รายชื�อนักศึกษาที�ได้รับมอบเกียรติบัตรเมื�อเสร็จสิ�นการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา
รายชื�อนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559
คณะบริหารธุรกิจ
ชื�อ-นามสกุล
ลําดับ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
1
นางสาว อารยา รุ่งวิราประกาย
2
นางสาวตรีชฎา แซ่ตั�น
3
นางสาวศุภลักษณ์ สัตย์ธรรม
4
นางสาวอาจารีย์ สีนามโหน่ง
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
นางสาว ศิรประภา ศิริบุญ
นางสาว ดวงพร แสงชาติ

1
2
3

นางสาว เบญจพร เนตร์อินทร์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
นางสาวอรุณินทร์ จรัลแสงโชติช่วง
นางสาวอรุสา นุวงษ์
นางสาวอมรรัตน์ ผลภาษี
นางสาวสุพิชา เวียงนิล
นางสาวญาโณภาส สุประดิษฐ์
นางสาวญาณภา สุประดิษฐ์
นางสาวนิรมล สุวรรณไตรย์
นายจิรสิน พลเขต
นางสาวพิสมัย ทรัพย์มั�น
นาย ภูธนพัฒน์ ภัชรพิพัฒนากรณ์
นางสาว ธนาภรณ์ อรุณศรี
นางสาว พัสวี สถิตอยู่คู่ไทย
นางสาว ขวัญณัฏฐมณฑ์ ตรึกธรรม

หมายเหตุ

ชื�อ-นามสกุล
ลําดับ
14 นางสาว วิภา สารักษ์
15 นาย อัครชัย พิเชฐถาวร
16 นางสาว นริศรา ทิมงาม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

สาขาวิชาการจัดการ
นางสาว สุพรรษา ไพบูลย์เบ็ญจะ
นาย ฤทธิชัย สลุงอยู่
นาย บุญญฤทธิ� นินเกล็ด
นางสาว วิชชุดา เอี�ยมคง
นาย ธเนศ เอี�ยวสุวรรณ
นางสาว รัตนา เจียมเงิน
นางสาว ยลดา เชื�อมแก้ว
นาย อ้น รอนะโชติ
นาย ธนากร ขจรอุดมฤทธิ�
นางสาว ภัทรพร บุญสืบมา
นาย ณัฐวิชช์ สุขใจ
นางสาว สุนันท์ เนียมขุนทด
นาย จาตุรงค์ กระออมแก้ว
นางสาว อรุณวรรณ ช่างปรุง
นางสาว กชอร บุญมณี
นาย กิตติพศ ซื�อวาจา
นางสาว ศิริวรรณ บุญรักษ์
นางสาว ศิริเกศ ติรักษา
นางสาว ศรินทิพย์ พรหมอักษร
นางสาว กนกกานต์ ลีลาวิจิตรกุล
นางสาว นลินลักขณ์ ธิรินทอง
นาย กรวิชญ์ กลิ�นคง
นางสาว ฐานิดา บัวผัน
นางสาว ศศิวิมล อัครประเสริฐกุล
นางสาว ณัฏฐพัชร ปิ�นอํ�า

หมายเหตุ

ลําดับ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ชื�อ-นามสกุล
นางสาว ศิรินันท์ ติรักษา
นางสาว พรวิภา รุ่งหมี
นาย ไอยรา นิลผาย
นางสาว ศิริรัตน์ เทวีพันธ์
นาย ธีรวัชร์ ฉันท์วีรวงศ์
นางสาว อภิชญา โชคศิริผล
นางสาว สุทธิพร อินทรสิงห์
นาย ศุภอรรถ ชินวงษ์จันทร์
นางสาว ณัฐชยา โสภา
นาย เจนณรงค์ เรืองฤทธิ�
นางสาว อรทัย ใจเอื�อเฟื�อ
นาย ตรีฤทธิ� เรืองอํานาจเจริญ
นางสาว สุนิศา เสถียรประดิษฐ์
นาย ธนดล เจนจิรโฆษิต
นางสาว กัลชิญา พันธ์โสรี
นางสาว เพลินพร รักชุม
นาย ภควิชญ์ สุวรรณรัตน์
นาย ไชยพฤทธ์ ช่วยเชียร
นางสาว หัทยา คุณโลก
นาย โชคทวี วิเศษสังข์
นาย สุเทพ มานิตย์
นางสาว ลักขณา ดิษกร
นางสาว ภรพรรณกรณ์ โพธิ�แก้ว
นางสาว ปาลิตา เบอรพันธุ์
นาย สิทธิพงษ์ มณีเขียว
นาย นราธิป ภิรมย์รส
นาย พิรัชย์ศักดิ� สุจิรธรรม
นาย ณัฐพงษ์ พฤกษ์ธาราธิกูล
นางสาว นภัสมน ฤทธิศุภธรรม
นางสาว สุธิดา โฉมศรี

