
คณะบริหารธุรกิจ

ล าดบั ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ภาคเรียนที ่1/2558

สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

1 นาย จตัตุพล  เก้ือรอด

2 นาย ภวตั  รัตนวิชยั

3 นาย ชาตรี  เจริญผล

4 นาย อรรถพล  ชุติพรพาณิชย์

5 นางสาว พรประภา  เพชรเงินทอง

6 นางสาว วรรณวิมล  สงวนรัตน์

7 นาย กิตตินนัท ์ ปิวาวฒันาพานิช

8 นาย จกัรพนัธ์  อรุณชยัวฒัน์

9 นาย พลเอก  นาวิกมูล

10 นาย ชยตุ  แจว้จิรา

11 นาย สิปปวิชญ ์ นิมุสา

12 นาย ยทุธพิชยั  วารีนิยม

13 นาย ปุณณวิช  ยงยทุธ

14 นางสาว สุกญัญา  บุญศรี

15 นางสาว เสาวรัตน์  สีหะวงษ์

16 นายสุริยะ  ลือวนัค  า

สาขาวชิาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

1 นาย ภูมิรวิชญ ์ ทวีโรจนพิมุกข์

2 นางสาว ชนาภา  แซ่ฉัว่

สาขาวชิาการจัดการ

1 นางสาว รุ่งเรือง สรรเพชญณรงค์

รายช่ือนักศึกษาทีไ่ด้รับมอบเกียรติบัตรเมือ่เสร็จส้ินการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

ปี การศึกษา 2558



ล าดบั ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

2 นางสาว วรัญญา จนัทรขนัตี

3 นาย พลภทัร ทาสมบูรณ์

4 นาย ประดิษฐ โล่วนัทา

5 นางสาว ธนภรณ์ บวัภา

6 นางสาว สุพิชญน์นัท ์สหรัตนผล

7 นางสาว จนัจิรา ชยัพฒัน์ปรีชา

8 นางสาว ธนาภา ไทยรัตนกุล

9 นางสาว วรรณพร พรมสาตร์

10 นางสาว เกษมณี ปานเจริญ

11 นางสาว พทุธิดา พิมพอ์รัญ

12 นาย นที แสงแกว้

13 นางสาว จิตติมา ลูกเหล็ม

14 นางสาว ธนาทิพย ์มณีนิล

15 นาย จตุพล บุญเนียม

16 นางสาว กนกวรรณ ฟเูตม็วงค์

17 นาย ชชัวาล อมรรัตนสิริ

18 นางสาว ปัฐมาศ สอนชอบ

ภาคเรียนที ่2/2558

สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

1 นางสาว สุภาวดี  สืบมา

2 นางสาว ภทัรกร  สิทธิโยธิน

3 นาย มงคล  สุนทรวรเชษฐ์

4 นาย ณฐัพงษ ์ กิตตินิรนาท

5 นาย อนุวฒัน์  มกัเฮง

6 นางสาว สุธิดา  มนตไ์ธสงค์

7 นางสาว ธญัชนก  นุชพิเรนทร์

8 นางสาว ชลิตา  พ่ึงทอง

9 นาย วนิชย ์ อามีน



ล าดบั ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

10 นางสาว ลกัษณ์ชญา  พวงเงิน

11 นาย ประวีร์  มานพ

12 นางสาว อายรดา  มาสปัญญา

13 นายสถาพร  ถงัมณี

14 นางสาว ศรัณยา ฟักฟู

15 นางสาว กิตติวรรณ  บางบ่อ

สาขาวชิาการจัดการ

1 นางสาว กนกวรรณ สนคณวงษ์

2 นาย ทศวรรษ จนัทร์อน้

3 นาย ธนกิจ บุญอ าไพไชยกุล

4 นางสาว ปิยนุช พิมพศ์รี

5 นางสาว พนิดา ตระการจนัทร์

6 นางสาว กมลชนก คงดี

7 นาย ปณิธาน พลูวงศ์

8 นางสาว ชารียา พรายบวั

9 นางสาว รัชนก คุม้หนู

10 นาย วชัระ ปล้ืมสุข

11 นางสาว ชลธิชา นิสสัยสุข

12 นางสาว ประภารัตน์ กวีรัตน์ธ ารง

13 นาย อนุชา ทกัษิณ

14 นางสาว ธญัญฐิ์ตา วงศข์จรธนารัฐ

15 นาย วรศกัด์ิ บวัเผ่ือนหอม

16 นางสาว สุจิรา ทบัแถม

17 นาย ธนกร ชุมรักษ์

18 นางสาว วรรณิภา ป่ินทอง

19 นางสาว ณฐวรรณ ฤกษช์นะศิริวณิช

20 นางสาว กรกมล ก่ิงกา้น

21 นางสาว สุพิชฌาย ์คนัธวงัอินทร์
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22 นาย สุเทพ ธานี

