รายชื่ อนักศึกษาทีไ่ ด้ รับมอบเกียรติบัตรเมือ่ เสร็จสิ้นการเข้ าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
ปี การศึกษา 2558
คณะบริหารธุรกิจ
ลาดับ

ชื่ อ - สกุล

ภาคเรียนที่ 1/2558
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
1

นาย จัตตุพล เกื้ อรอด

2

นาย ภวัต รัตนวิชยั

3

นาย ชาตรี เจริ ญผล

4

นาย อรรถพล ชุติพรพาณิ ชย์

5

นางสาว พรประภา เพชรเงินทอง

6

นางสาว วรรณวิมล สงวนรัตน์

7

นาย กิตตินนั ท์ ปิ วาวัฒนาพานิช

8

นาย จักรพันธ์ อรุ ณชัยวัฒน์

9

นาย พลเอก นาวิกมูล

10

นาย ชยุต แจ้วจิรา

11

นาย สิ ปปวิชญ์ นิ มุสา

12

นาย ยุทธพิชยั วารี นิยม

13

นาย ปุณณวิช ยงยุทธ

14

นางสาว สุ กญั ญา บุญศรี

15

นางสาว เสาวรัตน์ สี หะวงษ์

16

นายสุ ริยะ ลือวันคา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

1

นาย ภูมิรวิชญ์ ทวีโรจนพิมุกข์

2

นางสาว ชนาภา แซ่ ฉว่ั
สาขาวิชาการจัดการ

1

นางสาว รุ่ งเรื อง สรรเพชญณรงค์

หมายเหตุ

ลาดับ

ชื่ อ - สกุล

2

นางสาว วรัญญา จันทรขันตี

3

นาย พลภัทร ทาสมบูรณ์

4

นาย ประดิษฐ โล่วนั ทา

5

นางสาว ธนภรณ์ บัวภา

6

นางสาว สุ พิชญ์นนั ท์ สหรัตนผล

7

นางสาว จันจิรา ชัยพัฒน์ปรี ชา

8

นางสาว ธนาภา ไทยรัตนกุล

9

นางสาว วรรณพร พรมสาตร์

10

นางสาว เกษมณี ปานเจริ ญ

11

นางสาว พุทธิ ดา พิมพ์อรัญ

12

นาย นที แสงแก้ว

13

นางสาว จิตติมา ลูกเหล็ม

14

นางสาว ธนาทิพย์ มณี นิล

15

นาย จตุพล บุญเนี ยม

16

นางสาว กนกวรรณ ฟูเต็มวงค์

17

นาย ชัชวาล อมรรัตนสิ ริ

18

นางสาว ปั ฐมาศ สอนชอบ

ภาคเรียนที่ 2/2558
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
1

นางสาว สุ ภาวดี สื บมา

2

นางสาว ภัทรกร สิ ทธิ โยธิ น

3

นาย มงคล สุ นทรวรเชษฐ์

4

นาย ณัฐพงษ์ กิตตินิรนาท

5

นาย อนุวฒั น์ มักเฮง

6

นางสาว สุ ธิดา มนต์ไธสงค์

7

นางสาว ธัญชนก นุชพิเรนทร์

8

นางสาว ชลิตา พึ่งทอง

9

นาย วนิ ชย์ อามีน

หมายเหตุ

ลาดับ

ชื่ อ - สกุล

10

นางสาว ลักษณ์ชญา พวงเงิน

11

นาย ประวีร์ มานพ

12

นางสาว อายรดา มาสปั ญญา

13

นายสถาพร ถังมณี

14

นางสาว ศรัณยา ฟักฟู

15

นางสาว กิตติวรรณ บางบ่อ
สาขาวิชาการจัดการ

1

นางสาว กนกวรรณ สนคณวงษ์

2

นาย ทศวรรษ จันทร์ อน้

3

นาย ธนกิจ บุญอาไพไชยกุล

4

นางสาว ปิ ยนุช พิมพ์ศรี

5

นางสาว พนิ ดา ตระการจันทร์

6

นางสาว กมลชนก คงดี

7

นาย ปณิ ธาน พูลวงศ์

8

นางสาว ชารี ยา พรายบัว

9

นางสาว รัชนก คุม้ หนู

10

นาย วัชระ ปลื้ มสุ ข

11

นางสาว ชลธิ ชา นิ สสัยสุ ข

12

นางสาว ประภารัตน์ กวีรัตน์ธารง

13

นาย อนุชา ทักษิณ

14

นางสาว ธัญญ์ฐิตา วงศ์ขจรธนารัฐ

15

นาย วรศักดิ์ บัวเผื่อนหอม

16

นางสาว สุ จิรา ทับแถม

17

นาย ธนกร ชุมรักษ์

18

นางสาว วรรณิ ภา ปิ่ นทอง

19

นางสาว ณฐวรรณ ฤกษ์ชนะศิริวณิ ช

20

นางสาว กรกมล กิ่ งก้าน

21

นางสาว สุ พิชฌาย์ คันธวังอินทร์

หมายเหตุ

ลาดับ

ชื่ อ - สกุล

22

นาย สุ เทพ ธานี

23

นางสาว ชาลิสา ห่อมณี รัตน์

24

นางสาว รุ จินนั ท์ เกตุแดง

25

นางสาว จุฑามาศ มีอุดร

26

นางสาว วรรณกรณ์ พหลยุทธ

27

นางสาว พัฒน์ชญา รังทอง

28

นางสาว อรอุมา แสงทองล้วน

29

นาย อภิวฒั น์ ตรี ภทั รชยากร

30

นาย จารุ กิตต์ กลิ่ นขจร

31

นาย อภิวรรษ ศรี แสงจันทร์

32

นางสาว ณัฐกานต์ เริ งใจ

33

นางสาว ชนม์นิภา จันทร์ ทอง

34

นางสาว นฤมล ทองเสา

35

นาย ณัฐพล ลาเพ็ชร์

36

นางสาว จิรภา ผโลทัยพิสิฐ

หมายเหตุ

คณะบัญชี
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ภาคการศึกษา 1/2558
1
นางสาว ศิริกาญจน์ เส้งวัน่
2
นางสาว กนิษฐา หิรัญกุญโชติ
ภาคการศึกษา 2/2558
1
นางสาว เยาวลักษณ์ คาสุ ข
2
นาย สุ พงศ์ ทองอุไรพร
3
นางสาว วรางคณา ส่ องแสง
4
นางสาว มัณฑวิกา ไพรัชขันธ์วงศ์
5
นาย ศิวกร หล้าเตจา
6
นาย ปฎิพล ลายประเสริ ฐ
7
นางสาว เพชรรัตน์ จักราช
8
นางสาว ดวงรัตน์ สุ ขสุ พืช
9
นางสาว ดวงหทัย แสนสวาท
10
นางสาว เสาวลักษณ์ เวชกุล
11
นางสาว ราริ นทร์ คลื่นแก้ว
12
นางสาว สุ วรรณา ปาทาน
13
นางสาว นิสารัตน์ แป้ งหอม
14
นางสาว ดลยา สิ งห์ขรณ์
15
นางสาว กมลชนก จิณะไชย
16
นางสาว สุ ภทั ทา ทองใส
17
นางสาว สิ รินทิพย์ จรรยาเศรษฐกุล
18
นางสาว ปารมี รงคะประยูร
19
นางสาว ศรารัตน์ ใจสุ ทธิ

