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รายชื่อนักศึกษาท่ีไดรับมอบเกียรติบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 

 

รายชื่อนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา รุนท่ี 22  

(ภาคการศึกษาท่ี 1/2556) 
 

คณะบริหารธุรกิจ  (สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

1 นายณัฐวุฒิ  ดําสนิท  

2 นางสาวจิราภา  สังขแกว  

3 นางสาวกรณิกา  คงชูศรี  

4 นางสาวกาญจนา  ปอมเรือง  

5 นายสิทธินันท  สุจริต  

5 นายอรรถกร  จงสมบูรณโภคา  

7 นายสุทธิวุทธ  หนูชู  

8 นางสาวกนกกร  สังขผุด  

9 นางสาวสุวิมล  อาดัม  

10 นางสาวนทีทิพย  สัพโส  

11 นายณัฐพงษ  แสงสุวรรณ  

12 นางสาววิภา  จันทา  

13 นางสาวศศิธร  ศรีตาแสน  
 

 

คณะบริหารธุรกิจ  (สาขาวิชาการจัดการ) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

1 นางสาวรัตนาวดี  ชมพูทวีป  

2 นางสาวขวัญภิรมย  ชมภูนอย  

 

 

 

 



วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  (สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นายบุญมา  กลิ่นหอม  

2 นางสาววันทนา  ทองสุข  

3 นายพงศกิตติ  ปนสุวรรณ  

4 นางสาวณัฐธิดา  เสวรันต  

5 นางสาวธินิดา  เฉยแสง  

6 นางสาวเบญญา  สิงหผดุงศักด์ิ  

7 นายสุทธิพงษ  เจนะ  

8 นางสาวประภัสสร  ลวนานนท  

9 นายพอพล  จึงตระกูล  

10 นางสาวถิรนันท  ออนเงิน  

11 นายพรพิพัฒน  จันทรเกลี้ยง  

12 นางสาวขวัญฤทัย  งิ้วไชยราช  

13 นางสาวพรพิมล  สัตถาผล  

14 นางสาวพัชรีวรรณ  ภูจิตร  

15 นางสาวณหทัย  บูรณมั่นศักด์ิ  

16 นางสาวพันธุทิพย  สระสีอํ่า  

17 นางสาวชนัญญา  อํ่าพุทรา  

18 นางสาววรรวิสา  มโหฬาร  

19 นายวัชรินทร  ศรีหาวัตร  

20 นายปกเกลา  อนันต  

21 นายพูนศักด์ิ  บุญมาก  

22 นายธนเดช  เพ็ญพานิช  

23 นายยุววัฒน  อุณหกานต  

24 นายภวัต  ภรณพิริยะ  

25 นายพสิษฐ  ชอบขยัน  

26 นายพงษพัฒน  จิตตจํานงค  

27 นางสาวพวงประภา  คงไชย  

28 นายทศพร  แดงนุย  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

29 นายพสิษฐ  มหพลธนพันธ  

30 นายวีระกิจ  ปลื้มคิด  

31 นายภมร  หลอดทองแดง  

32 นางสาววิภาศิริ  ทองคํา  

33 นางสาวพิราพรรณ  วงศสุพรรณ  

34 นายวัชรินทร  เบานาค  

35 นายธะนาพร  จํารัสพันธุ  

36 นายอมรเทพ  ซอตต้ี  

37 นางสาวณภิรัชตา  ฟนชมพู  

38 นางสาวนธี  ชูปาน  

39 นางสาวณิชากร  บุญเสริม  

40 นางสาวศิริวรรณ  เอกตันติวงศ  

41 นางสาวเสววณี  บุญเลิศ  

42 นางสาววนิสา  อินทรปาลิต  

43 นางสาวลลิตธิดา  ธัญญเกษตร  

44 นายภาณุพงศ  ศรีตนวงศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวพรสวรรค     ปานปน  

