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ก ำหนดกำรพธีิประสำทปริญญำบัตร ครั้งท่ี 12 
แก่บัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  

วันอำทิตย์ท่ี 3 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 12 
แก่บัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  

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 
 

 
 
 
 
 
 



 
      

สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งท่ี 12 แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563  6 
 

ค ากล่าวโอวาท 
นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ (นายกสภาสถาบัน) 

เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 
ในวันอาทิตย์ที่ 3 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 ซ่ึงคุณสมบัติหน่ึงของบัณฑิตของสถำบันที่เป็น
ภำคภูมิใจและได้ยึดถือปฏิบัติจำกรุ่นสู่รุ่นจนเป็นวัฒนธรรมหยั่งลึกในตัวของบัณฑิตของสถำบัน และเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น              
จนได้รับกำรช่ืนชมจำกสังคมในวงกว้ำงคือ กำรมีคุณสมบัติและกำรยึดถือแนวปฏิบัติตำมค่ำนิยมร่วมของสถำบันคือ TNI Core 
Values ทั้ง 6 ประกำร อันได้แก่ กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง กำรสร้ำงสรรค์และมุ่งม่ันในกำรสร้ำงผลงำนอย่ำงมีคุณภำพ                
กำรยอมรับควำมผิดพลำดของตนเองและพร้อมปรับปรุงแก้ไข กำรให้เกียรติผู้อื่น กำรมีควำมซ่ือสัตย์สุจริต และกำรมีจิตสำธำรณะ
โดยค 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 สำมำรถเอำชนะอุปสรรคและควำมท้ำทำยทั้งปวง และด ำเนินงำนของตน                
ให้ส ำเร็จตำมปณิธำนที่มุ่งหวัง ตลอดจนสำมำรถอุทิศตนเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชำติ ได้ตำมควำม
ตั้งใจทุกประกำร และขอให้บัณฑิตจงตระหนักและรักษำไว้ซ่ึงช่ือเสียงเกียรติคุณ ควำมภำคภูมิใจในควำมเป็นบัณฑิตของสถำบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นแห่งน้ีตลอดไป 
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ค ากล่าวรายงาน 
ของรองศาสตราจารย์กฤษดา วิศวธีรานนท์ 

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
 

 ผมรองศำสตรำจำรย์กฤษดำ วิศวธีรำนนท์ อธิกำรบดี   ในนำมสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอขอบคุณคุณสุพงศ์ 
ชยุตสำหกิจ นำยกสภำสถำบันเป็นอย่ำงสูงที่กรุณำให้เกียรติมำเป็นประธำนในพิธีประสำทปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ   
คร้ังที่ 12 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 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 
2563 แบบ New Normal" โดยถือเป็นกำรจัดพิธีประสำทปริญญำบัตรคร้ังที่ 12 โดยในปีน้ีมีบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำก
สำขำวิชำต่ำงๆ ในระดับปริญญำตรี จ ำนวน 886 คน และระดับปริญญำโทจ ำนวน 38 คน รวมทั้งสิ้น 924 คน  

ในโอกำสน้ีได้เวลำอันสมควรแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่ำนประธำน คุณสุพงศ์ ชยุตสำหกิจ นำยกสภำสถำบันเทคโนโลยี          
ไทย-ญี่ปุ่น ประสำทปริญญำบัตรแก่มหำบัณฑิตและบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 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  

 

    ในชีวติของกำรท ำงำนน้ันต่ำงจำกกำรเรียนมำก ในฐำนะที่ทุกคนเป็นบัณฑิตและมหำบัณฑิตของสถำบัน เม่ือท่ำน
ได้เข้ำไปปฏิบัติงำนในหน่วยงำน องค์กร หรือเป็นเจ้ำของกิจกำรใดก็ตำม ขอให้ทุกคนจงมุ่งม่ันตั้งใจท ำงำนด้วยควำมวิริยะ 
อุตสำหะ ซ่ือสัตย์ พึงตระหนักอยู่เสมอว่ำกำรท ำงำนใด ๆ ไ ม่ว่ำจะเป็นเร่ืองเล็ก 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 พร้อมก้ำวสู่กำรเป็นส่วนหน่ึงของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และเม่ือใดก็ตำมที่ทุกคนพบปัญหำและอุปสรรค
หรือเกิดควำมท้อแท้ประกำรใด ขอให้นึกถึงสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่ คณำจำรย์และบุคลำกร ของสถำบันทุกท่ำนพร้อมทีจ่ะ
ช่วยเหลือและคอยเป็นก ำลังใจให้เสมอ.. 

 
 

รองศาสตราจารย์กฤษดา  วิศวธรีานนท์ 
อธกิารบดสีถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

และรักษาการรองอธิการบดีฝา่ยบรหิาร 
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สำรอวยพรจำกคณะกรรมกำรบริหำร 
 

แด่ บัณฑิต TNI  
 

                 ขอแสดงควำมยินดีอย่ำงยิ่งแด่บัณฑิตทุกคนที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2563 
แม้ว่ำพิธีกำรรับปริญญำจ ำเป็นต้องเลื่อนจำกก ำหนดเดิมในเดือนพฤศจิกำยน 2564 
มำเป็นเดือนเมษำยน 2565 เน่ืองจำกโควิด-19 ขออวยพรให้บัณฑิต TNI ทุกคนประสบควำมส ำเร็จ
ในกำรมีงำนท ำหรือเรียนต่อสมตำมควำมปรำรถนำ มีควำมสุขและแบ่งปันควำมสุขสู่สังคมด้วยค่ะ 
  

อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวา 
รองอธกิารบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา 

 
 

 

บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน 
 
 

ขอแสดงควำมยินดีกับทุกท่ำนที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2563 น้ี ควำมส ำเร็จของ
ท่ำนในคร้ังน้ีนับเป็นเร่ืองที่น่ำยินดีเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับคณำจำรย์บุคลำกรและผู้บริหำรของสถำบัน 
อีกทั้งยังได้สร้ำงควำมภำคภูมิใจและควำมปลื้มปิติยินดีให้กับตัวท่ำนและบุคคลอันเป็นที่รักของท่ำน
มหำบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่ำน ควำมส ำเร็จในกำรศึกษำของท่ำนได้แสดงให้ประจักษ์ถึง
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 ำประโยชน์ให้แก่ประเทศชำติและสังคมโลกสืบไปสุดท้ำยน้ี         
ผมขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลำยอันเป็นที่เคำรพนับถือของทุกท่ำนได้โปรดดลบันดำลและอ ำนวย
อวยพรให้ทุกท่ำน ประสบควำมส ำเร็จควำมเจริญรุ่งเรืองในชีวิตส่วนตัวและหน้ำที่กำรงำน ขอให้ทุกท่ำนมีสุขภำพพลำนำมัย
แข็งแรงมีสติปัญญำอันฉลำดแหลมคมเพื่อเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศไทยให้เจริญก้ำวหน้ำสืบไป 
 
 

      รองศาสตราจารย์ ดร.พิชติ สุขเจรญิพงษ ์
      รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 

และคณบดีบัณฑติวทิยาลัย 
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ขอแสดงควำมยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่ำนในโอกำสที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำและ

ได้รับกำรประสำทปริญญำบัตรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ น้ี  
วันประสำทปริญญำบัตรนับเป็นวันที่ส ำคัญยิ่งส ำหรับบัณฑิตทุกท่ำน เป็นกำรยืนยัน

ควำมส ำเร็จในกำรทุ่มเทและตั้งใจศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ทั้งในช้ันเรียนและ
กิจกรรมภำยนอก นับจ ำนวนมำกมำยตลอดกำรใช้ชีวิตเป็นนักศึกษำในร้ัวของสถำบันเทคโนโลยี           
ไทย-ญี่ปุ่น ซ่ึงจะเป็นพลังสะสมของบัณฑิตแต่ละท่ำน ที่จะได้ใช้เป็นต้นทุนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบอำชีพ รวมถึง        
กำรด ำเนินชีวิตควำมสุขแห่งควำมส ำเร็จในคร้ังน้ีได้ ส่งผลให้บิดำมำรดำ ญำติสนิทมิตรสหำย มีควำมสุขและร่วมแสดงควำม
ยินดีกับบัณฑิตไปด้วย  

นับจำกน้ีไป จะเป็นกำรเร่ิมต้นชีวิตใหม่นอกร้ัวมหำวิทยำลัย ที่ทุกคนจะเปี่ยมล้นด้วยควำมรู้ควำมช ำนำญ สติปัญญำ         
คิดเป็นท ำเป็น สร้ำงสรรค์งำนด้วยใจ ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่กล่ำวมำน้ีบัณฑิตทุกท่ำนได้รับกำรบ่มเพำะจำกครูอำจำรย์ทั้งในช้ันเรียน
และกิจกรรมนอกช้ันเรียน ขอให้บัณฑิตทุกท่ำนได้จดจ ำสิ่งเหล่ำน้ีไว้เสมอ เพรำะจะเป็นภูมิคุ้มกันและส่งเสริมให้บัณฑิตทุกท่ำน
สำมำรถผ่ำนอุปสรรคและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์ แต่อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ว่ำเรำจะส ำเร็จกำรศึกษำและ
ออกไปประกอบอำชีพแล้วก็ตำม บัณฑิตควรมีควำมสนใจค้นคว้ำหำควำมรู้ใหม่ๆ เรียนรู้เพิ่มเติม จึงขอให้บัณฑิตทุกท่ำนอย่ำได้
หยุดน่ิง ขอให้เตรียมพร้อมที่จะรับรู้สิ่งใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลำ อีกประกำรหน่ึงคือ ขอเตือนสติบัณฑิตทุกท่ำนให้
ตระหนักถึงควำมรู้ประสบกำรณ์สิ่งดีงำม และควำมดีทั้งหลำยที่ได้สร้ำงสมมำตลอดกำรใช้ชีวิตในร้ัวสถำบันเทคโนโลยีไทย -
ญี่ปุ่น ด ำเนินชีวิตด้วยควำมสื่อสัตย์สุจริต  

ในช่วงตลอดปีนี ้ นานาประเทศ รวมถงึประเทศไทย ตอ้งประสบกบัปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID19 ซึ่งอาจจะส่งผล
ต่อการประกอบอาชีพของบณัฑิตบา้ง ก็ขอใหท้กุท่านอย่าไดย่้อทอ้ เราจะผ่านพน้วิกฤตินีไ้ปดว้ยกัน สดุทา้ยนีผ้มขออารธนาคุณพระ
ศรีรตันตรยัและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำยที่บัณฑิตนับถือ ได้คุ้มครองปกป้องให้บัณฑิตทุกท่ำน ประกอบแต่คุณงำมควำมดีมีควำม
ซ่ือสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เป็นที่รักใคร่ของครอบครัวและเพื่อนร่วมงำน ประสบควำมส ำเร็จทั้งด้ำนกำรท ำงำนและ
ชีวิตครอบครัวตลอดไปเทอญ 

 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตตกิร วรากูลศิริพันธุ ์
รองอธกิารบดีฝ่ายความรว่มมือระหวา่งประเทศและทุนการศึกษา  

และรักษาการรองอธิการบดีฝา่ยวจิัยและนวตักรรม  
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    สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้พัฒนำคุณภำพมำอย่ำงต่อเน่ืองมำตลอดจนย่ำงเข้ำสู่          
ปีที่ 15 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  ด้วยวิธีคิดสไตล์ญีปุ่่น บัณฑิตที่จบกำรศึกษำจงึสำมำรถ
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 
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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