หมายเหตุ

ลาดับ
20
21

ชื่อ-นามสกุล
นางสาว นันทวัน พวงทอง
นางสาว ปิ ยฉัตร แซ่วา้ ง

หมายเหตุ

วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

ภาคเรียนที่ 1/2558
1

นายอับดุลฮากีม ดาเด๊ะ

2

นางสาวปรางค์ชนก รอดปาน

3

นางสาวเจนจิรา สาลีลา

4

นางสาวพรรษมณ ชื่ นชม

5

นางสาวจิรพรรณ ฐิ ตะสาร

6

นายสุ จิต คามี

7

นายปรัตถกร ราชรองเมือง

8

นางสาวณัฐนิชา สกุลชาติ

9

นางสาวกมลณัช ภาศักดิ์ดี

10

นางสาวเบนาซิ ต เพียรรักษ์

11

นางสาวอทิตยา สายทอง

12

นางสาวสุ รียฉ์ าย พวงสมบัติ

13

นางสาววีรยา อังกูลภักดีกุล

14

นายณัฐวุฒิ ขุนสันเทียะ

15

นายพชร พักตร์จนั ทร์

16

นายเสฏฐวุฒิ เดชผล

17

นางสาวพชรพรรณ ส่ านทอง

18

นางสาวฐปนัท อัตภูมิ

19

นายฉันฑิต นนทรักษ์

20

นายสันติสุข มายืนยง

21

นางสาวพิภทั รา หอมดอก

ภาคเรียนที่ 2/2558
1

นายอลิลญฏา วรรณบุตร

2

นางสาวสโรชา วาณิ ชเจริ ญทรพย์

3

นางสาวกวินนา อยูส่ ุ ข

หมายเหตุ

ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

4

นายอภิวชั ร์ ศิลวัตร์

5

นางสาวนพัสชกรณ์ พัวพานิชย์

6

นายประสงค์ ขามี

7

นาย ฐานันท์ แสงสว่างเสรี กุล

8

นายธนรัตน์ วัฒนเชื้ อ

9

นางสาวธิ ดาเทพ อินทอง

10

นางสาวกนกวรรณ กิตติภทั รพงษ์

11

นางสาวเรวดี ชิตชอบ

12

นางสาวณัฐณิ ชา เพ็งกรู ด

13

นางสาวพรบุณฑ์ยา เจดียพ์ ราหมณ์

14

นาย เรื องฤทธิ์ ภวังคาม

15

นายขวัญชัย ศิลให้อยูส่ ุ ข

16

นางสาวพิรุณรัตน์ หมื่นจันทร์

17

นางสาวจันทร์ จิรา แก่นประธู ป

18

นายธนสรรค์ กาญจนภาชน์

19

นางสาวสุ กญั ญา ศรี วิชยั

20

นางสาวธนัชพร รุ่ งโรจนารักษ์

21

นายธนาคม พรมพิลา

22

นางสาวโปรดปราณ ลิมปนชัยพรกุล

23

นายอภิสิทธิ์ วงษ์นาค

24

นางสาวศุภลักษณ์ หลาเนียม

25

นางสาวสาวิตรี จิรโชติธนากุล

26

นางสาวภัทริ น ขุนทอง

27

นายสหรัฐ เขียนสันเทียะ

28

นายจิรกิตติ์ ทองมี

29

นางสาวศรกมน บารุ งสุ ข

30

นางสาวปั ทมา ยุทธเกตุ

31

นายชินทัศน์ วังยาว

หมายเหตุ

ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

32

นางสาวฐานิสรา ชานาญค้า

33

นางสาวพิณญาดา เกรี ยงยศ

34

นางสาวนิ ชนันท์ เพ็งรักษา

35

นายศรัทธา คามีอ่อน

36

นายธนวัตร ฉมังวิภา

37

นางสาวรัชฎากร คัมภิรานนท์

38

นายณัฐพงศ์ ภิญโญเจริ ญ

39

นายศิรวุฒิ รอตสวัสดิ์

40

นางสาวดรัลรัตน์ มกขุนทด

หมายเหตุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลาดับที่

ชื่ อ-นามสกุล

1

นายเพชร ธรรมเทวินทร์

2

นายพารณ ศาสวัตกลูน

3

น.ส.ณิ ชาพัฒน์ ศรี กุลศศิธรวรา

4

นายวัชรา พรหมรัตน์

5

น.ส.พิมพ์ชนก สัจจะดารงค์

6

นายเงาทิตย์ ศิริพานิช

7

น.ส.อักษร ธี รวโรดม

8

น.ส.อามจรี พิมาน

9

นายสหทัศน์ ยอดสันติ

10

นายบุญชู จันทะวาลย์

