดกำรอุตสำหกรรม)     4 
บธ.ม. (กำรจัดกำรอุตสำหกรรมและนวัตกรรม)     7 
บธ.ม. (กำรจัดกำรวิสำหกิจส ำหรับผู้บริหำร)      
บธ.ม. (บริหำรธุรกิจญี่ปุ่น) 1   2 16 
บธ.ม. (กำรวำงแผนและกำรจัดกำรเชิงกลยทุธ์ส ำหรับผู้ประกอบกำร) 1   1 16 

รวม 4   12 68 
รวมปริญญาตรี และ ปริญญาโท 19 128 103 12 1,010 
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รำยช่ือบณัฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
 

คณะบริหำรธรุกิจ          รวม 453 คน  
ระดับปริญญาโท  ส าเร็จการศึกษารวมจ านวนทั้งสิ้น 43  คน ดังน้ี  

 

1. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม                  จ านวน 4 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  60611005-4 นำยนีรนำท พรหมนำรถ  
2.  59611010-6 นำงปุณยนุช จันทบุตร  

3.  57612001-8 นำยสมยศ มำลำรักษ์  

4.  58611701-2 นำงสำวสุกัญญำ ทองแย้ม  
 

2. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรรมเชิงนวัตกรรม                      จ านวน 7 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  1865110074 นำงสำวเปรมยุดำ  แม่นหมำย  

2.  1865110025 นำงสำวมนชนก ชูพรรคเจริญ  

3.  1865110017 นำยวัชรชัย บุญรักษ์  

4.  1865110033 นำยวินิจ แซ่เตียว  

5.  1865110082 นำยศุภวิชญ์  พรหมพฤกษ์  

6.  1865110124 นำงสำวอัมพร ด่ำนเจริญ  

7.  1865110066 นำยอำณัติ สุนทรหุต  
 
 

3.  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
 สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้ประกอบการ          จ านวน 16 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  1865310054 นำงสำวปัญญำณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์ เกียรตินิยมเหรียญทอง 

2.  60621011-0 นำยกรณัฐ แสงวัฒน์  

3.  60621006-0 กลอยใจ พร้อมสมุทร  

4.  60621009-4 นำยคณำธิป ทับทอง  

5.  60621013-6 นำยจิรำยุฒ เสมำ  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

6.  1865310187 นำยชัยพัฒน์ รักขุมแก้ว  
7.  1865310013 นำงสำวตวิษำ หิรัณยำกร  

8.  60621010-2 นำยธำดำ ศรีเสน  

9.  1865310096 นำยนิธิวิทย์ ฐิติเลิศนนท์  

10.  1865310112 นำงสำวบุษรำ เสำวรส  
11.  60621014-4 นำงสำวเปรียบแก้ว เจริญแพทย์  

12.  60621003-7 นำยพงศ์พุฒิ กำระนัด  

13.  60621004-5 นำยพิชญงค์ กำระนัด  

14.  59621011-2 นำยภิญโญ เอกอุรุชัยเทพ  
15.  60621005-2 นำงสำววิมม์วิภำ เตียวิรัตน์  

16.  1865310195 นำยอภิชำติ เหล่ำวรวิทย์  
 
 

4.  ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   

 สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น                  จ านวน 16 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  1865210171 นำงสำวนันทภรณ์ ภูจริพัฒน์ เกียรตินิยมเหรียญทอง 

2.  1865210072 นำงสำวปรำริตำ ศิลปเผ่ำพันธ์ุ เกียรตินิยม 

3.  1865210130 นำยกนต์รพี โรจนศำสตรำ  

4.  1865210098 นำงสำวเกตุนภัส จิรำรุ่งชัยกุล   

5.  1865210056 นำงสำวจันทรภัทร ผดุงธนเจริญ  
6.  1865210015 นำยชัชนันท์ ยืนยงค์  

7.  1865210023 นำงสำวบุณยำนุช ยอดท่ำหว้ำ  

8.  60651021-2 นำงสำวประภำวัลย์ ติยะมณ ี  
9.  1865210148 นำยประสิทธ์ิ สุนทรวำณิชย์กิจ  

10.  1865210080 นำงสำวภรภัทร ประทีปพรศักดิ์  

11.  1865210106 นำงสำวเมธำพร โกนำกัน  

12.  58651024-0 นำงสำวฤติมำ ฮึงรักษำ  
13.  60651007-1 นำงสำวศศินิภำ ห่อทอง  

14.  1865210155 นำยศุภกร สมจิตต์  

15.  1865210064 นำงสำวสิริกร เสือเหลือง  

16.  60651012-1 นำงสำวสุพิชฌำ อ่อนศรี  
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ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษารวมจ านวนทั้งสิ้น 453 คน ดังน้ี  
 

1.  ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต   
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม                จ านวน 66 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  59131001-6 นำงสำวปภำวดี จิตรเลขำสกุล เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 
2.  59131015-6 นำงสำวณิชนันทน์ นำคประเสริฐ เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  59131048-7 นำยธนทัต ลำภธนบูรณ์ทวี เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  59131092-5 นำยอดิศร แซ่ย่ำง เกียรตินิยมอันดับ 1 

5.  59131038-8 นำยศวิษฐ์ ศรีเบญจภำนนท์ เกียรตินิยมอันดับ 1 
6.  59131080-0 นำยเกษม สุวัฒนพันธ์ุกุล เกียรตินิยมอันดับ 1 

7.  59131062-8 นำงสำวปำนวำด จัตุรัตน์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

8.  59131035-4 นำงสำวบัวบูชำ ตั้งณรงค์ศิร ิ เกียรตินิยมอันดับ 1 
9.  59131005-7 นำงสำวกำญจนำ โพธ์ินิยม เกียรตินิยมอันดับ 2 

10.  59131008-1 นำงสำวญำณิศำ ธรรมวิเศษ เกียรตินิยมอันดับ 2 

11.  59131059-4 นำงสำวธันยชนก จิรพิสัยสุข เกียรตินิยมอันดับ 2 

12.  59131099-0 นำงสำวเขมจิรำ หมำยประทุม เกียรตินิยมอันดับ 2 
13.  59131085-9 นำงสำวเจนจิรำ จันทะโยธี เกียรตินิยมอันดับ 2 

14.  59131032-1 นำยธนกิตต์ ดีประเสริฐ เกียรตินิยมอันดับ 2 

15.  59131053-7 นำงสำวสุภำพร จันทร เกียรตินิยมอันดับ 2 
16.  59131016-4 นำยกฤตเมธ โยธิพุกกะ เกียรตินิยมอันดับ 2 

17.  59131103-0 นำงสำวณัฐชยำ ศรีคูณ เกียรตินิยมอันดับ 2 

18.  59131063-6 นำยตะวัน ศรีวงค์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

19.  59131009-9 นำงสำวกนกวรรณ นุพันธ์สิทธ์ิ  
20.  59131041-2 นำยกวิน จ่ันเพ็ชร  

21.  59131019-8 นำยกษำปณ์ ยิ่งวิริยะ  

22.  59131012-3 นำงสำวกัญญำรัตน์ อรชุนวงศ์  

23.  59131006-5 นำงสำวกิรินฌ์ฐิษำ พุฒแจ่ม  
24.  59131004-0 นำยเกริกเกียรติ คุณำนุปถัมภ์  

25.  59131039-6 นำงสำวชนำกำนต์ ทรัพย์งำมศิริ  

26.  59131020-6 นำงสำวชลิตำ พลำยชุมพล  
27.  59131042-0 นำยชัยพล พรสงวนศรี  

28.  59131050-3 นำยชำนน พร้อมหมู่ญำติ  

29.  59131011-5 นำยเชำว์พสุ สุดสงวน  

30.  59131097-4 นำงสำวณณัฎฐ์ ภำระจ ำ  
31.  59131025-5 นำยณัฐชนน มำศนิยม  

32.  59131058-6 นำงสำวณัฐพร ส่งศิริ  

33.  57131801-3 นำงสำวติณณำ สุวรรณสมบัติ  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

34.  59131040-4 นำยทำเคชิ อินทวัฒน์  

35.  59131093-3 นำงสำวธมนวรรณ อรุณวัฒนำ  
36.  59131064-4 นำงสำวธันยำ เฉลิมดิษฐ  

37.  59231005-6 นำงสำวนชกร เลิศธรรมนำถ  

38.  59131056-0 นำงสำวนพสร จิรชัยธ ำรงศักดิ์  

39.  59131036-2 นำงสำวนริสำ ค ำศรี  
40.  58131013-3 นำยนิธิศ เหมวิจิตร  

41.  59131013-1 นำงสำวเนติมำ ด่ำนแสงรัตน์  

42.  59131088-3 นำยปรัชญำ แสงภู่  
43.  59231901-6 นำยปัณณวัฒน์ เกตุแก้ว  

44.  59131045-3 นำยพงศกร จันทร์ประไพภัทร  

45.  58131065-3 นำงสำวพำทินธิดำ โอฬำรวงศำกำญจน์  

46.  59131052-9 นำงสำวภำณิชำ อำชนันต์โชค  
47.  59131073-5 นำยภูเบศ หยำงชัยกำร  

48.  59131801-9 นำยภูมิ เตชะนิรัติศัย  

49.  59131094-1 นำงสำวมัชฌิมำ มะมำ  

50.  59131105-5 นำงสำวมำลัยพร ถกลเกียรติ  
51.  59131046-1 นำยมำวิน จิตติบุญเรือน  

52.  59131027-1 นำยวรงกรณ์ ศำสนพิทักษ์  

53.  59131018-0 นำงสำววรรณพร พำยพำยุห์  
54.  59131029-7 นำยวรวิทย์ งำมชื่น  

55.  59131014-9 นำยวศิน ทองวิไล  

56.  59131095-8 นำยวัชรำกร ดอกสันเทียะ  

57.  59131028-9 นำยศตำยุ จินำทิตย์  
58.  59131033-9 นำงสำวศศินันท์ มำนำพิพัฒน์คุณ  

59.  59131077-6 นำยศิริมงคล ทองยำกลั่น  

60.  59131034-7 นำงสำวศุภรัตน์ วงษ์ทอง  
61.  59231007-2 นำยสำรัช ลิ้มตระกูล  

62.  59131068-5 นำยสิทธิโชค พุ่มเฉลำ  

63.  59131072-7 นำยสิรณัช หวังลำภอ ำนวย  

64.  59131024-8 นำงสำวสุธิตำ ลำประตู  
65.  59131030-5 นำยสุริยพงศ์ อมตนิชำนันท์  

66.  59131054-5 นำงสำวอมรรัตน์ เข็มเงิน  
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2. ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต   
 สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น              จ านวน 143 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  59132046-0 นำงสำวชนิดำ ทองค ำ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  59132010-6 นำงสำวนันท์นภัส สุวรรณไพบูลย์ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 
3.  59132038-7 นำงสำววิชชำญำ ปำนำผล เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  59132035-3 นำงสำวนภัสสร เผ่ำพันธ์ุ เกียรตินิยมอันดับ 1 

5.  59132001-5 นำงสำวณัชชำ ลดำสมพิสัย เกียรตินิยมอันดับ 1 

6.  59132026-2 นำงสำวชรินรัตน์ นวลมำ เกียรตินิยมอันดับ 1 
7.  59132060-1 นำงสำวธนิศำ ธนวิจิตรสกุล เกียรตินิยมอันดับ 1 

8.  59132090-8 นำยโชติภูมิ ศรีชู เกียรตินิยมอันดับ 1 

9.  59132181-5 นำงสำวณัฐวดี กองกวด เกียรตินิยมอันดับ 1 
10.  59132148-4 นำงสำวสุธิดำ มะลำศรี เกียรตินิยมอันดับ 1 