พำกเพียรพยำยำมไฝหำควำมรู้ จนประสบควำมส ำเร็จในกำรศึกษำคร้ังน้ีดังควำมปรำรถนำของ
ทุกท่ำนน้ันเป็นสิ่งที่สร้ำงควำมภูมิใจของครอบครัว ดังน้ันบัณฑิตจะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้ต้อง
รู้จักกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเ น่ืองด้วยทั้ งด้ำน  Soft skill และ Hard skill เพื่อ ก้ำวไป                          
สู่ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพที่ตนรักร่วมถึงองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำไปประยุกต์ใช้ในหน้ำที่
กำรงำนอย่ำงเข้มแข็งและอุตสำหะด้วยปัญญำแห่งควำมดีงำมกำรรู้คุณของแผ่นดินและกำรมี              
ส่วนร่วมต่อกำรพัฒนำองค์กรก่อให้เกิดประโยชน์ของประเทศชำติ   ในวันจบกำรศึกษำน้ีขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน                    
มีควำมเจริญรุ่งเรือง มีอนำคตที่ก้ำวไกลและกำรด 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 ำเร็จและเป็นบุคลำกรวิชำชีพวิศวกรที่มีคุณภำพ
ต่อสังคมและประเทศชำติ 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 256 3  
ควำมส ำเร็จของทุกท่ำนน้ันเป็นผลมำจำกควำมมุ่งม่ัน และควำมเพียรพยำยำมในกำรพัฒนำตนเอง 
เพิ่มพูนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถจนส ำเร็จกำรศึกษำ กล่ำวได้ว่ำบัณฑิตของสถำบันเป็นผู้พร้อมซ่ึง
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรก้ำวสู่กำรเป็นบุคลำกรคุณภำพของสังคมและประเทศ อย่ำงไรก็ดี          
กำรปรับตัวเข้ำกับสังคมที่ผู้คนมีควำมหลำกหลำยทั้งแนวคิดและควำมเห็นต่ำงอย่ำงที่ปรำกฏ              
ในปัจจุบันคงไม่ใช่เร่ืองง่ำย กำรแสดงออกในเร่ืองต่ำงๆน้ันหวังว่ำทุกท่ำนจะได้ไตร่ตรองอย่ำง
รอบคอบเพรำะสำมำรถส่งผลต่ออนำคตของท่ำน อีกทั้งภำวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ทั่ วโลกถูกผลกระทบจำกกำรระบำด             
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 50 ปี ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ ส.ส.ท. ได้ขยำยกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองและสร้ำง
ช่ือเสียงในหลำยด้ำน อำทิ กำรจัดอบรมสัมมนำด้ำนเทคโนโลยีและกำรจัดกำร กำรจัดสอน
ภำษำต่ำงประเทศ กำรให้บริกำรสอบเทียบเคร่ืองมือวัดทำงอุตสำหกรรมและวิเครำะห์
สิ่งแวดล้อมกำรจัดพิมพ์หนังสือและวำรสำรด้ำนเทคโนโลยีและกำรจัดกำรใหม่ๆ รวมทั้งกำรให้
ค ำปรึกษำแก่สถำนประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมจำกประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญ               
ในด้ำนกำรฝึกอบรมวิชำกำรสำขำต่ำงๆให้กับสถำนประกอบกำรภำคอุตสำหกรรมประกอบกับ

กำรเป็นศูนย์รวมผู้เช่ียวชำญหลำกหลำยสำขำจึงท ำให้ ส.ส.ท. มีด ำริที่จะจัดตั้งสถำบันอุดมศึกษำที่สร้ำงบุคลำกรที่มีควำม
เช่ียวชำญในเทคโนโลยีเฉพำะทำงขึ้นโดยตอบสนองต่อควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมของไทย                        
และในปี พ.ศ. 2548 ส.ส.ท. จึงได้ด ำเนินโครงกำรจัดตั้งสถำบันอุดมศึกษำขึน้ในนำม “สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น” โดยใช้ค ำย่อ
ว่ำส.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 ำที่ผลิตบุคลำกรเฉพำะทำงในด้ำนธุรกิจอุตสำหกรรม                          
โดยใช้หลัก “โมโนซูคุริ” มำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน ท ำให้สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพมีควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร                
ทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติจนได้รับกำรยอมรับและเป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง 

ปรัชญาสถาบัน “พัฒนาวิทยาการ เสริมสร้างอุตสาหกรรม เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” 

ปณิธานสถาบัน  
“สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นมุ่งม่ันเป็นสถำบันอุดมศึกษำช้ันน ำของประเทศที่เป็น ศูนย์กลำงทำงวิชำกำรและ

วิชำชีพเฉพำะทำงช้ันสูงเพื่อเป็นแหล่งสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรในด้ำนเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและเทคโนโลยีกำรบริหำรจัดกำร
ที่ทันสมัยมีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรกำรประยุกต์และเผยแพร่องคค์วำมรู้แก่สังคมโดยยดึม่ันในคุณธรรมและจิตส ำนึกตอ่สงัคม" 

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 สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (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) หลักสูตรใหม่ 
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จ ำนวนบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
 

พิธีประสำทปริญญำบัตรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 นี้ สถำบันมีบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำนวน 924 คน  

แบ่งเป็นระดับปริญญำตรี 886 คน และระดับปริญญำโท 38 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 

 
1 

 
6 

 
 

 
75 

วศ.บ. (วิศวกรรมกำรผลิต) 1 4 5  36 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 1 10 8  57 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสำหกำร) 1 3 6  44 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้ำ) 1 2 1  33 
วท.บ. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ) 1 10 7  61 
วท.บ. (เทคโนโลยีมัลติมีเดีย) 1 20 17  110 
วท.บ. (เทคโนโลยีสำรสนเทศทำงธุรกิจ) 1 1 4  26 
บธ.บ. (กำรจัดกำรอุตสำหกรรม) 1 2 5  34 
บธ.บ. (กำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม)     4 
บธ.บ. (บริหำรธุรกิจญี่ปุ่น) 1 21 19  131 
บธ.บ. (กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ) 1 11 6  67 
บช.บ. (กำรบัญชี) 1 10 5  52 
บธ.บ. (กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์แบบญี่ปุ่น) 1 10 4  37 
บธ.บ. (กำรตลำดเชิงสร้ำงสรรค์) 1 7 7  49 
บธ.บ. (กำรจัดกำรโลจิกส์และโซ่อุปทำน) 1 4 10  70 

รวม 15 116 110  886 
ปริญญาโท      
วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม)  1    6 

วท.บ. (เทคโนโลยีสำรสนเทศ) 1   2 10 
บธ.ม. (นวัตกรรมกำรจัดกำรธุรกิจอุตสำหกรรม)     7 
บธ.ม. (บริหำรธุรกิจญี่ปุ่น) 1   1 14 
บธ.ม. (กำรวำงแผนและกำรจัดกำรเชิงกลยทุธ์ส ำหรับผู้ประกอบกำร)     1 

รวม 3   3 38 
รวมปริญญาตรี และ ปริญญาโท 18 116 110 3 924 
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รำยช่ือบณัฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 
คณะบริหำรธรุกิจ          รวม 466 คน  
ระดับปริญญาโท  ส าเร็จการศึกษารวมจ านวนทั้งสิ้น 22  คน ดังน้ี  

 

1. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ   
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจและอุตสาหกรรม                      จ านวน 7 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1. 1965110016 นำยธีระ กำญจนจูฑะพันธ์ุ  

2. 1965110099 นำยประสิทธ์ิ พงศ์ด ำรง  
3. 1965110032 นำยปรินทร ศิริเอ้ียวพิกูล  

4. 1965110040 นำงสำวภูริชญำ เร่งพัฒนกิจ  

5. 1965110065 นำยยุรนันท์ มูซอ  

6. 1965110081 นำยรวิช วงศ์สวัสดิ์  
7. 1965110123 นำงสำวสุภำพร หงส์พิสุทธิกุล  

 
 

2. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ   
สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับผูป้ระกอบการ                           จ านวน 1 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1. 1865310021 นำยวิศิษฎ์ มูลทรัพย์  
 

3. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ   
สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น                                  จ านวน 14 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1. 1965210014 นำยไกรคุณ กำญจนประภำส เกียรตินิยมเหรียญทอง 

2. 1965210030 นำงสำวภรณ์ทิพย์ อินทรุขำ เกียรตินิยม 

3. 1965210154 MissNana Watanabe  

4 1965210188 Mr.Taishi Kanemaru  

5. 1965210162 Mr.Taku Kameya  

6. 1965210170 MissYuko Imamura  

7. 1965210121 นำงสำวขนิษฐำ สมรัตน์  

8. 1965210097 นำงสำวจิรัฐ นันทพฤทธ์ิ  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

9. 1965210089 นำงสำวญำณิศำ สนกนก  

10. 1965210048 นำยธนวัฒน์ เขษมวงศ์  

11. 1965210063 นำงเบญญำรัตน์ ฮำเซกำว่ำ  

12. 1965210022 นำยวรศักดิ์ เลำศรีรัตนชัย  

13. 1965210055 นำยสำริศ หอมโอ้ม  

14. 1965210071 นำงสำวอภิชญำ ธำรีวำสน์  
 

 

ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษารวมจ านวนทั้งสิ้น 444  คน ดังน้ี  
 

1. ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต   
สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม                  จ านวน 34 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1. 60131004-8 นำงสำวโมทนำ พัฒนำสิทธิเสรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2. 60131001-4 นำยภูมิบุตร พันธ์ุรัตน์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

3. 60131008-9 นำยโชติพิสิฐ ถิรทวีรุ่งโรจน์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

4. 60131081-6 นำงสำวอัยจิรำ เต็งศิร ิ เกียรตินิยมอันดับ 2 

5. 60131701-9 นำงสำวพัทธ์ธีรำ เครือวงค์ศิริ เกียรตินิยมอันดับ 2 

6. 60131027-9 นำยมำซำโอ ซึชิดะ เกียรตินิยมอันดับ 2 

7. 60131702-7 นำงสำวภัคธีมำ พื้นผำ เกียรตินิยมอันดับ 2 

8. 60131014-7 นำยณรงค์ชัย ถิระพำนิช เกียรตินิยมอันดับ 2 

9. 60131023-8 นำยกรีธำทัพ สุขก ำเนิด  

10. 60131018-8 นำยกฤติน พิเชษฐโสภณกิจ  

11. 60131036-0 นำยกันต์พจน์ ไพรวรรณ  

12. 59131061-0 นำยคชำธร พิบูลย์  

13. 59131701-1 นำยจักริน ค ำจริง  

14. 60131026-1 นำยชนกันต์ โกวิท  

15. 60131006-3 นำงสำวชยุดำ สืบดี  

16. 60131016-2 นำงสำวดวงใจ ลือชัยลำม  

17. 60131017-0 นำงสำวธธินี จันทร์สว่ำง  

18. 60131803-3 นำยธนิศร เหล่ำสมำธิกุล  

19. 60131703-5 นำงสำวธัญม์ชนก พรอ ำนวยทรัพย์  

20. 58131807-8 นำยนรำวิชญ์ แสงนุภำพเวโรจน์  

21. 59231006-4 นำยน ำโชค ศิริรัตนประเสริฐ  

22. 60131024-6 นำยพงศธร แขพิมำย  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

23. 59131703-7 นำยภำนุพงศ์ เจริญฤทธ์ิวัฒนำ  

24. 59131705-6 นำยรพิภัสม์ ปัญญำทรัพย์ทวี  

25. 60131041-0 นำยวรำยุทธ ธิสำร  

26. 59131702-9 นำยวรุตม์ คุณเลิศด ี  

27. 59131070-1 นำยวสวัตติ์ ปถมพำนิชย์  

28. 60131801-7 นำยศุภณัฐ วงษ์ประดิษฐ์  

29. 60131074-1 นำงสำวศุภพร กมลบริสุทธ์ิ  

30. 59131037-0 นำงสำวสมหฤทัย ธำดำชัยปฐมพงศ์  

31. 60131012-1 นำยสิทธิชัย พริ้งรักษำ  

32. 60131010-5 นำงสำวอรณิชชำ จ ำรูญ  

33. 60131011-3 นำงสำวอันธิกำ สร้อยทอง  

34. 59131044-6 นำยอิรวัจน์ วีระจิรกุล  
 

 

2. ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต   
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรฒ                       จ านวน 4 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  1915120032 นำยจินตวัฒน์ ศรีลิว  

2.  1915120057 นำยพิสิษฐ์ แก้วมะหัน  

3.  1915120040 นำยวรุตม์ เจริญดี  

4.  1915120024 นำงสำวอลิษำ ทะวงศ์นำ  
 

3. ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต   
สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น                                 จ านวน 131 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  60132040-1 นำงสำวกนกพร ขจรบุญ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  60132009-6 นำงสำวเกจิตำ ศรีธวัช ณ อยุธยำ เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  60132049-2 นำงสำวธนำภำ ฐำนบ ำรุงรักษ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  60132044-3 นำงสำววิชกำนต์ กุลศิริปัญโญ เกียรตินิยมอันดับ 1 

5.  60132041-9 นำงสำวศิรดำ ศรีสวรรค์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

6.  59132099-9 นำงสำวณัฐนรี สุ่มยศ เกียรตินิยมอันดับ 1 

7.  60132020-3 นำงสำวสริตำ ปิยวชิรอัมพร เกียรตินิยมอันดับ 1 

8.  59132003-1 นำงสำวนันท์นภัส ณัฏฐำพรสิริ เกียรตินิยมอันดับ 1 

9.  60132022-9 นำยธนำเศรษฐ์ กิตติรัตน์ญำนิน เกียรตินิยมอันดับ 1 
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

10.  60132084-9 นำยณัฐพงศ์ ม่วงนุ่ม เกียรตินิยมอันดับ 1 

11.  60132056-7 นำงสำวนันทพรรณ นิธิสัญญำศักดิ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

