รายชื่ อนักศึกษาทีไ่ ด้ รับเกียรติบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการเข้ าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา ปี การศึกษา 2560
คณะบริหารธุรกิจ
ลาดับ
ชื่ อ-นามสกุล
สาขาวิชาการจัดการ
1
นางสาว เกตุวดี ชื่ นเชาวกิจ
2
นางสาว ภิฤดี แซ่ ตนั
3
นาย อภิวฒั น์โชค มามีชยั
4
นาย ศตวรรษ ตรุ ษงาม
5
นางสาว กมลชนก รัตนสุ นทร
6
นางสาว กัญตาภา ธารายศ
7
นางสาว สุ พิชา สวนสิ น
8
นางสาว ฐิ รยากานต์ มงคล
9
นาย นฤโชติ เหลือขัน
10 นางสาว ณัฐฐาพร กาธรเจริ ญรุ่ ง
11 นางสาว อาภาภรณ์ เชียงเเก้ว
12 นาย ชาคริ ต แอนโทนี่
13 นางสาว อรณิ ชา แย้มเนี ยม
14 นางสาว สุ ธีรา เอื้อสถาพรชัย
15 นางสาว มณี กาญจน์ พิทกั ษ์กาญจน์
16 นางสาว วรรณวิสา ศาลางาม
17 นาย ภูมิพฒั น์ จันทร์ เจริ ญ
18 นางสาว เอมิกา เนตรสุ วรรณ
19 นางสาว เกศกนก พุ่มหอม
20 นางสาว ชณัญญา สี สัน
21 นางสาว จุฑามาศ สุ ขามานพ
22 นางสาว อัญชญา แสวงทรัพย์
23 นางสาว วิภาวรรณ ปิ่ นสกุล
24 นาย จิรายุทธ บัวอุไร
25 นางสาว ชลธิ ดา คินธร

หมายเหตุ

ลาดับ
ชื่ อ-นามสกุล
26 นาย ไตรภพ จันทะคุณ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
1
นาย ธี รภัทร์ เกื้ อรอด
2
นาย บรรยง วัฒนะพยุงกุล
3
นาย กษิดิศ อินทนู
4
นาย ภูเบศ ทิพย์สุคนธ์
5
นาย คมเดช เตชวิโรจน์

1
2
3

หมายเหตุ

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติก
นางสาวธนันธร ลาภมา
นางสาวปิ ยากร พรพีรวิชญ์
นายกันตินนั ท์ นันเชียงเครื อ

คณะบัญชี
ลาดับ
ชื่ อ-สกุล
หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต
ภาคเรียนที่ 1/2560
1
นายอัครวินท์ เครื อเหมย
2
นางสาวกิตติกา สังกัดกลาง
3
นางสาวยลแข ทองวิลยั
4
นางสาวชุติมา พุกนวน
5
นางสาวกานติมา เกตุไธสง
6
นางสาวปั ชนา วัดห้อย
7
นางสาวศิริลกั ษณ์ เพ็ชรจันทร์ โท
ภาคเรียนที่ 2/2560
1
นางสาว นันท์ณรัณ ธนิ นทร์ ณพงศ์
2
นางสาว มีนา สายสื บ
3
นางสาว สุ ธิดา จิตวิริยนนท์
4
นางสาว พณิ ดา บารุ งผล