11

นายสาคร ภูถมดี

12

นายสุ ธชั พล อุดมทรัพย์

13

น.ส.สุ ทธิ ชา จันทร์สร้อย

14

นายวีระชัย สิ ริลอ้ สกุลเพชร

15

นส. สุ วิมล ดาแก

16

นาย รณัยชนก ใจนวน

17

นายทินกร หะยีอาแว

18

นายวีรวิชญ์ ภัทรไพศาลสิ น

19

นายปองพล อุดมวงษ์

20

นายอนุศิษฎ์ น้อยมา

21

น.ส.จิตรมงคล สุ ทธิ ธูป

22

น.ส.ภัทราภรณ์ แก้วประสพ

23

น.ส.ชนิ ดา รัตนธร

24

น.ส.หทัยชนก โพธิ์ ทอง

25

น.ส.เบญจวรรณ อนันตโภคทรัพย์

26

นายสิ ทธิ ชยั วรรณวานิ ชกุล

27

น.ส.อมรรัตน์ เพชรอินทร์

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่ อ-นามสกุล

28

น.ส.รัตนาวลี มิจิตร

29

น.ส.วราภรณ์ ลาภถาวร

30

น.ส.บุณยาพร เหมือนจันทร์

31

น.ส.วาสิ ตา เจริ ญสัตยธรรม

32

นายอดิลนั แวสะมาแอ

33

นายรัชชานนท์ เทพฉิ ม

34

นายณัฐพนธ์ ตั้งจิตกมล

35

นายธี รพล ทองเจริ ญ

36

นายอนุชา สาสู งเนิ น

37

น.ส.เกศสุ ดา เชิดพงษ์กิตตต์

38

น.ส.สุ พิชา รันทกิจ

39

น.ส.นันทิยา แจ้งชัด

40

นายธนภัทร ชูโชติ

41

นายอิทธิ ศกั ดิ์ ขวัญบุญจันทร์

42

นายทศวรรษ คลองเงิน

43

นายสุ ทธิ พจน์ พิริยพรหม

44

นายพรพรหม ถาวรามร

45

นายธนนท์ เกษประดิษฐ

46

นายวิศวพิชญ์ ปรี ชานนท์

47

น.ส.มาริ ษา คนี เฟล

48

นายภาวี ข้อล้ า

49

น.ส.ภควดี บรรเทาธิ รัต

50

นายกฤษฎา วิโรจน์สกุลวัฒนา

51

นายวิทวัส สวัสดิ์ วรานนทร์

52

นายปวดล ผลสู ตร

53

นายวรวุฒิ เม่งกวง

54

นายประสิ ทธิ์ ฉลูสี

55

นายเฉลิมชัย ปรี ชาบุญฤทธิ์

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่ อ-นามสกุล

56

นายจินตวัต ทองศิริ

57

นายศิรภัทร ใจบุญ

58

นายณัฎฐิยะ อุดม

59

นายวชิรพงษ์ จันทรวิสุทธิ์ กุล

60

นายธาราธาร ช้างงาม

61

นายกิตติ สี น้ าเพชร

62

น.ส.เนตรชนก แซ่ เอี๊ย

63

น.ส.ปั ญญาวี จิรวุฒิเวทย์

64

นายธนูเทพ ฤทธิ์ ไธสง

65

น.ส.อริ ยาภรณ์ สิ งห์เมืองชัย

66

น.ส.ปิ ยาภรณ์ ศรมะณี

67

นายเจนณรงค์ เกษมบุญญากร

68

น.ส.พัฒนพรรณ เรื องเมธาณัฐกุล

69

น.ส.นุจิตรา อึ้งนภาธานิ นทร์

70

น.ส.ฐิติรัตน์ ชัยพงศ์ฤทธิ์

71

นายสหภาพ วิทยา

72

นายอรรณพ วงศ์กองแก้ว

73

น.ส.สิ รามล บัวชุม

74

น.ส.วริ นทร ไชยรักษ์

75

น.ส.รุ่ งนภา เกียรติฐิตินนั ท์

76

น.ส.พิมพ์วดี งามศิริ

77

น.ส.สุ จรรยา โสราจิตร์

78

นายศรศักดิ์ ลาวงษ์

79

นายสิ นารถ พันธุ นาคิน

80

นายสราวุธ งามกระจ่าง

81

นายจิรายุ นาเจิมทอง

82

น.ส.ธัญญสุ ดา ทองมา

83

น.ส.ภิพาพร บูรณเทศ

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่ อ-นามสกุล

84

นายรัชชานนท์ อึ้งวิจิตรอาไพ

85

นายภานุเทพ พรมมา

86

นายหัตถชัย ขาป่ าน

87

นายสุ คิรินทร์ อุดมวงษ์

88

น.ส.บัว ปั นต๊ะทา

89

นายวีรภัทร สุ ขสมเดช

90

นายเสฏวุฒิ ด่านลักษณโยธิ น