23 นางสาว ชาลิสา ห่อมณีรัตน์

24 นางสาว รุจินนัท ์เกตุแดง

25 นางสาว จุฑามาศ มีอุดร

26 นางสาว วรรณกรณ์ พหลยทุธ

27 นางสาว พฒัน์ชญา รังทอง

28 นางสาว อรอุมา แสงทองลว้น

29 นาย อภิวฒัน์ ตรีภทัรชยากร

30 นาย จารุกิตต ์กล่ินขจร

31 นาย อภิวรรษ ศรีแสงจนัทร์

32 นางสาว ณฐักานต ์เริงใจ

33 นางสาว ชนมนิ์ภา จนัทร์ทอง

34 นางสาว นฤมล ทองเสา

35 นาย ณฐัพล ลาเพช็ร์

36 นางสาว จิรภา ผโลทยัพิสิฐ



 

คณะบัญชี  

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ 

ภาคการศึกษา 1/2558  
1 นางสาว ศิริกาญจน์  เส้งว ัน่  
2 นางสาว กนิษฐา   หิรัญกุญโชติ  
   

ภาคการศึกษา 2/2558  
1 นางสาว เยาวลกัษณ์  ค าสุข  
2 นาย สุพงศ ์  ทองอุไรพร  
3 นางสาว วรางคณา  ส่องแสง  
4 นางสาว มณัฑวกิา  ไพรัชขนัธ์วงศ ์  
5 นาย ศิวกร  หลา้เตจา  
6 นาย ปฎิพล  ลายประเสริฐ  
7 นางสาว เพชรรัตน์  จกัราช  
8 นางสาว ดวงรัตน์  สุขสุพืช  
9 นางสาว ดวงหทยั  แสนสวาท  

10 นางสาว เสาวลกัษณ์  เวชกุล  
11 นางสาว รารินทร์  คล่ืนแกว้  
12 นางสาว สุวรรณา  ปาทาน  
13 นางสาว นิสารัตน์  แป้งหอม  
14 นางสาว ดลยา  สิงห์ขรณ์  
15 นางสาว กมลชนก  จิณะไชย  
16 นางสาว สุภทัทา  ทองใส  
17 นางสาว สิรินทิพย ์ จรรยาเศรษฐกุล  
18 นางสาว ปารมี  รงคะประยรู  
19 นางสาว ศรารัตน์  ใจสุทธิ  

  



 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ 
20 นางสาว นนัทวนั  พวงทอง  
21 นางสาว ปิยฉตัร  แซ่วา้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วทิยาลัยนวตักรรมสังคม