หมายเหตุ

ลาดับ
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
31
32
33
34

ชื่ อ-นามสกุล
นางสาว อโนชา แสนโซ้ง
นางสาว ฐิ ติพร กมลทิพย์ตะวัน
นางสาว นฤมล ศรี ครซ้าย
นาย ชญาณ์นินท์ ทัพพ์ดิเรกลาภ
นาย บุณวิทย์ ผกามาศ
นาย ศตวรรษ ไชยสงคราม
นางสาว สุ วลี ยอดรัก
นาย ธนวัฒน์ จันทร์ หล้า
นางสาว นารี รัตน์ วรธงไชย
นางสาว ฐิ ติมา ศรี คิรินทร์
นางสาว สุ มิตรา พูลเงิน
นางสาว อมราพร บวรธรรมทัศน์
นางสาว วรณัน วงศ์โสภา
นางสาว พรปวี นิ ยมเเสง
นางสาว ณัฐมน ทองเงิน
นางสาว มนัสนันท์ เกื้ อสมพรกิจ
นางสาว เพ็ญพิชชา แซ่หลี
นางสาว รมิตา สัญจรโคกสู ง
นางสาว จิตรลดา เมฆพายัพ
นางสาว ณัฎฐา ประเสริ ฐสุ วรรณ
นางสาว สายธาร อุ่นศิริ
นางสาว อริ ญาภา พงษ์สุระ
นางสาว นัทฤทัย โชติวิสุทธิ์
นางสาว ประภาวดี นอลา
นาย พงศกร เมืองรอด
นางสาว จิรปรี ยา ฮึงเสงี่ยมธนากร
นางสาว พิชชาอร ทองเหมาะ
นางสาว ณัฐธิ ดา ช่างเสนา
นางสาว บุญนิ ตา ฉันทานุศาสน์
นางสาว กัญญาวีร์ พรมวัตร

หมายเหตุ

ลาดับ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ชื่ อ-นามสกุล
นางสาว ณัฐรดา คุปติชน
นางสาว พรวลัย ละมัยเกศ
นางสาว ปติญญา อุ่นแก้ว
นางสาว นูรไอนี ม บุหรั่นฉาย
นางสาว เมทินี วรรณวิจิตร
นางสาวจริ ญญา ถนอมกาย
นางสาว สุ ธิดา คางชัยภูมิ
นางสาว เกมส์สุดา สุ ขประเสริ ฐ
นางสาว กมลวรรณ จันทร์ ฉาย
นางสาวแพรพลอย เดสันเทียะ
นางสาว มณี รัตน์ ผิวเอี่ยม
นางสาว อาภาพรรณ แสงแก้ว
นาย ฐิ ติ ภู่ดว้ ง
นาย กิตติพศ โสภณ
นาย ชยานันท์ ดิ้นสกุล
นางสาว สโรบล สุ ดเจริ ญ
นางสาว ศุภธิ ดา ณัฎฐาหฤหฎ์
นาย วันชัย จุฬาพรหมเดช
นางสาว เจษฎสุ ดา วงศ์ผกา

หมายเหตุ

หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
1
MISS THINLEY ZANGMO
วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
ลาดับ
ชื่ อ - สกุล
ภาคเรียนที่ 1/2560
1
นางสาว เปรมิกา เวศมะโน
2
นาย พินิจนัย วรรณวงษา
3
นางสาว ภัสราพร มงคลคา
4
นางสาว จารุ วรรณ ฤกษ์วิเชียร

หมายเหตุ

ลาดับ
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
31
32
33
34

ชื่ อ-นามสกุล
นางสาว ปั ญตา ตันติคงชาญ
นางสาว สุ ภาพร ซุ ยดา
นาย กิตติคุณ ลิ่ มสุ วฒั นาพงษ์
นางสาว ณิ ชกานต์ จันทร์ ศรี
นาย ทวีศกั ดิ์ เอี้ยวสุ วรรณ
นาย วีรภัทร อารี รอบ
นาย เกรี ยงไกร ไตรบุญ
นางสาว อาภา มงคลธรรม
นางสาว วีณา ปั ญญาติ๊บ
นางสาว ณุกานดา นพพะ
นางสาว ปรี ยาภรณ์ ควรชม
นางสาว สุ รัชวนี เดชยฤทธิ์
นาย ณัฐพล อุดมวิทยศักดิ์
นาย วรเมธ บุตรดีสุวรรณ
นาย ธงไชย สุ ดนักรบ
นาย เจษฎา มีสุข
นาย ณกฤตย์ จันทร์ ผ่อง
นาย จักรกฤษณ์ ณ บางช้าง
นาย สุ วสิ น ประทุมเมศร์
นางสาว เกศกมล ดิษณะ
นางสาว ศดานันท์ บุญเรื อน
นางสาว ภัทรากูล จีนจันทร์
นาย ณนภ ม่วงเกลี้ ยง
นางสาว สิ ริมา ตันทอง
นางสาว วิภาวรรณ เบียร์ ดี
นาย ธนัท อุ่นอินต๊ะ
นางสาว ณภัชชา วิศวุตานนท์
นางสาว นฤมล พลดอน
นาย ธี รยุทธ ทรายสาลี
นางสาว ธิ ดาทิพย์ รัตนวงค์