หมายเหตุ

ลําดับ
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

ชื�อ-นามสกุล
นางสาว อารีญา ศรีวิเชียร
นางสาว อันธิวรรณ ศรีเทพเอี�ยม
นาย ศตวรรษ จันทร์อ้น
นางสาว สาธิตา บุญปลอด
นางสาว ปิยาภรณ์ เวชสูงเนิน
นาย ยศพล นิ�มมณีวรรณ
นาย ธิติ เรืองศิลป์
นางสาว พัชรินทร์ จารุรังสิมา
นางสาว อัญธิกา ทิสาลี
นางสาว รามิล หิรัญศุภโชติ
นางสาว สิริเดวี ดูลาเรยาโดว
นางสาว ทิฆัมพร ศิริพรพันธ์
นาย วรากร ธรรมสุภา
นาย นิติพงษ์ เตียวยืนยง
นาย อภิชาต ภิภพ
นางสาว กนกวรรณ ภูสิงห์
นางสาว บุษราวรรณญ์ วิหารทอง
นางสาว วิภาวี วสุวัต
นาย ธนัท ภิรมย์ชัยกิจ
นาย จิตรการ หารอาวุธ
นางสาว สุรัสวดี ฉิมเย็น
นางสาว นพรพรรณ แก้วโมรา
นางสาว วีรวรรณ พณิชกิจสุวรรณ
นางสาว พิมณัฐฐา พฤกษ์วัฒนากุล
นาย อิทธิพล สาริบุตร
นางสาว โชตินันท์ ชื�นชวลิต
นาย สุทัศน์ แซ่ลี�
นาย ณภัทร กิตติรัต
นาย ธนากร มรกฎจินดา
นาย กฤติน นิยมสมาน

หมายเหตุ

ลําดับ
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

ชื�อ-นามสกุล
นาย อนุภาพ หมวดทรัพย์
นาย วสุ บัวแก้ว
นางสาว โชติกา คําเนียม
นาย มานัสวี จับใจตรง
นางสาว มนัสศจี นาคประเสริฐ
นาย ฤกษ์เก้า นพโสตร
นางสาว เจสสิก้า มังค์
นางสาว อรุณวรรณ บุญมั�น
นาย ณัฏฐ์ภาค สุทธิสัตยารักษ์
นาย ณัฐกานต์ ชินบุตร
นาย กิตติภพ คงเกิด
นาย วานิช อุปมะ
นาย พงศกร สงวนชม
นางสาว พัณณ์ชิตา สุขทองธนารัตน์
นางสาว นรากร นาโสก
นางสาว สุทธิณี ดีษะเกตุ
นางสาว อนุธิดา สุขแดง
นางสาว ปนัฎฐา เดชเดชา
นางสาว กิติยา รุ่งรัตนาอุบล
นาย อภิรักษ์ สมานทอง

หมายเหตุ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
ชื�อ-นามสกุล
ลําดับ
ภาคเรียนที� 1/2559
1
นางสาวกวินณา แสงทอง
2
นางสาว อรอุมา เสาะใส
3
นางสาวพลอยไพลิน กาญจนภักดิ�
4
นางสาวพุ่มพวง สุขเพ็ชร์
5
นายธุรกิจ พันธ์เมือง
6
นางสาวชุตาภา รุ่งโรจน์ธนากร
7
นางสาววิสสุตา ไม้จันทร์
8
นางสาว นพิษฐา โกญจนพันธ์
9
นายฤทธิรงณ์ ถินมานัด
10 นายเจเศรษฐ์ ซักเซ็ค
11 นายธวัชชัย โคตรแสง
12 นางสาว ณัฐกานต์ โสมใจบุญ
13 นายณัฐภัทร อิ�มเพชร
14 นางสาวกชวรรณ จันทวงศ์
15 นางสาวนภัทร นิโลดม
16 นางสาวดวงฤทัย ศิริมา
17 นางสาวอรพรรณ นพรัตน์
18 นางสาว ธัญชนก บุญฤทธิการ
19 นางสาววิภาวี ขาวรมย์
20 นางสาวกิตติมา สําราญ
21 นาย ภากร สมัครการ
22 นาย ทรงศักดิ� ศิลาเลิศ
23 นายณวภรรษ สาระโภค
24 นายณธัช บุตรศรีทา
25 นายถิรายุ เจียกใจ
26 นางสาวณัฐวดี นิลรัตน์
27 นางสาวมนัสชนก ธรรมมนตรี
28 นายอรรถพล อร่ามวิบูลย์

หมายเหตุ

ลําดับ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ชื�อ-นามสกุล
นางสาวอวิกา ทองสุขา
นายทัศไนย ยอดราช
นายณัฐพล เกณิกานนท์
นายณัฐดนัย เงาประทีปธรรม
นายธนกฤต อาคมศาตนันท์
นาย บพิธพงศ์ เสตะจันทน์
นาย ไพศาล เกตุวรสุนทร
นายวิษุวัติ ทองบ่อ
นาย ปิยะพิชญ์ วัฒนการัณยภาส
นายวรายุทธ ประคองจิตร์
นางสาวพิมพ์พิชชา หงวนประเสริฐ
นายพิสุทธิ� เจริญสุข
นางสาวสุภาวรรณ มากล้น
นายวงศกร เสรีวัฒนา
นาย เจนณรงค์ มีสุข
นางสาววันเพ็ญ มาพันธุ์
นางสาวเสาวภัค แพ่งกล่อม
นางสาวนิสา อาษาไทย
นายภีราวินทร์ ทองแก้ว
นางสาวสุรีรัตน์ หมัสแหล๊ะ
นางสาวปริณดา เคหะทอง
นางสาว อารียา ธนสารโสภณ
นางสาวจุธามาศ เทียนสุวรรณ
นาย ฐานุฒม์ภัส ทองพนังพันธ์
นางสาว กานติ�ชนิต สินธวานุวัฒน์
นางสาวศิริอาภา ธรรมบุญ
นางสาวสุภาวดี เอี�ยมกี�
นายอังกูร จิรอังกูรสกุล
นายชัยวิทย์ ช่างต่อสิริพัฒน์
นายอัครพล ทักษิโณ