91

น.ส.พงศ์ลดา รุ่ งเรื อง

92

นายธี ศิษฎ์ สถิน

93

น.ส.รวิพนั ธ์ โรจนานุกูลพงศ์

94

นางสาว รุ่ งฤดี ใจกล้า

95

นางสาว ผุสดี. พูลศิลป์

96

นายฉัตรเทพ โพธิ์ สุ วรรณ

97

นายพัชญพงศ์ ทิพยเนตร

98

นายนัฐพงษ์ อิ่นอ้าย

99

นายวรพงศ์ มยุรา

100

น.ส.ฟาฎีละห์ หะสาเมาะ

101

น.ส.หทัยทิพย์ อรกูล

102

น.ส.จิราพร รุ่ งรัตน์

103

น.ส.อรอนงค์ ไกรศวร

104

นายรัตนชัย บัวทอง

105

นายณัฐวุฒิ กิมเหล็ง

106

นายนิธิ จันทรภาศ

107

นายพลวิชญ์ ห้าวหาญ

108

นายศตวรรษ วงษ์ศรี

109

น.ส.พนิ ดา จีนธรรม

110

นายกิตติพงศ์ สกุลบุญมา

111

นายโรจน์ มหาวงษ์ไพศาล

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่ อ-นามสกุล

112

นายเริ งชัย ส่ องแสงจันทร์

113

นายเทวัต บุญภา

114

นายณัฐพร โสภาวัฒน์

115

น.ส.นี รชา ลีแซก

116

น.ส.กัณฑ์กนก รัตนเดช

117

น.ส.ศรัณย์ธร เศวตกนิษฐ์

118

นายศุภพล ฉันทนะสุ ขศิลป์

119

น.ส.ภิญญดา กิจภิญโญ

120

นายพลวัต อยูเ่ ย็น

121

นายภูเมศ ภู่วชิรกุล

122

นายพงศกร มณี วงษ์

123

นายมโนกร สานนอก

124

นายเจตน์พล ศุขเขษม

125

นายธนาฒย์ สุ นทรโรจน์

126

นายณัฐพล สุ ขไทย

127

น.ส.ปราง เทพธรานนท์

128

น.ส.ศศิธร เต็งเก้าประเสริ ฐ

129

นาย อดิศกั ดิ์ การบุญ

130

น.ส.อรณิ ชา แสงงิ้ว

131

นายภานริ นทร์ แซ่ เล้า

132

นายศตพัฒน์ รัศมิแพทย์

133

นายสุ กฤษฎ์ บุญพูนเลิศ

134

น.ส.วริ ศรา เย็นเหลือ

135

น.ส.ธมกร เกษมสันตินาวิน

136

นายถิรมนัส พินพันธ์

137

นายธงชัย ชาญกระโทก

138

นายวสันต์ จินดาวราภา

139

น.ส.กรรวี พฤกษ์พงศาวลี

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่ อ-นามสกุล

140

นายนพกร กองวงศ์

141

น.ส.วาริ ชา นันทิวตั ถพงศ์

142

นายวรณช สุ สิกขโกศล

143

นายณัฐนันท์ วงษานุศิษาย์

144

น.ส.นัฏฐา หิ นกฤษตาศรี เพชร

145

น.ส.เบญจรัตน์ ไวกุลเพ็ชร

146

น.ส.กนกภรณ์ วาสิ กศิริ

147

นายวรวุฒิ แจ้งใจ

148

นายสุ ทธิ พร ชูเชิด

149

นายวิวฒั น์ กิมใช่ยง้

150

นายสิ ทธิ ชยั ยอดขาว

151

น.ส.ดาวจุติ จันทร์ดี

152

น.ส.กรรณิ การ์ เชื้ อจีน

153

น.ส.ดาราวรรณ จันทร์ แจ่ม

154

นายอามัร รอนิ ง

155

นายวชิรวิทย์ มนเพียรจันทร์

156

น.ส.กันต์ฤทัย ภูมิพิทกั ษ์

157

น.ส.วารดา เบ็ญนุย้

158

นายศาศวัส บุญชู

159

นายรัฐศักดิ์ ลัพธิ วิทยา

160

ฐิติรัตน์ ชัยพงศ์ฤทธิ์

161

นายหฤษฏ์ จันทร์ประไพ

162

นายนรพนธ์ พลายสี นิล

163

น.ส.พัชรี โถยขุน

164

น.ส.กนกวรรณ พุฒิคุณเกษม

165

นายจิรวัฒน์ สุ ขอนันต์

166

นายณัฐพล ธรรมประกอบ

167

น.ส.ขนิษฐา อนันตะบุตร

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่ อ-นามสกุล

168

นายเป็ นเอก ลีลาประเสริ ฐ

169

นายรัชชพงศ์ นันทิยา

170