12.  60132077-3 นำงสำวฮำนำ โพธ์ิวัตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

13.  60132045-0 นำงสำวขวัญตำ แซ่ล้ิม เกียรตินิยมอันดับ 1 

14.  60132080-7 นำงสำวชนิตำ ขำวชู เกียรตินิยมอันดับ 1 

15.  60132028-6 นำงสำวปิณฑิรำ ธ ำรงชัยวรกุล เกียรตินิยมอันดับ 1 

16.  60132073-2 นำงสำวกนิษฐำ อำนำมนำรถ เกียรตินิยมอันดับ 1 

17.  60132008-8 นำงสำวรวิภำ ทองอมร เกียรตินิยมอันดับ 1 

18.  59132705-1 นำงสำวศศิกำนต์ ชมพูนุท ณ อยุธยำ เกียรตินิยมอันดับ 1 

19.  60132047-6 นำงสำวปรำรถนำ ธนกิตติโสภณ เกียรตินิยมอันดับ 1 

20.  60132032-8 นำงสำวฉัตรฑริกำ แก้วไทรเลิศ เกียรตินิยมอันดับ 1 

21.  60132120-1 นำงสำวพรปวีณ์ หวำนเสนำะ เกียรตินิยมอันดับ 1 

22.  60132092-2 นำยพัสสณกร กันทวงศ์กุล เกียรตินิยมอันดับ 1 

23.  60132043-5 นำยนิพิฐ วงศ์ศิริกุล เกียรตินิยมอันดับ 2 

24.  60132004-7 นำงสำวนันท์นลิน โตเศรษฐรัตน์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

25.  60132006-2 นำยสิกฤษฎิ์ วำระปรีดำ เกียรตินิยมอันดับ 2 

26.  60132100-3 นำยกรวิชญ์ ต่อเติมตระกูล เกียรตินิยมอันดับ 2 

27.  60132105-2 นำงสำวชนิกำนต์ พิมทอง เกียรตินิยมอันดับ 2 

28.  60132050-0 นำงสำวพรรษชล ลีฬหำวุฒิ เกียรตินิยมอันดับ 2 

29.  60132183-9 นำงสำวอิสรีย์ ภัทรเลิศพันธ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

30.  60132090-6 นำงสำวเก็จมณี กมลสุริยกล้ำ เกียรตินิยมอันดับ 2 

31.  60132130-0 นำงสำวปิยวรรณ ภู่มณี เกียรตินิยมอันดับ 2 

32.  60132076-5 นำงสำววริศรำ ไชยชำย เกียรตินิยมอันดับ 2 

33.  60132171-4 นำงสำวณัฐฐำ กิมเยื้อน เกียรตินิยมอันดับ 2 

34.  60132054-2 นำงสำวอมลรุจี พัฒนพิเชียร เกียรตินิยมอันดับ 2 

35.  60132185-4 นำงสำวสุภำณี สุภำพ เกียรตินิยมอันดับ 2 

36.  60132089-8 นำงสำวชนำกำนต์ ฟองแก้ว เกียรตินิยมอันดับ 2 

37.  60132081-5 นำงสำวสโรชินี ประกอบทรัพย์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

38.  60132160-7 นำงสำวปัทมพร คงปัญญำ เกียรตินิยมอันดับ 2 

39.  60132186-2 นำงสำวพิสชำ ลิ้มประเสริฐ เกียรตินิยมอันดับ 2 

40.  60132121-9 นำงสำวสโรชำ ธรรมปรำณีสุข เกียรตินิยมอันดับ 2 

41.  60132113-6 นำงสำวศริดำ ร ำจวนเกียรติ เกียรตินิยมอันดับ 2 

42.  60132126-8 นำงสำวกนกวรรณ กุลนำค  

43.  60132052-6 นำงสำวกมลลักษณ์ น่ิมเรือง  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

44.  60132061-7 นำยกฤษฏิ์กรัณย์ เหล่ำอุดมกุล  

45.  60132037-7 นำยกำนต์ จันทสุวรรณ์  

46.  60132018-7 นำยกำนต์ พูลทอง  

47.  60132038-5 นำยกำนต์กวิน ฤดีขจร  

48.  60132072-4 นำงสำวกิตติยำพร มนตรีหำญ  

49.  60132191-2 นำยคุณพงศ์ พ่วงข ำ  

50.  59132095-7 นำยจอม ขันติเศรษฐ์  

51.  60132033-6 นำงสำวจิดำภำ ล ำพำ  

52.  59132093-2 นำงสำวเจนจิรำ เสำร์ทอง  

53.  59132091-6 นำยชนินทร์ น้อยวัน  

54.  60132064-1 นำยซีดำร์ ยิ้มม่วง  

55.  60132158-1 นำยฐำนวัฒน์ ศิริสุวัฒน์  

56.  60132017-9 นำยฐิติพงศ์ เกลือแก้วไพศำล  

57.  60132063-3 นำงสำวฐิติมำ จันทวงษ์  

58.  60132030-2 นำยณพฤทธ์ เทพขจร  

59.  60132088-0 นำยณภัทร รัตนวิมล  

60.  60132175-5 นำงสำวณัฐกุล จริยพำณิชย์  

61.  60132053-4 นำงสำวณัฐชยำ จิตรัตน์  

62.  60132107-8 นำยณัฐณรง นนทภำ  

63.  60132162-3 นำงสำวณัฐพร จันทรจิโรจน์กุล  

64.  60132074-0 นำยดัตวทฤษ ถิระพร  

65.  60132142-5 นำยธนบัตร ยุภำศ  

66.  60132095-5 นำยธนวิชญ์ เจนสกุล  

67.  60132109-4 นำยธนสิทธ์ิ แสนม่ัน  

68.  60132016-1 นำงสำวธนัชพร คงมหำพฤกษ์  

69.  60132111-0 นำงสำวธนัฏฐ์ภร พัชญ์สรรพ์ พยัคฆ์อำภรณ์  

70.  60132034-4 นำยธนำยุตม์ ยอดทอง  

71.  60132026-0 นำยธนำวุฒิ สุวรรณหกำญจน์  

72.  60132181-3 นำยธนินโชตน์ พรหมสุวรรณ  

73.  60132189-6 นำงสำวธัญญำ ประภำแก้ว  

74.  60132094-8 นำงสำวธัญลักษณ์ ศรีลำรักษ์  

75.  60132188-8 นำงสำวธันยพร ปัจศรี  

76.  59132027-0 นำยธีรธัช สิงห์ทอง  

77.  60132117-7 นำยธีรภัทร ประดับค ำ  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

78.  60132143-3 นำยธีรสิทธ์ิ จันทร์มำลำ  

79.  60132024-5 นำยนรวิชญ์ นักรบ  

80.  60132069-0 นำงสำวนฤมล วิหคโต  

81.  60132115-1 นำงสำวบุณฑริกำ ค ำสุข  

82.  59132167-4 นำงสำวปภำวี วรเจริญ  

83.  59132030-4 นำงสำวประกำยกำญจน์ มุงคุณ  

84.  60132011-2 นำยปรำชญำ กำญจนไตรภพ  

85.  60132167-2 นำงสำวปรียำภรณ์ ท่ำพริก  

86.  60132098-9 นำงสำวปัณณพร วรธรรมไพศำล  

87.  60132021-1 นำงสำวเปมิกำ ขวัญยืน  

88.  60132112-8 นำงสำวเปรมฤดี ค ำมำ  

89.  60132168-0 นำยพงศธร อ้นมงคล  

90.  60132170-6 นำยพงษ์วัติ ยุติกะ  

91.  60132078-1 นำงสำวพรนพัต อภัยโรจน์  

92.  60132062-5 นำยพสธร คงส ำรำญ  

93.  60132013-8 นำงสำวพัฒนวรรณ สิงหพันธ์ุ  

94.  60132099-7 นำงสำวพิชญำ งำมสดใส  

95.  60132169-8 นำงสำวพิชญำ แสงสุริยันต์  

96.  60132086-4 นำยพีรำกร นำคธน  

97.  60132146-6 นำงสำวพุทธมณี บูรณจตุพร  

98.  60132027-8 นำงสำวภัทธิรำ พันธ์ุชะเอม  

99.  60132010-4 นำยภำณุศร ปรำณปรีชำกุล  

100.  60132048-4 นำงสำวภูริตำ กำญจนแสนส่ง  

101.  58132087-6 นำยภูริวัจน์ อัครเจริญธีรคุณ  

102.  60132085-6 นำงสำวรสริน เจนพำนิช  

103.  60132014-6 นำงสำวรัฐสิรี ชำญจึงถำวร  

104.  59132103-9 นำยรัตน์รินทร์ เมฆพัฒน์  

105.  59132140-1 นำยรุ่งอนันต์ กำละเมฆ  

106.  60132184-7 นำงสำววรกำนต์ ฐิติเกษมสรรค์  

107.  60132124-3 นำงสำววรัญญำ บุญช ู  

108.  60132031-0 นำงสำววรินธร จูงสัมพันกุล  

109.  60132025-2 นำงสำววริศรำ ดิษชัง  

110.  60132174-8 นำงสำววิภำรัตน์ ทองค ำ  

111.  60132002-1 นำยวิศรุต พรหมอ่อน  



 
      

สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งท่ี 12 แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563  27 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

112.  60132057-5 นำยวีระชิต รัตนผำสุก  

113.  60132132-6 นำยศรรักษ์ บุญทอง  

114.  59132023-9 นำงสำวศิริพร แซ่เล้ำ  

115.  59132210-2 นำงสำวศิริพร ศรัทธำธรรม  

116.  60132182-1 นำยสณภัส ภักดีภำจิตต์  

117.  60132096-3 นำยสหรัฐ มูลสุรินทร์  

118.  60132166-4 นำงสำวสิรภัทร เทียนเถำวัลย์  

119.  59132133-6 นำงสำวสิริลักษณ์ จันทร์ชื่น  

120.  60132012-0 นำยสุชัจจ์ พรหมดีรำช  

121.  60132093-0 นำยสุชำติ สินนอก  

122.  60132136-7 นำงสำวสุพรรษำ ปำนำ  

123.  60132066-6 นำงสำวสุพรรษำ สุเทศ  

124.  60132097-1 นำยสุรยุทธ์ จินดำ  

125.  60132159-9 นำยโสฬส ลิ้มทองเจริญ  

126.  60132153-2 นำงสำวอคิรำห์ ไชยเทศ  

127.  60132134-2 นำงสำวอนิศรำ อินต๊ะวงษำ  

128.  59132117-9 นำยอเนชำ ถนอมศรี  

129.  60132079-9 นำยอมตะ วิลำสมงคลชัย  

130.  60132046-8 นำยอัษฎำวุธ วงค์สำ  

131.  60132118-5 นำยอำนุภำพ วงศ์วิชำ  
 
 

4. ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต   
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                      จ านวน 67 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นำมสกุล เกียรตินิยม 

1.  60134023-5 นำงสำวญำดำ บ้งพิมพ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  60134010-2 นำงสำวพิมพ์ชนก เจริญผล เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  60134003-7 นำงสำวชวิน หอบรรลือกิจ เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  60134052-4 นำงสำวพิชญำ ประสำทรัตน์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

5.  60134022-7 นำงสำวสุชญำ สุขสมบูรณ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

6.  60134035-9 นำยกิตติพัทธ์ ปำนม่วง เกียรตินิยมอันดับ 1 

7.  60134049-0 นำงสำวนดำ แมเรำะ เกียรตินิยมอันดับ 1 

8.  60134032-6 นำยอนนต์ สิริขจร เกียรตินิยมอันดับ 1 

9.  60134008-6 นำยอภินันท์ อำภำรัตน์วิไล เกียรตินิยมอันดับ 1 

10.  60134041-7 นำยกฤตภำส อ ำนวยวิทย์ เกียรตินิยมอันดับ 1 
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นำมสกุล เกียรตินิยม 

11.  60134002-9 นำงสำวรสริน รุ่งอุทัย เกียรตินิยมอันดับ 1 

12.  60134131-6 นำงสำวมำริษำ ชมรัมย์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

13.  60134038-3 นำงสำวนัจญวำ วันหวัง เกียรตินิยมอันดับ 2 

14.  60134116-7 นำยธนภัทร ตรีพัชรทิพย์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