หมายเหตุ

ชื�อ-นามสกุล
ลําดับ
59 นางสาวศศณัฏฐ์ สิริยะพงษ์
60 นางสาวปาคิชา ทองวิจิตร
61 นางสาวอัญธิกา คังคายะ
ภาคเรียนที� 2/2559
1
นาย ฐิติเมธ หวังเลิศตระกูล
2
นาย อิทธิกร กรทอง
3
นาย อนุชา ศิริรังษี
4
นาย ณัฏฐ์ วุฒิวิกัยการ
5
นาย นิทัศน์ ห่อพล
6
นาย บารมี พงษ์สว่าง
7
นาย ธีรพงศ์ เดชะพันธ์
8
นางสาว ช่อลัดดา ศรีพุฒ
9
นางสาว ปองนุช โห้คลัง
10 นาย สุรศักดิ� กิจดี
11 นาย ธนวัฒน์ เรณูกลิ�น
12 นายวิรุจน์ คํารัตน์
13 นายวิษณุ สุขมูลศิริ
14 นางสาว สิรภัทร สมประสงค์
15 นาย พุทธิพงษ์ รัตนพันธ์
16 นาย ทวียศ รัศมีธรรมาธิกุล
17 นาย กลวัชร ไข่มุกด์
18 นางสาว ธิดาทิพย์ รัตนวงค์
19 นางสาวสกุล ศรีธนาโสฬส
20 นาย ทรงพล ชื�นกุศล
21 นางสาว มาริสา พันธุ์ทอง
22 นางสาว จุฑารัตน์ อาจกลาง
23 นางสาว กีรติญา รันทกิจ
24 นางสาว สุกัญญา แสงทอง
25 นางสาว สิริวิมล หาญทินกร

หมายเหตุ

ลําดับ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ชื�อ-นามสกุล
นางสาว สิดาพร พูลสวัสดิ�
นางสาว ดารินพัทธ์ โกศลพิศิษฐ์
นางสาว รัตติยา สาแก้ว
นางสาว ลลิวัลย์ อภิชนเอกสิทธิ�
นางสาว แพรวนภา สิทธิโกษี
นางสาว สุกัญญา คงสุข
นาย ธัชชัย รุ่งโรจนารักษ์
นางสาว นริศรา พุ่มรอด
นาย วีรภัทร ยอดมหาวรรณ
นาย กนกศักดิ� ชูศรีจันทร์
นางสาวปภาดา เพิ�มพูน
นางสาว ทัดดาว ลิ�มชัยวัฒนวงศ์
นางสาว อมรรัตน์ ใจกระสัน
นางสาว ณัฏฐณิชา แย้มวาจา
นางสาว นฤชล เนตรกาศักดิ�
นาย วุฒิชัย ไม้งาม
นาย ชุติวิชญ์ พันธ์สนิท
นาย ทัสนันทน์ นิตโย
นายนพดล แซ่ตู้
นาย ธนพล บุบผาชาติ
นาย สิทธา ด่านพงษ์ประเสริฐ
นาย หรรษธร วรฉัตร
นางสาว เขมวดี ขาวแก้ว
นางสาว มนัสชนันท์ ธรรมมนตรี
นางสาวเกวลี เรืองแก้ว
นายนิทัศน์ โพธิ�วงค์
นาย เกษมสันต์ เจริญพันธ์
นาย วีระศักดิ� คชเชนทร์
นางสาว วรรณธิการณ์ จักรคําปิง

หมายเหตุ

คณะบัญชี
ชื�อ-นามสกุล
ลําดับ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาคเรียนที� 1/2559
1
นางสาวกรัษนีย์ กรัษนัยรวิวงศ์
ภาคเรียนที� 2/2559
1
นางสาว นิภาวรรณ ขําเชษฐา
2
นางสาว เบญจวรรณ สอนคุณ
3
นาย สรรเพชร บิลหมาด
4
นางสาว ภัคจิรา บุบผาแดง
5
นางสาว เพียรโฉม กาบปินะ
6
นางสาว รุจิรา นิธิสกุลบวร
7
นางสาว วราภรณ์ หิรัญ
8
นางสาว ดวงกมล โยธิน
9
นางสาว อัจฉรา แพฟืน
10 นางสาว บุณยนุช กฤษฎีรัตนมณี
11 นาย ศุภวุฒิ วงศ์สุริย์ฉาย
12 นางสาว นิภาพร วงค์ทองจันทร์
13 นางสาว ศุขฤทัย กลับเจริญ
14 นางสาว สุปการ วรตันติ
15 นางสาว สิริกร จรรย์รมณ์
16 นาย วิชัย เกิดสวัสดิ�
17 นางสาว นุสรา สิงห์บัว
18 นางสาว กนกพร พุ่มแก้ว
19 นางสาว พิมพ์ชนก ภูริทัต
20 นางสาว เกศินี โสมเมา
21 นางสาว ฐาปนี ทองดี
22 นางสาว สุจิตตรา ศิระสรวงศุกล
23 นางสาว วรรณชนก โพธิ�ยิ�ม
24 นางสาว ขนิษฐา จันทร์ศรี