นายอานันท์ นามแสง

171

นายณัฐนนท์ อินทวิเศษ

172

นายศุภวิชญ์ จันทร์ ผลึก

173

นายวสุ รัตน์ บุญหยง

174

นายยุทธนา ศิริโสภาพงษ์

175

นายณัฐภาส รัตกูล

176

นายสุ รศักดิ์ จิตรเอียด

177

นายสิ ทธิ ภคั เกียรตินุติ

178

นายชาญวุฒิ เกื้ อบุญส่ ง

179

น.ส.เมราณี สมัยวิจิตร

180

นายกฤตชัย มัชชกิจบริ บาล

181

นายศุภฉัตร ศัตรู คร้าม

182

น.ส.กมลวรรณ เวฬุวนั

183

น.ส.วัชนันท์ สุ กเจริ ญ

184

นายสุ วีร์ จวนเย็น

185

นายรวิสุต จอมเทพมาลา

186

นายสุ กฤษฎิ์ ขาวโต

187

นายพิทกั ษ์ ติ๊กพลสุ ข

188

นายศรัณย์ กองทา

189

น.ส.สุ พิชญนันทน์ ณรัตน์ยศกร

190

น.ส.จิตสุ ภา หงษ์ทอง

191

นายดนภัทร แสงหิ รัญ

192

นายธงชัย จงสกุล

193

นายกอมารุ ดดีน อาบูวะ

194

นายสุ ทธิ กิจ มานะสมบูรณ์พนั ธ์

195

น.ส.วีณา ศรี แก้ว

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่ อ-นามสกุล

196

น.ส.หทัยรัตน์ เทพไชย

197

น.ส.แพรวนภา มุสิกโก

198

น.ส.ผุสดี เพชรพิทกั ษ์

199

นายสิ ปปกร เล็กสงวนศักดิ์

200

น.ส.รวิวรรณ อดทน

201

นายกิตติภทั ธ์ อนุศิริ

202

นายธนวัตร จิตติมณี

203

นายภวัท นนท์วณณรวงศ์

204

น.ส.ประภัสสร กิจอานวยพร

205

ธานี เพชรบริ สุทธิ์

206

ปฐวี ทองคา

207

น.ส.สุ วนิ นทร์ ดวงบุบผา

208

นายยศวัจน์ ลีลาธนาสกุล

209

นายสุ ทธิ ชยั ยีส่ ุ่ นแซม

210

นายบุญเทง เฮือง

211

นายรุ่ งณวัฒน์ รุ่ งศรี ทอง

212

นยวาริ นทร์ โต๊ะสัน

213

นายคชรัตน์ จานงจิต

214

นายวรวร ลีลาเศรษฐกุล

215

นายวุฒิพงษ์ เกษมสุ ข

216

นายกฤษดา โสมปาน

217

นายอนุฤทธิ์ ยิม้ วรรณ

218

นายนราวิชญ์ จิตบรรจง

219

น.ส.จิตรลดา วิเศษลา

220

ไกรเดช มงคลรัตนชาติ

221

นายกัณตภณ กวีวฒ
ุ ิพนั ธุ์

222

นายวริ สภูมิ กิจค้า

223

นายเมธากร ปั ทมภาสสกุล

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่ อ-นามสกุล

224

นายมรรคพล ชุมละออ

225

นายโรจน์ฤทธิ์ อินทราวิชกุล

226

นายพีรวัส มัณยารมย์

หมายเหตุ

คณะดิจิทัลอาร์ ต
ลาดับที่

ชื่ อ-สกุล

ภาคเรียนที่ 1/2558
1

สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
นายศุภสัณห์ เกิดสวัสดิ์

2

นายชนมกรณ์ บุญเรื อง

3

นายขจรเกียรติ ดลตรี

4

นางสาวสริ ตา เขียวชอุ่ม

5

นางสาววรุ ณรัตน์ ชูชื่น

6

นางสาวโศภิษฐา สมจิตร์

7

นายอภิวฒั น์ จรรยาเอกลักษณ์

8

นางสาวชัยรัมภา วงศ์สันติราษฎร์

9

นายภูวดล บุญโต

10

นายวรสิ ทธิ์ ชวพัฒนากุล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต

1

นางสาว ดาว สุ รเชษฐพงษ์

2

นาย ณัฐศิษฐ์ จาปากะนันท์

3

นางสาว แก้วตา ศรี เชิงชัย

4

นางสาว ณัฐพร เจริ ญวานิ ช

5

นาย ธี ระพงษ์ ซอนะ

6

นางสาว ตรี ขนิ ษฐ์ อนุสรานนท์

7

นางสาว ศรวณี ย ์ โตนอก

8

นางสาว เมธิ นี เภกะนันทน์