ล าดบั ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

ภาคเรียนที ่1/2558

1 นายอบัดุลฮากีม  ดาเด๊ะ

2 นางสาวปรางคช์นก  รอดปาน

3 นางสาวเจนจิรา  สาลีลา

4 นางสาวพรรษมณ  ช่ืนชม

5 นางสาวจิรพรรณ  ฐิตะสาร

6 นายสุจิต  ค  ามี

7 นายปรัตถกร  ราชรองเมือง

8 นางสาวณฐันิชา  สกุลชาติ

9 นางสาวกมลณชั  ภาศกัด์ิดี

10 นางสาวเบนาซิต  เพียรรักษ์

11 นางสาวอทิตยา  สายทอง

12 นางสาวสุรียฉ์าย  พวงสมบติั

13 นางสาววีรยา  องักูลภกัดีกุล

14 นายณฐัวฒิุ  ขนุสันเทียะ

15 นายพชร  พกัตร์จนัทร์

16 นายเสฏฐวฒิุ  เดชผล

17 นางสาวพชรพรรณ  ส่านทอง

18 นางสาวฐปนทั  อตัภูมิ

19 นายฉนัฑิต  นนทรักษ์

20 นายสันติสุข  มายนืยง

21 นางสาวพิภทัรา  หอมดอก

ภาคเรียนที ่2/2558

1 นายอลิลญฏา  วรรณบุตร

2 นางสาวสโรชา  วาณิชเจริญทรพย์

3 นางสาวกวินนา  อยูสุ่ข



ล าดบั ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

4 นายอภิวชัร์  ศิลวตัร์

5 นางสาวนพสัชกรณ์ พวัพานิชย์

6 นายประสงค ์ ข  ามี

7 นาย ฐานนัท ์แสงสวา่งเสรีกุล

8 นายธนรัตน์  วฒันเช้ือ

9 นางสาวธิดาเทพ  อินทอง

10 นางสาวกนกวรรณ  กิตติภทัรพงษ์

11 นางสาวเรวดี  ชิตชอบ

12 นางสาวณฐัณิชา  เพง็กรูด

13 นางสาวพรบุณฑย์า  เจดียพ์ราหมณ์

14 นาย เรืองฤทธ์ิ ภวงัคาม

15 นายขวญัชยั  ศิลใหอ้ยูสุ่ข

16 นางสาวพิรุณรัตน์  หม่ืนจนัทร์

17 นางสาวจนัทร์จิรา  แก่นประธูป

18 นายธนสรรค ์ กาญจนภาชน์

19 นางสาวสุกญัญา  ศรีวิชยั

20 นางสาวธนชัพร  รุ่งโรจนารักษ์

21 นายธนาคม  พรมพิลา

22 นางสาวโปรดปราณ ลิมปนชยัพรกุล

23 นายอภิสิทธ์ิ  วงษน์าค

24 นางสาวศุภลกัษณ์  หล าเนียม

25 นางสาวสาวิตรี  จิรโชติธนากุล

26 นางสาวภทัริน  ขนุทอง

27 นายสหรัฐ  เขียนสันเทียะ

28 นายจิรกิตต์ิ  ทองมี

29 นางสาวศรกมน  บ ารุงสุข

30 นางสาวปัทมา  ยทุธเกตุ

31 นายชินทศัน์  วงัยาว



ล าดบั ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

32 นางสาวฐานิสรา  ช านาญคา้

33 นางสาวพิณญาดา เกรียงยศ

34 นางสาวนิชนนัท ์ เพง็รักษา

35 นายศรัทธา  ค  ามีอ่อน

36 นายธนวตัร  ฉมงัวิภา

37 นางสาวรัชฎากร  คมัภิรานนท์

38 นายณฐัพงศ ์ ภิญโญเจริญ

39 นายศิรวฒิุ  รอตสวสัด์ิ

40 นางสาวดรัลรัตน์  มกขนุทด



ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

1 นายเพชร  ธรรมเทวินทร์

2 นายพารณ ศาสวตักลูน

3 น.ส.ณิชาพฒัน์  ศรีกุลศศิธรวรา

4 นายวชัรา  พรหมรัตน์

5 น.ส.พิมพช์นก สัจจะด ารงค์

6 นายเงาทิตย ์ ศิริพานิช

7 น.ส.อกัษร  ธีรวโรดม

8 น.ส.อามจรี  พิมาน

9 นายสหทศัน์  ยอดสันติ

10 นายบุญชู  จนัทะวาลย์

11 นายสาคร  ภูถมดี

12 นายสุธชัพล  อุดมทรัพย์

13 น.ส.สุทธิชา  จนัทร์สร้อย

14 นายวีระชยั  สิริลอ้สกุลเพชร

15  นส. สุวิมล ด าแก 

16 นาย รณยัชนก ใจนวน 

17 นายทินกร  หะยอีาแว

18 นายวีรวิชญ ์ ภทัรไพศาลสิน

19 นายปองพล  อุดมวงษ์

20 นายอนุศิษฎ ์ นอ้ยมา

21 น.ส.จิตรมงคล  สุทธิธูป

22 น.ส.ภทัราภรณ์  แกว้ประสพ

23 น.ส.ชนิดา  รัตนธร

24 น.ส.หทยัชนก  โพธ์ิทอง

25 น.ส.เบญจวรรณ  อนนัตโภคทรัพย์

26 นายสิทธิชยั  วรรณวานิชกุล

27 น.ส.อมรรัตน์  เพชรอินทร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์



ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

28 น.ส.รัตนาวลี  มิจิตร

29 น.ส.วราภรณ์  ลาภถาวร

30 น.ส.บุณยาพร  เหมือนจนัทร์

31 น.ส.วาสิตา  เจริญสัตยธรรม

32 นายอดิลนั แวสะมาแอ

33 นายรัชชานนท ์เทพฉิม

34 นายณฐัพนธ์ ตั้งจิตกมล

35 นายธีรพล  ทองเจริญ