หมายเหตุ

ลําดับ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชื�อ-นามสกุล
นางสาว ภัทรวี ชัชวาล
นางสาว อนุตตา วงศ์รังรอง
นางสาว ชนัดดา ศิริมหาชัย
นางสาว ธัญกมล คงพยัคฆ์
นางสาว ศศิวิมล ทองละมุล
นางสาว กัลย์สุดา ดวงประเสริฐ
นาย ทักษ์ดนัย ทรงเวชเกษม
นางสาว สุจิตรา อินทร
นางสาว จันทมณี ทรัพย์อาภากรกุล
นางสาว ภาวิดา ศรีคํา
นางสาว สุพิชญา คชสาร
นางสาว อนุชตรา เพ็ชรจินดา
นางสาว ธนัญญา ธีระภู่สงวน
นางสาว จันทนี สมบูรณ์
นางสาว ณัฐวรา เพชรกาฬ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
นางสาว วณิชยา สุวรรณรัตน์
1

หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร
ชื�อ-นามสกุล
ลําดับ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย รังสฤษฎ์ จันทะสิงห์
1
2
นางสาว พัชราภรณ์ ฉํ�าแจ่ม
นาย ฉันทพัฒน์ ตันเจริญ
3
4
นาย พิทยาธร วิวัฒนภูติ
นาย รวิพงศ์ อิทธิวัฒนะ
5
6
นาย ธนวิเศษ ประมงวัฒนา
นาย ศุภกร เทียมชัย
7
8
นาย ศศิพงษ์ ลูกอินทร์
นางสาว อัญธิการ์ แจงแสง
9
10 นาย รัชพล โกวิทพิสิฐสกุล
11 นาย ณภัทร ชํานาญเกษกรณ์

1
2
3
4
5
6

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย
นาย นิธิวัชร์ จินดาเรืองวิชญ์
นาย ปวีณ ประธาน
นาย อธิราช แจ่มวรรณา
นาย ณัฐสิทธิ� ฮ้อแสงชัย
นาย สิทธิชัย ลิ�มอิ�ม
นาย พีระพงษ์ ศิวสฤษดิ�

1
2
3
4
5
6
7

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื�อสร้างสรรค์
นางสาว จันจีรา สาริกาเกด
นาย ดนุพล จั�นนงเยาว์
นาย จักรกฤษณ์ ชัยศิริ
นาย วรัญญา สืบพันธ์โกย
นางสาว กนกวรรณ เพชรพงศ์
นาย รณชัย มะหะหมัด
นางสาว แพรพลอย คําภิระแปง

หมายเหตุ

ลําดับ
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื�อ-นามสกุล
นาย พนมกร พรมหอม
นาย อัษฎาวุธ ใจสมุทร
นาย ชาญยุทธ์ บุตรสามบ่อ
นางสาว อามิตา โสอุดร
นาย พงศกร ขําอาจ
นาย ศุภเดช ศิลาโรจน์
นาย ภาณุวัตร มานะกิจ
นาย อาทิตย์ ภูตานันท์

1

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
นาย กันต์ อนันต์ธนวัฒน์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
นาย จิรัฎฐ์ ทวีทรัพย์
นางสาว กิตติยา สุระขัน
นาย จักรินทร์วัชร์ เอกคณาสิงห์
นางสาว นัฐพร สองนาค
นางสาว พัดชา เรืองอนันต์
นาย มณฑลกฤษณ์ ทัดเทียม
นางสาว อรัญญา ทรหาญ
นางสาว ศศิธร ตุ้มเพชรรัตน์
นางสาว พาศิกา จันทวี
นางสาว ปัณรส อิ�มพร้อม
นางสาว สุทธิดา ฉายะวรรณ
นาย อมรบดี วังสิงห์

หมายเหตุ

คณะเทคโนโลยีอาหาร
ชื�อ-นามสกุล
ลําดับ
1
น.ส.ณภัชนันท์ อัทฒ์วรัชญ์
2
น.ส.สุภาทิพย์ ญาตินิคม