9

นางสาว พรรษา แถวเถื่อน

10

นาย จงวิสุทธิ์ กอปรื อกลาง

11

นางสาว นี รนาท โสภาพ

12

นางสาว คัทลียา แว่นแก้ว

13

นางสาว นพรัตน์ เสื องาม

14

นางสาว มัทวัน น มงคล

หมายเหตุ

ลาดับที่

ชื่ อ-สกุล

15

นางสาว นี น่า วาง

16

นาย ธนรัช จันทร์แจ่มใส

17

นางสาว เบญจพร ยอดสู งเนิ น

18

นาย คุณานนต์ เขียวชอุ่ม

19

นาย ณัฐดล หาญภักดีปฏิมา

20

นาย ธี รวัฒน์ อัศเวศน์

21

นาย ปรมินทร์ สังขมาลัย

22

นางสาว ภัณฑิรา บุณยกิดา

23

นางสาว พรพิมล นิ ธิฉายานนท์

24

นางสาว พีรีนชั ญ์ ม่วงน้อย

25

นาย ณัฐพล กิจถาวร

26

นาย วรากร คาธิ ตา

27

นางสาว พลอยทิพย์ มณี ขาว

28

นาย พีรพงศ์ สิ นอยู่

29

นาย ธนธร ยันตพร

หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลาดับ

ชื่ อสกุล

ภาคการศึกษา 1/2558
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1

นาย จิรพนธ์ จินดานิล

2

นาย วีรยุทธ์ ไกรโต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย

1

นาย พีรวัส ทองกร

2

นาย ธนุส ผลไสว

3

นาย ณัฐพล ตรี ทิพยรักษ์

4

นาย ตุลณ์ชยั อัครพิบูลย์

5

นาย พัชรพล จิตรรักษ์

6

นาย ภานุเมศวร์ ปิ ยะเมธานิธิศ

7

นาย วิรุฬชัย แก้วประหลาด

8

นาย อติคุณ รัตนศรี ทยั

9

นาย สิ ริภูมิ สุ วจนกรณ์

10

นางสาว ธนพร เผดิมโชค

11

นาย ธชา พรหมมี

12

นาย ณัฐดนัย ลีละบรรยงค์

13

นาย โภคิน ลักษณะโภคิน

14

นาย เทพหัสดิน ปิ ดกระโทก

15

นาย อมริ นทร์ ลิ่ วเพชร

16

นาย อนุชิต ทองเทพ

17

นางสาว ณัฏฐนันท์ ล้วนรัตน์

18

นาย จิรเมธ เกตุสิงห์นอ้ ย

ภาคการศึกษา 2/2558
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1

นาย ชาติชาย บุญยู ้

หมายเหตุ

ลาดับ

ชื่ อสกุล

2

นาย ธนศักดิ์ เทพพิทกั ษ์

3

นาย ทัตพงศ์ สังฆะพงษ์

4

นาย ชิโรโรจน์ แซ่ เฮ้ง

5

นาย ธนวัชร วิจิตรวัชรเวช

6

นาย ธนพล ติดถนาวี

7

นาย โอภาส ตรี นยั

8

นางสาว รัฐติกาล ภวภูตานนท์

9

นางสาว วนัชพร เจตน์จานงค์สกุล

10

นาย ปิ ยวุฒิ เอ้งฉ้วน

11

นาย ภาณุพฒั น์ ตรี รัตน์ทวีชยั

12

นาย ฉันทวัฒน์ สวัสดิ์ สู งเนิ น

13

นาย พีระพงษ์ ศรี สุนทร

14

นาย สรรญา สุ นทโรทก

15

นางสาว พิชญา สร้อยระย้า

16

นาย ธนัฐ เทียนชัย

17

นาย พัฒนิ นทร์ สุ ดสายบัว

18

นาย พีรพล สมุทรานุภาพ

19

นางสาว จุฑารัตน์ วงศ์ไชยา

20

นางสาว ธัญญาภรณ์ แสนชมภู

21

นาย วรรณศักดิ์ เพ็ญพิพฒั น์กุล

22

นางสาว ดิศราพร คาปลิว

23

นาย วรรณเทพ จันทร์ จรู ญจิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย

1

นาย ณัฐพร คชพรม

2

นาย สิ ทธิ รัฐ เกิดวงษ์

3

นาย ณัชพงษ์ ตั้งจิตรัตน์

4

นาย คุณากร ใบคา

หมายเหตุ

ลาดับ

ชื่ อสกุล

5

นาย ประจักษ์ นามศรี

6

นาย กิตติพศว์ ป้ อมปั กษา

7