11.  59132032-0 นำยธนบดี นัยนำ เกียรตินิยมอันดับ 1 

12.  59132071-8 นำงสำวพิรำภรณ์ ยุทธยะ เกียรตินิยมอันดับ 1 

13.  59132022-1 นำงสำวณัฐกฤตำ พรหมณเรศ เกียรตินิยมอันดับ 1 
14.  59132079-1 นำยจิรำยุ สุริยะเมธำพร เกียรตินิยมอันดับ 1 

15.  59132011-4 นำงสำวชนำพร จินดำวัฒน์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

16.  59132171-6 นำงสำวอคิรำภรรฆย์ ชินวงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 
17.  59132142-7 นำงสำวลัลน์ลลิต จิตรธรรม เกียรตินิยมอันดับ 1 

18.  59132024-7 นำงสำวกำนต์ธิดำ คูประเสริฐวงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

19.  59132702-8 นำงสำวชญำณี วิเวก เกียรตินิยมอันดับ 1 

20.  59132119-5 นำงสำวพลอยไพลิน คำเนะโกะ เกียรตินิยมอันดับ 1 

21.  59132020-5 นำงสำวชนำกำนต์ ทิชินพงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

22.  59132013-0 เนติรัตน์ เทียนไทย เกียรตินิยมอันดับ 2 
23.  59132014-8 ตรีกำล เมฆบริบูรณ ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

24.  59132134-4 นำงสำวปวีณ์ธิดำ บุตรศร ี เกียรตินิยมอันดับ 2 

25.  59132051-0 นำงสำวปิณชิรำ ข ำดี เกียรตินิยมอันดับ 2 
26.  59132213-6 นำงสำวจิรำพร เบิดโบ เกียรตินิยมอันดับ 2 

27.  59132053-6 นำงสำวณัฐพร เสือทอง เกียรตินิยมอันดับ 2 

28.  59132157-5 นำยอรรถวุฒิ แซ่ช่ัน เกียรตินิยมอันดับ 2 

29.  59132008-0 นำงสำวอมรรัตน์ ภู่เกตุ เกียรตินิยมอันดับ 2 

30.  59132188-0 นำงสำววลัญชณัฐ สิมะโรจน์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

31.  57132115-7 นำยจิรำยุส เอกมำศ เกียรตินิยมอันดับ 2 

32.  59132176-5 นำงสำวจันทิมำ มำซูด้ำ เกียรตินิยมอันดับ 2 
33.  59132049-4 นำงสำวพัณณิตำ อินต๊ะปัญญำ เกียรตินิยมอันดับ 2 

34.  59132040-3 นำงสำวสุพิชญำ พรมสุรินทร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

35.  59132161-7 นำงสำวอกนิษฐ์ ศรีลำรักษ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

36.  59132016-3 นำยครรชิตพล บัวเจริญ เกียรตินิยมอันดับ 2 
37.  59132094-0 นำงสำวเมชญำ สุขสมวัฒน์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

38.  59132037-9 นำงสำวปิยะรัตน์ บัวงำม เกียรตินิยมอันดับ 2 

39.  59132041-1 นำยภัทธนพล อนุศักดิ์สิริ เกียรตินิยมอันดับ 2 

40.  59132019-7 นำงสำวศรัณย์พร พรมแดง เกียรตินิยมอันดับ 2 

41.  58132131-2 นำงสำวกชกร มีมณ ี  

42.  59132135-1 นำงสำวกมลวรรณ สุจันทร์ศรี  
43.  59132036-1 นำยกมลวัฒน์ แสงสุวรรณโต  

44.  58132110-6 นำยกรวิชญ์ โชคไมตรี  

45.  59132195-5 นำงสำวกัญญำรัตน์ สุทธิสำ  

46.  59132092-4 นำงสำวกัลยรัตน์ กัณหำ  
47.  59132203-7 นำงสำวเขมนรินทร์ ชื่นบำน  

48.  59132018-9 นำงสำวคุณัญญำ หัตถบดี  

49.  59132075-9 นำยจิรภำส หลักพิพัฒน์  

50.  59132034-6 นำงสำวจิรำพร เคหะลูน  
51.  59132124-5 นำงสำวจุฑำมำศ ชิงขุนทด  

52.  59132158-3 นำงสำวเจกิตำน์ วงศ์มยุเรศ  

53.  59132074-2 นำยชยพล หลวงแก้ว  
54.  59132121-1 นำงสำวชยำภรณ์ เย็นใจ  

55.  59132130-2 นำงสำวชริตำ จึงพัฒนปรีชำ  

56.  59132152-6 นำงสำวชลธิชำ พันธ์ุดี  

57.  59132078-3 นำงสำวชลนิภำ ชื่นหทัย  
58.  59132064-3 นำยชวิรธร ธนำจำรุศิริ  

59.  59132149-2 นำงสำวชัญญำนุช ล ำใย  

60.  59132021-3 นำงสำวชุตำภรณ์ ชูมณี  
61.  59132194-8 นำยชุติวัต ลีสุขสำม  

62.  59132089-0 นำงสำวญำณิศำ หนูอุไร  

63.  59132111-2 ฐำปกรณ์ ฮ่วนสกุล  

64.  59132100-5 นำงสำวณนิชำ ทองดี  

65.  59132029-6 นำยณภัทร์ มำระเสนำ  

66.  59132143-5 นำงสำวณัชชำรีย์ รุ่งทวีพิพัฒน์  

67.  59132209-4 นำงสำวณัฎฐินี เสือหลง  

68.  59132138-5 นำยณัฐกิตติ์ สีสัน  

69.  59132125-2 นำงสำวณัฐชยำ บุญญะกำรกุล  

70.  59132199-7 นำงสำวณัฐฐินี บรรพตสิทธำกุล  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

71.  59132042-9 นำยณัฐดนัย โสมะเกษตริน  

72.  59132047-8 นำงสำวณัฐธนัญ ชื่นชัยธรรม  

73.  59132017-1 นำงสำวณัฐิณี อับดุลเลำะห์  

74.  59132104-7 นำยดรณ์ เกิดพิทักษ์  

75.  59132123-7 นำยทนุธรรม มลศิลป์  

76.  59132085-8 นำยทรงภูมิ พลรักษ์  

77.  59132033-8 นำงสำวทักษพร ศรีคิรินทร์  

78.  58132086-8 นำยธนณัฐ พรมมำส  

79.  59132072-6 นำงสำวธนภร โชคจินดำชัย  
80.  56132056-5 นำยธนวัฒน์ ระดมกิจ  

81.  59132153-4 นำงสำวธนัชชำ พงศ์กีรติกำนต์  

82.  58132801-0 นำยธนัยนันท์ เดชะธนวรรธน์  

83.  59132164-1 นำยธนำธิป ปรังฤทธ์ิ  

84.  59132077-5 นำงสำวธัญชนก เข็มสม  

85.  59132180-7 นำยธัญญพัฒน์ เบญจผ่องวัฒนำ  

86.  59132097-3 นำงสำวธัญตรำสุนิพัทธ์ ภูกะเณร  

87.  59132054-4 นำยธัญธร มงคลธนตระกูล  

88.  59132196-3 นำยธันยพร สินธพธำรำชัย  
89.  59132172-4 นำงสำวนนทกำญจน์ โตโหมด  

90.  59132198-9 นำยนภดล แพทยำนันท์  

91.  59132109-6 นำงสำวนภสร แววภักดี  

92.  59132191-4 นำงสำวนภัสวรรณ ชำชิโย  

93.  59132067-6 นำงสำวนภัสวรรณ พิพัฒน์นภำพร  

94.  59132204-5 นำงสำวนันทวรรณ สิงห์น้อย  

95.  59132178-1 นำงสำวเบญจมำภรณ์ อินทรศักดิ์  

96.  59132009-8 นำยปรำนต์ อุยะนันทน์  

97.  59132114-6 นำยพงศธร ชีวินจรัสโรจน์  

98.  59132106-2 นำงสำวพรชนก สุนทรำรชุน  
99.  59132073-4 นำงสำวพรนพิน ตรีประเสริฐ  

100.  58132033-0 นำงสำวพรรณิพำ สำมำรถ  

101.  59132066-8 นำงสำวพลอย สร้อยจอม  

102.  59132068-4 นำงสำวพัชรำพร ประเสริฐลักษณ์  

103.  59132088-2 นำยพันธิตร เถรว่อง  

104.  59132087-4 นำงสำวพัสภัคค์ จงสมสกุลสิริ  

105.  59132113-8 นำงสำวพิชชำพร เมืองศิริ  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

106.  59132059-3 นำงสำวพิชญ์สินี คุณำเรืองเดช  

107.  59132086-6 นำงสำวพิชำมญชุ์ ศรีบุญจันทร์  

108.  59132137-7 นำงสำวพีรยำ ต่วนชะเอม  

109.  59132043-7 นำงสำวเพชรกัลยำ งำมเจริญ  

110.  58132133-8 นำยภัทรพงศ์ ธนำวุฒิกุล  

111.  58132003-3 นำยภำณุพงศ์ วงศ์จิตสุขเกษม  

112.  59132187-2 นำงสำวภำณุมำส ตันกิตติวนิตกุล  

113.  59132212-8 นำงสำวภำณุมำส ท้องฟ้ำ  

114.  59132183-1 นำยภำวัต บุญวิภำรัตน์  

115.  59132211-0 นำงสำวภิญปภำดำ บุญธรรมพิพัชร์  

116.  59132185-6 นำงสำวรุ้งทิพย์ บุญประสพ  

117.  59132007-2 นำงสำวรุ่งฟ้ำ สร้ำงค ำ  
118.  59132704-4 นำยรุจิกร แซ่คู  

119.  59132173-2 นำงสำวรุจิรัตน์ ด้วงวงษ์  

120.  59132706-9 นำยโรจน์ โชคเกิด  

121.  59132065-0 นำงสำววรพิชชำ วิลำลักษณ์  

122.  56132106-8 นำยวรินทร์ ฟักหว่ำง  
123.  58132174-2 นำงสำววริษฐำ โรจน์ประภำกร  

124.  59132006-4 นำงสำววริษำ ชวิทย์ฤทัยกุล  

125.  59132216-9 นำงสำววิรวรรณ เถียรอ่ ำ  

126.  58132105-6 นำยวีรภัทร ปิยเธียรสวัสดิ์  
127.  59132701-0 นำยศรัทธำ โมรำสุท  

128.  59132166-6 นำยศรุต พลเยี่ยม  

129.  59132165-8 นำงสำวศศิชำ วรรณภำศิริกุล  
130.  59132707-7 นำงสำวศศิชำ สรรพชัย  

131.  58132171-8 นำยศศิศระ ปำนเพชร  

132.  59132200-3 นำงสำวศิริกัญญำ สกุลพงษ์  

133.  59132154-2 นำงสำวสกุลกำญจน์ ณ สุวรรณ  
134.  59132156-7 นำยสรธัญ ค้ำพลอย  

135.  59132192-2 นำงสำวสิรีธร ซึมทรำบ  

136.  59132184-9 นำงสำวสุธิดำ จันทร์จิระ  

137.  58132008-2 นำงสำวเสำวลักษณ์ ศรำวุธ  
138.  59132082-5 นำงสำวอฑิฐำ แสงสุริยำ  

139.  59132055-1 นำงสำวอนัญญำ สิริขจร  

140.  59132168-2 นำงสำวอัคชญำ โรจนวิภำต  
141.  59132102-1 นำงสำวอังษณำ วำดนะรัตน์  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

142.  59132062-7 นำงสำวอิสรีย์ พยัคเวช  
143.  59132186-4 นำงสำวเอะริซะ นำระ  

 

3. ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต   
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                            จ านวน 108 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  59134001-3 นำงสำวกัญญำวีร์ จงจิตส ำรำญ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 
2.  59134047-6 นำงสำวจิณณพัต ตระกูลวำปี เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  59134114-4 นำงสำวฐิตำรีย์ โฮชิ เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  59134110-2 นำงสำวธนพร ประทุมทิพย์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

5.  59134039-3 นำงสำวมำริษำ คอนโด้ เกียรตินิยมอันดับ 1 

6.  59134019-5 นำงสำวชนิกำนต์ สุวรรณสุนทร เกียรตินิยมอันดับ 1 

7.  59134082-3 นำยศุภฤกษ์ กีรติวศิน เกียรตินิยมอันดับ 1 
8.  59134113-6 นำงสำวเกศมณี บุญสว่ำงโรจน์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

9.  59134081-5 นำยปฏิพัทธ์ เหล่ำนพกุล เกียรตินิยมอันดับ 1 

10.  59134156-5 นำยธนำ สงวนศิริลักษณ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

11.  59134095-5 นำงสำวเกวลิน ก ำมะหยี่ เกียรตินิยมอันดับ 1 
12.  59134066-6 นำงสำวอรทิพำ ธนัตเจริญ เกียรตินิยมอันดับ 1 

13.  59134117-7 นำงสำวนภสร จูตระกูล เกียรตินิยมอันดับ 1 

14.  59134033-6 นำงสำวปวีกรณ์ บุญเติมเต็ม เกียรตินิยมอันดับ 1 

15.  59134045-0 นำงสำวชนิกำนต์ เพชรโชติ เกียรตินิยมอันดับ 1 
16.  59134016-1 นำงสำวญำณินท์ จันทร เกียรตินิยมอันดับ 1 

17.  59134049-2 นำยภัคพงศ์ สวัสดี เกียรตินิยมอันดับ 1 

18.  58134016-3 นำงสำวณัชชนินทร์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ เกียรตินิยมอันดับ 2 
19.  59134102-9 นำงสำวศุภกำนต์ วันหว่ำน เกียรตินิยมอันดับ 2 

20.  59134013-8 นำงสำวทุติพีชประดิษฐ์ รัตนพันธ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

21.  59134167-2 นำงสำวตรีรัตน์ รัตนวโรชำ เกียรตินิยมอันดับ 2 
22.  59134015-3 นำงสำวญำณิศำ วัฒนะโชติ เกียรตินิยมอันดับ 2 

23.  59134057-5 นำงสำวกรรวี ยุกตเวทย์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

24.  59134186-2 นำยอิสริยะ หินนอก เกียรตินิยมอันดับ 2 

25.  59134051-8 นำงสำวอัชมำ เฉลิมไทย เกียรตินิยมอันดับ 2 
26.  59134115-1 นำงสำวปรียำนุช วงศ์แก่น เกียรตินิยมอันดับ 2 

27.  59134118-5 นำงสำวปำณิสรำ โสมค ำ เกียรตินิยมอันดับ 2 

28.  59134031-0 นำยพรรวินท์ จันทมฤก เกียรตินิยมอันดับ 2 
29.  59134185-4 นำงสำวซะฮ์รอ ธนฮำม เกียรตินิยมอันดับ 2 

30.  59134085-6 นำงสำวบุษบง กิตระคำม เกียรตินิยมอันดับ 2 
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

31.  59134014-6 นำงสำวสิรภัทร รังสิตพล เกียรตินิยมอันดับ 2 
32.  59134137-5 นำงสำวนิษฐำ บุนนำค เกียรตินิยมอันดับ 2 

33.  59134059-1 นำงสำวกนกกร อุ่นอก  

34.  59134077-3 นำงสำวกนกวรรณ ศรีธร  

35.  59134112-8 นำงสำวกมลชนก ลักษมีอำภำกุล  
36.  59134069-0 นำงสำวกัญญำณัฐ โอสถำเลิศ  

37.  59134141-7 นำงสำวกัญญำรัฐ อรุโณ  

38.  59134067-4 นำงสำวกัญญำรัตน์ จังหวัดกลำง  

39.  59134108-6 นำยกันตพงศ์ สกุลรักษ์  
40.  59134160-7 นำยกิตติธัช ทองดีเจริญ  

41.  59134062-5 นำยกิตติพงศ์ พัชรพันธ์ุชัย  

42.  56134018-3 นำงสำวขวัญชนก แก้วตระกูลปัญญำ  

43.  59134170-6 นำยคณิต บุนฑำรักษ์  

44.  59134166-4 นำงสำวจำรุวรรณ รัตนคันทำ  

45.  59134007-0 นำงสำวจิดำภำ สืบเชื้อ  
46.  59134096-3 นำยจิรภัทร อ้อยอิสรำนุกูล  

47.  59134017-9 นำงสำวชญำน์นันท์ หนูสวำสดิ์ด ำรง  

48.  59134068-2 นำยชนกันต์ กัลยำณมิตร  

49.  59134163-1 นำงสำวชนำกำนต์ เทียนทองค ำ  

50.  59134061-7 นำยชนินทร์ ขันตยำภรณ์  

51.  59134032-8 นำยชัยชนะ โสรจแสง  
52.  59134010-4 นำงสำวชิดชนก เสือเล็ก  

53.  59134171-4 นำยณพงศ์ธวัช เอียมเอ้ือยุทธ  

54.  59134178-9 นำยณรงค์พจน์ มธุรไพรวงศ์  

55.  59134107-8 นำยณัชพล สมใจ  
56.  59134026-0 นำงสำวณัฏฐำรีย์ ศรีวะปะ  

57.  59134030-2 นำงสำวณัฐชำ แปงกำริยำ  

58.  59134008-8 นำงสำวณัฐฐำศิริ ก ำศิริพิมำน  

59.  59134009-6 นำยณัฐนนท์ ภูวดลไพศำล  
60.  59134020-3 นำงสำวณัฐพร รุ่งโรจน์สกุลชัย  

61.  59134064-1 นำงสำวณิชำรีย์ จันทร์วัฒนเดชำกุล  

62.  59134037-7 นำงสำวณิชำรีย์ ฉัตรวิริยำวงศ์  
63.  59134162-3 นำยไทธวัช ตันสกุล  

64.  59134034-4 นำงสำวธนพร ภำณุวัฒน์กุล  

65.  59134130-0 นำยธนพล สุวรรณวำริช  

66.  59134073-2 นำงสำวธัญรดำ กรวิจิตรศิริ  
67.  59134093-0 นำงสำวธันยพร สุดสำร  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

68.  59134154-0 นำยธำรินทร์ มำนชู  
69.  59134036-9 นำงสำวนงลักษณ์ ธรรมสุรีย์  

70.  59134151-6 นำงสำวนภสร ศิริอักษร  

71.  59134091-4 นำงสำวนัชชำ นิติศรวุฒิ  

72.  59134183-9 นำงสำวเบญญำภำ อำชีวะ  
73.  59134011-2 นำยปฐมพร บุญโห้  

74.  59134106-0 นำงสำวปณิชำ ไทยงำมศิลป์  

75.  59134100-3 นำงสำวปณิตำ โตด ี  

76.  59134173-0 นำงสำวปภัสสร ยวงสอน  
77.  59134070-8 นำยปรวีร์ ปัญจกิจไพบูลย์  

78.  59134090-6 นำยปวัน บุญอ ำนวยกิจ  

79.  59134083-1 นำงสำวปัณฑิตำ ดีรักษำ  

80.  59134159-9 นำงสำวปิยธิดำ พยุงทอง  

81.  59134084-9 นำงสำวพรรณธร เอ่ียมละออ  

82.  59134052-6 นำงสำวพรรษนันต์ มำกเจริญ  
83.  59134101-1 นำยพัฒนำ ศิริมำลัย  

84.  59134022-9 นำงสำวพัณณวดี สีบุญเรือง  

85.  59134125-0 นำยภัทรกร ภูชัยพฤกษ์  

86.  59134099-7 นำงสำวภัทรชำ พฤทธิไพฑูรย์  
87.  59134018-7 นำยภัทรพล ลิ่มระนำงกูร  

88.  59134184-7 นำงสำวภัทรำนิษฐ์ จิระสมบูรณ์  

89.  59134119-3 นำงสำวลีนำ บุญประสงค์  
90.  59134148-2 นำงสำวลูกศร ปุยพิมพ์  

91.  59134104-5 นำยวชิรวิทย์ ศรีสิริ  

92.  59134063-3 นำงสำววรินทร โตทิพย์  

93.  59134060-9 นำงสำววริศรำ นวนสำย  
94.  59134180-5 นำยวิน นิรันพรพุทธำ  

95.  59134177-1 นำยวิสุทธ์ิ ไหมชู  

96.  59134132-6 นำงสำวศวัสกมล จับจิตต์  

97.  59134044-3 นำงสำวศศิธร โอคุมำ  
98.  59134087-2 นำงสำวศำตพร เอ้ือประเสริฐจิตต์  

99.  56134194-2 นำงสำวโศภิษฐ์ อ่ ำบำงพลี  

100.  59134006-2 นำยสิรภพ แจ้งไพร  
101.  59134098-9 นำงสำวสิริกร วิจิตรจรัสกุล  

102.  59134142-5 นำงสำวสิริยำภรณ์ ชูศรี  

103.  59134126-8 นำงสำวสุกัยนะห์ ธนฮำม  

104.  59134121-9 นำยอธิพล ตั้งสรำลักษณ์  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

105.  59134097-1 นำยอธิศ ศุขสำยชล  
106.  59134038-5 นำงสำวอภิชญำ มหอมตพงษ์  

107.  59134012-0 นำยอรวิณ ชัยสิทธ์ิ  

108.  59134025-2 นำงสำวเอมประภำ นพวงศ์ ณ อยุธยำ  
 

4. ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต   
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุน่            จ านวน 70 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  59136002-9 นำงสำวชนิกำนต์ แก้วมี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  59136001-1 นำงสำวอินทรำณี ทองยิ้ม เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  59136019-3 นำงสำวปภำวดี มังสัง เกียรตินิยมอันดับ 1 
4.  59136008-6 นำยประจวบ แซ่เจียง เกียรตินิยมอันดับ 1 

5.  59136067-2 นำยปรำชญ์เปรื่อง พงษ์สังข์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

6.  59136009-4 นำยวรกันต์ ปิติสุนทร เกียรตินิยมอันดับ 1 

7.  59136010-2 นำงสำวกัลย์สุดำ วงศ์จันทร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

8.  59136702-4 นำยนรวิชญ์ ขะเดแย้ม เกียรตินิยมอันดับ 1 
9.  59136098-7 นำงสำวปำรวี ขุนทอง เกียรตินิยมอันดับ 1 

10.  59136069-8 นำงสำวธัญญลักษณ์ วัฒนวรวงศ์กุล เกียรตินิยมอันดับ 1 

11.  59136101-9 นำงสำวจันทิมำ ดีงำม เกียรตินิยมอันดับ 1 

12.  59136007-8 นำยณัฐ แสนรุ่งโรจน์ เกียรตินิยมอันดับ 1 
13.  59136044-1 นำงสำวภิญญดำ เกริกนิธิดล เกียรตินิยมอันดับ 1 

14.  59136014-4 นำงสำวพรรณภำ ชนะจันทร์แดง เกียรตินิยมอันดับ 2 

15.  59136068-0 นำงสำวนิธินันท์ รังสีวรพัฒน์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

16.  59136016-9 นำยภรัณยู เตียงเกตุ เกียรตินิยมอันดับ 2 

17.  59136074-8 นำงสำวก่ิงกำญจน์ หงษ์ยนต์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