หมายเหตุ

คณะดิจิทัลอาร์ต
ชื�อ-นามสกุล
ลําดับ
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
1
นายสรศักดิ� เจริญกิตติศักดิ�
2
นางสาวพิชชาภรณ์ หีบพร
3
นายศิลปกร สนิทโกศัย
4
นายปฏิภาณ โสตถิวิไลพงศ์
นางสาววราทิพย์ เที�ยงพิเชียร
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต
นางสาว ชัญญา ปาลวัฒน์วิไชย
นาย ชินวัตร์ กีร์ตะเมคินทร์
นางสาว นภัสวรรณ โสดาล้วน
นาย พงศธร จันทสุบรรณ์
นางสาว ชญานิศ ตรีวิจิตรศิลป์
นางสาว ดุสิตา โยธาสอน
นางสาว อมรา พยางาย
นางสาว จันทกานติ� แจ่มจํารัส
นางสาว พันธิตรา นิธิบุณยวัจน์
นางสาว ชฎามาศ วงศ์วัชรานนท์
นาย กีรติ เจริญวงค์เพ็ชร์
นางสาว ชนัญญา ภิญโญสวัสดิ�สกุล
นางสาว สุพิชชา ชุมภูอินทร์
นาย วุฒิชัย กิติโสภากุล
นาย วิชญ์พล แซ่เฮ้า
นางสาว กมลรัตน์ วงษ์รักษา

หมายเหตุ

คณะศิลปะและการออกแบบ
ชื�อ-นามสกุล

ลําดับ
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย
1

นาย ธนพนธ์ องอาจตระกูล

2

นางสาวทิพย์วราภรณ์ แนวสุข (มินทร์ธิรา ศิริธนากุลศักดิ�)