36 นายอนุชา  สาสูงเนิน

37 น.ส.เกศสุดา  เชิดพงษกิ์ตตต์

38 น.ส.สุพิชา  รันทกิจ

39 น.ส.นนัทิยา  แจง้ชดั

40 นายธนภทัร  ชูโชติ

41 นายอิทธิศกัด์ิ  ขวญับุญจนัทร์

42 นายทศวรรษ  คลองเงิน

43 นายสุทธิพจน์  พิริยพรหม

44 นายพรพรหม  ถาวรามร

45 นายธนนท ์  เกษประดิษฐ

46 นายวิศวพิชญ ์ ปรีชานนท์

47 น.ส.มาริษา  คนีเฟล

48 นายภาวี  ขอ้ล ้า

49 น.ส.ภควดี  บรรเทาธิรัต

50 นายกฤษฎา  วิโรจน์สกุลวฒันา

51 นายวิทวสั  สวสัด์ิวรานนทร์

52 นายปวดล  ผลสูตร

53 นายวรวฒิุ  เม่งกวง

54 นายประสิทธ์ิ  ฉลูสี

55 นายเฉลิมชยั  ปรีชาบุญฤทธ์ิ



ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

56 นายจินตวตั  ทองศิริ

57 นายศิรภทัร  ใจบุญ

58 นายณฎัฐิยะ  อุดม

59 นายวชิรพงษ ์ จนัทรวิสุทธ์ิกุล

60 นายธาราธาร  ชา้งงาม

61 นายกิตติ  สีน ้าเพชร

62 น.ส.เนตรชนก  แซ่เอ๊ีย

63 น.ส.ปัญญาวี  จิรวฒิุเวทย์

64 นายธนูเทพ  ฤทธ์ิไธสง

65 น.ส.อริยาภรณ์  สิงห์เมืองชยั

66 น.ส.ปิยาภรณ์  ศรมะณี

67 นายเจนณรงค ์ เกษมบุญญากร

68 น.ส.พฒันพรรณ   เรืองเมธาณฐักุล

69 น.ส.นุจิตรา  อ้ึงนภาธานินทร์

70 น.ส.ฐิติรัตน์  ชยัพงศฤ์ทธ์ิ

71 นายสหภาพ  วิทยา

72 นายอรรณพ วงศก์องแกว้

73 น.ส.สิรามล  บวัชุม

74 น.ส.วรินทร  ไชยรักษ์

75 น.ส.รุ่งนภา เกียรติฐิตินนัท์

76 น.ส.พิมพว์ดี  งามศิริ

77 น.ส.สุจรรยา  โสราจิตร์

78 นายศรศกัด์ิ  ลาวงษ์

79 นายสินารถ  พนัธุนาคิน

80 นายสราวธุ  งามกระจ่าง

81 นายจิราย ุ นาเจิมทอง

82 น.ส.ธญัญสุดา  ทองมา

83 น.ส.ภิพาพร บูรณเทศ
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84 นายรัชชานนท ์ อ้ึงวิจิตรอ าไพ

85 นายภานุเทพ พรมมา

86 นายหตัถชยั  ข  าป่าน

87 นายสุคิรินทร์  อุดมวงษ์

88 น.ส.บวั  ปันตะ๊ทา

89 นายวีรภทัร  สุขสมเดช

90 นายเสฏวฒิุ  ด่านลกัษณโยธิน

91 น.ส.พงศล์ดา  รุ่งเรือง

92 นายธีศิษฎ ์ สถิน

93 น.ส.รวิพนัธ์  โรจนานุกูลพงศ์

94 นางสาว รุ่งฤดี ใจกลา้ 

95 นางสาว ผุสดี. พลูศิลป์

96 นายฉตัรเทพ โพธ์ิสุวรรณ 

97 นายพชัญพงศ ์ ทิพยเนตร

98 นายนฐัพงษ ์ อ่ินอา้ย

99 นายวรพงศ ์ มยรุา

100 น.ส.ฟาฎีละห์  หะสาเมาะ

101 น.ส.หทยัทิพย ์ อรกูล

102 น.ส.จิราพร รุ่งรัตน์

103 น.ส.อรอนงค ์ไกรศวร

104 นายรัตนชยั  บวัทอง

105 นายณฐัวฒิุ  กิมเหล็ง

106 นายนิธิ  จนัทรภาศ

107 นายพลวิชญ ์ หา้วหาญ

108 นายศตวรรษ  วงษศ์รี

109 น.ส.พนิดา  จีนธรรม

110 นายกิตติพงศ ์ สกุลบุญมา

111 นายโรจน์  มหาวงษไ์พศาล
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112 นายเริงชยั  ส่องแสงจนัทร์

113 นายเทวตั  บุญภา

114 นายณฐัพร  โสภาวฒัน์

115 น.ส.นีรชา  ลีแซก

116 น.ส.กณัฑก์นก  รัตนเดช

117 น.ส.ศรัณยธ์ร  เศวตกนิษฐ์

118 นายศุภพล  ฉนัทนะสุขศิลป์

119 น.ส.ภิญญดา  กิจภิญโญ

120 นายพลวตั อยูเ่ยน็

121 นายภูเมศ  ภู่วชิรกุล

122 นายพงศกร  มณีวงษ์

123 นายมโนกร  สานนอก

124 นายเจตน์พล  ศุขเขษม

125 นายธนาฒย ์ สุนทรโรจน์

126 นายณฐัพล  สุขไทย

127 น.ส.ปราง  เทพธรานนท์

128 น.ส.ศศิธร  เตง็เกา้ประเสริฐ

129 นาย อดิศกัด์ิ การบุญ

130 น.ส.อรณิชา  แสงง้ิว

131 นายภานรินทร์ แซ่เลา้

132 นายศตพฒัน์  รัศมิแพทย์

133 นายสุกฤษฎ ์ บุญพนูเลิศ

134 น.ส.วริศรา  เยน็เหลือ

135 น.ส.ธมกร  เกษมสันตินาวิน

136 นายถิรมนสั  พินพนัธ์

137 นายธงชยั  ชาญกระโทก

138 นายวสันต ์ จินดาวราภา

139 น.ส.กรรวี  พฤกษพ์งศาวลี
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140 นายนพกร  กองวงศ์