2 นางสาวสุธาทิพย    เอ้ียวสกุล  

3 นางสาวสมฤทัย      กลอมพงษ  

4 นายณัฐพล               บุญสู  

5 นายกฤตินันท         พรหมประกอบ  

6 นายอรรถพล       สิงคชาติ  

7 นายอภิรักษ         คําแฝง  

8 นางสาวณัฏฐนิช      วงศสมบัติ  

9 นางสาวกนิษฐา        ชัยวิชิต  

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  (สาขาวิชาคอมพิวเตอรเกมมัลติมีเดีย) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นายธวัช อิทธิกําจร  

2 นางสาวแกวตา เขื่อนแกว  

3 นายฉัตรเฉลิม เกิดสวัสด์ิ  

4 นายรัฐวิทย ศรีอินรสุท  

5 นายณัฐวุฒิ อยูสุข  

6 นายสิทธิชัย ปญญาทิพย  

7 นางสาววณิชชา อาจหาญ  

8 นายวัชระ เสรียุวราษฎร  

9 นายณัฐพล ต้ังใจจริง  

10 นางสาวกรรณิการ ชัยอํานาจ  

11 นายวิชารัตน บัวศรี  

12 นางสาววชิราภรณ รัตนวุฒิสุวรรณ  

13 นายสิทธิกร สุขพรสวรรค  

14 นายยศพล จิตรรักษ  

15 นางสาวชนิศา แสงแปน  

16 นายโกสิทธิ์ ตันฑเอกคุณ  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

17 นายภูริภัทร สุทธิดี  

18 นางสาวศุภากร เจริญสุข  

19 นางสาวภัศรา วิทยาประสิทธิ์  

20 นางสาวภัทรา ภวานุวงศ  

21 นายเศรษฐ โลหะพงษถาวร  

22 นางสาวสุณีภรณ จริยเศรษฐวงศ  

 

คณะดิจิทัลอารต  (สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต) 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวธนพร สหะเดช  

2 นายพรรษวัชร จงฌานสิทโธ  

3 นายรักษ อาภารักษ  

4 นายเอกราช จุติอรุณวงศ  

5 นายวีระสันต สีมา  

6 นายธนารัฐ ชูศรี  

7 นายกนตธร บุณยเนตร  

8 นายเตชชัช รัฐโชติการ  

9 นายศุภชัย ไพบูลยบรรพต  

10 นายณัฐพงศ มูลวงศ  

11 นายวสวัตต์ิ จิโรจนกุล  

12 นายกิตติศักด์ิ ทั่งรอด  

13 นายอธิชาติ อมราพิทักษ  

14 นายพรเทพ ทับทิมทอง  

15 นายนฤทธิ์ จันทรจิเรศรัศมี  

16 นางสาวณิชกานต ศีลมงคล  

17 นายจิรชาติ ศรวณียกุล  

18 นางสาวลาวัณย อภินันทนากุล  

19 นายธนวัฒน บูรณะกิจภิญโญ  

20 นายณัฐวัตร สุนิพันธ  

21 นายสมภพ วงศมหาสมบัติ  



คณะสถาปตยกรรมศาสตร  (สาขาวิชาสถาปตยกรรม) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นายคมน  ปฐมพุทธิธรรม  

2 นายพิชญ  กีรติวุฒิพงศ  

3 นายเอกภพ  ทิพยปรารถนา  

4 นายวิชชุพงษ  คําเงิน  

5 นายปยะ  สุทธินุย  

6 นายสุทธิชัย  ปกษิน  

7 นายเรืองวิทย  ทรัพยเย็น  

8 นางสาววิลาวรรณ  แกวนิยม  

9 นางสาวกฤตวรรณ  วังสะอาด  

10 นางสาวสุธาสินี  ศิลปประดิษฐ  

11 นายณัฐพล  นิลพงษ  

12 นายทศพล  พิชัย  

13 นายสิทธิเดช  เขมสุข  

14 นายปยะ  ไชยลังกา  

15 นางสาวนัตติยา  จิตรบรรจง  

16 นายอัฐถศาสตร  ผดุงพันธ  

17 นางสาวภัทรศิมล  มงคลศิพร  

18 นายอัคพล  ศาลาไชย  

19 นายเมธัส  ตาตะบุตร  

20 นางสาวพิมพเพ็ญ  ชํานาญยันตรกิจ  

21 นายพิสิษฐ  กุลบุลพรอัฑฒ  

22 นายนวพรรษ  นาคะประเสริฐกุล  

23 นายปรมาพันธ ชาลีกุล  

24 นายอนิรุทธ  จุลพันธ  

25 นางสาวทิพาภา  สุขพัฒนา  

26 นางสาวจริยภรณ  เหลืองวโรฒ  

27 นายมุจลินทร  อองแสง  

28 นางสาวณัฐวดี  ธนศิริโสภากุล  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