3

นาย อิสรา ซุ่มทองหลาง

4

นาย เดชฐพนธ์ สมใจ

5

นาย ภาณุ บุปผาชาติ

6

นาย วัชระ สงวนพันธุ์

7

นาย กานต์รพี ดีมงคล

8

นางสาว พรทิพา เอื�ออรรถการุณ

9

นางสาว สิรินดา สันติปรีชาจิตต์

10

นางสาว อารีรัตน์ คงเภา

11

นาย โชติธัช เจนเกียรติฟู

12

นาย ธนวัฒน์ พลเดช

13

นางสาว เพชรรัตน์ อรุณพงษ์

14

นาย วัชระ เจริญพาโชค

15

นางสาว กมลเพชร จันทร์คล้อย

16

นาย พิศาล พุทธ์ธัมสังฆ์

17

นาย ธีระกิจ จําปาสี

18

นางสาว ภุมรา หลักดี

19

นาย เจนวิทย์ สุธนะสิริชัย

20

นาย กิตติพัฒน์ เทียนสว่าง

21

นางสาว ปิยะนันท์ เพ็ชร์พิรุณ

22

นาย บรรหาร ปรางเทศ

23

นาย วิษณุ คําวงษา

24

นาย วัชระ อัมรสุคนธ์

25

นางสาว เสาวลักษณ์ จอกทอง

26

นาย มนูญ นัชฎา

27

นาย พงศกร พนประชาเชษฐ์

หมายเหตุ

ชื�อ-นามสกุล
ลําดับ
28 นาย ชายระวีร์ ศรีวะอุไร
29

นางสาว แก้วกาญจน์ ผาสุข

30

นาย พีรพล ต่ายใหญ่เที�ยง

31

นางสาว ศิรภัสสร์ ลอยลม

32

นางสาว ชฎาพร วงศาโรจน์

33

นาย นพวิทย์ นนท์สิริวงศ์
สาขาวิชาการออกแบบภายใน

1

นายธีรภัทร จิตพร้อมธรรม

2

นางสาวกัลยากร สาลิกา

3

นางสาวชนม์นิภา ชวนชม

4

นางสาวพรชนก เพียรอุตสาหะ

5

นางสาวช่อฟ้า อนาบริบูรณ์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

1

นางสาว ชุติมน สมโภชน์

2

นางสาว จิตต์โสภิณ โพธิ�น้อย

3

นางสาว กรรวี เสรีเลิศวิวัฒน์

4

นางสาว ปานตะวัน ศิริภัทร์ภูวดล

5

นางสาว ธิติยา กันทาอินต๊ะ

6

นาย กีรติ ภาวิไล

7

นางสาว ปิยะนัฐ เพิ�มพงศ์ไพบูลย์

8

นางสาว ธิติพร นิวัตร

9

นางสาว ศุภรดา นิลเนตรบุตร
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

1

นายพีรณัฐ ทองสุขดี

2

นางสาวพิมพ์พิชชา อธิการโกวิทย์

3

นางสาวมุกมณี สุรางค์กรกุล

หมายเหตุ

ชื�อ-นามสกุล

ลําดับ
สาขาวิชาแฟชั�นดีไซน์
1

นางสาวพิชญา นิลประยูร

2

นางสาวภัทรานุช แซ่ลี�

3

.นางสาวเชษฐ์ธิดา อัศวราชันย์

4

นางสาวนิศาชล ประจญกล้า

5

นางสาวกรกมล หุตะภิญโญ

6

นางสาวภาสินี จิตต์สมนึก

7

นางสาวณชณง บุญสิน

8

นางสาวธนภรณื สุนทานนท์

9

นางสาวพรชิตา บูรณมานิต

10

นางสาวกรจิรา อังกูรเกริกไกร

11

นางสาวศศิวรรณ เอี�ยมพิทักษ์สกุล

12

นางสาวธิดาลักษณ์ กุฎีรักษ์

13

นางสาวณัฐริชา ปานศรี

14

นายวิชญ์นันท์ สินเหลือ

หมายเหตุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื�อ-นามสกุล
น.ส.ฉัตรวิกา ทองโสม
น.ส.วันทกานต์ วายามานนท์
น.ส.สวรรยา วงษ์พิพัฒน์พงษ์
น.ส.อารยา สอาดเอี�ยม
นายอัยยรัช สินสวัสดิ�
นาย ลิปปกร ธัญญโยธิน
นายวรรณชนะ ศุภดล
น.ส.ภัทรวิจิตรา สุบรรณ ณ อยุธยา
นายพชร พลายแก้ว
น.ส.ศุภิสรา ศุขตระกูล
น.ส.ณัฎฐธิดา ประกายพรรณ
น.ส.ธนัชพร คุ้มภัย
น.ส.อรปวีณ แสงรัตนายนต์
นายจักรพงศ์ สุวรรณวิหค
นายกรวิทย์ เจริญสุข
นายวัชรพงศ์ เตชะฤดีวรรณ
นายพันธุ์กร ภู่ทอง
นายราชเศรษฐ์ ศรคม
น.ส.ฉัตรวิวรรณ ทรัพย์ประเสริฐ
นายเมธัส อารยสมบูรณ์
นายดุลยวัต ตรีทศเดช
นายจามิกร มงคลชัยอรัญญา
นายพัทธนันท์ ไชยวัฒน์มงคล
น.ส.ไหมสุดา โคตรแป
นายธนพนธ์ ขําประเสริฐ
นายอดุลวิทย์ กวีนันทวงศ์
นายอานุภาพ ชื�นกมล
นายธนวัฒน์ สุขสมนาค
นายธนรัตน์ เรี�ยวแรงศรัทธา
นายณัฐพงษ์ ยามูฮา

หมายเหตุ

ลําดับ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

ชื�อ-นามสกุล
นายอมฤต ตาพาว
นายสิรเศรษฐ์ เจษฎาชัยยุทธ์
นายสรรพโชติ สวัสดิ�เรืองไพศาล
นายจิตติภูมิ บุญแนะ
น.ส.กิติญาภรณ์ บุญยารุณ
น.ส.จิตรลดาไชยกูล
น.ส.อภิญญา เทียนขาว
น.ส.นุชนาจ ยามช่วง
น.ส.ทิพย์วรรณ นบนอบ
นายธัชธรรม มูสิกะ
น.ส.จินตณัฎฐา จรัญเจริญการ
นายณัฐชนน อิ�มกมล
น.ส.ณัฐธิตา ม่วงเกตุมา
นายปฐมปรัชญ์ กาบคํา
น.ส.ชุติมา ศรีอรุณ
น.ส.ดลพร ชินสิริภักดี
นายปกรณ์ จันทร์ตรี
นายนฤนาท เกตุพันธ์
นายวิศรุต กลางเคื�อม
นายนครินทร์ อินทรชาธร
นายชาญสิทธิ� เมทณีสดุดี
น.ส.ปรารถานา แซ่อู่
นายธนาวุฒิ ชมชื�น
นายอภินัทธ์ ชาญชลสิทธิ�
นายณัฐวุฒิ จิตรคํา
นายเอกลักษณ์ รักสกุลพูนทวี
นายประพฤทธิ� ปันทะ
นายธิคุณ อาริยาภินันท์
น.ส.อัจจิมา คงอยู่
นายภูฟ้า ลิมปรังษี
นายณฤทธิ� คงมี

หมายเหตุ

ลําดับ
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

ชื�อ-นามสกุล
น.ส.ภาณุมาศ ยิ�งอุบล
น.ส.ณิชชา มุทุตาจิตต์
นายณัฐพล คําคลี�
นายจิรวัฒน์ อรรถพร
นายกรินภ์ พราหมณี
น.ส.ชลิตา วรยศ
นายพชร เกษมสุข
นายทรนง เพ็ญรุ่งเรืองกุล
น.ส.บุญลักษณ์ สุประดิษฐ์
นายภานุพงษ์ เหมือนอํ�า
นายกาญจนกฤช โคตรชมภู
น.ส.คัคนางค์ ศรีวิบูลย์
นายทศพร ตุงศัษฐาน
นายภาณุพงศ์ ไชยภาษี
นายณัฐวุฒิ จงเทพ
นายณพิชญ์ สันหาด
นายอนันต์ หลีกา
นายอัมรินทร์ อารีมานะสกุล
นายพีรกิตติ� แก้วนก
น.ส.จินดารัตน์ เพชรรัตนรังสี
นายไนยชน อริยานุชิตกุล
นายธนพนธ์ นิชิโมโต้
นายจักรเพชร ภิบาล
นายรัชชานนท์ ไทยแก้ว
นายชนะพงศ์ เรืองเดชบุญฤทธิ�
น.ส.ชลิตา บุญหยง
น.ส.ภัศราวรรณ จําปาเงิน
น.ส.อรพรรณ แซ่ตัน
น.ส.นารายณ์ทิพย์ สีไธสง
น.ส.ขวัญพัฒน์ นิธินันท์ศุภกร
นายสุภกิจ แสนใจกล้า