141 น.ส.วาริชา  นนัทิวตัถพงศ์

142 นายวรณช  สุสิกขโกศล

143 นายณฐันนัท ์ วงษานุศิษาย์

144 น.ส.นฏัฐา หินกฤษตาศรีเพชร

145 น.ส.เบญจรัตน์  ไวกุลเพช็ร

146 น.ส.กนกภรณ์  วาสิกศิริ

147 นายวรวฒิุ  แจง้ใจ

148 นายสุทธิพร  ชูเชิด

149 นายวิวฒัน์  กิมใช่ยง้

150 นายสิทธิชยั  ยอดขาว

151 น.ส.ดาวจุติ  จนัทร์ดี

152 น.ส.กรรณิการ์  เช้ือจีน

153 น.ส.ดาราวรรณ  จนัทร์แจ่ม

154 นายอามรั  รอนิง

155 นายวชิรวิทย ์ มนเพียรจนัทร์

156 น.ส.กนัตฤ์ทยั  ภูมิพิทกัษ์

157 น.ส.วารดา  เบ็ญนุย้

158 นายศาศวสั  บุญชู

159 นายรัฐศกัด์ิ  ลพัธิวิทยา

160 ฐิติรัตน์ ชยัพงศฤ์ทธ์ิ

161 นายหฤษฏ ์จนัทร์ประไพ

162 นายนรพนธ์  พลายสีนิล

163 น.ส.พชัรี  โถยขนุ

164 น.ส.กนกวรรณ พฒิุคุณเกษม

165 นายจิรวฒัน์  สุขอนนัต์

166 นายณฐัพล  ธรรมประกอบ

167 น.ส.ขนิษฐา  อนนัตะบุตร
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168 นายเป็นเอก  ลีลาประเสริฐ

169 นายรัชชพงศ ์ นนัทิยา

170  นายอานนัท ์นามแสง

171 นายณฐันนท ์ อินทวิเศษ

172 นายศุภวิชญ ์ จนัทร์ผลึก

173 นายวสุรัตน์  บุญหยง

174 นายยทุธนา  ศิริโสภาพงษ์

175 นายณฐัภาส  รัตกูล

176 นายสุรศกัด์ิ  จิตรเอียด

177 นายสิทธิภคั  เกียรตินุติ

178 นายชาญวฒิุ  เก้ือบุญส่ง

179 น.ส.เมราณี  สมยัวิจิตร

180 นายกฤตชยั  มชัชกิจบริบาล

181 นายศุภฉตัร  ศตัรูคร้าม

182 น.ส.กมลวรรณ  เวฬุวนั

183 น.ส.วชันนัท ์  สุกเจริญ

184 นายสุวีร์ จวนเยน็

185 นายรวิสุต  จอมเทพมาลา

186 นายสุกฤษฎ์ิ ขาวโต

187 นายพิทกัษ ์ ต๊ิกพลสุข

188 นายศรัณย ์ กองท า

189 น.ส.สุพิชญนนัทน์  ณรัตน์ยศกร

190 น.ส.จิตสุภา  หงษท์อง

191 นายดนภทัร  แสงหิรัญ

192 นายธงชยั  จงสกุล

193 นายกอมารุดดีน  อาบูวะ

194 นายสุทธิกิจ  มานะสมบูรณ์พนัธ์

195 น.ส.วีณา  ศรีแกว้
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196 น.ส.หทยัรัตน์  เทพไชย

197 น.ส.แพรวนภา  มุสิกโก

198 น.ส.ผุสดี  เพชรพิทกัษ์

199 นายสิปปกร  เล็กสงวนศกัด์ิ

200 น.ส.รวิวรรณ  อดทน

201 นายกิตติภทัธ์  อนุศิริ

202 นายธนวตัร  จิตติมณี

203 นายภวทั  นนทว์ณณรวงศ์

204 น.ส.ประภสัสร  กิจอ านวยพร

205 ธานี เพชรบริสุทธ์ิ

206 ปฐวี  ทองค า

207 น.ส.สุวนินทร์  ดวงบุบผา

208 นายยศวจัน์  ลีลาธนาสกุล

209 นายสุทธิชยั  ยีสุ่่นแซม

210 นายบุญเทง เฮือง

211 นายรุ่งณวฒัน์  รุ่งศรีทอง

212 นยวารินทร์ โตะ๊สัน

213 นายคชรัตน์ จ  านงจิต

214 นายวรวร ลีลาเศรษฐกุล

215 นายวฒิุพงษ ์เกษมสุข

216 นายกฤษดา โสมปาน

217 นายอนุฤทธ์ิ ยิม้วรรณ

218 นายนราวิชญ ์จิตบรรจง

219 น.ส.จิตรลดา  วิเศษลา

220 ไกรเดช มงคลรัตนชาติ  

221 นายกณัตภณ กวีวฒิุพนัธุ์ 

222 นายวริสภูมิ  กิจคา้

223 นายเมธากร  ปัทมภาสสกุล
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224 นายมรรคพล  ชุมละออ

225 นายโรจน์ฤทธ์ิ  อินทราวิชกุล

226 นายพีรวสั  มณัยารมย์



คณะดจิิทัลอาร์ต
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ภาคเรียนที ่1/2558

สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค

1 นายศุภสัณห์  เกิดสวสัด์ิ

2 นายชนมกรณ์  บุญเรือง

3 นายขจรเกียรติ  ดลตรี

4 นางสาวสริตา  เขียวชอุ่ม

5 นางสาววรุณรัตน์  ชูช่ืน

6 นางสาวโศภิษฐา  สมจิตร์

7 นายอภิวฒัน์  จรรยาเอกลกัษณ์

8 นางสาวชยัรัมภา  วงศส์ันติราษฎร์

9 นายภูวดล  บุญโต

10 นายวรสิทธ์ิ  ชวพฒันากุล

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต

1 นางสาว ดาว สุรเชษฐพงษ์

2 นาย ณฐัศิษฐ์ จ  าปากะนนัท์

3 นางสาว แกว้ตา ศรีเชิงชยั

4 นางสาว ณฐัพร เจริญวานิช

5 นาย ธีระพงษ ์ซอนะ

6 นางสาว ตรีขนิษฐ์ อนุสรานนท์

7 นางสาว ศรวณีย ์โตนอก

8 นางสาว เมธินี เภกะนนัทน์

9 นางสาว พรรษา แถวเถ่ือน

10 นาย จงวิสุทธ์ิ กอปรือกลาง

11 นางสาว นีรนาท โสภาพ

12 นางสาว คทัลียา แวน่แกว้

13 นางสาว นพรัตน์ เสืองาม

14 นางสาว มทัวนั น มงคล
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15 นางสาว นีน่า วาง

16 นาย ธนรัช จนัทร์แจ่มใส

17 นางสาว เบญจพร ยอดสูงเนิน

18 นาย คุณานนต ์เขียวชอุ่ม

19 นาย ณฐัดล หาญภกัดีปฏิมา

20 นาย ธีรวฒัน์ อศัเวศน์

21 นาย ปรมินทร์ สังขมาลยั

22 นางสาว ภณัฑิรา บุณยกิดา

23 นางสาว พรพิมล นิธิฉายานนท์

24 นางสาว พีรีนชัญ ์ม่วงนอ้ย

25 นาย ณฐัพล กิจถาวร

26 นาย วรากร ค  าธิตา

27 นางสาว พลอยทิพย ์มณีขาว

28 นาย พีรพงศ ์สินอยู่

29 นาย ธนธร ยนัตพร
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ภาคการศึกษา 1/2558

สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

1 นาย จิรพนธ์ จินดานิล

2 นาย วีรยทุธ์ ไกรโต

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดยี

1 นาย พีรวสั ทองกร

2 นาย ธนุส ผลไสว

3 นาย ณฐัพล ตรีทิพยรักษ์

4 นาย ตุลณ์ชยั อคัรพิบูลย์

5 นาย พชัรพล จิตรรักษ์

6 นาย ภานุเมศวร์ ปิยะเมธานิธิศ

7 นาย วิรุฬชยั แกว้ประหลาด

8 นาย อติคุณ รัตนศรีทยั

9 นาย สิริภูมิ สุวจนกรณ์

10 นางสาว ธนพร เผดิมโชค

11 นาย ธชา พรหมมี

12 นาย ณฐัดนยั ลีละบรรยงค์

13 นาย โภคิน ลกัษณะโภคิน

14 นาย เทพหสัดิน ปิดกระโทก

15 นาย อมรินทร์ ล่ิวเพชร

16 นาย อนุชิต ทองเทพ

17 นางสาว ณฏัฐนนัท ์ลว้นรัตน์

18 นาย จิรเมธ เกตุสิงห์นอ้ย

ภาคการศึกษา 2/2558

สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

1 นาย ชาติชาย บุญยู ้

วทิยาลัยเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
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2 นาย ธนศกัด์ิ เทพพิทกัษ์

3 นาย ทตัพงศ ์สังฆะพงษ์

4 นาย ชิโรโรจน์ แซ่เฮง้

5 นาย ธนวชัร วิจิตรวชัรเวช

6 นาย ธนพล ติดถนาวี

7 นาย โอภาส ตรีนยั

8 นางสาว รัฐติกาล ภวภูตานนท์

9 นางสาว วนชัพร เจตน์จ  านงคส์กุล

10 นาย ปิยวฒิุ เอง้ฉ้วน

11 นาย ภาณุพฒัน์ ตรีรัตน์ทวีชยั

12 นาย ฉนัทวฒัน์ สวสัด์ิสูงเนิน

13 นาย พีระพงษ ์ศรีสุนทร

14 นาย สรรญา สุนทโรทก

15 นางสาว พิชญา สร้อยระยา้

16 นาย ธนฐั เทียนชยั

17 นาย พฒันินทร์ สุดสายบวั

18 นาย พีรพล สมุทรานุภาพ

19 นางสาว จุฑารัตน์ วงศไ์ชยา

20 นางสาว ธญัญาภรณ์ แสนชมภู

21 นาย วรรณศกัด์ิ เพญ็พิพฒัน์กุล

22 นางสาว ดิศราพร ค  าปลิว

23 นาย วรรณเทพ จนัทร์จรูญจิต

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดยี

1 นาย ณฐัพร คชพรม

2 นาย สิทธิรัฐ เกิดวงษ์

3 นาย ณชัพงษ ์ตั้งจิตรัตน์

4 นาย คุณากร ใบค า
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5 นาย ประจกัษ ์นามศรี