29 นายณัฐพงษ  มีสมสิบ  

30 นางสาวพัชรนันท  ชัยไพรินศิริ  

31 นางสาวสุนิสา  คงสกูล  

32 นางสาววีณา  มัชปาน  

33 นางสาวธัญวรรณ  วรกิจเจริญผล  

34 นางสาวธันยนันท  วรรณรัตนกิตติ  

35 นายธีระพงศ  จันทรคง  

36 นายสิทธิ์ทรรศ  จึงสวนันทน  

37 นายกลวัชร  อุปพันธ  

38 นางสาวนนทยา  ศิริจันทรนนท  

39 นายชวนัท  ทองปานดี  

40 นายจักรพงษ  พนังศิลา  

41 นายชนะเทพ  จิตตภักดี  

42 นายภาวิชญ  ตันติเวท  

43 นายศุภชัย  ภิรมยราช  

44 นายกฤษณพงศ  ศักด์ิแสง  

45 นางสาวภาวิณี  วชิระศรีสุนทรี  

46 นายวิศรุต  บุญเรือน  

47 นางสาวนุชภรณ  อ้ึงนภาธานินทร  

48 นายวัชร  แสงงาม  

49 นายกิตติคุณ  เวศยาสิรินทร  

50 นายจักรพันธ  เจริญยุทธ  

51 นายกฤตธัช  ศรีชัยลา  

52 นางสาวพรพิมล  สรางเขต  

53 นางสาวชวิกา  จรรยาวัฒน  

54 นางสาวกมลชนก  มีกลิ่นหอม  

55 นายสันติภาพ  ศรีตระกูล  

56 นางสาวเยาวมาลย  ชินภักดี  

57 นายนนทพัฒน  ตระการวนิช  

  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

58 นางสาวกริษฐา  พรหมชา  

59 นายสิทธิ์ธานต  สมนึก  

60 นายชนะสิทธิ ์ บุญยมณี  

61 นางสาวเมษิยา  วงษทิพรัตน  

62 นางสาวนุดี  สุทิสานุวัฒน  

63 นางสาวกฤชศิยา  อุนะพํานัก  

64 นายธนวัฒน  ทํานุคุรุการ  

65 นางสาวอัญชนา  สวัสดิชัย  

66 นายศรัณย  สําเนียงหวาน  

67 นายอรรถบูล  บุรณเวช  

68 นายปญญวัฒน  ปยะศิริพนธ  

69 นางสาววิภารัตน  สมหมาย  

70 นายปองคุณ  นิรันดร  

71 นายพิชชากร  สุขสมเชาว  

72 นายภาคิน  กุลธรธนกิจ  

73 นายกานต  อุนนะนันทน  

74 นายกิตติภพ  คันทวี  

75 นางสาวธนิชชา  นุชพันธุ  

76 นางสาวปาเจรา  ธีระมิตร  

77 นางสาวทรายจินตนา  วุฒาพิทักษ  

78 นางสาวลียา  เกิดจ่ัน  

79 นายพีรพัฒน  นํ้าเงิน  

80 นางสาวพรพักตร  ลีลาสุวรรณกุล  

81 นางสาวซารา  นุตริยทัศน  

82 นางสาวจิตสุภา  บรรเลง  

83 นางสาวชนิตา  เปลงจิตรเสถียร  

84 นางสาวชุติมา  ฟน่ีย  

85 นายภัทรพงศ  แสงสวาง  

86 นายศรัญยู  โพธิสุข  

  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

87 นายณฐกร  สุขธรณ  

88 นายธรรมศักด์ิ  มาทรัพยสมบูรณ  

89 นายณัฐพงษ  ศรีพลนอก  

90 นายรอดด้ี  ฮอพกิ้นส  

91 นายกรภัทร  กานลําไย  

92 นายภาคิน  อภิชาธรณ  

93 นายศิริพงศ  วองเกียรติไพศาล  

94 นางสาวสุขประเสริฐ  มีสําราญ  

95 นางสาวพัชราภา  ฉันทนะสุขศิลป  

96 นายอภินัทธ  จูฬะติดตะ  

97 นายสิทธิพัฒน  สันติกุลาภิบาล  