18.  59136023-5 นำงสำวกัญญำณัฐ เทอดศรีศิลป์  
19.  59136065-6 นำยคุณำนนต์ เพ็ญทะเล  

20.  59136054-0 นำยจักรพงศ์ บุนนำค  

21.  59136073-0 นำยจิรกำล ไชยเกิด  

22.  59136046-6 นำงสำวจุฑำรัตน์ หอมหวล  
23.  59136034-2 นำยเจตนิธิ รัตน์แสงงำม  

24.  59136035-9 นำงสำวฉันทิสำ วงศ์วำร  

25.  59136072-2 นำงสำวชวิศำ เทศวิเชียรชัย  
26.  59136701-6 นำยชินวัตร รวมพร  

27.  59136045-8 นำงสำวณฐวรรณ ยะใจ  

28.  59136059-9 นำงสำวณปภำ สมัครธรรม  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

29.  59136020-1 นำงสำวณัชชำ โตลิ  

30.  59136047-4 นำงสำวณัฏฐ์ชรินทร์ พันธะลิ  
31.  59136095-3 นำยณัฐพงศ์ ชัยศุภลักษณ์  

32.  59136017-7 นำงสำวณัฐรีญำ ลอมเศรษฐี  

33.  58136006-2 นำยณัฐวุฒิ หงษ์วงศ์  

34.  59136079-7 นำยธนภน วำยุรักษ์  
35.  58136039-3 นำยธนวัฒน์ โหว  

36.  59136018-5 นำงสำวธนัชพร ช้ำงแก้ว  

37.  59136062-3 นำยธนำกร เอ่ียมกลัด  
38.  59136090-4 นำยธนำธิป จำงวณิชย์  

39.  59136063-1 นำงสำวธนำภำ กิติลำภ  

40.  57136712-7 นำยธนิยะ จึงสัจจะ  

41.  59136106-8 นำงสำวธัญญวดี หวังจงมีชัยกุล  
42.  59136104-3 นำงสำวธัญญำรัตน์ สร้อยสุวรรณ  

43.  59136085-4 นำงสำวธันยพร สมัคสิกิจ  

44.  59136116-7 นำงสำวธิติยำ ดิลกวิทยวงศ์  

45.  59136050-8 นำยธีรวัฒน์ ตั้งจิตรชอบ  

46.  59136081-3 นำยนัฐพงศ์ อุทัยศรี  

47.  59136025-0 นำงสำวนันท์ธนำดำ ไกรสวัสดิ์ธำดำ  
48.  59136103-5 นำงสำวนัสริน สำและ  

49.  59136022-7 นำยนิธิพัชญ์ บรมัตถ์  

50.  59136057-3 นำยพงศ์ทัต สิริคุณวุฒิ  

51.  59136109-2 นำงสำวพรทิพย์ อธิบุณยศิริโชค  
52.  59136026-8 นำงสำวพัชรนันท์ อำนุภำพ  

53.  59136077-1 นำงสำวพิชชำนันท์ พงศ์ตระกำรพัฒน  

54.  59136703-2 นำยพีระชัย ชอบพิมำย  
55.  59136030-0 นำยมณฑล ดิษฐี  

56.  59136108-4 นำงสำวมธุรส จงจอหอ  

57.  59136038-3 นำงสำวมัชชำรวำรี ลิ้มพูนพนำ  

58.  57136711-9 นำยรชต ศรียุกต์รัตน์  
59.  59136113-4 นำงสำวรักชนก จิตบัญญัติ  

60.  59136028-4 นำงสำวเรนะ อิโซดะ  

61.  59136032-6 นำงสำวลลิตำ จระกำ  

62.  59136096-1 นำงสำววณัสนันท์ ก ำมะหยี่  
63.  59136037-5 นำยวรรณทยำ แวงวรรณ  

64.  59136027-6 นำงสำวศศิวิมล ทิพยเนตร  

65.  59136005-2 นำยเศรษฐศิริ เหล่ำนพกุล  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

66.  57136034-6 นำงสำวสิตำนันต์ ภำคฉำย  

67.  59136021-9 นำงสำวสุพพัตรำ ตำลประไพ  
68.  59136088-8 นำยอดิเทพ จำรุรัตน์  

69.  59136039-1 นำงสำวอภิสรำ คงศิริ  

70.  59136114-2 นำงสำวอมรรัตน์ วรรณวงษ์  
 

5. ปริญญาบัญชีบณัฑิต   
สาขาวิชาการบัญช ี               จ านวน 66 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  59135001-2 นำงสำวกมลวรรณำ สุมำมำลย์ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  59135002-0 นำยพีรวัส เลำหวิวัฒนวงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 
3.  59135047-5 นำงสำวอมรำพร เตียงลัดดำวงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  59135031-9 นำงสำวปรียำพร พันธเสน เกียรตินิยมอันดับ 1 

5.  58135050-1 นำงสำวนันพสำ โพธ์ิพฤกษ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 
6.  59135078-0 นำงสำวหทัยรัตน์ ยิ้มละมัย เกียรตินิยมอันดับ 1 

7.  59135014-5 นำงสำวมำริษำ รุ่งทิวำกรอุทัย เกียรตินิยมอันดับ 1 

8.  59135015-2 นำงสำวกรกช กรรณสูต เกียรตินิยมอันดับ 1 
9.  59135028-5 นำงสำวนพรัตน์ แสนเจริญ เกียรตินิยมอันดับ 1 

10.  59135050-9 นำงสำวณัฐชยำ ดีเคำรพคุณ เกียรตินิยมอันดับ 1 

11.  59135038-4 นำงสำวภัสรัตน์ หอมสนิท เกียรตินิยมอันดับ 1 

12.  59135092-1 นำงสำวชนิตำ ตรีสรำนันท์ เกียรตินิยมอันดับ 1 
13.  59135061-6 นำงสำวอนงค์พร พรหมสวัสดิ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

14.  59135013-7 นำยณัฐวัฒน์ นพคุณทอง เกียรตินิยมอันดับ 2 

15.  59135052-5 นำงสำวญำณีกำนต์ เทียนหม่ืนไวย์ เกียรตินิยมอันดับ 2 
16.  59135012-9 นำงสำวฉินิดำ บุญช่วย เกียรตินิยมอันดับ 2 

17.  59135094-7 นำงสำวณัชชำ อำรยะวงศ์ชัย เกียรตินิยมอันดับ 2 

18.  59135006-1 นำยธนิก มนูทัศน์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

19.  59135103-6 นำงสำวสุดำนันท์ ลีลำพัฒนำกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2 
20.  59135049-1 นำงสำวกวินธิดำ โพธ์ิเงิน  

21.  58135024-6 นำงสำวกวิสรำ ตรงตั้งเตชะสี  

22.  59135020-2 นำงสำวกำนต์ธิดำ เจริญสุทธิกุล  

23.  59135027-7 นำยกิตติรัตน์ ชุนำศรี  
24.  58135008-9 นำยกุลธร นิวัฒน์วำสน์  

25.  58135023-8 นำยจิรำยุส อำนัน  

26.  59135042-6 นำยจุลจิตต์ นำงทิน  
27.  59135100-2 นำยไชยพจน์ แจ่มกระจ่ำง  

28.  59135053-3 นำยฐำกูร รัตนมโนธรรม  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 
29.  59135079-8 นำงสำวณัฎฐำพร ว่องประสบโชค  

30.  59135107-7 นำงสำวณัฐชำ ไพโรจน์  

31.  59135075-6 นำงสำวณัฐฌำ ศรีธำน ี  

32.  59135081-4 นำงสำวตติยำ เจริญไชย  

33.  59135051-7 นำยธนกร เวทวัฒนำพิบูล  

34.  58135063-4 นำงสำวธนัญญำ วัฒนศิลป์วรชัย  

35.  59135021-0 นำงสำวธนำภำ ลีวงศ์วัฒน์  

36.  59135106-9 นำงสำวธวัลรัตน์ อุตตรนคร  

37.  59135036-8 นำงสำวธิดำรัตน ์ ธรรมกิจ  

38.  58135060-0 นำยธิต ิ เธียรมนตรี  

39.  59135076-4 นำยธีรดำ ล้ีเจริญ  

40.  59135093-9 นำงสำวธีรำพร ใจรักษ์  

41.  59135086-3 นำงสำวนะดำ สมำนเช้ือ  

42.  59135017-8 นำงสำวเบญจรัตน์ อนุพันธ ์  
43.  59135091-3 นำงสำวพร ตระหนักวิเศษกุล  

44.  59135035-0 นำงสำวพรรณธร จอมแปงทำ  

45.  59135026-9 นำงสำวพิมพ์ผดำ พูนพิพัฒน์  

46.  59135009-5 นำงสำวพิรญำณ์ โสติพันธ์  

47.  59135039-2 นำงสำวเพชรลดำ พุ่มพวง  

48.  59135080-6 นำยภวะกฤด ลลิตพุฒิโชค  

49.  59135046-7 นำยภัทรนันท ์ นำคสิงห์  

50.  58135075-8 นำงสำวเมทิกำ กุลไกรพีระ  

51.  59135085-5 นำยเมธัส นิติศรวุฒิ  

52.  59135007-9 นำงสำวรุ่งไพลิน ศิวิโรจน์  

53.  59135098-8 นำงสำววรกมล วงษ์สันต์  

54.  59135010-3 นำยวิษณุ พฤติทัศน์  

55.  59135108-5 นำงสำวศศิชำ วิไลเลิศศิลป์  

56.  59135041-8 นำยศุภณัฐ ศิริลักขณำนันท์  

57.  58135019-6 นำงสำวสรัลนุช วงศ์จริยกุล  

58.  59135018-6 นำงสำวสัจจำพร วำณิชย์อังศุชล  

59.  59135025-1 นำงสำวสิริภัสสร แสงสง่ำ  

60.  59135062-4 นำยสุภนัย ลักษณะวิโรจน์  

61.  59135057-4 นำงสำวสุภัทรำ วนิชเวชำรุ่งเรือง  

62.  59135011-1 นำงสำวอนัญญำ ยิ้มประเสริฐ  
63.  59135059-0 นำงสำวอภิชญำ ทรงศิริ  

64.  59135056-6 นำยอรรถพล เภอรักษ์  

65.  59135060-8 นำยอำกิระ ฮิรำโอะ  

66.  59135073-1 นำงสำวอำภำวรรณ ดิลกสัมพันธ์  
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รำยช่ือบณัฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 

 
คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ        รวม 221 คน 
 

ระดับปริญญาโท  ส าเร็จการศึกษารวมจ านวนทั้งสิ้น 10 คน ดังน้ี  
1. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ             จ านวน 10 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ เกียรตินิยม 
1.  1863150031 นำงสำวสุพิตำ วิพัฒน์กิจไพศำล เกียรตินิยมเหรียญทอง 

2.  1863110043 นำงสำวฐำปะนีย์ สำมัคคี เกียรตินิยม 
3.  1863110373 วิวรรธภ์ ทองโชติฉัตร เกียรตินิยม 

4.  1863110126 ณัฐภัทร พิตรปรีชำ เกียรตินิยม 

5.  1863110159 นำงสำวณัชชำ ซำวปิง  

6.  60631008-4 นำงสำวภรภัทร อิทธิไพศำล  
7.  58632003-8 ภำนุพงศ์ ซ่ือภักดี  

8.  60632009-1 นำงสำววรงรอง ศรีศิริรุ่ง  

9.  1863110175 นำยศุภโชค เกียรติกิติกูล  

10.  60631001-9 นำยสห ธิติถำมวัต  
 

ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษารวมจ านวนทั้งสิ้น 211  คน ดังน้ี  
 