6 นาย กิตติพศว ์ป้อมปักษา

7 นางสาว ทิชาธร ทิพยธ์วชัวงศา

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

1 นาย เอกธ ารง จิรธนาธร

2 นาย ธฤษณุ ไทยสุริยะ

3 นาย กานตพิ์พฒัน์ ใจแสน

4 นาย สุนทร ชวนะสุนทรพจน์

5 นางสาว นรินทร จนัทมาศ

6 นาย ตุลยวตั ตั้งจิตตว์รการ

7 นาย พีรภทัร สัตยภิรมณ์

8 นาย สุมงคล ตนัมา

9 นางสาว จิรัชญา นกัธรรม

10 นาย ปรเมศวร์ เจนสวสัด์ิ

11 นาย พชัธร ยลโสภณ

12 MR. DERRICK ILUNGA MUKEMBE

13 นาย ธรัชต ์ดนยัสวสัด์ิ

14 MR. SAI LAUNG HKAY

15 MR. MARTON ZOLTAN ERDEI

16 นางสาว ชนนัพร คงเจริญ



คณะศิลปะและการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาศิลปภาพถ่าย

1 นาย สมศกัด์ิ จะแรบรัมย์

2 นาย ภูมิ เพชระบูรณิน

3 นางสาว อภิญญา คงน่วม

4 นาย เอกภพ ชิณกะธรรม

5 นาย ศิวกร ขวญัธรรมคุณ

6 นางสาว ภสัสร เอมถมยา

7 นาย วรวิช เลิศบ าเพญ็ทรัพย์

8 นาย เจตา จอกแกว้

9 นางสาว บุษกร ควรคิด

10 นางสาว สุวรรณา เรียงใหม่

11 นางสาว มทันียา อนุจนัทร์

12 นาย สุรพศ เฉลิมกล่ิน

13 นางสาว อารดา กอ้งเกียรติศิลป์

14 นางสาว ดลนภา เขียวคลา้ย

15 นาย ฉตัรไชย ไชยโพธ์ิ

16 นาย มงคล มามาก

17 นาย ภานุเดช สุทธหลวง

18 นางสาว แสงดาว สุขสาลี

19 นาย ศุภกร ศรีจ านงค์

20 นาย อนุวฒัน์ วรรณศิริ

21 นาย หิรัณย ์ช่ืนชูวิทย์

22 นาย ปวรปรัชญ ์รอดจากเขญ็

23 นาย นรากรณ์ ร่ืนรวย

24 นาย ชาคร จรดล

25 นาย ชนินทร์ หิรัญรัตนไชย

26 นาย พลพล จนัทุรัตน์

27 นาย ปรัตถกร บุณยรักษ์



ล าดบั ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

28 นาย ศิริพงศ ์กูไ้พบูลย์

29 นาย วีระวฒัน์ ศรีพนนอ้ย

สาขาวชิาออกแบบภายใน

1 นางสาว พรวิภา ค  าเพง็

2 นางสาว มยรีุ พนัธ์โกศล

3 นางสาว วารินทร์พร ปาทองเยน็

4 นางสาว วรรณิศา กิตตินิรนาท

5 นางสาว ศดานนัท ์ชาญนรงค์

สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์

1 นางสาว อรพิชญ ์พทุธวิบูลย์

2 นางสาว ลกัษิกา งานทวี

3 นาย รณยทุธ ปากหวาน

4 นาย สถิตย ์ย ัง่ยนื

5 นางสาว กรรณาภรณ์ เดวนั 

6 นางสาว ปิยธิดา พรรณาภทัร์

7 นางสาว เนตรชนก จุลโสภณ

8 นางสาว ปิยนุช วิวฒันานนัต์

9 นาย จิรชีพ นกแกว้

10 นางสาว อามีนา วฒันปราโมทย์

สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์

1 นางสาว รังสิยา บุปผา

2 นาสาวกานตธิ์ดา ฉตัรไชยศิริ

3 นางสาวพพวรรณ เพช็รวงศ์

4 นางสาวจิณณพตั มโนสถาพร

5 นายวฒิุชยั ด าโสภี

6 นางสาวสุภาพร  ผลจนัทร์



ล าดบั ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

7 นางสาวฉนัทิกา  มีเครือ

8 นางสาวชชัญา เปรมธีรสมบูรณ์

9 นางสาวเมยวิ์สา อุ่นอมรชยักุล

สาขาวชิาออกแบบแฟช่ันดไีซน์

1 นาย ฐณษักรณ์ นิจนิรันดร์กุล

2 นางสาว ขวญัตา รัตนเศวตหิรัญ 

3 นาย ณพนธ์ กิจรุ่งโรจน์

4 นาย วนัชาติ ติดอิกุล

5 นางสาว อาทิตยา เอ่ีนยมอิทธิพล

6 นางสาว ชวาลา จารุรังสิมา

7 นางสาว ศศิวิมล โทโยชิมา

8 นาย จกัรพงษ ์ชีพนุรัตน์