หมายเหตุ

ลําดับ
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

ชื�อ-นามสกุล
น.ส.สมฤดี น้อยคําแก้ว
น.ส.ซายากะ ศิลป์สุข
นายประทีป วิไลรัตน์
น.ส.นิตยา ร่วมพรม
นายวงศพัทธ์ วรรณชมภู
นายนัฐที พจน์สุข
นายปฏิกาญจน์ พุกพูน
น.ส.สรยา พินิจผล
นายชญานนท์ ครุฑธามาศ
นายชัยมนู ชัยงาม
นายณัฐชนน พงษ์สมบัติ
นายกวินท์ ปาณะสิทธิ�
น.ส.ประภัสสร ดามุส
น.ส.สมฤดี น้อยคําแก้ว
น.ส.ยุวดี ไพศาล
น.ส.สาธินี แซ่แต้
น.ส.สุจิตรา อุดมเพ็ญ
นายพันธุ์กรณ์ ภู่ทอง
นายสุธี ธีรอนุปัญ
น.ส.ณิชารีย์ ก่อเกียรติตระกูล
น.ส.มทนาลัย วัฒนาพร
น.ส.ณัฐติกา สุวคันธ์
น.ส.พีรกิติ� จันทรานุสรณ์
น.ส.พรพิชชา นันตา
น.ส.ตติยา ทรัพย์ล้น
นายภัทระ วีระพฤกษ์
นายทศพล กันไทย
นายชีวภัทร โหระโช
นายชัชวาล ตุลยนิษก์
น.ส.พรพรรณ เดชศรี
นายทัศภูมิ ฮงประยูร

หมายเหตุ

ลําดับ
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

ชื�อ-นามสกุล
นายสิรภพ บุนนาค
นายกฤษณะ จุลภักดี
นายฐาปกรณ์ จันทะ
นายพงศ์ภัค ชั�นศิริ
นายธนาพัทฐ์ เต่นิธิวัชรสกุล
น.ส.สวรรยา เอี�ยมประเสริฐ
นายราเชนทร์ จันทร์เจือศิริ
นายสุรัตน์ บัวคลี�คลาย
นายสาธิต สุวรรณคร
นายศราวุธ สุมาลี
นายณัฐพงษ์ กุศล
น.ส.วรัญญา บุญคุ้ม
นายพิษณุ รูปเกลี�ยง
น.ส.ธนิตา กาญจนวิไล
นายพลรัตน์ วงแหวน
นายณัฐวุฒิ ทองทรง
นายพิรุณ วงศ์ทิมารัตน์
นายพิพัฒน์พร มณีจันทร์
นายสิทธิเดช เตโชชลาลัย
น.ส.พรชนก แซ่เต็ง
นายกฤตเมธ สามัคคี
นายวันลุกมาน แวโด
น.ส.วัศยา มุสิกะ
น.ส.หทัยทิพย์ ชาญไชยฤทธิไกร
น.ส.ประภาภรณ์ วงค์สุภา
นายธราเทพ สุกโชติ
นายอธิป ทาบทองเรือง
นายชาญเอก จันทร์เรือง
น.ส.ณัชชาภัทร สันต์วรนารถ
นายอดิศักดิ� กลี�ยงสุวรรณ
นายวศิน ไล่กสิกรร

หมายเหตุ

ลําดับ
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

ชื�อ-นามสกุล
นายศิรัณ นกพลับ
นายดาวิด มานะบุตร
นายพงศ์สิทธิ� สีหาบาง
น.ส.ดวงกมล โคระทัต
นายสหรัฐ สุวรรณภูตรี
นายขวัญมงคล อิ�มศิลา
นายอานนท์ จันทร์นวล
น.ส.จิรนันท์ หวดสวัสดิ�
น.ส.อัจฉรา แก้วมณี
น.ส.ภรณ์ชนก ทองมา
นายวิชัย บุญทวี
นาย ศรัณย์ มุขลาย
น.ส.นิศามณี อุปัญญ์
นายนพสินธ์ สุขสวัสดิ�
นายธาริน กาลสงค์
นายอดิศร พุทธํารงค์
น.ส.ปิยนุช อินนํ�าหอม
นายพฤฒิพงศ์ อุปถัมภ์
นายนนทิยุต ทองมา
นายรุสลาน เดเระมะ
นาย รัชชานนท์ ไทยแก้ว
นางสาว ขวัญพัฒน์ นิธินันท์ศุภกร
นาย ณัฐวุฒิ จงเทพ
นาย นครินทร์ อินทรชาธร
นาย ชนะพงศ์ เรืองเดชบุญฤทธิ�
นาย ธิคุณ อารียาภินันท์