 

1. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ               จ านวน 64 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ เกียรตินิยม 
1.  59121001-8 นำยศตพร ตันติสุขำรมย์ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  59121099-2 นำยณัฐกร เทศทอง เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  59121014-1 นำยศุภณัฐ พสุธำนันท์ เกียรตินิยมอันดับ 1 
4.  59121003-4 นำงสำวณัชชำ ศิริเจริญวัฒน์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

5.  59121100-8 นำยสรัล กิจเจริญ เกียรตินิยมอันดับ 1 

6.  59121047-1 นำยศรัณย์พงศ์ กิตติวัจน์เมธี เกียรตินิยมอันดับ 1 

7.  59121019-0 นำงสำวปวีณ์นุช พิภพภิญโญ เกียรตินิยมอันดับ 1 
8.  59121007-5 นำยชวัลวิทย์ โกวิทเสถียรชัย เกียรตินิยมอันดับ 1 

9.  59121701-3 นำงสำวนงณภัส จิรัฐพล เกียรตินิยมอันดับ 2 

10.  59121094-3 นำยภควัตร เจริญภำณุพงษ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ เกียรตินิยม 
11.  59121101-6 นำยปวรินทร์ คุณเอนก เกียรตินิยมอันดับ 2 

12.  59121011-7 นำยสรสิช แพทอง เกียรตินิยมอันดับ 2 
13.  59121103-2 นำยภัทรพงศ์ ไกรรวีวิทย์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

14.  57121072-3 นำยณัฐศักย์ เวชประสิทธ์ิ เกียรตินิยมอันดับ 2 

15.  59121087-7 นำยคเณศ ทรัพย์อ ำนำจ  

16.  57121079-8 นำยจิรำยุส เปี่ยมสุวรรณ  
17.  58121115-8 นำยชนธรรม พงศ์พำณิชย์  

18.  59121079-4 นำยชนสรณ์ ศิรินุพงศ์  

19.  59121006-7 นำงสำวชมพูนุท ชื่นชม  

20.  59121105-7 นำยชวิศ ภูริพัฒน์  
21.  58121096-0 นำยชัชกวิน ท้ำวฬำ  

22.  59121061-2 นำงสำวชุติกำญจน์ มะลีแก้ว  

23.  59121034-9 นำยณัฐชนน หงษ์กง  
24.  59121021-6 นำยณัฐนนท์ สุขสันติภำพ  

25.  59121045-5 นำยณัฐพล ภำษีรอด  

26.  59121054-7 นำยทวีรัชต์ ข ำสุวัฒน์  

27.  59121043-0 นำงสำวธนวรรณ ธนำฤดี  
28.  58121070-5 นำยธนำกร หวังจิตร์  

29.  59121095-0 นำยธรำวัฒน์ ศิวำโมกข์  

30.  58121049-9 นำยธีรพันท์ บุญเสริมศิริ  
31.  59121074-5 นำยธีระพงษ์ ไชยเมืองชื่น  

32.  59121091-9 นำยนพณัฐ ปฏิภำคศิริ  

33.  59121088-5 นำยนัทธพล สุระบัญชำกำร  

34.  59121020-8 นำยนิรุช ตีรถะ  
35.  59121055-4 นำยปกรณ์ เฮงเจริญ  

36.  59121027-3 นำยปฏิภำณ มีมงคล  

37.  58121015-0 นำยปัณณรุจน์ ภัทรวิไชยวงศ์  

38.  59121015-8 นำงสำวปำนฉัตร ศรีเฟื่องปรำงค์  
39.  59121067-9 นำยปิติวัฒน์ จงดีไพศำล  

40.  59121041-4 นำยปิยะโชค สนน้อย  

41.  58121100-0 นำยพรเทพ แซ่ตั้ง  

42.  59121109-9 นำยพลชัย ตันตรำสัย  

43.  59121010-9 นำยพิจัยพัฒน์ อัครปรำโมช  
44.  59121008-3 นำงสำวพิมชนก กมลอมรบุตร  

45.  58121095-2 นำยพิรษร อัครวุฒิ  

46.  59121084-4 นำงสำวภรภัทร กรวรทิพย์  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ เกียรตินิยม 
47.  59121052-1 นำยภำสวิชญ์ มูลกัน  

48.  59121018-2 นำยรฐนนท์ กำญจนพรหม  
49.  57121805-6 นำยรัชพล นันท์พิพัฒน์  

50.  59121802-9 นำยรุ่งโรจน์ ศิริภำกรชัย  

51.  58121804-7 นำยวงศกร บุญเกิด  
52.  59121009-1 นำยวงศพัทธ์ วรรณพฤกษ์  

53.  59121053-9 นำยวรมงคล งำมบุญฤทธ์ิ  

54.  58121062-2 นำยวรำกร บัวรอด  

55.  59121066-1 นำงสำววิภำกูล เเสนสุข  
56.  59121104-0 นำงสำววิมลรัตน์ อ่อนแสง  

57.  59121040-6 นำยวิศรุต โสมะภีร์  

58.  59121058-8 นำยศิระพฤฒิ ไวยบูรณ์  
59.  59121049-7 นำยศิวะพันธ์ จิวรรจนะศิริ  

60.  59121063-8 นำยศุภณัฐ ปำนจันทร์ดี  

61.  58121048-1 นำยเสกข์ ธนำฐิติมำ  

62.  58121089-5 นำยอติชำต ศรชฎำ  
63.  59121073-7 นำยอติวิชญ์ จันทบุตร  

64.  59121026-5 นำยอัครนนท์ ปิยะอัศวจินดำ  
 

2. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย         จ านวน 118 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ เกียรตินิยม 
1.  59122002-5 นำงสำวเมธิยำ มนต์บุรีนนท์ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  59122016-5 นำงสำวธนัญญำ จุลมุน เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  59122088-4 นำยภำณุทัต รัชฏสุวรรณ เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  59122159-3 นำยศุภณัฐ เจริญวงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 
5.  59122027-2 นำงสำวภุมรินทร์ เตียงพำณิชย์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

6.  59122030-6 นำยชุติภำส บ่อทรัพย์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

7.  59122084-3 นำงสำวณัฐชยำ บุญยะลีพรรณ เกียรตินิยมอันดับ 1 
8.  59122012-4 นำงสำววำริ ภำกรเสถียร เกียรตินิยมอันดับ 1 

9.  59122046-2 นำยธัญธวัช แก้ววิชิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

10.  59122001-7 นำงสำวธัญณนันณ์ รุ่งเจริญไพศำล เกียรตินิยมอันดับ 1 

11.  59122061-1 นำงสำวธวัลรัตน์ เกษะประกร เกียรตินิยมอันดับ 1 
12.  59122151-0 นำงสำวกนกพร สุวำนิโช เกียรตินิยมอันดับ 1 

13.  59122112-2 นำงสำวปภำนันท์ รวมทรัพย์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

14.  59122079-3 นำงสำวปำนชนก แก้วจินดำ เกียรตินิยมอันดับ 1 
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ เกียรตินิยม 
15.  59122100-7 นำงสำววรนำฎ ทับเจริญ เกียรตินิยมอันดับ 1 

16.  59122013-2 นำงสำวพำขวัญ ยุพิน เกียรตินิยมอันดับ 1 
17.  57122019-3 นำงสำวกรณ์ศิพัฒน์ ธัญลักษณำกุล เกียรตินิยมอันดับ 1 

18.  59122145-2 นำยแสงแก้ว รังสิวณิชพงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

19.  59122040-5 นำยกันต์ธีร์ เจริญเศรษฐศิลป์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

20.  59122023-1 นำงสำวพรนภัส สุทธิอภิรักษ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 
21.  59122074-4 นำงสำวนวภัทร นำหนองตูม เกียรตินิยมอันดับ 2 

22.  59122017-3 นำงสำวอำรียำ นิลศรี เกียรตินิยมอันดับ 2 

23.  59122059-5 นำยคุณำนนต์ บุญเติม เกียรตินิยมอันดับ 2 

24.  59122118-9 นำงสำวเบญจมำศ นวลปักษี เกียรตินิยมอันดับ 2 
25.  59122116-3 นำยพงศ์สัน แสนมำโนช เกียรตินิยมอันดับ 2 

26.  59122019-9 นำงสำวพรกนก คงนคร เกียรตินิยมอันดับ 2 

27.  59122121-3 นำยวรวรรธ รัตนวิจิตรำศิลป์ เกียรตินิยมอันดับ 2 
28.  59122106-4 นำงสำวพิมพ์นภัส เหลืองเป็นทอง เกียรตินิยมอันดับ 2 

29.  59122009-0 นำยสิรวิชญ์ นันทจันทูล เกียรตินิยมอันดับ 2 

30.  59122128-8 นำงสำวไอศิญำ เรืองบุญ เกียรตินิยมอันดับ 2 

31.  59122076-9 นำยเปรมทัต หวังวิชำ เกียรตินิยมอันดับ 2 
32.  59122701-2 นำยธรรมวิทย์ พรใบหยก เกียรตินิยมอันดับ 2 

33.  59122117-1 นำยพูลก์สัณ แสนมำโนช เกียรตินิยมอันดับ 2 

34.  59122114-8 นำงสำวลีลนุช สำยสุวรรณะ เกียรตินิยมอันดับ 2 
35.  59122024-9 นำยธีร์ เลือดไทย เกียรตินิยมอันดับ 2 

36.  59122044-7 นรำวิชญ์ แก้วจีน เกียรตินิยมอันดับ 2 

37.  59122091-8 นำงสำวรวิสรำ นภำวิชยำนันท์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

38.  58122702-2 นำยนิธิศ มนต์บุรีนนท์ เกียรตินิยมอันดับ 2 
39.  59122043-9 นำยศุภมิตร กำญจนวงศ์วณิช เกียรตินิยมอันดับ 2 

40.  59122020-7 นำยอำนนท์ ปำนรักษำ เกียรตินิยมอันดับ 2 

41.  59122164-3 นำงสำววิรำพร ไพจิตร เกียรตินิยมอันดับ 2 

42.  59122025-6 นำยกฤษดำ ชำติภูธร  
43.  59122154-4 นำยก้องภพ ชุติวิทูรชัย  

44.  59122029-8 นำยก้องภพ สมภำร  

45.  59122147-8 นำยกัญจพัฒน์ ทรงสิทธิพรชัย  
46.  59122077-7 นำยกันต์ธีภพ หัตถำ  

47.  59122092-6 นำงสำวกุลกำนต์ สิงห์ทอง  

48.  59122031-4 นำยคณุตม์ ปำนแย้ม  

49.  55122026-2 นำยจักรชลัช เพ็ญไพรัตน์กุล  
50.  59122037-1 นำยจำรุพงษ์ สุธิกุลไพบูลย์  

51.  58122116-5 นำยจิระพงศ์ อุไพศิลป์สถำพร  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ เกียรตินิยม 
52.  58122802-0 นำยฉัตรดนัย มูลละ  

53.  58122057-1 นำยชนพัฒน์ ชีรำกำวำ  

54.  59122119-7 นำยชยพัทธ์ ทองคง  

55.  59122127-0 นำยชวกร เวฬุวนำรักษ์  

56.  59122035-5 นำยชัชชล คงเอียด  
57.  59122010-8 นำยชัยเภรี สุนทรประสำท  

58.  59122070-2 นำงสำวเชำวนำถ เชำว์กิตติโสภณ  

59.  59122067-8 นำยไชยณรงค์ สิทธิวิรขจร  

60.  58122094-4 นำยไชยภัทร ชยันต์ลำโภ  
61.  59122080-1 นำยไชยวัฒน์ เดโชเกียรติถวัลย์  