นางสาว ทิชาธร ทิพย์ธวัชวงศา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

นาย เอกธารง จิรธนาธร

2

นาย ธฤษณุ ไทยสุ ริยะ

3

นาย กานต์พิพฒั น์ ใจแสน

4

นาย สุ นทร ชวนะสุ นทรพจน์

5

นางสาว นริ นทร จันทมาศ

6

นาย ตุลยวัต ตั้งจิตต์วรการ

7

นาย พีรภัทร สัตยภิรมณ์

8

นาย สุ มงคล ตันมา

9

นางสาว จิรัชญา นักธรรม

10

นาย ปรเมศวร์ เจนสวัสดิ์

11

นาย พัชธร ยลโสภณ

12

MR. DERRICK ILUNGA MUKEMBE

13

นาย ธรัชต์ ดนัยสวัสดิ์

14

MR. SAI LAUNG HKAY

15

MR. MARTON ZOLTAN ERDEI

16

นางสาว ชนันพร คงเจริ ญ

หมายเหตุ

คณะศิลปะและการออกแบบ
ลาดับ

ชื่ อ-สกุล
สาขาวิชาศิลปภาพถ่ าย

1

นาย สมศักดิ์ จะแรบรัมย์

2

นาย ภูมิ เพชระบูรณิ น

3

นางสาว อภิญญา คงน่วม

4

นาย เอกภพ ชิณกะธรรม

5

นาย ศิวกร ขวัญธรรมคุณ

6

นางสาว ภัสสร เอมถมยา

7

นาย วรวิช เลิศบาเพ็ญทรัพย์

8

นาย เจตา จอกแก้ว

9

นางสาว บุษกร ควรคิด

10

นางสาว สุ วรรณา เรี ยงใหม่

11

นางสาว มัทนียา อนุจนั ทร์

12

นาย สุ รพศ เฉลิมกลิ่ น

13

นางสาว อารดา ก้องเกียรติศิลป์

14

นางสาว ดลนภา เขียวคล้าย

15

นาย ฉัตรไชย ไชยโพธิ์

16

นาย มงคล มามาก

17

นาย ภานุเดช สุ ทธหลวง

18

นางสาว แสงดาว สุ ขสาลี

19

นาย ศุภกร ศรี จานงค์

20

นาย อนุวฒั น์ วรรณศิริ

21

นาย หิ รัณย์ ชื่ นชูวิทย์

22

นาย ปวรปรัชญ์ รอดจากเข็ญ

23

นาย นรากรณ์ รื่ นรวย

24

นาย ชาคร จรดล

25

นาย ชนินทร์ หิ รัญรัตนไชย

26

นาย พลพล จันทุรัตน์

27

นาย ปรัตถกร บุณยรักษ์

หมายเหตุ

ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

28

นาย ศิริพงศ์ กูไ้ พบูลย์

29

นาย วีระวัฒน์ ศรี พนน้อย
สาขาวิชาออกแบบภายใน

1

นางสาว พรวิภา คาเพ็ง

2

นางสาว มยุรี พันธ์โกศล

3

นางสาว วาริ นทร์ พร ปาทองเย็น

4

นางสาว วรรณิ ศา กิตตินิรนาท

5

นางสาว ศดานันท์ ชาญนรงค์
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

1

นางสาว อรพิชญ์ พุทธวิบูลย์

2

นางสาว ลักษิกา งานทวี

3

นาย รณยุทธ ปากหวาน

4

นาย สถิตย์ ยัง่ ยืน

5

นางสาว กรรณาภรณ์ เดวัน

6

นางสาว ปิ ยธิ ดา พรรณาภัทร์

7

นางสาว เนตรชนก จุลโสภณ

8

นางสาว ปิ ยนุช วิวฒั นานันต์

9

นาย จิรชีพ นกแก้ว

10

นางสาว อามีนา วัฒนปราโมทย์
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

1

นางสาว รังสิ ยา บุปผา

2

นาสาวกานต์ธิดา ฉัตรไชยศิริ

3

นางสาวพพวรรณ เพ็ชรวงศ์

4

นางสาวจิณณพัต มโนสถาพร

5

นายวุฒิชยั ดาโสภี

6

นางสาวสุ ภาพร ผลจันทร์

หมายเหตุ

ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

7

นางสาวฉันทิกา มีเครื อ

8

นางสาวชัชญา เปรมธี รสมบูรณ์

9

นางสาวเมย์วิสา อุ่นอมรชัยกุล
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่ นดีไซน์