15.  60134129-0 นำงสำวกมลรัตน์ กลิ่นสง่ำ เกียรตินิยมอันดับ 2 

16.  60134036-7 นำงสำวสกุลทิพย์ บุญเปลี่ยน เกียรตินิยมอันดับ 2 

17.  60134125-8 นำงสำวรมิตำ สัจจะวรรณกุล เกียรตินิยมอันดับ 2 

18.  60134115-9 นำยพิชญะ ละเอียดมำก เกียรตินิยมอันดับ 2 

19.  60134006-0 นำงสำวกนกพิชญ์ เจริญสุข  

20.  60134076-3 นำงสำวกวิสรำ บุญโลม  

21.  60134122-5 นำยกิตติโชติ อัครพิวัฒน์กุล  

22.  60134014-4 นำงสำวเก็จนภำงค์ สมใจเพ็ง  

23.  60134123-3 นำยเกรียงไกร เอ่ียมประภัสสร  

24.  60134074-8 นำยคมสัน แสงอรุณ  

25.  60134016-9 นำงสำวจันทกำนต์ จิตตนันทำกูล  

26.  60134026-8 นำงสำวจิตรลดำ ทองศรีสังข์  

27.  59134055-9 นำงสำวจุฑำทิพย์ จัดจันทึก  

28.  60134701-6 นำงสำวชญำนิศ ศรีณรงค ์  

29.  60134118-3 นำยชนัฐสรณ์ อู่ทอง  

30.  60134069-8 นำงสำวชไมพร ศรีกะมุต  

31.  60134027-6 นำยชำนนท์ ธีระบุญชัยกุล  

32.  60134051-6 นำงสำวฐำนพัฒน์ ปำมุทำ  

33.  59134701-8 นำยณวัฒน์ ดินจันทรำ  

34.  60134031-8 นำยณัชพล น้ ำเจ็ด  

35.  60134017-7 นำงสำวณัฏฐ์ฎำพร แจ้งจ ำรัส  

36.  59134065-8 นำงสำวณัฐธยำน์ วงศ์สุกฤต  

37.  60134047-4 นำงสำวณัฐนรี เลิศวิทยำนุรักษ์  

38.  60134089-6 นำงสำวตันหยง ทรัพย์สมบูรณ์  

39.  60134061-5 นำยธนวัฒน์ ภำณุธนะสวัสดิ์  

40.  60134018-5 นำยธนวิชช์ ประสำรบุญ  

41.  60134046-6 นำงสำวธนัชพร เอ่ียมพรรัตน์  

42.  60134040-9 นำงสำวธัญลักษณ์ ประเสริฐศร ี  

43.  60134098-7 นำงสำวนวินพร นักฟ้อน  

44.  60134009-4 นำยปริญญำ โสทน  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

45.  60134124-1 นำงสำวปริยำกร มำนพ  

46.  60134042-5 นำงสำวปัญตำนัท นนท์สุทธิตำ  

47.  60134037-5 นำงสำวปำณิสรำ บุญพรหม  

48.  60134084-7 นำยปิยวิทย์ โพธินำค  

49.  60134087-0 นำงสำวพรกนก ภูมิใจตรง  

50.  60134053-2 นำยพันธกำนต์ แก่นใจเด็ด  

51.  59134088-0 นำยพันธวิศ พรเกษมสุข  

52.  60134034-2 นำงสำวพิมพ์อัปสร จันโส  

53.  59134150-8 นำงสำวพิรำภรณ์ พุ่มไสล  

54.  60134025-0 นำงสำวภคมณ ทินกร ณ อยุธยำ  

55.  60134055-7 นำงสำวภัททิยำ อัชนะพรกุล  

56.  60134039-1 นำงสำวภูษิตำ มุกดำสนิท  

57.  60134044-1 นำยวินทกร อนุวัฒน์ประกิจ  

58.  60134054-0 นำงสำวศรุตยำ ทองแดง  

59.  60134015-1 นำยศิปสุต พุทธอรุณ  

60.  60134007-8 นำงสำวสุภัคชญำ คร้ำมเดชำ  

61.  60134029-2 นำยโสภณวิชญ์ โพธิน  

62.  60134001-1 นำงสำวหทัยชนก ทนทำน  

63.  56134136-3 นำงสำวหทัยทิพย์ สรสิทธ์ิ  

64.  60134067-2 นำงสำวอชิมำ ห้องหิรัญ  

65.  60134100-1 นำงสำวอนัญญำ ใสยิด  

66.  60134033-4 นำงสำวอมลรดำ เฉ่งไล ่  

67.  60134005-2 นำงสำวไอรินทร์ ศรีศิริอัครกุล  
 
 

4. ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต   
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุน่                     จ านวน 37 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  60136021-7 นำงสำวภูริชำ เบญจประภัส เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทอง 

2.  60136004-3 นำงสำวชลธิชำ หันตรำ เกียรตินิยมอันดับ1 

3.  60136042-3 นำงสำวปิยะมำศ เพิ่มพูล เกียรตินิยมอันดับ1 

4.  60136032-4 นำยเนติธร ไชยสุวรรณ เกียรตินิยมอันดับ1 

5.  60136026-6 นำงสำวสุชำนันท์ ก่ิงจ ำปำ เกียรตินิยมอันดับ1 

6.  60136045-6 นำงสำวชนิตำ ตันติชัยนุสรณ์ เกียรตินิยมอันดับ1 
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

7.  60136015-9 นำยทักษ์ดนัย เอ้ือวัณณะโชติมำ เกียรตินิยมอันดับ 1 

8.  60136049-8 นำงสำวปวริศำ เลิศสุทธิผล เกียรตินิยมอันดับ 1 

9.  60136017-5 นำงสำวกัญชลิตำ ปรำงค์ทอง เกียรตินิยมอันดับ 1 

10.  60136037-3 นำงสำวบำซีรี่ ม่วงม่ัน เกียรตินิยมอันดับ 1 

11.  60136024-1 นำงสำวศิวพร หล้ำคอม เกียรตินิยมอันดับ 1 

12.  60136033-2 นำงสำวฉัตรสกุล ฉิมพำลี เกียรตินิยมอันดับ 2 

13.  60136051-4 นำงสำวศุภิสรำ ภักดิ์ดีรัตน์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

14.  60136005-0 นำยกฤษฎำ อินทุโสภณ เกียรตินิยมอันดับ 2 

15.  60136028-2 นำงสำวกรกมล แก้วเกลี้ยง เกียรตินิยมอันดับ 2 

16.  60136040-7 นำงสำวกนกพร อยู่ลือ  

17.  60136805-3 นำงสำวกฤติยำ รัตนเดชำ  

18.  60136018-3 นำงสำวกันญำณี มีพันลม  

19.  59136048-2 นำยเค้นท์ คอลโลเวย์  

20.  59136089-6 นำยณัฐนนท์ บุศน้ ำเพ็ชร  

21.  59136011-0 นำยณัฐพัชร์ ยำบูฮำ  

22.  60136020-9 นำยเตชินท์ แปงสำย  

23.  60136029-0 นำงสำวนิภัทรำ อ่วมทอน  

24.  60136035-7 นำงสำวปภำนัน บุญส่ง  

25.  59136804-8 นำงสำวพรรษชล ย้อยแสง  

26.  60136022-5 นำงสำวพิชญ์สิริ ซำบุ  

27.  59136036-7 นำยภำนุพงค์ แซ่ซิม  

28.  60136014-2 นำยเมธำพร ภูนำโคก  

29.  59136087-0 นำยรัฐธรรมนูญ จันทร์ดร  

30.  60136016-7 นำยวรกำนต์ อังคณำวิศัลย์  

31.  59136806-3 นำยวศิน ปิยะศิริศิลป ์  
32.  60136019-1 นำงสำววัลภำ พลขันธ์  

33.  60136001-9 นำงสำววิภำสินี แซ่หวู่  

34.  60136027-4 นำงสำวศศิกำนต์ เทพบรรทัด  

35.  60136050-6 นำงสำวศุภนิดำ ลิ่มวรพันธ์  

36.  60136047-2 นำยสรณ์สิริ สุวรรณรัตน์  

37.  59136051-6 นำงสำวอิษฎำ จงวิไลเกษม  
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5. ปริญญาบัญชีบณัฑิต   
สาขาวิชาการบัญช ี                                   จ านวน 52 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  60135025-9 นำยปรีชำ ใจยม เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทอง 

2.  60135013-5 นำงสำวพิชญำภำ อภิรติศิริชัยกุล เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  60135031-7 นำงสำวจิรญำดำ เพชรจู เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  60135003-6 นำงสำวภำมิน มันตรเศรษฐ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

5.  60135035-8 นำงสำวชญำนิศ จตุรพิธพรสกุล เกียรตินิยมอันดับ 1 

6.  60135020-0 นำยกมลลภย์ กิตติโพวำนนท์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

7.  60135030-9 นำยคุณัชญ์สฤษฎ์ รักศรีอักษร เกียรตินิยมอันดับ  1 

8.  60135040-8 นำงสำวพิชำมญชุ์ ธีรนิติ เกียรตินิยมอันดับ 1 

9.  60135046-5 นำงสำวบัณฑิตำ กรุดสอน เกียรตินิยมอันดับ 1 

10.  60135022-6 นำยธิติกร กุลค ำ เกียรตินิยมอันดับ 1 

11.  60135024-2 นำงสำวนันท์นภัส ตันติพันธ์ุไชย เกียรตินิยมอันดับ 1 

12.  60135018-4 นำงสำวสมิตำนัน ธรรมสนอง เกียรตินิยมอันดับ 2 

13.  60135010-1 นำยอภิวิชญ์ พงษ์ขวัญ เกียรตินิยมอันดับ 2 

14.  60135059-8 นำงสำวตุลยดำ ศุภำงค์ร ำไพ เกียรตินิยมอันดับ 2 

15.  60135014-3 นำงสำวดวงพร รักเอกรำช เกียรตินิยมอันดับ 2 

16.  60135038-2 นำงสำวสุชำนำฎ ครสำร เกียรตินิยมอันดับ 2 

17.  59135063-2 นำงสำวกัญญำณัฐ นันโช  

18.  60135088-7 นำงสำวกัณฐิกำ เจนจบพจนำ  

19.  60135083-8 นำงสำวจิรพรรณ ศิริมงคล  

20.  60135091-1 นำงสำวจิรำพร ทรัพย์สมรวย  

21.  58135017-0 นำงสำวเจนจิรำ ดำป้อม  

22.  60135052-3 นำงสำวฉัตรทิพย์ บัวเข็ม  

23.  59135065-7 นำยชนำธิป จิตรำคนี  

24.  60135054-9 นำงสำวฐำนิสำ ขุนพรหม  

25.  60135002-8 นำงสำวณัฐณิชำ พูลสวัสดิ์  

26.  57135067-7 นำงสำวณีรนุช เดโชพิพัฒน์  

27.  60135028-3 นำยเตวิช มโนธรำรักษ์  

28.  59135074-9 นำยธีรเมธ จริยธรรมำนุกูล  

29.  60135041-6 นำยนันทนัช จันลำศรี  

30.  59135099-6 นำงสำวนิรวรรณ บูรณภวัง  

31.  58135057-6 นำยปกรณ์ คุณำปกรณ์  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

32.  60135063-0 นำยพรชัย สว่ำงบรรเจิดทวี  

33.  59135058-2 นำยพฤหัส พิกุลไสว  

34.  60135081-2 นำงสำวพัชรินทร์ ศรีเทพ  

35.  60135050-7 นำยพัทธพล สุวรรณก ำจำย  

36.  60135039-0 นำยพีรพัฒน์ ตรงตั้งเตชะสี  

37.  60135042-4 นำงสำวภัคจิรำ วิจิตร  

38.  60135019-2 นำยภูมิ เดชะศิลำรักษ์  

39.  60135090-3 นำงสำวรุจีรัตน์ หำญอุดมศักดิ์  

40.  57135029-7 นำงสำวลลนำ จักรธีรังกูร  

41.  59135088-9 นำยวรเมธ เยี่ยงยงพันธ์ุ  

42.  60135027-5 นำงสำววลดำ หอมสุวรรณ์  

43.  60135049-9 นำงสำววันเพ็ญ คงทน  

44.  60135085-3 นำงสำวศศิภำ ศิลำทอง  

45.  59135096-2 นำยศักดินนท์ ขันเพ็ชร์  

46.  60135037-4 นำยศุภณัฐ วันดีเรืองไพศำล  

47.  60135021-8 นำงสำวสมิตำ เฉียบแหลม  

48.  60135007-7 นำงสำวสุพิชญำ ทัพโยธำ  

49.  60135053-1 นำงสำวอภิชญำ เอมโกษำ  

50.  60135067-1 นำงสำวอัญชิสำ สุริยัน  

51.  60135071-3 นำงสำวอำทิตยำ พิบูลกรลภัส  

52.  60135001-0 นำงสำวอิงลดำ บุญรักษำ  
 
 

6. ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต   
สาขาวิชาการตลาดเชิงสรา้งสรรค ์                        จ านวน 49 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  60137006-7 นำงสำวธนัชชำ เทียนทองค ำ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  60137018-2 นำยวชิรวิทย์ ชิบะโอกะ เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  60137039-8 นำงสำวกนกวรรณ สมทรง เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  60137004-2 นำงสำวภัทรำพร พลโลก เกียรตินิยมอันดับ 1 