98 นายวิศิษฎกรณ  มั่นดี  

99 นายพงศกร วุฒิไกรสถาวร  

100 นายพัสกร  วุฒิวิญูชน  

101 นางสาวกนกวรรณ  วงศเกียรติขจร  

102 นายมารุตพงศ  คณิตานนท  

103 นายณัฐพล  ปญจสกุลวงศ  

104 นายพิชิตนันท  นันทวิชิต  

105 นายพงศกร  พงคคํา  

106 นายวรรณฤทธิ์  สนิทไชย  

107 นายเอกชัย  เชียรศิริกุล  

108 นายพงศพันธุ  ปยัสสพันธุ  

109 นายคุณานนต  จันทรเศรษฐี  

110 นายฐิติวัชร  อุบลธรรม  

111 นายกษมา  ยิ่งยอดเยี่ยม  

112 นางสาวลลิตา  รัตนประภา  

113 นางสาวศิริกุล  ยุกระพันธ  

114 นายชนินทร  ธีระตระกูล  

115 นายกวิน  ปติวัชรากุล  

  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

116 นายอนุวัฒน  วงศสระนอย  

117 นายธนากร  เตรียมวิจารณกุล  

118 นางสาวนรี  สงวนศักด์ิ  

119 นางสาวปภัสสร  ประสิทธิ์กสิกรณ  

120 นางสาวสิริณัจนภา  รุงสิริบดีธรากุล  

121 นางสาวโสภนา  แผนทอง  

122 นางสาวอาภาศรี  ดีสระ  

123 นายพงศไพบูลย  ดวงประชา  

124 นายปรเมศวร  วิเชียรเจริญ  

125 นายฐณาภพ  หมั่นตอม  

126 นายเกริก  ประสารสุข  

127 นายภิรัต  รัตนจํานง  

128 นายรัฐเขตต  ต้ังอ้ัน  

129 นายปติโชค  จตุรภัทรพงศ  

130 นายนิพล  เพิ่มแสงสุวรรณ  

131 นายธานินทร  ศรีวโรบล  

132 นายจิรยุทธ  ปฐมพรวิวัฒน  

133 นายเอกณรงค  ขวาของ  

134 นายธีรพล  แสงพันธุ  

135 นายยุทธรงค  วิจิตร  

136 นายระพีพงศ  ศรีสถิต  

137 นายประวริศร  อัศวจิตบุญ  

138 นางสาวชนิกา  แสงกระจาง  

139 นายเปรมพิศุทธิ์  สมิทธ ิ  

140 นายจักรกฤษณ  ภูศรี  

141 นายเพชร  คบขุนทด  

142 นางสาวฉัตรแกว  วงษสมุทร  

143 นางสาวทิตยา  ชูหิรัญพงศ  

144 นางสาวฐิตารีย  สัตตบงกช  

  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

145 นางสาวณัชชาอร  ใจบรรเจิด  

146 นายวัฒนา  ทองแจม  

147 นางสาวศิริกัญญา  ไชยแรง  

148 นายชนะพล  เดชพิณิชกิจ  

149 นางสาวปภัสรา  นันใจ  

150 นางสาวกรกมล  ศรีคลาย  

151 นายโชคอนันต  จันทรรุงเลิศ  

152 นายอรรถวิชช  อุไรไพรวัน  

153 นางสาวนภัสกร เศรณีอริยาภรณ  

154 นายปฏิเวธ  ยืนธรรม  

155 นายรุงพนม  นาคะตะ  

156 นายธนทรัพย  ทรัพยเรืองนาม  

157 นายกษิดิศ  ชลิตภิรัติ  

158 นายศราวุฒิ  ไพรรัตน  

159 นายณัฐศรุต  มะแส  

160 นางสาวอเทตยา  สายเพ็ญ  

161 นางสาวพรนับพัน  ลีสุคนธ  

162 นางสาวปรารถนา  สังขสุวรรณ  

163 นางสาวนนทยา  ศิริจันทรนนท  

164 นายสราธิป  ระวังสุข  