62.  59122052-0 นำงสำวญัสมิน บินโซดำโอะ  

63.  59122104-9 นำยญำณโรจน์ อู่ประไพ  
64.  59122143-7 นำงสำวญำดำ มหำผำสุกวัฒน์  

65.  59122130-4 นำยฐิติกร พึ่งค ำ  

66.  59122134-6 นำยณัชพล ดิสนีเวทย์  

67.  59122099-1 นำงสำวณัฐฐำ นำคะอภิ  
68.  59122095-9 ทิชำนนท์ จันทนมุข  

69.  59122038-9 โทโมคิ กีรติ มำเอคำวำ  

70.  59122068-6 นำงสำวธนกร ชูเมือง  

71.  58122079-5 นำยธนพล วัฒนำกูล  
72.  59122083-5 นำยธนภูมิ คงทน  

73.  59122089-2 นำยธนำนน เขียวตอง  

74.  57122083-9 นำยธนำวุฒิ วงศ์วิโรจน์ธนำ  
75.  58122089-4 นำยธรำเทพ จันทร์แก้ว  

76.  59122004-1 นำยธัญธร สำมำรถ  

77.  59122115-5 นำงสำวธัญวรรณ บุญสวัสดิ์กุลชัย  

78.  59122702-0 นำยธิติวุฒิ สุขอุ้ม  

79.  59122041-3 นำยธีรเมธ อมรธีรสรรค์  

80.  59122109-8 นำยนพดล ชูจรรยำ  
81.  59122806-9 นำยนพรุจ จุลพงษ์  

82.  59122163-5 นำงสำวนันธิกำ เอกสิทธ์ิธำรำกร  

83.  59122048-8 นำงสำวนิติรัตน์ ตำใจ  

84.  59122108-0 นำยบดินทร์ ตันวิเชียร  
85.  59122103-1 นำงสำวประภัสสร คุ้มไพศำลกิจ  

86.  59122071-0 นำงสำวปรำณปริยำ พลำยเเก้ว  

87.  59122082-7 นำยปุณณัตถ์ สุวรรณบดินทร์  

88.  59122157-7 นำงสำวปุณยวีร์ คูศิริรัตน์  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ เกียรตินิยม 
89.  57122084-7 นำยพงศธร ศิริวรรณวัฒนำ  

90.  59122054-6 นำยพนิตพร เทพสำธร  

91.  59122032-2 นำยพสธร จิตรประสงค์  

92.  58122101-7 นำยพิชชญำน ปำลกะวงศ์  

93.  59122135-3 นำงสำวพิมพ์พจี อัมฤทธ์ิ  
94.  59122152-8 นำยพิสิฐ กิตติพุทธพิมพ์  

95.  59122153-6 นำยภูชัสส์ ชีพัฒน์  

96.  59122113-0 นำยภูมิ ฉันทไกรวัฒน์  

97.  59122124-7 นำงสำวภูษิดำ จ ำลอง  
98.  59122086-8 นำยยศสมบูรณ์ ประชุมศรี  

99.  59122165-0 นำยยู รัชตนันทวัชระ  

100.  59122050-4 นำงสำววรกมล พรหมพันธ์ุใจ  
101.  59122098-3 นำยวรำยุทธ บุญผ่อง  

102.  59122042-1 นำงสำววำสิตำ ปิ่นทองทิพย์  

103.  59122131-2 นำยวิชญ์พล อุยะนันทน์  

104.  58122115-7 นำยวีรภัทร ดอนทิพย์ไพร  
105.  59122133-8 นำงสำวศศิธิกำนต์ พันธิวำนนท์  

106.  59122047-0 นำยศิลป์ สมบุญ  

107.  59122073-6 นำยศิวัช ลู่วีระพันธ์  

108.  59122149-4 นำยศุภกฤต ศรีนวล  

109.  59122105-6 นำยสหรัฐ สุวรรณบุบผำ  

110.  59122169-2 นำยสิทธิณัฐ สุวรรณสิทธ์ิ  

111.  59122122-1 นำยสิทธิพัฒน์ ไกรสอำด  

112.  59122015-7 นำงสำวอภัสนันท์ วรเศรษฐ์สุนทร  

113.  59122101-5 นำยอภิวิชญ์ ไชยสุวรัตน์  

114.  59122081-9 นำยอภิสิทธ์ิ เนียมหอม  

115.  59122056-1 นำงสำวอัจฉริยำ จันทร์ไทย  

116.  59122125-4 นำยอำนันท์ โสตถินิรันดร  

117.  59122158-5 นำยอุกฤษฎ์ สุรัชตชัยพงศ์  
118.  59122090-0 นำยเอกรัตน์ วงศ์ทองศรี  
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3.  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ          จ านวน 29 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกลุ เกียรตินิยม 
1.  59123055-2 นำงสำวกัญภัคภัชสร ภำคสุวรรณ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  59123040-4 นำงสำวธนัฏย์ศรณ์ รัตนโกวิน เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  59123058-6 นำงสำวศุภสรำ อำษำ เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  59123002-4 นำยธีริทธ์ิ ศิริยนตระกำล เกียรตินิยมอันดับ 1 

5.  59123001-6 นำยญำณภัทร ทินกรรัศมี เกียรตินิยมอันดับ 2 

6.  59123007-3 นำงสำวรุจีรัตน์ น้อยปรีชำ เกียรตินิยมอันดับ 2 
7.  59123038-8 นำยกช เกียรติธีรชัย  

8.  58123704-7 นำยกรภัทร์ อำชำปรำโมทย์  

9.  59123016-4 นำงสำวกรรณิกำร์ ทองเต็ม  

10.  59123032-1 นำยก้องภพ โทรดิฎฐกุล  
11.  59123050-3 นำงสำวกุลนิภำ อภิรัตน์มนตรี  

12.  58123805-2 นำยชนธวัช  ตั้งหม่ันกิจ  

13.  58123802-9 นำงสำวณัฏฑิกำ เอ่ียมพุฒ  
14.  59123011-5 นำยดนัยภัทร สิงห์โต  

15.  56123805-6 นำยทศพร วงษ์ระบิลนำม  

16.  58123804-5 นำยธนโชติ กิตติชัยเจริญ  

17.  59123056-0 นำยปฏิวัติ พันธ์เมธำฤทธ์ิ  

18.  58123010-9 นำยปัญญำ อนุรักษ์ธรรม  

19.  57123021-8 นำยภำณุวัส มะลิอ่อง  

20.  55123059-2 นำงสำวภูวรินทร์ นุชชม  
21.  58123037-2 นำยวรินทร เยี่ยงยงพันธ์ุ  

22.  59123017-2 นำยวศิน เพชรมณีวรรณ  

23.  59123008-1 นำงสำวศิวดำ สำยหยุด  
24.  59123047-9 นำยศุภณพัชญ์ นนตกร  

25.  59123702-9 นำยสิทธิโชติ เฉียบแหลม  

26.  57123704-9 นำยสุพัฒนกิต วรรณสุข  

27.  58123706-2 นำยสุรัตน์ ต่อศักดิ์สิริ  
28.  58123701-3 นำยอรรถวุฒิ ประทุมรัตน์  

29.  59123034-7 นำยอำณัติชัย ศรีธรรมมำ  
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รำยช่ือบณัฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

 
 

คณะวิศวกรรมศำสตร์               รวม 293 คน 
 

ระดับปริญญาโท   ส าเร็จการศึกษารวมจ านวนทั้งสิ้น 15 คน ดังน้ี  
 

1. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม                                         จ านวน 15 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  1861110011 นำยพงษสวัสดิ์ ดีโคตร เกียรตินิยมเหรียญทอง 

2.  1861110169 นำยธณวิน ม่ันสกุล เกียรตินิยม 
3.  1861110037 นำงสำวเพ็ชรรัตน์ ธรรมญำณรังสี เกียรตินิยม 

4.  1861110151 นำงสำวฤชุดำ กัลกะ เกียรตินิยม 

5.  1861110029 นำยณัฐวัฒน์ ท่ำพยำพัฒนกุล เกียรตินิยม 

6.  60642010-7 นำยกำนต์ วัฒนวิจิตร  
7.  1861110045 นำยณัฐวุฒิ จินดำลัทธ  

8.  59641011-8 นำยพงษ์นรินทร์ บุญล้ ำเลิศ  

9.  60641012-4 นำยพรชัย ถิรชีวิน  

10.  59641014-2 นำยพรรษธร เล็กบุญญำสิน  

11.  60641015-7 นำยภีรเดช สำยเสริมศักดิ์  

12.  58641004-5 นำงสำววรรษมนต์ ชมจิตร  
13.  59642003-4 นำยวรุตม์ ถนอมวรสิน  

14.  58641008-6 นำยสมชำย พำนิชเจริญ  

15.  60641002-5 นำยอรรถพันธ์ จันทรกำนต์สกุล  
 

ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษารวมจ านวนท้ังสิ้น 278 คน ดังนี้  
1.  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์                                    จ านวน 84 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  59111702-3 นำงสำวณัฐนรี อภินันทนพงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  59111012-7 ชนัญญำ อภิณหสมิต เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  59111008-5 นำยชยุตม์ หอบรรลือกิจ เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  59111009-3 นำงสำวณิชำรีย์ สุธนอดิศรวงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

5.  59111022-6 นำยจงศักดิ์ ผำกเปี้ย เกียรตินิยมอันดับ 1 

6.  59111072-1 นำยเศรษฐำ โกมลวิศิษฏ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

7.  59111109-1 นำยปฏิภำณ รุ่งสีอ ำพันทอง เกียรตินิยมอันดับ 2 

8.  59111016-8 นำยปวีณ์กร ฉิมฉ่ ำ เกียรตินิยมอันดับ 2 
9.  59111023-4 นำยสรพล ณ ล ำปำง เกียรตินิยมอันดับ 2 

10.  59111145-5 นำงสำวนภำดล สิทธิจินดำ เกียรตินิยมอันดับ 2 

11.  59111801-3 นำยกรวิชญ์ จันทร์ประไพภัทร  

12.  58111084-8 นำยกัญพันธ์ุ วัชรศิลป  
13.  59111114-1 นำงสำวกันต์กนิษฐ์ ธีรสกุลวงศ์  

14.  58111018-6 นำยกันต์ธร ธีรำนุตร  

15.  59111124-0 นำยกิตติณัฏฐ์ สิงหนำท  
16.  56111022-2 นำยเกียรติศักดิ์ พรหมชำติ  

17.  59111062-2 นำยคมสันต์ ตรีสูนย์  

18.  59111094-5 นำงสำวจิรำภรณ์ แก้วผดุง  

19.  59111085-3 นำยจีรวุฒิ พูลศรี  
20.  59111116-6 นำงสำวจุฑำภรณ์ ค ำพุธ  

21.  59111703-1 นำงสำวจุฑำรัตน์ ลิ่มสุวรรณ  

22.  59111032-5 นำยเจนณรงค์ ทีทรง  

23.  59111035-8 นำยฉัฐพล จริงวัฒนเศรษฐ  

24.  56111701-1 นำยฉัตริน ตระกูลเรืองวิเศษ  

25.  58111055-8 นำยเฉลิมเกียรติ เนตรบำงเพรียง  

26.  59111100-0 นำงสำวชลชนก หลกภิชำติ  

27.  59111131-5 นำยชัชวำล ค ำนวล  

28.  59111092-9 นำยชำติยะ เทพสุธรรม  

29.  59111021-8 นำยณรงค์ฤทธ์ิ ประสิทธ์ิเกตุกรรณ์  

30.  59111078-8 นำยณัชพล พรหมสุวรรณ์  

31.  59111083-8 นำยณัฐภัทร ช่ำงเรือ  

32.  59111014-3 นำงสำวณัฐมล เพ็ชรแก้ว  

33.  59111140-6 นำงสำวณัฐสุดำ ประเสริฐสกุลกิจ  
34.  59111018-4 นำยธนกฤต โตชัย  

35.  59111701-5 นำยธนดล กำญจนคีรีธ ำรง  

36.  59111107-5 นำยธนพงษ์ วิชิตสุวรรณ  

37.  59111070-5 นำยธนพัฒน์ ทองวิลัย  
38.  59111088-7 นำยธนำธิป โกมลหิรัณย์  

39.  59111134-9 นำยธวัชชัย จงคำ  

40.  59111061-4 นำงสำวธัญญ์ธัชช์ ตีรถะ  
41.  59111011-9 นำงสำวธัญลักษณ์ ตั้งอิษฎ์นันทน์  