5.  60137016-6 นำงสำวอัญมณี พันธจิตต์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

6.  60137021-6 นำงสำวกมลชนก ขลุ่ยศรีตระกูล เกียรตินิยมอันดับ 1 

7.  60137023-2 นำยธนำกร หอมมณี เกียรตินิยมอันดับ 1 

8.  60137705-4 นำงสำวณัฐธิดำ ศรีเมือง เกียรตินิยมอันดับ 1 



 
      

สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งท่ี 12 แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563  33 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

9.  60137019-0 นำยวีรชัย เรืองโชติ เกียรตินิยมอันดับ 2 

10.  60137046-3 นำงสำวณิชำรัศม์ สุคนธชัยโรจน์ เกียรตินิยมอันดับ2 

11.  60137055-4 นำยกิตติยุวำ สุวรรณธำร เกียรตินิยมอันดับ 2 

12.  60137008-3 นำยมหัสชคุณ ชำวโพธ์ิ เกียรตินิยมอันดับ 2 

13.  60137049-7 นำยอัมรินทร์ รุจิชัยพิมล เกียรตินิยมอันดับ 2 

14.  60137014-1 นำงสำวเบญญทิพย์ แสนสี เกียรตินิยมอันดับ 2 

15.  60137010-9 นำงสำวปัญรัฏฐ์ ลัชชำนนท์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

16.  60137011-7 นำงสำวกชกร จิตรัตน์  

17.  60137059-6 นำยกษิดิศ เร่งเทียน  

18.  60137707-0 นำงสำวจิรัชญำ ช ำนิกุล  

19.  60137060-4 นำยชญำนิน ชำญยิ่งสกุล  

20.  60137047-1 นำงสำวชฎำภำ กลิ่นชำติ  

21.  1915780017 นำยชลธวัช พันธ์ุเลิศ  

22.  60137015-8 นำยชัยวัฒน์ หม่ืนจ ำนงค์  

23.  60137001-8 นำยชำคร เหลืองบำรมี  

24.  60137037-2 นำยชำญชัย ทับเกตุ  

25.  60137815-1 นำยโชติพงษ์ ซึรึทำนิ  

26.  60137002-6 นำยณัฏฐนิช ศิลปี  

27.  60137053-9 นำงสำวณำชำวี บุญด ำเนิน  

28.  60137706-2 นำงสำวธนัชชำ สมณะ  

29.  60137814-4 นำงสำวธภัชชำ ตั้งแสนปำนทอง  

30.  60137045-5 นำงสำวนัชชำ สีสุก  

31.  60137013-3 นำยนิธิวัชร์ จิรกุลเมธำพัฒน์  

32.  1815740020 นำยเนติพงษ์ ตู้จินดำ  

33.  60137702-1 นำงสำวปพิชญำ ขวัญทอง  

34.  60137041-4 นำงสำวปิ่นมนัส จันทร์พลังศรี  

35.  60137812-8 นำยพงศกร สรวงส ำรำญ  

36.  60137020-8 นำยพงศภัทร จันทะพันธ์  

37.  60137009-1 นำยพิชญำ จึงถำวรกิจ  

38.  1815740012 นำงสำวเพ็ญศิริ จันทรสำขำ  

39.  60137025-7 นำงสำวภัคจีรำ เนียมรัตน์  

40.  60137703-9 นำงสำวภัทรำภรณ์ แสงสุวรรณ  

41.  60137807-8 นำยภูวเดช จันทร์แจ้ง  

42.  60137056-2 นำยยุรนันท์ ทรงทิพยโยธิน  



 
      

สูจิบัตรงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งท่ี 12 แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563  34 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

43.  60137038-0 นำยวีรภัทร ตั้งนิติธรรม  

44.  60137050-5 นำงสำวศมล เชิดเกียรติชัย  

45.  60137058-8 นำยศักดิธัช แก้วประจ ำ  

46.  60137017-4 นำยศุภสิน ขุมทองวัฒนกุล  

47.  60137805-2 นำยสรวิชญ์ วัลลำ  

48.  60137810-2 นำยอนรรฆวี รัตตะรังส ี  

49.  60137034-9 นำยอัณณ์ จำรุจิตต์  

 
7. ปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต   

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน                                จ านวน 70 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  60138013-2 นำงสำวอันนำ เมษะมำน เกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทอง 

2.  60138001-7 นำงสำวนันทัชพร บริสุทธ์ิสวัสดิ์ เกียรตินิยมอันดับ1 

3.  60138092-6 นำยอิทธิพล แสงอ่อน เกียรตินิยมอันดับ1 

4.  60138032-2 นำงสำวณัฐสุดำ แจ่มศรี เกียรตินิยมอันดับ1 

5.  60138040-5 นำงสำวณัฐกมลธร ศิริพงศ์วุฒิกร เกียรตินิยมอันดับ1 

6.  60138015-7 นำยวัชรพงษ์ หอมทอง เกียรตินิยมอันดับ2 

7.  60138901-8 นำยชินกฤต พงษ์ไทย เกียรตินิยมอันดับ2 

8.  60138044-7 นำยไกรวุฒิ ม่วงน้อยเจริญ เกียรตินิยมอันดับ2 

9.  60138017-3 นำยพิสิษฐ์ ชูแสง เกียรตินิยมอันดับ2 

10.  60138010-8 นำงสำวสุธิรัตน์ เตชะเทียนวิจิตร เกียรตินิยมอันดับ2 

11.  60138805-1 นำงสำวปิยะดำ สนน้อย เกียรตินิยมอันดับ2 

12.  60138020-7 นำยดำวรุ่ง มำดี เกียรตินิยมอันดับ2 

13.  60138108-0 นำงสำวณัฐวรรณ ช่วยเอ้ือ เกียรตินิยมอันดับ2 

14.  60138042-1 นำยธนพล ออมสิน เกียรตินิยมอันดับ2 

15.  60138064-5 นำยกรีวัชร์ หอมอ่อน เกียรตินิยมอันดับ2 

16.  60138057-9 นำงสำวกนกวรรณ ร่อนทอง  

17.  60138116-3 นำยกรวินทร์ ธรณีสุวรรณ  

18.  60138702-0 นำยกองทัพ ทองสม  

19.  60138043-9 นำงสำวกัญญดำ พุฒขุนทด  

20.  60138004-1 นำยกิตติเทพ อ่วมประดิษฐ  

21.  60138051-2 นำยจุลทิศ เล็ดลอด  

22.  60138070-2 นำงสำวชญำดำ สกลพิเชียร  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

23.  60138109-8 นำงสำวชนิสรำ อินทะมำตย์  

24.  60138037-1 นำยชำคร กสิสินธำนนท์  

25.  60138091-8 นำยฐิตินันท์ ศรีเกษม  

26.  60138107-2 นำยฐิติพงศ์ นำคหิรัญ  

27.  60138036-3 นำงสำวณัชชำ ธรรมรัตน์  

28.  60138008-2 นำงสำวณัฏฐำ อุนอำรี  

29.  60138054-6 นำยณัฐภัทร รัตนไตร  

30.  60138022-3 นำยธนภร แต่งผล  

31.  60138117-1 นำยธนำดุล สิทธิอวยชัย  

32.  60138029-8 นำงสำวธมนวรรณ เกียรติเฉลิมพร  

33.  60138024-9 นำยธัชเชษฐ เจตน์พรพรหม  

34.  60138021-5 นำยธีรนพ แก้วภักดี  

35.  60138049-6 นำยธีรพล ธนะสนธ์ิ  

36.  60138090-0 นำยนรำวิชญ์ เดือนแรม  

37.  60138028-0 นำยนวนินทร์ ชัยวีรกุล  

38.  60138006-6 นำงสำวนวฤกษ์ วสุลีวรรณ์  

39.  60138080-1 นำงสำวปฐมพร จิตปรีดำกร  

40.  60138118-9 นำงสำวปรัชญำวดี แก้วโยธำทิพย์  

41.  60138114-8 นำยปริญญำ ช่ำงท ำเจริญ  

42.  1815840051 นำยเปี่ยมเกียรติ เก้ือหนู  

43.  60138039-7 นำยพงศภัทร์ ธนำพงศ์สมนึก  

44.  60138016-5 นำยพงศ์ศรัณย์ พงศ์อัมพรดุสิต  

45.  60138075-1 นำงสำวพรชนิตว์ เพชรไพร  

46.  60138033-0 นำยพรรษกร สุทธิวรฤทธ์ิ  

47.  60138045-4 นำงสำวพลอยไพลิน วีสม  

48.  60138014-0 นำยพัสกร สิทธิกระโทก  

49.  60138065-2 นำงสำวพิสินี พรหมสำลี  

50.  60138072-8 นำยพีรณัฐ นันตะพำนำ  

51.  60138046-2 นำยพีรพัฒน์ รักปถพีสุวรรณ  

52.  60138113-0 นำงสำวมนัสยำ ศิริเวช  

53.  60138085-0 นำงสำวมำริษำ รักษำแดน  

54.  60138031-4 นำยรังสิมันต์ แทนสูงเนิน  

55.  60138087-6 นำยวรำยุส ทองรักษำวงศ์  

56.  60138099-1 นำงสำววฤนท์ เก้ือกูลธเนศ  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

57.  60138005-8 นำยศรุต ศิริอุดมทรัพย์  

58.  60138096-7 นำยศศพล ตรีวิทยำนุรักษ์  

59.  60138095-9 นำยศำศวัต ทับอุไร  

60.  1815840044 นำยศุภกร สมจิตต์  

61.  60138030-6 นำงสำวสุชำนันท์ ลงสุวรรณ  

62.  60138026-4 นำงสำวสุธำสินี รักสิฐ  

63.  60138003-3 นำงสำวสุธีรำ สืบสันติกำร  

64.  60138052-0 นำยสุรบฎี เอ้ือประเสริฐ  

65.  1815840036 นำยอภิวิชญ์ ดวงเทียน  

66.  60138053-8 นำยอำทิตย์ ฉลวยอ ำพรบุตร  

67.  60138018-1 นำงสำวอำรีญำ ชมเทศ  

68.  1815840028 นำยอิทธิวัฒน์ ศิวำลัย  

69.  60138009-0 นำงสำวอินทิรำ สำยทำ  

70.  60138034-8 นำยเอนกพงศ์ เหมือนสมัย  
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รำยช่ือบณัฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ        รวม 207 คน 
ระดับปริญญาโท  ส าเร็จการศึกษารวมจ านวนทั้งสิ้น 10 คน ดังน้ี  

 

1. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                        จ านวน 10 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  1963110182 นำงสำวนงลักษณ์ ตำดทอง เกียรตินิยมเหรียญทอง 

2.  1963110026 นำยภูมิพัฒน์ แสงประดับ เกียรตินิยม 

3.  1963110091 นำงสำวณัฐรีพรรณ นิทธยุสกุลโชติ เกียรตินิยม 

4.  1863150155 นำยจักริน ชีพสัจญำณ  

5.  1863110183 นำยชรัตน์ ข ำแสง  

6.  2063110239 นำยชวิศ ภูริพัฒน์  

7.  1863110241 นำยธนทัต จันทร์เกตุ  

8.  1863110316 นำยนิติรุจน์ อติไชยพิทักษ์  

9.  1963110059 นำยสิริทัศน์ เลิศตระกูลถำวร  

10.  58632005-3 นำยอรรถพล อุดมล้ ำเลิศ  
 

ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษารวมจ านวนท้ังสิ้น 182 คน ดังนี้  
 

1. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                        จ านวน 61 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  60121027-1 นำยภัทรวัต นิลธิรำช เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  60121008-1 นำยปิยะวัช ศิริวัฒน์เวชสกุล เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  60121016-4 นำยรวีโรจน์ จีระพงษ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  60121029-7 นำงสำวณัฐชยำ ยิ้มถนอม เกียรตินิยมอันดับ 1 

5.  60121081-8 นำยกรกช พรมใจม่ัน เกียรตินิยมอันดับ 1 

6.  60121063-6 นำยภำณุพงศ์ สุขสุวรรณ เกียรตินิยมอันดับ 1 

7.  60121062-8 นำงสำวกัสชมำภรณ์ ลิ้มพงศำนุรักษ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

8.  60121002-4 นำยยศพล จันทรโรจน์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

9.  60121003-2 นำยสิทธิพล ปกรณ์มโนกุล เกียรตินิยมอันดับ 1 
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

10.  60121053-7 นำยดนุพล อินทรำนุรักษ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