165 นางสาวสิรินาถ  สารทอง  

166 นายชัยยุทธ  พึ่งผล  

167 นายวันเทพ  ศรีชมภู  

168 นายเกียรติศักด์ิ  มะโนสาร  

169 นายวชิระ  ทรงศิริ  

170 นางสาวนีรยา  ฉิมนันท  

171 นายศิวพัฒน  สุพยนต  

172 นายปภังกร  สลิลสิริ  

173 นายพิศิษฐ  เลิศพงศชัย  

  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

174 นางสาวอนุจรี  หวังสวัสด์ิ  

175 นางสาวเปมิกา  เอ้ือสุนทรพานิช  

176 นางสาวดวงพร  การพิธี  

177 นายวิศิษฎ  เหลาวณิชวิศิษฏ  

178 นายณัฐวุฒิ  เอ่ียมยั่งยืน  

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  (สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

1 นางสาวพิมณภัทร  โสภณกิตติกุลชัย  

2 นายธนกร  กาวสัมพันธ  

3 นายพงษพจ  สุวรรณสิงห  

4 นายอนิรุทธ  ออมนอก  

5 นายสมอ  เกิดอ่ิม  

6 นางสาวอิงพร  ลาภนิรันดร  

7 นายทศพล  เจริญพจน  

8 นายณัฐภูมิ  สวัสดิภาพ  

9 นายณัฐวัตร  ภูมิเวทย  

10 นายชาญศิลป  ดิษฐเกษม  

11 นายศุภโชค  สอนประสาท  

12 นายณัสธน  เกาะทอง  

13 นางสาวภัสรา  สีดาสมุทร  

14 นายอภิชาต  สีใส  

15 นางสาวไพลิน  ศรีสาร  

16 นางสาวนิตยา  นิกาจิ  

17 นายนันทนนท  รณเกียรติ  

 

 

 

 



คณะศิลปะและการออกแบบ  (สาขาวิชาศิลปภาพถาย) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นายอธิวัฒน  พงษพานิช  

2 นายนัฐพงษ  พงษพิบูล  

3 นางสาวภูวิศา  เตจะมูล  

4 นายนิกาย  กฤษฎารักษ  

5 นายธนทัต  พงษพิบูล  

6 นางสาววนิศรา  บุตรแพง  

7 นางสาวธิดา ทองยี่สุน  

8 นายเอกราช ภักดีผล  

9 นายอภิวัฒน ธนะวัติ  

10 นายธนัท เตรียมชาญชูชัย  

 

คณะศิลปะและการออกแบบ  (สาขาวิชาออกแบบภายใน) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวธีกานต สวางภพ  

2 นางสาวณัฐพร ตรึสุริยาแสงโชติ  

3 นางสาวอัมพวัน คําเปา  

4 นายเชษฐาณัฎฐ ลาวัลย  

5 นางสาวพิมพร วิชิธรรม  

6 นางสาวธัชสินี ศรีจันทร  

7 นางสาวศิริวิภา เดชะคุณ  

 

คณะศิลปะและการออกแบบ  (สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นายนฤดล จงเจริญพิศาล  

2 นายไกรวี ลิมปวรรณ  

3 นางสาวยุวภรณ บุญยงค  

  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

4 นางสาวมาลิณ ีโชติวรรณ  

5 นางสาวนุชประวีณ คงตาละนันท  

6 นายสุวิจักษณ ต้ังจิตปยะนนท  

7 นางสาวบุษบากร กลางชัยเดช  

 

คณะศิลปะและการออกแบบ  (สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นายภูริวุฒิ จันทิมาพงษ  