42.  59111033-3 นำยธีธัช ชินวงศ์อมร  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

43.  59111099-4 นำยธีรทัศน์ สำรโน  

44.  59111123-2 นำยธีรภัทร กำญจนภูษิต  

45.  59111138-0 นำยธีรภัทร อำรยวงศ์  
46.  59111122-4 นำถฤดี แซ่อ่อง  

47.  59111095-2 นำยนิธิศ โกมำสถิตย์  

48.  59111091-1 นำยบุญยกร รักธัญญำกำร  
49.  59111086-1 นำยปภินวิทย์ บุญซ่ือ  

50.  56111094-1 ประภำวรรณ อนุลีจันทร์  

51.  59111089-5 นำยปิติ พินิจจินดำวงษ์  

52.  57111030-3 นำยพศวีร์ อนันต์ประกฤติ  
53.  57111706-8 นำยพิทวัส ตันกิจจำนนท์  

54.  59111010-1 นำงสำวพิมสิริลักษณ์ กองทรัพย์  

55.  59111080-4 นำยพีรณัฐ พัฒนำสิทธิเสรี  
56.  59111049-9 นำยภัทร เทศพิทักษ์  

57.  59111113-3 นำยภำณุวัตร ประจ ำแถว  

58.  59111097-8 นำยภำสกร ธเนศวำณิชย์  

59.  59111103-4 นำยภูธวัฒน์ สิงธิมำตร  
60.  58111152-3 นำยภูมิกิติ  ฟูเกียรติ  

61.  59111068-9 นำงสำวมณีจักษ์ สมศรีแสง  

62.  59111148-9 นำงสำวมัณฑนำ สวัสดี  

63.  59111084-6 นำงสำวมินตรำ ปองรักษ์  
64.  57111043-6 นำยยุทธพิชัย พันธุมำศ  

65.  59111075-4 นำยยุทธิชัย รำชวงษำ  

66.  59111120-8 นำงสำวเยำวเรศ โพธ์ิเงิน  
67.  58111101-0 นำยวรวุฒิ วงษ์มิตรแท้  

68.  59111066-3 นำยวิฆเนศ ศรีโชต ิ  

69.  59111132-3 นำงสำววิภำดำ อัครเบญจสิริ  

70.  59111057-2 นำยวีรภัทร วำจำดี  
71.  58111142-4 นำยวีระชัย กวีวุฒิศิลป์  

72.  59111041-6 นำยวุฒิชัย บุ้งทอง  

73.  59111074-7 นำยวุฒิพงศ์ สมคุณำกรกุล  

74.  57111082-4 นำยศิวกร ชุ่มเชื้อ  
75.  59111069-7 นำยศุภโชค สิงหำ  

76.  59111073-9 นำงสำวศุภัสสรำภ์ อภิโชติธนะศักดิ์  

77.  59111090-3 นำยสิรดนัย ชลภูมิ  
78.  57111103-8 นำยสิรวิชญ์ จ ำปำแก้ว  

79.  59111031-7 นำยสุทธิพงศ์ รัตนวิจิตร  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

80.  59111082-0 นำยเสฎฐวุฒิ จิรสุขเมธำกุล  

81.  59111030-9 นำงสำวอทิตติยำ ปิ่นทองค ำ  
82.  59111043-2 นำยอัครเดช บำงสร้อย  

83.  59111020-0 นำยอัตถพนธ์ อินทร์เทศ  

84.  59111058-0 นำยเอกตินนท์ ใจสมัน  
 

2. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต                                                                      จ านวน 32 คน 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  59112002-7 นำยพงศ์กรณ์ มีลำภโชติพงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  59112001-9 นำยเมธัส เปลี่ยนข ำ เกียรตินิยมอันดับ 1 
3.  59112003-5 นำยบรรณสรณ์ แสนสุทธิ เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  59112038-1 นำยกรวิชญ์ ชุติคุณำกร  

5.  59112035-7 นำยกฤษฏิ์ จำริก  
6.  58112002-9 นำยกฤษณัฐ ศรีนุกูล อิโซดะ  

7.  59112055-5 นำยกษิดิศ ดิษโสภำ  

8.  59112028-2 นำงสำวเกวลิน ธนะสันต์  

9.  59112037-3 นำยคนัช กลิ่นเอม  
10.  59112030-8 นำงสำวจิณห์วรำ จันทร์ตะ  

11.  60112808-5 นำยจิรภัทร ปรีชำวีรกุล  

12.  59112004-3 นำยณัษฐพงษ์ พรทิพย์วรเวทย์  

13.  59112019-1 นำยไตรภพ เพ่งพินิจ  
14.  59112059-7 นำยทรรศน์ภูมิ บุญช่วย  

15.  58112029-2 นำยทศพล แสงภักดีจิต  

16.  59112006-8 นำยธนชำติ คชชีพ  
17.  58112046-6 นำยธนพล บุตรศร ี  

18.  59112021-7 นำงสำวธัญวรรณ บุญโปร่ง  

19.  59112025-8 นำงสำวนภิสำ แซ่ซู  

20.  57112707-5 นำยปรินทร์ จงประสิทธ์ิ  
21.  56112802-6 นำยปริยวัฒน์ ศิริเขตต ์  

22.  58112054-0 นำยปัณณธร กลิ่นสุวรรณ  

23.  59112007-6 นำยพัทธ์ ชิ้นประเสริฐ  
24.  58112057-3 ภำสวิชญ์ คัชมำตย์  

25.  59112027-4 นำยภูดิศ อังสุหัสต์  

26.  59112048-0 นำยเมษวีย์ เจริญบุญญำฤทธ์ิ  

27.  58112025-0 นำยศิวกร จันทร์พลังศรี  
28.  59112041-5 นำยศิวกร เลิศล้ ำ  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

29.  59112005-0 นำงสำวศุภิสรำ สถิรกุล  

30.  59112023-3 นำงสำวสุชำนันท์ แจ่มประเสริฐ  

31.  59112010-0 นำงสำวสุทินำ ป่ำนคดศอก  

32.  59112016-7 นำงสำวอนันตกำนต์ ปะมัทธะ  

 

3. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                                                      จ านวน 56 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  59113045-5 นำงสำวญำณิศำ มหำยศนันท์ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  59113027-3 นำงสำวณัฐวรำ เรืองสันติธรรม เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  58113033-3 นำงสำวปวริศำ บุญทำ เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  59113012-5 นำยชวกร สมใจสุข เกียรตินิยมอันดับ 1 
5.  59113076-0 นำยยศภัทร ผ่ำนสวัสดิ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

6.  59113023-2 นำยปรำโมทย์ พักเกำะ เกียรตินิยมอันดับ 1 

7.  59113019-0 นำยสิรวิชญ์ โตวรรธกวณิชย์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

8.  59113009-1 นำยภูบดี ลีจิตรจ ำ เกียรตินิยมอันดับ 1 
9.  59113030-7 นำยวรภูมิ เลิศปัญญำโยธิน เกียรตินิยมอันดับ 1 

10.  59113053-9 นำงสำวภำรัญ โชคภัทรชัยกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2 

11.  59113064-6 นำงสำวคณินำถ พงศ์ศักดิ์ศรี เกียรตินิยมอันดับ 2 

12.  59113073-7 นำยณัฐวัตร ล ำเจียก เกียรตินิยมอันดับ 2 

13.  59113050-5 นำงสำววิภำดำ กลึงเทศ เกียรตินิยมอันดับ 2 

14.  59113075-2 นำงสำวอันนำ ฐิตะฐำน เกียรตินิยมอันดับ 2 
15.  59113069-5 นำยกนกเชษฐ์ เดชะพรหมพันธ์ุ  

16.  55113063-6 นำยกิตติวัฒน์ พัฒนสวัสดิ์  

17.  58113076-2 นำยจตุรงค์ อัศวบรรจงผล  
18.  59113040-6 นำงสำวจันทิมำ ภักดีพันธ์  

19.  59113068-7 นำงสำวจิตรำวรรณ จ ำปำงำม  

20.  59113036-4 นำยจิรพจน์ ตะเภำพงษ์  

21.  59113037-2 นำยฌำณุวัฒน์ ชำลีวรรณ  
22.  59113057-0 นำยฐิติวัฒน์ ชัยเลิศ  

23.  59113032-3 นำงสำวณัชชำ ชัยจงเจริญสุข  

24.  59113067-9 นำยณัชพล จ ำแนกรส  

25.  59113044-8 นำยณัฎฐชัย หวำนมำก  

26.  58113059-8 นำยณัฐกำนต์ ปิ่นทอง  

27.  58113024-2 นำยณัฐนนท์ บ ำรุงเชำว์เกษม  
28.  59113049-7 นำยณัฐพล คงธนจิระวัฒน์  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 
29.  59113039-8 นำงสำวณิชำภรณ์ กลันทำนนท์  

30.  59113701-3 นำยทศวรรณ โตงำม  

31.  59113005-9 นำยธนัช วิเศษบัณฑิตกุล  
32.  59113046-3 นำยธนำธิป เด่นดวงใจ  

33.  59113060-4 นำงสำวธัญชนก ศิริพละ  

34.  59113062-0 นำยธีธัช แก้วเกตุ  

35.  59113035-6 นำยนิติรุจน์ ชัยเสรีเกียรติ  
36.  58113075-4 นำยบุญ ติยะอุดมพร  

37.  59113065-3 นำงสำวพลอยนภัส จันทวำรำ  

38.  59113054-7 นำงสำวพัชณิย์ดำ กัลยำณะวัตร  

39.  58113084-6 นำยพิริยำ ตีรนำนุกูล  
40.  55113183-2 นำยพิสุทธ์ิ ตรีมหำวงศ์  

41.  59113058-8 นำยพุทธิชำวัสส์ มณีสถิตย์  

42.  59113055-4 นำยภัคพงศ์ แก้วประดับ  
43.  56113049-3 นำยภำณุภัค ขันทอง  

44.  59113025-7 นำยภูรินทร์ เลิกชัยภูมิ  

45.  60113093-3 นำยรัชนันท์ ศักดิโยธินธำดำ  

46.  59113006-7 นำงสำวลลิตำ สุคดี  
47.  59113063-8 นำยวชิระ หม่ันกำร  

48.  58113701-5 นำยวรรักษ์ เสนสม  

49.  59113029-9 นำยวศิน ลิ  

50.  58113031-7 นำยวิทวัฒ พุ่มทอง  
51.  58113066-3 นำยวีรภัทร เพื่อไทย  

52.  59113072-9 นำยศุภกฤต เทียมสุวรรณ  

53.  59113074-5 นำยศุภกฤต รัตนกำย  
54.  59113016-6 นำยศุภเลิศ กมลสินธ์ุ  

55.  59113028-1 นำยสหภำพ อุตส่ำห์ดี  

56.  59113013-3 นำยสุขใจ วิจำรณปัญญำสกุล  
 

4.  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                                         จ านวน 59 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  59114079-3 นำงสำวปำลิตำ ศรีสกุล เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  59114707-9 นำงสำวฐิตำภำ กันโพธ์ิ เกียรตินิยมอันดับ 1 
3.  59114028-0 นำงสำวอริสรำ เฟื่องเงิน เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  59114082-7 นำยชรัณ แสงจันทร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