11.  60121040-4 นำงสำวศุลีพร ถิรบรรจงเจริญ เกียรตินิยมอันดับ 1 

12.  60121035-4 นำยพงศ์พิสุทธ์ิ มีมุข เกียรตินิยมอันดับ 2 

13.  60121701-1 นำยชยุตม์ จริยำพรรุ่ง เกียรตินิยมอันดับ 2 

14.  60121086-7 นำยชยพล ช่วงกรุด เกียรตินิยมอันดับ 2 

15.  60121079-2 นำยอภินันท์ ติงหงะ เกียรตินิยมอันดับ 2 

16.  60121013-1 นำยโสภณัฐ หนูดี เกียรตินิยมอันดับ 2 

17.  60121021-4 นำยอธิป หยงสตำร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

18.  60121111-3 นำยธีรเดช กุลสอนนำม เกียรตินิยมอันดับ 2 

19.  60121004-0 นำยกฤตยชญ์ เสริมวัฒนำกุล  
20.  60121058-6 นำยกฤษฎำ เนียมจ้อย  

21.  60121103-0 นำยไกรพ มีโพธ์ิ  

22.  60121037-0 นำงสำวคนธวัลย์ วนิชวัฒน์  

23.  60121007-3 นำยติณณ์ สุรพันธนำกร  

24.  59121114-9 นำยธนกฤต ทินำทิน  

25.  60121011-5 นำยธนกฤต บุญโท  

26.  60121045-3 นำยธนภัทร ชั้นประเสริฐ  

27.  60121012-3 นำยธันวำ ผู้ภักดี  

28.  59121090-1 นำยธีธัช คัชชำพงษ์  

29.  60121099-0 นำยนนทชำ งำมเสมอ  

30.  60121019-8 นำงสำวนันทัชพร ปำวะกะนันท์  

31.  60121005-7 นำยเนติธร แก้วทอง  

32.  60121702-9 นำยปณต ลักขณำอดิศร  

33.  60121023-0 นำยปรเมษฐ์ บ ำรุงกิจ  

34.  59121036-4 นำยปรเมษฐ์ อินธิแสง  

35.  60121097-4 นำยพชร เพชรแก้ว  

36.  60121072-7 นำยพชร อภิรมย์เกษม  

37.  60121001-6 นำงสำวพัชญนันท์ ปฐมสิริกุน  

38.  60121038-8 นำงสำวพัชรำภำ ปลอดภัย  

39.  60121106-3 นำยพัทธดนย์ ก้องกิตติวงศ์  

40.  60121065-1 นำยพันธ์ภคินท์ หงษำนุภรักษ์  

41.  60121020-6 นำยพัสสณพล อภิวัฒนธนวงษ์  

42.  60121069-3 นำยพำทิศ พิจิตต์  

43.  60121107-1 นำยพิชญพงศ์ ไกรศำสตรำ  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

44.  58121802-1 นำยไพสิทธ์ิ รุจิรำวรรณ  

45.  60121048-7 นำยภำคิน นำคพัฒน์  

46.  60121039-6 นำยภำณุวัฒน์ เกตุแก้ว  

47.  60121031-3 นำงสำวภำสวัสดิ์ โภคสวัสดิ์  

48.  60121026-3 นำยภูรินทร์ วุ้นหวำน  

49.  60121089-1 นำยมำวิน หำญสกุลวัฒน์  

50.  60121083-4 นำยยุทธพิชัย ชัยวงษ์  

51.  60121022-2 นำงสำวรมย์รุจี ทองนอก  

52.  60121047-9 นำยวรชำติ สุภำรัตนสิทธ์ิ  

53.  60121101-4 นำงสำววิมำดำ นุตำลัย  

54.  60121054-5 นำยศรุต ศุภสุนทร  

55.  60121049-5 นำยศรุต อินทรวงค์  

56.  60121034-7 นำงสำวสิริยำกรณ์ โพธ์ิสมัน  

57.  60121113-9 นำงสำวสิรีธร ม่ิงแก้ว  

58.  60121067-7 นำยสุธี จันทร์โสม  

59.  60121803-5 นำยอภิชำติ อำนุภำพ  

60.  60121024-8 นำยอัครเดช เดชไพบูลย์ยศ  

61.  58121073-9 นำยอัครวัฒน์ เกษร  
 
 

2.  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย                     จ านวน 110 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  60122020-5 นำงสำวศุภำพิชญ์ มุ่งวิริยะ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  60122016-3 นำงสำววรัญญำ เพียรภักดีสกุล เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  60122042-9 นำงสำวรชตวัน เนตรสุวรรณ เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  60122086-6 นำงสำวธนัชชำ ถิรคุณธร เกียรตินิยมอันดับ 1 

5.  60122007-2 นำงสำวนีร บุษยบัณฑูร เกียรตินิยมอันดับ 1 

6.  60122037-9 นำยปฐวี แดงมูล เกียรตินิยมอันดับ 1 

7.  60122075-9 นำยจิรำยุ หลักสุวรรณ เกียรตินิยมอันดับ 1 

8.  60122035-3 นำงสำวปำลินี อนุรัตนประสิทธ์ิ เกียรตินิยมอันดับ 1 

9.  60122050-2 นำงสำวจิรำภรณ์ โมนำติ เกียรตินิยมอันดับ 1 

10.  60122002-3 นำงสำวสุธิมำ อริยกุลไชยศิลป์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

11.  60122018-9 นำงสำวมนวิรัตน์ ธนันตเศรษฐ เกียรตินิยมอันดับ 1 
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

12.  60122026-2 นำงสำวญำดำพิณ เกำศัยนันท์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

13.  60122015-5 นำงสำวสมิตำ ลัภยำนันท์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

14.  60122071-8 นำงสำวภำณุมำส พุ่มก ำพล เกียรตินิยมอันดับ 1 

15.  60122108-8 นำงสำวกัลยำ จรรยำอนุรักษ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

16.  59122049-6 นำยกิตติพงศ์ ตันตระรัตน์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

17.  60122019-7 นำงสำวจรินทร ดอกกุหลำบ เกียรตินิยมอันดับ 1 

18.  60122136-9 นำยจิรภำส ธัชรุ่งเรือง เกียรตินิยมอันดับ 1 

19.  60122066-8 นำงสำวถิ๋ง ถิ๋ง จัง เกียรตินิยมอันดับ 1 

20.  60122004-9 นำงสำวสิริยำกร จินต์สุขสมบูรณ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

21.  60122056-9 นำยภำณุพงศ์ เกียรติวิริยะ เกียรตินิยมอันดับ 1 

22.  60122072-6 นำยพีรพัฒน์ เจริญอรุโณทัย เกียรตินิยมอันดับ 2 

23.  60122009-8 นำงสำวอรทิพย์ เซ็นศิริวัฒนำ เกียรตินิยมอันดับ 2 

24.  60122099-9 นำยณปภัช รอดจิตต์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

25.  60122052-8 นำยพรพิชัย พรสวัสดิ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

26.  60122061-9 นำงสำวชัญญำ เพิ่มวัฒนะกุล เกียรตินิยมอันดับ 2 

27.  60122036-1 นำยชัยนันท์ มำลินันท์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

28.  60122047-8 นำยศรัณย์ เตชะปฏิมำนนท์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

29.  60122143-5 นำงสำวพรนัชชำ เทศสวัสดิ์วงศ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

30.  60122008-0 นำงสำวพิชญยำพร โมฆะรัตน์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

31.  60122030-4 นำยวรวุฒิ ปำลบุญ เกียรตินิยมอันดับ 2 

32.  60122006-4 นำยวสุรัตน์ คนหำญ เกียรตินิยมอันดับ 2 

33.  60122107-0 นำงสำวกัญญำณัฐ สมจิตต์สว่ำง เกียรตินิยมอันดับ 2 

34.  60122125-2 นำงสำวธัญนิจ สำยแก้ว เกียรตินิยมอันดับ 2 

35.  60122001-5 นำงสำวกนกนันท์ ตำน้อย เกียรตินิยมอันดับ 2 

36.  60122109-6 นำยณัฐพล มลิวัลย์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

37.  60122110-4 นำงสำวผกำมำส ธรรมำโอวำท เกียรตินิยมอันดับ 2 

38.  59122008-2 นำงสำววรำภรณ์ ตระกูลเดิม เกียรตินิยมอันดับ 2 

39.  60122092-4 นำงสำวกชพร ไชยกลำง  

40.  60122068-4 นำยกรณ์รัฐภำส ธนวัตไชยศรี  

41.  60122054-4 นำยกฤต เทพมงคล  

42.  59122705-3 นำยกฤตภำส จริยทวีสิน  

43.  58122703-0 นำยกฤติน ประภำกรพิพัฒน์  

44.  60122113-8 นำยกฤษฎำ เหรียญประกำยแสง  

45.  56122004-7 นำยกษิดิ์ณัฐ ปรำณีจิตต์  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

46.  60122064-3 นำยกิตตินันท์ กิตติรัตนวิวัฒน์  

47.  59122018-1 นำยคมชำญ บุญสมบัติ  

48.  60122021-3 นำยจำรุวัฒน์ หัตถหิรัญ  

49.  60122023-9 นำยจิณณศักดิ์ วิธิวรวีร์  

50.  60122027-0 นำยจิรพงศ์ สกุลศรี  

51.  60122032-0 นำยจิรพัฒน์ ฤกษะสุต  

52.  60122094-0 นำยจิรภัทร วัฒนเวช  

53.  60122034-6 นำยจิรำยุ ย ำสัน  

54.  60122117-9 นำงสำวจีรภัทร ทองประสูตร  

55.  58122107-4 นำยฉัตรมงคล เอ่ียมศรี  

56.  59122703-8 นำงสำวณัชชำ วงศ์ตระกูล  

57.  60122073-4 นำยณัฐนล ค ำอำจ  

58.  60122045-2 นำยณัฐภัทร ธรรมมำสถิตย์กุล  

59.  60122142-7 นำงสำวณิชกมล แซ่ล้ิม  

60.  59122804-4 นำยเดชฤทธ์ิ ตปนียทรัพย์  

61.  60122112-0 นำยเตมีย์ แดงตำด  

62.  59122156-9 นำยทิศธร จรประดิษฐ์  

63.  60122031-2 นำงสำวธดำภรณ์ กมขุนทด  

64.  60122089-0 นำยธนกุล อ้นทับ  

65.  57122702-4 นำยธนทัต พันธ์มีเกียรติ  

66.  60122152-6 นำยธนธรณ์ นิลมณี  

67.  60122059-3 นำยธนพนธ์ ชุติไกรวัล  

68.  60122074-2 นำยธนัท ศิริพันธ์  

69.  60122076-7 นำยธนิก เลิศประกิจศิลป์  

70.  60122013-0 นำยธัญญ์นิธิ วงศ์เกษตระชนม์  

71.  60122090-8 นำยธำม ภัทรยำนนท์  

72.  60122012-2 นำยธีรศักดิ์ มกรำนุรักษ์  

73.  60122046-0 นำยนพรุจ เหลี่ยมมงคลกุล  

74.  60122087-4 นำงสำวนภสร สุขสมบัติ  

75.  60122080-9 นำยนรภัทร รัตนสินชัยบุญ  

76.  60122102-1 นำยนฤดล เข้มเเข็ง  

77.  60122103-9 นำยนำม ธีระศรีสมบัติ  

78.  60122146-8 นำงสำวปนวรรณ บวบทอง  

79.  60122051-0 นำยปพน แจ่มใส  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

80.  60122088-2 นำยปิติพงษ์ อภิรัตนรุ่งเรือง  

81.  60122116-1 นำยพงษ์ศักดิ์ พระศร ี  

82.  60122124-5 นำยพชร ทรงศรีสง่ำ  

83.  60122801-8 นำยพชร ฮุ่นตระกูล  

84.  60122060-1 นำยพสิษฐ์ เขมำชิติพร  

85.  60122097-3 นำยพิชิตชัย พงษ์เวช  

86.  60122029-6 นำยพุทธิพจน์ จึงเจริญสุข  

87.  60122126-0 นำงสำวเพชรฎำ จิตสุวรรณ  

88.  60122049-4 นำงสำวแพรวำ มูฮัมหมัดสอ๊ิด  

89.  60122155-9 นำงสำวภัคจิรำ ณ น่ำน  

90.  60122114-6 นำยภัทรศัย เก้ือกิจ  

91.  60122154-2 นำยภัทรำวุธ สุขกุล  

92.  60122098-1 นำยภำนุวัฒน์ สุขศรีจักรวำฬ  

93.  60122151-8 นำยภูดินันท์ บดินทร์ฐิติกุล  

94.  60122040-3 นำยภูมิ ศิริวรวำท  

95.  58122701-4 นำยภูรีวิทย์ ศรีสุภผลโภชน์  

96.  60122105-4 นำยภูวนัตถ์ เทียนทอง  

97.  60122005-6 นำงสำวมำริสำ โล่ห์เพชรัตน์  

98.  57122048-2 นำยเมธี ฉันทะจำรุ  

99.  60122134-4 นำยรวิภำส ตันติสิทธิกร  

100.  59122053-8 นำยรวิภำส บุญรักษ์  

101.  60122701-0 นำงสำวรักษ์ฟ้ำ เจริญสุข  

102.  60122083-3 นำยวรโชติ ทองศรี  

103.  60122132-8 นำยวิศรุต ตะบูนพงษ์  

104.  60122093-2 นำยศุภกร ตระกูลน่ิมนวล  

105.  60122048-6 นำยศุภวิชญ์ วรรโณ  

106.  60122063-5 นำยสิทธิศักดิ์ ยิ่งยง  

107.  60122096-5 นำยสุฌำณเกียรติ ฐิติพงศ์ทัพพ์  

108.  60122041-1 นำยอภิชำติ ภูติ  

109.  59122129-6 นำยอัษดำวุฒิ มุ่งผลกลำง  

110.  60122091-6 นำยอินทัช หฤทัยพันธน์  
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3.  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ                     จ านวน 26 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  60123007-1 นำงสำวมัลลิกำ เห็มชนำน เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  60123001-4 นำยศุภฤกษ์ กัณวเศรษฐ เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  60123003-0 นำยณัฐกำนต์ อนุพันธ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