2 นายสุจินดา ทัมทิม  

3 นายสรางสรรค ทองสุพรรณ  

4 นายพงษศิริ  ลิปพัฒนากุล  

5 นางสาวภัณฑิรา เตชะสุทธิ  

6 นายศิวัช ประพฤทธิทวีชัย  

7 นางสาวธนัฎฐา วีระพลชัย  

8 นายชินภัทร วิจันทมุข  

9 นายจิรเมธ กิติสุธาธรรม  

 

คณะศิลปะและการออกแบบ  (สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

1 นางสาวชนิดา  ลิ้มสุขะกร  

2 นางสาวเก็จวจี  หอวณิชวิทย  

3 นางสาวรัตนสิทธิ ์ แกวเรือง  

4 นางสาวเบญญาภา  ไวยมาศ  

5 นายกัมปนาท  นวลปลั่ง  

6 นางสาวศรีสวัสด์ิ  วิรัชกุล  

7 นางสาวลัดดา  แจมหะทัย  

8 นางสาวมุกวิภา  สงเสียง  

9 นางสาวกุลภัทรา  ปนทอง  

  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

10 นางสาวสุนิสา  บุญประเสริฐ  

11 นางสาวชมพูนุท  จันทรเกษม  

12 นายณัฐพงษ  กลิ้งเพชญ  

13 นางสาวกิตติมา  เดชปรีชากุล  

14 นายธนสาร  เที่ยงใจ  

15 นางสาวสีรุง ดอนอินทรทรัพย  

16 นายเศรษฐกาล จันทรกระจาง  

17 นายเกรียงไกร เกิดทรัพย  

18 นายเจษฎา เรืองแสงศิลป  

19 นายภราดร เกตุรัตน  

20 นางสาวณัฐรวี ตันติเวชกุล  

 

รายชื่อนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา รุนท่ี 23  
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คณะบริหารธุรกิจ  (สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นายจิโรจ  เอกคุณากูล  

2 นางสาววรรณิดา  สุทธิภาค  

3 นายศรัณย  เจริญทรัพย  

4 นายชัยณภร  ดอนระไพร  

 

คณะบริหารธุรกิจ  (สาขาวิชาการจัดการ) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาววิรัลสินี  บุญวรรณ  

2 นางสาวนิภาวัลย  เต็งทอง  

3 นางสาวกันยารัตน  ธรรมบุตร  

4 นายวิทวัส  บุรี  

5 นางสาววราภรณ  อินธิแสง  



6 นางสาวอรนุช  พลสยาม  

7 นายภมรพล  สกุลวัฒนา  

8 นางสาวปรางควลี  นอยนํ้าคํา  

9 นางสาวพรรษชล  หิรัญรัตนชัย  

10 นางสาวฐิตานันท  ฟูพัฒนวงศ  

11 นางสาวฑิฆัมพร  ปานจร  

12 นางสาวนัฐฑริกา  นกทอง  

13 นางสาวเสาวนีย  แกวเมืองนอย  

14 นายกฤตชลัฐ  แสงพูนสุข  

15 นางสาวกุลธิดา  แกวเหรียญ  

16 นางสาวสุรีภรณ  โพธิ์นอย  

17 นางสาวศิริพันธุ  บุบผา  

 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  (สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย ธิรินท จันทรจําปา  