9 นางสาว ปารณทั มีปาน

10 นาย ธวชัชยั เพชรแสง

11 นางสาว นิตรา จิตจ านงค์

12 นาย ก่อพงษ ์ศรีพิมพส์อ

13 นางสาว นิภาวรรณ เฉลยปราชญ์

14 นางสาว ภคพธู ศรัทธา

15 นางสาว ชนิดาภา พงศพ์ทุธชาติ

16 นาย จรัญ คงมัน่ 

17 นางสาว ภิญญพชัญ ์คุม้อุดร

18 นาย ณฐันนัท ์อยูช่มบุญ

19 นาย กฤติน บวัเกิด

20 นางสาว ปิยนุช จิตตินนัท ์

21 นาย มิติ ธรรมเจริญ



วทิยาลัยนิเทศศาสตร์

ล าดบั ช่ือ – นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์

1 นางสาวเยาวเรศน์  ชินภกัดี

2 นางสาวจุฑารัตน์ ประสมทอง

3 นางสาวนงนภสั ชยัรักษา

4 นางสาวสุภสัสร สุดสะอาด

5 นางสาวพิมลพรรณ พงษป์ระจกัษ์

6 นางสาวชารียา ผิวละออ

7 นางสาวรวิชญา บุญสิน

8 นางสาวสุนนัทา ธานินทร์ธราธาร

9 นายจกัรดุล สมศรี

10 นางสาวในฝัน นนัตสุคนธ์

11 นางสาววรรณวิษา ขาวนวล

12 นายนภดล ขลิบทอง

สาขาวชิาการโฆษณา

1 น.ส.ชมพนุูช     คีรีรักษ์

1 น.ส.วชัรีพร     เทียนเงิน

2 น.ส.มสัตริน  หลงัจิ

สาขาวชิาการประชาสัมพันธ์

1 นางสาว ธนัยว์รัชญ ์เรืองฤทธ์ิ

สาขาวชิาการภาพยนตร์และวดีทิัศน์

1 นางสาวปฐมาวดี   แสงวิลยั

2 นายภาดา   พรหมสีดา

3 นางสาวจิรารัตน์   อมัพวา

4 นายมะฮมัดี   แวหะมะ

5 นางสาวจิดาภา   บุญอ านาจ

6 นายสุภาษิต  ค  ามานิตย์



ล าดบั ช่ือ – นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาวารสารศาสตร์ดจิิทัล

1 นางสาวพรนภสั  ดีอินทร์

2 นางสาวพชัราวรรณ สีหราช

3 นายวรากร  พลูแสง

4 นางสาวเครือมาส  พรมสา

5 นางสาวกฤษติยา  อาภิปญญากร

6 นางสาวเมสยา  บูรณพล

7 นางสาวพรพิมล  วงมีแกว้

8 นางสาวอภิญญา ไชยพฤกษ์

9 นายพงศเ์ทพ  มหาสรานนท์

สาขาวชิาส่ือสารการตลาด 

1 นาย ณฐัพงษ ์รอดงาม

2 นาย นวพล บุญเกษม

3 นาย วฤทธ์ โสภาพนัธุ์เจริญ

4 นาย รัฐกานต ์กองแกว้

5 นางสาว ปริม สุวรรณบุบผา

6 นางสาว ธนิศา รัตนบุญเกตุ

7 นางสาว ปองรัตน์ มนตก์นัภยั

8 นาย ศุภชยั รัตนาวิญญู

9 นาย ธรรมวาณิชย ์ทาเวียง

10 นางสาว สโรชา ร้อยแก่นจนัทร์

11 นาย ทศพล ณ ป้อมเพช็ร

สาขาวชิา ส่ือสารการแสดง    

1 นายอินทรามาศ   สอนสวาท

2 น.ส.รัตนาภรณ์  หลกัค  า

3 น.ส.ชนดัดา  อยัราพจน์
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4  น.ส.อรพิมล  แจง้จ  ารัส

5 น.ส.ปิยะนุช   ราศี

6 นายปาราเมศ    บวัดวง



วทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์

ล าดบัที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

1 นายนฐัพร เทวาวงศ์

2 นายปัชชานนท ์แยม้สุริโยทยั

3 นายชนาธิป วงษนุ์ช

4 นายชาติชาย พุ่มเจา้

5 นายอนนัต ์ ค  าอ่อน

6 นายวรินธร  อมรสุขสนัต์

สาขาวชิาวศิวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน

1 นาย อภิรัฐ วงศมี์เลิศ

2 นาย ธรรมวตัร พนัธุ์เพง็

3 นาย จกัรเชษฐ์ พูลกสิ

4 นาย ธวชัชยั แซ่คู

5 นาย นพดล เทพศกัด์ิ

6 นาย ณัฐชนน บรรทดัเท่ียง

7 นาย รัชศกัด์ิ ชุมเเสง

8 นาย ณัฐวฒัน์ ศิโรรัตน์

9 นาย หรัณย ์สายสุทธ์ิ