4.  60123002-2 นำยสุทธำธัชพ์ บงกชจินดำ เกียรตินิยมอันดับ 2 

5.  60123020-4 นำยชัยยุตม์ กลิ่นเทียน เกียรตินิยมอันดับ 2 

6.  60123004-8 นำงสำวพัฒน์นรี ชุมเกษียน เกียรตินิยมอันดับ 2 

7.  60123012-1 นำยจักรวำล สิริพงศำธร  

8.  60123025-3 นำยฐิติพันธ์ุ อ่ ำปำกรัตน์  

9.  59123036-2 นำยณภัทร พงษ์ทรัพย์  

10.  59123006-5 นำงสำวณัฐชยำ มินโต๊ะสะมะ  

11.  60123045-1 นำยณัทณพงศ์ ทิพย์ธนำวิวัฒ  

12.  60123017-0 นำยธนำธิป ศิริโภคำ  

13.  60123039-4 นำยนรำธิป บันเทิงสุข  

14.  60123023-8 นำงสำวปวรี ค ำเจริญ  

15.  58123807-8 นำยปัณณวิชญ์ พงศ์พิชญวรรณ  

16.  58123018-2 นำยพนธกร สินคณำรักษ์  

17.  60123005-5 นำยพัชรพล โสภณไพศำล  

18.  59123045-3 นำยภำธร วงศ์รัตนภัสสร  

19.  60123055-0 นำยวรินทร วงศ์พร้อมรัตน์  

20.  60123026-1 นำยศิวำรักษ์ อ่อนศรี  

21.  59123052-9 นำงสำวศุภพร เจิดจ้ำสุริยัน  

22.  60123016-2 นำยศุภวิชญ์ วนิชย์ถนอม  

23.  60123022-0 นำยสรรพวิชญ์ หลำยทวีคูณ  

24.  59123804-3 นำยสิรวิช นิรันดร์ชัยกุล  

25.  60123043-6 นำยเสฎฐวุฒิ โอฬำรำนนท์  

26.  1813340039 นำยอภิวัฒน์ คิตำงำวำ  
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รำยช่ือบณัฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

  
 

คณะวิศวกรรมศำสตร์                            รวม 251 คน 
ระดับปริญญาโท  ส าเร็จการศึกษารวมจ านวนทั้งสิ้น 6 คน ดังน้ี  

 

1. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม                                        จ านวน 6 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  1961110085 นำงสำวปำลิดำ ทรัพย์สิริโรจน์ เกียรตินิยมเหรียญทอง 

2.  59641017-5 นำงสำวกนกวรรณ ใจมีสุขมำก  

3.  60642002-4 นำยชัยพงศ์ โชติภัทร์เดชำรัตน์  

4.  60641016-5 นำยณัชกร สุขครัน  

5.  59641008-4 นำงสำววริศรำ เลอศิลป์  

6.  2061110058 นำยสรพล ณ ล ำปำง  
 

ระดับปริญญาตรี ส าเร็จการศึกษารวมจ านวนท้ังสิ้น 245 คน ดังนี้  
 

1. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์                                                   จ านวน 75 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  60111047-1 นำงสำวนภัสสร ศิริวิสูตร เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  60111026-5 นำยจักรพงษ์ สมบัติ เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  60111022-4 นำยณัฐภัทร อำภำธรนวกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2 

4.  60111051-3 นำงสำวพิมลกันต์ เพียรกิจรุ่งเรือง เกียรตินิยมอันดับ 2 

5.  60111044-8 นำยธนวัฒน์ ชินปัญจะพล เกียรตินิยมอันดับ 2 

6.  60111125-5 นำยภูมิ ภฤศภูมิ เกียรตินิยมอันดับ 2 

7.  60111072-9 นำงสำวปำรย์ปรัชญ รอดรักษำ เกียรตินิยมอันดับ 2 

8.  60111103-2 นำยซบรี่ วันทอง เกียรตินิยมอันดับ 2 

9.  60111134-7 นำยกฤตภำส รักชื่น  

10.  60111070-3 นำยกฤตเมธ ศรีบุปผำ  

11.  60111006-7 นำยกิตติภพ โพธ์ิโสภำ  

12.  60111080-2 นำยขุมทอง ทองเกียว  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

13.  56111027-1 นำยคำมิน ทิพยมณฑล  

14.  60111061-2 นำงสำวจันทิมันตุ์ เอ่ียมปรำณีต  

15.  60111088-5 นำยจิรัฎฐ์ ค ำชัยลึก  

16.  59111087-9 นำยจิรำยุ ฐิติวรภัทร  

17.  59111121-6 นำยเจษฎำกร วัฒนเจริญเกียรติ  

18.  60111019-0 นำยฉัตรกำนต์ อัศวพิภพ  

19.  56111209-5 นำยชนน แทนม้วน  

20.  60111077-8 นำยชวกำร วัฒนเชิดชัย  

21.  60111052-1 นำยณัชพล รอดภัยปวง  

22.  60111157-8 นำยณัฐกมล ศรีไสยเพชร  

23.  60111092-7 นำงสำวณัฐกฤตำ สิงห์โต  

24.  60111031-5 นำงสำวณัฐธิดำ ลอยประเสริฐ  

25.  60111036-4 นำยณัฐวัตร เหรียญรุ่งโรจน์  

26.  60111030-7 นำยณัฐสิทธ์ิ ฟักทอง  

27.  60111017-4 นำยเตชิษฐ์ วิญญำ  

28.  60111068-7 นำงสำวทรงพร ไชยสิม  

29.  60111805-2 นำยทวีศักดิ์ชัย ทองรวย  

30.  56211903-2 นำยธงชัย เคหะวัน  

31.  59111093-7 นำยธนณัฐ วงศ์ศิริกุลพำณิช  

32.  58111082-2 นำยธนภัทร โตวรรธกวณิชย์  

33.  60111130-5 นำยธนวัฒน์ จ ำใบรักษ์  

34.  58111083-0 นำยธนวัฒน์ โตวรรธกวณิชย์  

35.  56111068-5 นำยธนำ จิรกำรวุฒิไกร  

36.  56111212-9 นำยธนำ วินยำงกูร  

37.  59111141-4 นำยธนำวรรธณ์ คุณุ  

38.  60111048-9 นำยธรณัส บุญรักษ์  

39.  60111082-8 นำยธิติ ตันติโพธ์ิพิพัฒน์  

40.  60111018-2 นำยธีรรุจ งำมสพรั่ง  

41.  60111013-3 นำยธีรศักดิ์ บุญเศษ  

42.  58111075-6 นำยนครินทร์ วิชำชัย  

43.  58111090-5 นำยนภัส เลิศรัตนวิสุทธ์ิ  

44.  60111045-5 นำยนิทธันต์ ผำติโชติ  

45.  58111091-3 นำยเนติพงศ์ คงตุก  

46.  60111058-8 นำงสำวปภำวดี แก้วกลึงกลม  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

47.  60111076-0 นำงสำวปรินดำ เจริญนิเวศนุกูล  

48.  58111702-5 นำยปิยะศักดิ์ สุวรรโณดม  

49.  59111135-6 นำยปิยังกูร ก้องกิตติวงศ์  

50.  60111016-6 นำยพงศกร ลิขิตบวร  

51.  59111102-6 นำยพงศธร หมูค ำดี  

52.  58111818-9 นำยพศวัต เรืองรุ่งชัยกุล  

53.  60111091-9 นำยพสธร ขันทะกะพันธ์  

54.  56111106-3 นำยพัฒธนพงษ์ หอมดวง  

55.  60111132-1 นำยพิชญุตม์ ไตรพิสุทธ์ิ  

56.  60111067-9 นำยพิชญุตม์ พุ่มสลิด  

57.  60111014-1 นำงสำวภณิตำ โขจุลธรรม  

58.  60111003-4 นำยภัทรภูมิ อัครภำพ  

59.  58111017-8 นำยภำณุมำศ จันทรโชติ  

60.  60111095-0 นำยภูมิรพี ภู่ประเสริฐ  

61.  60111073-7 นำยภูวเนศร์ เพ็ชรเขียว  

62.  60111109-9 นำยมณฑล ลิขิตวิเศษพงษ์  

63.  60111150-3 นำยยศกร จินตกวีพันธ์ุ  

64.  60111146-1 นำยเรืองศักดิ์ ภำระกิจ  

65.  60111804-5 นำยวรัตถ์ จันทนะโสตถิ์  

66.  60111069-5 นำยวริทธ์ินันท์ ศิวพรรัตน์  

67.  58111103-6 นำยวิรุณ อิทธิภิญโญ  

68.  60111156-0 นำงสำวศุภนิดำ แซ่เอียว  

69.  60111808-6 นำยอธิคม ดิษฐ์สังวรณ์  

70.  60111135-4 นำงสำวอริสรำ เจนวิชำ  

71.  60111701-3 นำยอัครวินท์ ศรีนฤวำดินทร์  

72.  60111001-8 นำงสำวอำทิตยำ บัวทรัพย์  

73.  60111056-2 นำยอิทธิพัทธ์ นิติธรรมวุฒิ  

74.  60111032-3 นำยอิสระ แย้มนวล  

75.  60111024-0 นำยฮำฟิซ หะมะ  
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2. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต                                จ านวน 36 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  60112015-7 นำงสำวนวพร เพ็งเขียว เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  60112010-8 นำงสำวณัฐภัสสร สำมำรถเลิศดี เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  60112022-3 นำงสำววณิชชำ บ้ำนสระ เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  60112036-3 นำงสำวนันทัชพร บัวเนียม เกียรตินิยมอันดับ 1 

5.  60112011-6 นำยสกนธ์พล ฐิติวิศำล เกียรตินิยมอันดับ 1 

6.  60112007-4 นำยสัณฐิติ สำยพัทลุง เกียรตินิยมอันดับ 2 

7.  60112018-1 นำยภีมวัจน์ เร่งพัฒนกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2 

8.  60112027-2 นำงสำวณัชชำ ทรัพย์แก้ว เกียรตินิยมอันดับ 2 

9.  60112028-0 นำยรัฐกรณ์ อนันทนำธร เกียรตินิยมอันดับ 2 

10.  60112034-8 นำยณัฐภัทร สังข์ทอง เกียรตินิยมอันดับ 2 

11.  60112047-0 นำงสำวกุลจิรำ จำรุประทัย  

12.  60112023-1 นำยเขมวัฒน์ ชูน ำชัย  

13.  60112006-6 นำงสำวเขมิกำ ทองแก้ว  

14.  56112715-0 นำงสำวจินดำรัช จันทร์เจริญ  

15.  60112012-4 นำงสำวเจนนิเฟอร์ คนิตชำ ไวเซ็นบรำเคอร์  

16.  1811240025 นำยฉัตรชัย น้อยใหม่  

17.  60112702-0 นำยชนำธิป ศำสตร์ทยำรัฐ  

18.  60112042-1 นำยชยุตม์ ตระกูลเตชะ  

19.  60112016-5 นำยชำรีฟ โกบบำหลี  

20.  58112037-5 นำยช ำนำญวิทย์ อำจวิชัย  

21.  60112003-3 นำงสำวณัฏฐ์ บัวแก้ว  

22.  60112046-2 นำยทิวำนนท์ ฉัตรเจริญสกุล  

23.  59112051-4 นำยธนิสร องค์ธนะสิน  

24.  59112062-1 นำงสำวธันยำภรณ์ บัวพันธ์ุ  

25.  60112033-0 นำงสำวนวพร ดีใหม่  

26.  60112024-9 นำงสำวบุญสิตำ สิปปะสุชน  

27.  59112701-4 นำยปวีณ บุญรักษ์  

28.  60112025-6 นำงสำวพรนภัส พงศ์ไกรเพชร  

29.  57112708-3 นำยภูมิพิพัฒน์ จำรุธนกุล  

30.  60112040-5 นำยภูมิภัทร ภู่พันธ์  

31.  60112701-2 นำยวรวิช อังคนำรักดี  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