5.  59114702-0 นำยวรเดช เดชะถิรวัฒน์ เกียรตินิยมอันดับ 1 
6.  59114706-1 นำงสำววรรณพร อำทิตย์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

7.  59114010-8 นำงสำวพัชรีพร โกมลกวิน เกียรตินิยมอันดับ 2 

8.  59114019-9 นำงสำวลลิตำ ทองบ่อ เกียรตินิยมอันดับ 2 

9.  59114040-5 นำยบวร ไทรนนทรีย์ เกียรตินิยมอันดับ 2 
10.  59114017-3 นำงสำวพิชำมญชุ์ ฉิมบรรเทิง เกียรตินิยมอันดับ 2 

11.  59114033-0 นำงสำววิภำดำ คุมพันธ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

12.  59114005-8 นำยภูวดล ตันทโอภำส เกียรตินิยมอันดับ 2 

13.  59114016-5 นำงสำวจุฬำลักษณ์ สุขใย เกียรตินิยมอันดับ 2 
14.  59114048-8 นำยธิติวัฒน์ คูณกลำง เกียรตินิยมอันดับ 2 

15.  59114704-6 นำยกฤศ พิเชฐโสภณ  

16.  59114044-7 นำยกิตติศักดิ์ สุวรรณกำน  
17.  59114712-9 นำยเกียรติศักดิ์ ภิรมย์ฟอง  

18.  59114004-1 นำงสำวจรรยำภรณ์ อินเสมียน  

19.  1811440062 นำงสำวจิรัชญำ พำณิชย์ชัชวำลย์  

20.  59114031-4 นำยจิรำยุทธ แห้วเพ็ชร  
21.  59114087-6 นำยชิติพัทธ์ เรืองวิทย์  

22.  59114073-6 นำยฐิติพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์  

23.  59114013-2 นำงสำวณัฐณิชำ กำรคนซ่ือ  

24.  59114097-5 นำยณัฐธพงษ์ รัตนกิจยนต์  
25.  59114095-9 นำยต้นสัก นพน้อม  

26.  1811440047 นำยนนทนันท์ หมู่พยัคฆ์  

27.  58114053-0 นำยบำรมี สมปรำชญ์  

28.  59114098-3 นำยปฐมภัทร สุขไพบูลย์วัฒน์  

29.  59114022-3 นำยปัณณวิชญ์ ไล  

30.  59114713-7 นำยปิยปรำชญ์ อรุณนพทิพย์  
31.  60114811-7 นำยปิยังกูร ฉันทนำนุรักษ์  

32.  59114012-4 นำยพงศ์พิสิฐ กำญจนะ  

33.  59114714-5 นำยพบโชค ศักดำสุคนธ์  

34.  59114092-6 นำยพรปรีชำ กำระเกต  
35.  59114051-2 นำงสำวพัชรินทร์ อินต๊ะวงค์  

36.  59114015-7 นำยพิสิทธ์ิ ไชยนำ  

37.  59114709-5 นำยภคพล สันธนะกุล  
38.  59114086-8 นำงสำวภรณี เอ่ียมส ำอำงค์  

39.  59114701-2 นำงสำวภำษิตำ วิชิตอ ำพล  

40.  59114009-0 นำยภีม แสนศิริพงษ์  

41.  59114088-4 นำยรัชชำนนท์ สมพันธ์  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

42.  59114038-9 นำงสำวรัตน์นลิน วิทยำ  
43.  59114711-1 นำงสำววรรณนรี โททวี  

44.  59114036-3 นำยวศิน ศำลำรักษ์  

45.  59114806-9 นำงสำววิชญำพร ตันใจเพชร  

46.  59114034-8 นำยวิศุทธ์ิ พรรณวำนิช  
47.  57114710-7 นำยวีรภัทร กันทอินทร์  

48.  58114701-4 นำยศรัณย์ ศรีโสภำ  

49.  59114066-0 นำยศักดิ์นฤน คุณธรรมรักษ์  

50.  60114802-6 นำยศุภณัฐ วชิรธงชัย  

51.  60114804-2 นำยศุภวิชญ์ ชูแก้ว  

52.  59114090-0 นำยสกำย กำรีโรจน์  
53.  59114096-7 นำงสำวสิริกร เรืองจันทร์  

54.  58114705-5 นำยอัครพนธ์ สัมพันธ์  

55.  59114069-4 นำยอัครพล สงวนดี  

56.  59114050-4 นำงสำวอัฐภิญญำ แก้วมะ  
57.  59114710-3 นำยอำนนท์ ตรีทศำยุธ  

58.  57114018-5 นำงสำวอำยูมิ บัวหลวง  

59.  59114101-5 นำงสำวอำระยำ อรชุน  
 
 

5. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                   จ านวน 47 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  59115014-9 นำงสำวชนำนิศ อวัยวำนนท์ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 
2.  59115041-2 นำยศักดิ์ศิรินทร์ ชิณเกตุ เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  59115024-8 นำยณัฐภัทร พรหมเพชร เกียรตินิยมอันดับ 2 

4.  59115009-9 นำยคริษฐ์ เจริญธนสิทธ์ิ  

5.  59115023-0 นำงสำวจันทิมำ ไกรวงษ์  
6.  59115029-7 นำงสำวจิรันธนิน ธนชำญไชยนันทน์  

7.  59115032-1 นำยเจษฎำ สุภำพุฒ  

8.  59215001-5 นำยฉัตรชนก อัศวเทศำนนท์  
9.  57115807-0 นำยชำรีฟ อัรอูร  

10.  58115703-9 นำงสำวชุตินันท์ จิระภำค  

11.  57115051-5 นำยฐำปกรณ์ อุ่ยวิรัตน์  

12.  59115019-8 นำยฐิติพงศ์ ลำยเงิน  
13.  59115013-1 นำยณัฐ วงศ์วำนวัฒนำ  

14.  58115074-5 นำงสำวณัฐสุดำ ลิ้มอัครวำณิชย์  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

15.  58115005-9 นำยณิชชสร ศรีวรสำร  

16.  59115043-8 นำยธนชิต รุ่งสรรเสริฐ  

17.  57115040-8 นำยธนำกร โพโต  

18.  57115110-9 นำยธนิษฐ์ วิสำรทกุล  

19.  59115005-7 นำงสำวนรมน เติมประยูร  

20.  56115017-8 นำยนิติชัย ผิวผ่อง  
21.  59115053-7 นำยปฐวี ทองชิว  

22.  58115006-7 นำยปรำกำร ผลทวี  

23.  59115006-5 นำงสำวปริญธร บ ำรุง  

24.  57115030-9 นำยปวริศร์ ผลำสินธ์ุ  
25.  59115039-6 นำยปิยวัฒน์ มณีโชติ  

26.  57115010-1 นำยพนำกร เกิดเเก้ว  

27.  59115007-3 นำยพลปฏิพัทธ์ ธิเพ็ง  
28.  59115046-1 นำงสำวพิมพิไล บุญมำก  

29.  59115017-2 นำยพุทธพล สุวรรณรัตน์  

30.  58115034-9 นำยภัทรพล แก้วขจร  

31.  58115046-3 นำยเมธำดล กลิ่นเกษม  
32.  57115072-1 นำงสำวเมธำนิตย์ พำนิชผล  

33.  59115034-7 นำยยุทธนำกร ประกอบผล  

34.  59115035-4 นำยรัชพล นุกูลกำร  

35.  59115020-6 นำยวรภำส จันทร์ปำน  

36.  58115055-4 นำยศรัณย์ กุดสระ  

37.  57115097-8 นำยศุภวิชญ์ วนำวรกุล  
38.  57115026-7 นำยสรศักดิ์ หีตฉิม  

39.  58115022-4 นำงสำวสุนัทดำ วงษ์ค ำ  

40.  60115803-3 นำยสุวัฒน์ อุ่นสุข  

41.  58115010-9 นำงสำวหทัยกำนต์ ประกอบเที่ยง  
42.  58115080-2 นำยอดุลวิทย์ มำนักฆ้อง  

43.  59115004-0 นำยอภิวัฒน์ ลี้ประเสริฐ  

44.  59115042-0 นำงสำวอภิสรำ จันทรำนภำสวัสดิ์  
45.  59115047-9 นำยอมร ดีศรี  

46.  59115022-2 นำงสำวอัญชิสำ ชิ้นประเสริฐ  

47.  58115037-2 นำงสำวอิสสรียำ เย็นชื่น  
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ค ากล่าวปฏิญาณตนบัณฑิต 
 
 
 

1. ข้ำพเจ้ำ.....(บัณฑิตทุกคนกล่าวชื่อตนเอง)…../ ขอกล่ำวค ำปฏิญำณตนต่อที่ประชุม อันมีพระรัตนตรัย ต่อหน้ำ      
พระบรมฉำยำลักษณ์ขององค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว คณะกรรมกำรสภำสถำบัน คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ และแขก               
ผู้มีเกียรติ แห่งสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นว่ำ  ข้ำพเจ้ำจักเทิดทูนชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ อันเป็นม่ิงขวัญของปวงชนชำว
ไทยทั้งมวล 
 

2. ข้ำพเจ้ำจักบ ำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม และมุ่งม่ันในประโยชน์ของประเทศชำติ     
ยิ่งกว่ำประโยชน์อื่นใด 
 

3. ข้ำพเจ้ำจักประกอบกำรงำนในหน้ำที่ดว้ยควำมสุจริตธรรม และบ ำเพ็ญตนให้สมกับที่ได้ช่ือว่ำเป็นบัณฑิต 
 

4. ข้ำพเจ้ำจักเคำรพนับถือคณำจำรย์แห่งสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และผดุงเกียรติของสถำบันสืบไป 
 

 

เพลง ชมพูพันธุ์ทิพย ์
 

เน้ือร้อง  : สมิต สัชฌุกร 
ท านอง  : เรืองรอง ไพลิน 
ดนตร ี  : สุริยำ ภงูำม 
ขับร้อง   : พรพิมล เฟือ่งฟุง้ 

 

ชมพูพันธ์ทิพย์งำมเด่นเป็นสง่ำ สูงส่งล้ ำค่ำดุจเทพเสกสรรค์ 
เป็นสัญลักษณ์ร่วมรวมใจกัน  ดวงจิตผูกพันธ์ยึดมั่นยำวนำน 
ดอกใบดังเหมอืนช่วยเตือนร ำลึก  ปลูกจิตส ำนึกในถ่ินสถำน 
เพิ่นพูนปญัญำสร้ำงควำมเช่ียวชำญ  เกิดเป็นต ำนำนช่วยสำนสัมพันธ์ 

 

ฝำกใจเรำไว้ในชมพูพันธ์ุทิพย ์ แม้จะไกลลบิยังคิดถึงกัน 
ร้อยวันพันปีมีใจยึดมั่น   จะร่วมสร้ำงสรรค์สังคมที่ด ี
สำยใยแห่งรักจักตรำตรึงใจ  อยู่แห่งหนใด เสริมสร้ำงศักดิ์ศร ี
ผูกใจเรำไว้ในคุณควำมด ี   น้ ำใจน้องพีร่ักช่ัวนิรันดร.์.. (ซ้ ำ*) 

 