2 นาย ณัฐพล  ฐิตะฐาน  

3 นาย ชวดล  แกวจันทร  

4 นางสาว อัจจิมา  บัวเพชร  

5 นาย อดินัน  ปะแตบือแน  

6 นาย บารมี  ศรีเหรา  

7 นางสาว กาญจนา  ประวะบุตร  

8 นาย อภิชาต  นาคศิริ  

9 นางสาว สุพัตรา  ธรรมทาทอง  

10 นาย สมิทนันท ไชยยันตบูรณ  

11 นางสาว ภัทรธนรัชต  นุชบุษบา  

12 นาย ศิริชัย  แกวเจริญ  

13 นาย วาทิต จักรกาญจน  

14 นาย อภิวุฒิ  ชินบุตร  

15 นาย วิสิทธิ์  แสงพิสิทธิ ์  



ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ

16 นาย ฟารุช มะแซ  

17 นางสาว ชุตินันท  สุขวัฒนมงคล  

18 นางสาว ชรินรัตน  ไทยปนณรงค  

19 นางสาว ณัชฌานันท  หลิ่มเจริญสุข  

20 นาย อานันท  กอพูนพิพัฒน  

21 นาย จักรพงศ  ตันธนสิน  

22 นางสาว ปณิตา  ยศอุบล  

23 นาย ปณิธาน  เสาะสุวรรณ  

24 นาย ณัฐวุฒิ  สืบจากลี  

25 นางสาว โอรสา ธนเกียรติวงศ  

26 นางสาว ชนาภา เหยือกเงิน  

27 นาย พนิต คงเกื้อ  

28 นางสาว พัชรี ทิพยรัตน  

29 นาย กัมพล เนตรทิพย  

30 นายศรายุทธ สุขผล  

31 นาย รัตนโชติ  ขาวพิทักษวงศ  

32 นางสาว กัณณอลิน  เทียนประภาโชค  

33 นาย พิชัย ธรรมธร  

34 นาย มนัสวิน  วรรธนานนท  

35 นางสาว อัจฉรียา คงมี  

36 นางสาว จุฑามาศ ศรีหานนท  

37 นาย กันตภณ โรจนโสภณดิษฐ  

38 นางสาว ภัทราภรณ คงดี  

39 นางสาว อัจฉริยา กิจภาษิต  

 

 

 

 

 

 



คณะบัญชี 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาววรวรรณ  แสงแกว  

2 นางสาววาสนา  เกษตรกุลทรัพย  

3 นางสาวทิพยพิสุทธิ์  นรสิงหธาดา  

4 นายสกล  จิตรสมบูรณ  

5 นางสาวจันจิรา  ปนเขียว  

6 นางสาวปนัดดา  โพธิ์เนินชัย  

7 นายพิทักษชัย  สุวรรณเหม  

8 นางสาวนันทวดี  ธุวธาดา  

9 นางสาวกัญญาณัฐ  วงศเจริญวิโรจน  

10 นางสาวธัญญาภรณ  คําพยา  

11 นางสาวปาริดา  สาลี  

12 นางสาวจิราพร  ปะละใจ  

13 นางสาวสาฟนา  ละเตะ  

14 นางสาวชญานทิพย  บุญเพิ่ม  

15 นายธีรเชษฐ  ชินวัฒนกาญจน  

16 นางสาวรจนา  จันทรเปลง  

17 นางสาวสุธิวา  จันทรประทุม  

18 นางสาวสุพัตตรา  วงษพันธ  

19 นางสาวเบญจวรรณ  นามนัย  

20 นางสาวเบญจวรรณ  ชัยชนะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นาย ณัฐพงศ       แจมทิม  

2 นาย ณัฐพัชร      ชินวัฒนประภา    

3 นางสาวสุธาสินี     จินุศร    

4 นาย  ณัฐนันท      สินันตา  

5 นายอภิวัฒน         กลับเจริญ      

6 นายกฤษณพงศ          รูปศรี     

7 นางสาวกฤติยาพร  กานเหลือง    

8 นางสาว นิฤบล     ทองธัญญะ      

9 นางสาว จิตรลดา  จันทรพิมพ     

10 นายกฤติน  สมสวาง     

11 นาย อนุชา  ธัมพิบูลย      

12 นายสรศักด์ิ  ศรีแกว     

13 นางสาวหน่ึงฤทัย     นามสุดใจ  

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ) 
 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล หมายเหตุ 

1 นางสาวรัชยชนก  บัวโรย  

2 นางสาวปริยพร  ประดิษฐกุล    

3 นางสาวลลิตา  พรหมมา  

4 นายปรเมศวร  ประเสริฐอําไพสกุล  

5 นางสาวสุภิตา  บันลือศรีสกุล  

6 นายวัชรพงษ  คํารอด  

7 นางสาวกัญญาลักษณ  โลหะภัณฑสมบูรณ  

 

 