32.  60112013-2 นำงสำววิชลี แก้วละเอียด  

33.  59112060-5 นำยวีรภัทร ประสพธรรม  

34.  58112045-8 นำยศุภพงศ์ อัครรุ่งเรืองกุล  

35.  60112804-4 นำยสหรัษฐ์ สุขศิริพิมพ์  

36.  60112005-8 นำยสิทธิชัย ฉันทวิทยำ  
 
 

3. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                 จ านวน 57 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  60113009-9 นำงสำววำยูน ธงชัย เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  60113026-3 นำยชำนน นนทฤทธ์ิ เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  60113010-7 นำยปรเมษฐ์ พูลทรัพย์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  60113079-2 นำยปวรุตม์ พิสิฐำนุสรณ์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

5.  60113032-1 นำยนิพัทธ์ อุดมวงศ์วัฒนำ เกียรตินิยมอันดับ 1 

6.  60113092-5 นำยเจษฎำ จำบทอง เกียรตินิยมอันดับ 1 

7.  60113096-6 นำงสำวณัชชำ ทองรัตน์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

8.  60113016-4 นำงสำวภัณฑิลำ ช ำนำญกิจจำนุกิจ เกียรตินิยมอันดับ 1 

9.  60113006-5 นำงสำวภัททิยำ วำรุทัย เกียรตินิยมอันดับ 1 

10.  60113055-2 นำยกรวิชญ์ พวงวลัยสิน เกียรตินิยมอันดับ 1 

11.  60113083-4 นำยวรท เสตะปุระ เกียรตินิยมอันดับ 1 

12.  60113002-4 นำยพีระภัทร จันทร์นำค เกียรตินิยมอันดับ 2 

13.  60113074-3 นำยอธิป พันธุพงษ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

14.  60113056-0 นำงสำวญำนิกำ สำระวัน เกียรตินิยมอันดับ 2 
15.  60113051-1 นำงสำวรัชนิภำ เชตุใจ เกียรตินิยมอันดับ 2 

16.  60113005-7 นำงสำวสุภัคสำ แซ่เฮ้ง เกียรตินิยมอันดับ 2 

17.  60113057-8 นำงสำววรรษมน แถวปัดถำ เกียรตินิยมอันดับ 2 

18.  60113023-0 นำยอรัญ อภิญญำพิพัฒน์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

19.  60113025-5 นำยศุภลักษณ์ บุญคุ้มอยู่ เกียรตินิยมอันดับ 2 

20.  60113031-3 นำยกฤตนัน ประเสริฐพิริยะ  

21.  60113803-5 นำยกฤติน สังข์บูรณ์  

22.  60113072-7 นำยกฤษณ ลิ่วเฉลิมวงศ์  

23.  60113078-4 นำยกษิติ เกตุวัตถำ  

24.  60113038-8 นำยกัญตวัฒน์ สุขนุ้ย  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

25.  60113048-7 นำยเกริกเกียรติ ก้อนบำง  

26.  60113022-2 นำยเขตคม นพภำลัย  

27.  60113052-9 นำยเจษฎำ สุภำวัฒนกุล  

28.  59113702-1 นำยชัชนันท์ คนิตำนนท์  

29.  60113808-4 นำยชัยฐิวรรธน์ โตจันทร์  

30.  60113050-3 นำยชินธันย์ เก้ำอุดม  

31.  60113001-6 นำงสำวฑิฆัมพร จันทร์วงค์  

32.  60113076-8 นำยธนำกร ลักษมีคุณำกร  

33.  60113065-1 นำยธวัชชัย อุดจันทร์  

34.  59113703-9 นำยธัญ จันทรสืบ  

35.  60113036-2 นำงสำวธิรภำ ปรวิศำสรำ  

36.  60113062-8 นำยธีรภัทร สำยสมุทร  

37.  60113024-8 นำยนวนพ ขจรชัยกิตติ  

38.  59113008-3 นำงสำวเนตรพัชร์ นรำรัตน์วันชัย  

39.  60113071-9 นางสาวบุณยวีร์ เหมยากร  

40.  60113088-3 นายปกรณ์สัณห์ ปานแป้น  

41.  60113042-0 นำยปณต ประจันตะเสน  

42.  60113049-5 นำยพอธีร์ ญำณจรูญ  

43.  60113047-9 นำงสำวพัชรจิรำ จ่ำทองค ำ  

44.  58113062-2 นำยพัทนัย พ่วงวิจิตร  

45.  60113021-4 นำยศิโยน สำยสนิท  

46.  60113091-7 นำยสรวิศ ทิพยะวัฒน์  

47.  59113078-6 นำยสินเจริญ ศรีวชิรวัฒน์  

48.  60113801-9 นำยสิรภพ ฉัตรยิ่งมงคล  

49.  60113060-2 นำยสุธำธิป ศกศวัตเมฆินทร์  

50.  59113033-1 นำยสุเมธ สิทธำนุกูล  

51.  60113101-4 นำงสำวสุวพัชร พิณวำนิช  

52.  60113046-1 นำยอธิป เกำะแก้ว  

53.  60113027-1 นำงสำวอนงค์สิตำ ตั้งสัจจสว่ำงกุล  

54.  60113037-0 นำงสำวอภิษฎำ ระพิทย์พันธ์  

55.  60113008-1 นำงสำวอมรรัตน์ หงษ์มำ  

56.  60113063-6 นำยอินทร์คชำ วงศ์เหลือง  

57.  60113003-2 นำงสำวเอม่ี สูงสิริ  
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4. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                              จ านวน 44 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  60114022-1 นำยธนกฤต ศิริวณิชชำกร เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  60114010-6 นำยชัยภัทร อัญชลีธรรม เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  60114031-2 นำงสำวพัชรภรณ์ โพธิสว่ำง เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  60114023-9 นำยจิรสิน เกลำเทียน เกียรตินิยมอันดับ 1 

5.  60114014-8 นำยธัชกร บริสุทธ์ิ เกียรตินิยมอันดับ 2 

6.  60114001-5 นำงสำวพิชญำ สุวรรณพำนิช เกียรตินิยมอันดับ 2 

7.  60114033-8 นำงสำวศิริลักษณ์ แซ่ตั้ง เกียรตินิยมอันดับ 2 

8.  60114048-6 นำงสำวกำญจนำ จะฟะ เกียรตินิยมอันดับ 2 

9.  60114042-9 นำยปิยังกูร ลี้สัจจะกูล เกียรตินิยมอันดับ 2 

10.  60114004-9 นำงสำวมนัสนันท์ สุวรรณโชติ เกียรตินิยมอันดับ 2 

11.  59114809-3 นำยกฤษณ์ กำคอสต้ำ  

12.  60114006-4 นำงสำวไข่มุก คนซ่ือ  

13.  60114024-7 นำยคำมิน สืบสุข  

14.  59114024-9 นำยจักริน จริยเวชช์วัฒนำ  

15.  60114025-4 นำงสำวจิดำภำ บัวบำน  

16.  60114028-8 นำยจิตติณรงค์ ชัยจันทร์  

17.  60114704-4 นำยจิรเมท ธนูปมัย  

18.  58114808-7 นำยจิระเสกข์ ทองงำม  

19.  60114809-1 นำงสำวจุฑำมำศ ขุมทอง  

20.  60114013-0 นำงสำวชนิตำ สุทปำ  

21.  60114808-3 นำยชยพร มีสำวงษ์  

22.  1811440054 นำยชยุตพล ธรรมวิสุทธิกุล  

23.  59114018-1 นำงสำวชลัญญำ เจริญนิยม  

24.  60114052-8 นำงสำวณปภัช ศรีระดำ  

25.  60114702-8 นำงสำวณัฐมล สิงห์โตทอง  

26.  60114030-4 นำงสำวเทียมโสม พรมพุฒ  

27.  59114023-1 นำยธนวัฒน์ ทรงศรีสวัสดิ์  

28.  57114709-9 นำยนพัตธร อภัยภักดิ์  

29.  59114011-6 นำงสำวนัทริยำ ณิชยกุล  

30.  60114012-2 นำงสำวบุษบรรณ เสระพล  

31.  60114701-0 นำงสำวใบบุญ สังขนิมิตร  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

32.  60114027-0 นำยพชร กตำธิกำร  

33.  59114102-3 นำยพรำดล นูมหันต์  

34.  60114008-0 นำงสำวพิมพ์ภิรมย์ ชุติปัญญำภรณ์  

35.  60114810-9 นำยภำดล ปิ่นทศิริ  

36.  1911440061 นำยภำสวิชญ์ สุนทรอุทัย  

37.  60114015-5 นำยภูวเดช โพธิกุล  

38.  60114016-3 นำงสำววทัณญำ ประภำศิริสุลี  

39.  59214001-6 นำยวสิษฐ์พล ศิริชัยสุทธิกร  

40.  1911440053 นำยสัณฑิต ฟูวงศ์  

41.  59114084-3 นำยสิรดนย์ นนทแก้ว  

42.  59114032-2 นำงสำวสุธิกำญจน์ คงเนตร  

43.  59114062-9 นำยอิสระ ซูซูกิ  

44.  60114807-5 นำยเอกรำช ฉวีวงษ์  
 

5. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                                           จ านวน 33 คน  

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

1.  60115018-8 นำงสำวปรอยฝน ชุริกำนนท์ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง 

2.  60115038-6 นำยศุภวิชญ์ เจริญศุข เกียรตินิยมอันดับ 1 

3.  60115032-9 นำยนพรุจ ลีลุตำนนท์ เกียรตินิยมอันดับ 1 

4.  60115066-7 นำยสรศักดิ์ มณีกรรณ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 

5.  60115005-5 นำงสำวกชกร กับปินะ  

6.  60115085-7 นำยกรภัทร์ เหรียญนิติกร  

7.  60115034-5 นำยกฤติน อำชำนุสรณ์  

8.  60115801-7 นำยกวินดนัย อนันตศำนต์  

9.  60115003-0 นำยคุณกร กีรติชัยวัตร  

10.  59115052-9 นำยชวัลวิทย์ วงศ์จันทร์สุข  

11.  58115805-2 นำยฐิติพงศ์ ทับทิม  

12.  60115049-3 นำยณภัทร ศุภพิพัฒน์  

13.  59115072-7 นำยณัฐพงศ์ มำระกุล  

14.  59115040-4 นำยณัฐวิชช์ เจนโสภณชัยศิริ  

15.  58115033-1 นำงสำวธันยำรัตน์ อินทร์เปือย  

16.  58115029-9 นำยธำม แก้วกล้ำปัญญำเจริญ  

17.  58115063-8 นำยนันทวัฒน์ เมฆอินทร์  
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ นามสกุล เกียรตินิยม 

18.  60115002-2 นำงสำวนิชนันท์ วรธรรมไพศำล  

19.  58115064-6 นำยปณิธำน ตั้งใจภักดิ์  

20.  60115040-2 นำงสำวประภำวรินท์ วรกุลสิริศักดิ์  

21.  60115045-1 นำยปวเรศ พีธรำกร  

22.  60115013-9 นำยปัญญำ หงสวัธน์  

23.  60115088-1 นำยพรฤทธ์ิ พิพิธสุนทรศำนต์  

24.  59115066-9 นำยพันธมิตร หอมชื่น  

25.  57115004-4 นำยภัทญ์ลักษณ์ รัตนวิระกุล  

26.  60115004-8 นำยภูเมธ ขลิบเทศธนำกิจ  

27.  60115082-4 นำงสำวมณฑกำนต์ ยอดพรม  

28.  58115804-5 นำยลำยครำม สังข์ยก  

29.  60115075-8 นำยวิชญ์พล ปรัศว์เมธีกุล  

30.  59115802-7 นำยสิรภพ ทองใบ  

31.  60115025-3 นำงสำวอจลญำ อมรวรวงศ์  

32.  60115012-1 นำงสำวอติกำนต์ ปรีชำผล  

33.  59115701-1 นำงสำวอภิชญำ มีใหญ่  
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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. ข้ำพเจ้ำจักประกอบกำรงำนในหน้ำที่ด้วยควำมสุจริตธรรม 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 ี
ผูกใจเรำไว้ในคุณควำมดี   น้ ำใจน้องพีร่ักช่ัวนิรันดร.์.. (ซ้ ำ*) 

 