หมายเหตุ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ลําดับ

ชื�อ-นามสกุล
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2

นางสาว วนัญญา กุลวงศ์
นางสาว นพเก้า วงสีทอง
นางสาว กัญฐณัฐ โฮ
นางสาวขวัญใจ จันทร์กระแจะ
นางสาว ประทุมพร ม่วงเอก
นางสาว จิดาภา สิทธิเมธาวี
นางสาวพัชฎาพร ผากากอง
นางสาวโยธิตา สะมาอาลี
นายธนวัฒน์ มัณฑุกานนท์
นางสาวจุฬารัตน์ ชมพูเลิศ
นาย ชัยยุทธ บุญวงศ์
สาขาวิชาการโฆษณา
นางสาวธนวรรณ อิโต
นางสาวนภาพร งามสุจริต
นางสาวปุณณภา ภัคจิราพร
นายอนุวัฒน์ อยู่สุข
ปัตตาเวีย ปิ�นทอง
นายเดชภิวัฒน์ รัตนพันธ์
นายสรชา ประทุมเมศร์
นายทรงยศ กอบเกียรติกวิน
นายสุวัฒน์ สุขนิตย์
นางสาวหทัยกาญจน์ เสมาทัศน์
นายกันต์กวี หุตับคบดี
นายณัฐพัชร์ ดวงวิสุทธิ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
นางสาว หทัยรัตน์ เสนาะพล
นาย เบญจรงค์ อักษรพิชิต

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื�อ-นามสกุล
สาขาวิชาการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
นางสาวยาดา มีวาสนา
นายธนาภัทร รัตนเสวก
นางสาวณัฐยาน์ ธนัทกิตติพงศ์
นางสาวมินตรา พรวิจิตรจินดา
นางสาวรัฎฌภัฎ ชาติปฐมรักษ์
นายรหัท เหล่าบูรณะสันติ
นางสาวฐิชากานต์ อู่อรุณ
นายสรณ์คณัส จันต๊ะวงค์
นายชลธี สวนรักษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สาขาวิชาวารสารศาสตร์ดิจิทัล
นางสาวมนัสวี ใจซื�อ
นางสาวจิรานุช บรรจุสุวรรณ
นางสาวนารีฉัตร รอดเทศ
นางสาวภัคจิรา อยู่อ่อน
นางสาวพรมาศ เทพกิจ
นายชานน อัครกุลพงศ์
นายวรรณวัชร์ เครือแดง
นายประสพโชค สุขทอง
นางสาวมติมนต์ บุญทรัพย์
นางสาวภาริณี มณีวงศ์
นางสาวอภิกานต์ คุ้มเพชร
นายทศพร จิตร์สมสุข

1
2
3
4

สาขาวิชาสื�อสารการตลาด
นางสาว มหาธยา วัฒนะอังกูร
นางสาว กมลชนก นองบุญนาก
นางสาว พรกนก ขันปรึกษา
นาย จักรภัทร ศรีสวัสดิ�

ลําดับ

หมายเหตุ

ลําดับ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4

ชื�อ-นามสกุล
นาย ธันยธร ศรีสังข์สุข
นางสาว กนกวรรณ เกตุวรสุนทร
นาย อดิศักดิ� ศรีบุรินทร์
นางสาว เมศญา ธาระเขตต์
นางสาว อธิชา คุณวาสี
นางสาว พรรณปพร ศรีดุรงคธรรมพ์
นาย พงศกร สายประสิทธิ�
นางสาว สรญา กาลจักร์
นางสาว บูชิตา สุคันธวณิช
นางสาว สุเบญญา สุขบวรกุล
นางสาว พัชรมณี แหววกระโทก
นางสาว พรทิพย์ จันทร์ดาขํา
นางสาว เกวลิน ศรีวรรณา
นางสาว หัตถาภรณ์ กาฬดิษย์
นาย วีระวิทย์ แฟงรอด
นางสาว ไอรดา รอดมายุ
นางสาว อลิษา ประเทภา
นางสาว ดลยา สุมากิจ
นางสาว อุบลวรรณ อรุณประเสริฐศรี
นาย กมลทรรศน์ สัตยาธร
นาย วิศรุต หนูน้อย
นางสาว ประดิภา แพร่ศรีสุวรรณ
นางสาว ปิยนาถ สังคม
นางสาว ณัฐฐาพร นาคสิทธิพันธุ์
สาขาวิชาสื�อสารการแสดง
นายอินทรามาศ สอนสวาท
นางสาวอรพิมล แจ้งจํารัส
นางสาวปิยะนุช ราศรี
นายปาราเมศ บัวดวง

หมายเหตุ

ชื�อ-นามสกุล
ลําดับ
5
นางสาวรัตนาภรณ์ หลักคํา
6
นางสาวชนัดดา อัยราพจน์
นางสาวกันต์สนิ ี จรูญโพธิ�
7

หมายเหตุ

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ลําดับ

ชื�อ-นามสกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1
2
3
4

นายณัฏฐนนท์ นุเวที
นายกษิดิษ
โค้ววารินทร์
นายอติศักดิ� อติอานนท์
นางสาวกีรติญา เย็นวารี

1
2
3

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
นายอดิศร บุญศักดิ�ศรี
นายเทอดพงษ์ ศรีโนนยาง
นายอนันทชัย โสภารัตกุล

1
2
3
4
5
6
7

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวนิตยา แก่นทน
นางสาวจิราพร เรืองจิตร
นางสาววลัยพันธุ์ จันทรังษี
นายศราวุธ บุญเริ�ม
นายสุทัช บุญประสิทธิ�
นางสาวศิรินันท์ กํ�าเสริฐ
นางสาวสุภาวิณี ขวัญพราย

หมายเหตุ