1

นาย ฐณัษกรณ์ นิ จนิรันดร์ กุล

2

นางสาว ขวัญตา รัตนเศวตหิรัญ

3

นาย ณพนธ์ กิจรุ่ งโรจน์

4

นาย วันชาติ ติดอิกุล

5

นางสาว อาทิตยา เอี่นยมอิทธิ พล

6

นางสาว ชวาลา จารุ รังสิ มา

7

นางสาว ศศิวิมล โทโยชิมา

8

นาย จักรพงษ์ ชีพนุรัตน์

9

นางสาว ปารณัท มีปาน

10

นาย ธวัชชัย เพชรแสง

11

นางสาว นิ ตรา จิตจานงค์

12

นาย ก่อพงษ์ ศรี พิมพ์สอ

13

นางสาว นิ ภาวรรณ เฉลยปราชญ์

14

นางสาว ภคพธู ศรัทธา

15

นางสาว ชนิ ดาภา พงศ์พทุ ธชาติ

16

นาย จรัญ คงมัน่

17

นางสาว ภิญญพัชญ์ คุม้ อุดร

18

นาย ณัฐนันท์ อยูช่ มบุญ

19

นาย กฤติน บัวเกิด

20

นางสาว ปิ ยนุช จิตตินนั ท์

21

นาย มิติ ธรรมเจริ ญ

หมายเหตุ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ลาดับ

ชื่ อ – นามสกุล
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์

1

นางสาวเยาวเรศน์ ชินภักดี

2

นางสาวจุฑารัตน์ ประสมทอง

3

นางสาวนงนภัส ชัยรักษา

4

นางสาวสุ ภสั สร สุ ดสะอาด

5

นางสาวพิมลพรรณ พงษ์ประจักษ์

6

นางสาวชารี ยา ผิวละออ

7

นางสาวรวิชญา บุญสิ น

8

นางสาวสุ นนั ทา ธานินทร์ธราธาร

9

นายจักรดุล สมศรี

10

นางสาวในฝัน นันตสุ คนธ์

11

นางสาววรรณวิษา ขาวนวล

12

นายนภดล ขลิบทอง
สาขาวิชาการโฆษณา

1

น.ส.ชมพูนุช คีรีรักษ์

1

น.ส.วัชรี พร เทียนเงิน

2

น.ส.มัสตริ น หลังจิ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

1

นางสาว ธันย์วรัชญ์ เรื องฤทธิ์
สาขาวิชาการภาพยนตร์ และวีดทิ ัศน์

1

นางสาวปฐมาวดี แสงวิลยั

2

นายภาดา พรหมสี ดา

3

นางสาวจิรารัตน์ อัมพวา

4

นายมะฮัมดี แวหะมะ

5

นางสาวจิดาภา บุญอานาจ

6

นายสุ ภาษิต คามานิ ตย์

หมายเหตุ

ลาดับ

ชื่ อ – นามสกุล
สาขาวิชาวารสารศาสตร์ ดจิ ิทัล

1

นางสาวพรนภัส ดีอินทร์

2

นางสาวพัชราวรรณ สี หราช

3

นายวรากร พูลแสง

4

นางสาวเครื อมาส พรมสา

5

นางสาวกฤษติยา อาภิปญญากร

6

นางสาวเมสยา บูรณพล

7

นางสาวพรพิมล วงมีแก้ว

8

นางสาวอภิญญา ไชยพฤกษ์

9

นายพงศ์เทพ มหาสรานนท์
สาขาวิชาสื่ อสารการตลาด

1

นาย ณัฐพงษ์ รอดงาม

2

นาย นวพล บุญเกษม

3

นาย วฤทธ์ โสภาพันธุ์เจริ ญ

4

นาย รัฐกานต์ กองแก้ว

5

นางสาว ปริ ม สุ วรรณบุบผา

6

นางสาว ธนิ ศา รัตนบุญเกตุ

7

นางสาว ปองรัตน์ มนต์กนั ภัย

8

นาย ศุภชัย รัตนาวิญญู

9

นาย ธรรมวาณิ ชย์ ทาเวียง

10

นางสาว สโรชา ร้อยแก่นจันทร์

11

นาย ทศพล ณ ป้ อมเพ็ชร
สาขาวิชา สื่ อสารการแสดง

1

นายอินทรามาศ สอนสวาท

2

น.ส.รัตนาภรณ์ หลักคา

3

น.ส.ชนัดดา อัยราพจน์

หมายเหตุ

ลาดับ

ชื่ อ – นามสกุล

4

น.ส.อรพิมล แจ้งจารัส

5

น.ส.ปิ ยะนุช ราศี

6

นายปาราเมศ บัวดวง

หมายเหตุ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1

นายนัฐพร เทวาวงศ์

2

นายปั ชชานนท์ แย้มสุ ริโยทัย

3

นายชนาธิ ป วงษ์นุช

4

นายชาติชาย พุ่มเจ้า

5

นายอนันต์ คาอ่อน

6

นายวริ นธร อมรสุ ขสันต์
สาขาวิชาวิศวกรรมซ่ อมบารุงอากาศยาน

1

นาย อภิรัฐ วงศ์มีเลิศ

2

นาย ธรรมวัตร พันธุ์เพ็ง

3

นาย จักรเชษฐ์ พูลกสิ

4

นาย ธวัชชัย แซ่คู

5

นาย นพดล เทพศักดิ์

6

นาย ณัฐชนน บรรทัดเที่ยง

7

นาย รัชศักดิ์ ชุมเเสง

8

นาย ณัฐวัฒน์ ศิโรรัตน์

9

นาย หรัณย์ สายสุ ทธิ์

หมายเหตุ