หมายเหตุ

ลาดับ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ชื่ อ-นามสกุล

หมายเหตุ

นาย ยุทธการ ไชยพิลา
นางสาว รัตติกาล ราชพัฒน์
นางสาว กชกร ประมงคล
นางสาว ฑุลิกา สี ดาว
นาย นรภัทร ปลึ้ มวงศ์
นาย สิ ทธิ ธรณ์ หนูจีนจิต
นาย กวินท์ อริ ยะสันติกุล
นางสาว ชฎาพร สงคาภา
นางสาว นัชชา อิงครัตวรดี
นางสาว นพภัสสร นิ ลเอก
นาย ภคพงษ์ นวลแก้ว
นางสาว ริ นฤดี แซ่ ลิ้ม
นาย พชร วงษ์กราน
นางสาว ฉัจวนันท์ รจิตานนท์
นาย ยศพล คล้ายพรหม
นาย อดิศร ศรี สมพงษ์
นาย ยุทธนา หอมยาประทุม
นาย พศวัต ธรรมหิรัญชัย
นาย กิตติพนั ธ์ เเสงอรุ ณ
นาย อภิสิทธิ์ แสงหิ รัญ
นาย อดิศกั ดิ์ ศรี กุดตุม้
นางสาว อมรรัตน์ ใจกระสัน

ลาดับ
ชื่ อ - สกุล
ภาคเรียนที่ 2/2560
1
นางสาว ธมลวรรณ สมหวัง
2
นางสาว ช่อผกา แหวนจีน
นาย ณัฐวุฒิ มูลจันทร์
3
นาย พจณิ ชา ผึ้งเล็ก
4
5
นาย ประเสริ ฐ หิ นอ่อน

หมายเหตุ

ลาดับ
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
31
32
33
34
35

ชื่ อ-นามสกุล
นาย ศุภกร เตชะเกรี ยงไกร
นางสาว วรรณิ ดา ยวงเทียน
นาย จักรพงษ์ รัตนชัยบรรดาล
นาย ธนวิชญ์ ลวนานนท์
นาย ปิ ยวัช สารวย
นาย สยามชาติ อึ้งเส็ ง
นางสาว ธารวิมล เปี ยงใจ
นาย จิตตะศักดิ์ แซ่เตียว
นางสาว ชัญญาพัทธ์ รัชตหิ รัณย์ปุระ
นางสาว อติพร โอคูโบ
นาย ธี รภัทร ภุมกาญจน์
นาย อนุสรณ์ แซ่ ออ้
นาย อภิมุข รจิตานนท์
นายวรพจน์ พัฒน์มาศ
นาย กิตติพงศ์ หะยีดิง
นางสาว ณัฐวดี วุฒิเวทย์
นาย รุ จิสรรค์ เบญจพรกุลนิ จ
นาย วิศรุ ต บุญกาเนิ ด
นาย ณัฐชนน วงษ์สวัสดิ์
นางสาว วรรณศิลป์ วรรณกี้
นางสาว เจนจิราภรณ์ หอมสิ งทอง
นางสาว ณัชชา พิลาทา
นาย อนวัช ใจเพชร
นางสาว ทรายขวัญ ดีมี
นาย จิตติ นาคเชียร
นางสาว ทิพย์เกษร พูลชาติ
นางสาว สุ กญั ญา สิ ทธิ วรานันท์
นางสาว กัญญณัช มาสมพงษ์
นาย อดิศร สกุลจุฑาทิพย์
นาย ศิวกร กิจผดุง

หมายเหตุ

ลาดับ
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
62
63
64
65

ชื่ อ-นามสกุล
นาย นราธิ ป มุคุระ
นาย ณัฐภัทร กิจแสวง
นางสาว ปพัชญา ตันติพนู ธรรม
นางสาว ปาลิตา เอมกมล
นาย พงษ์ศธร บุญซง
นางสาว ณัฐภรณ์ ผุดมี
นางสาว กันยารัตน์ เพชรศิริ
นาย ปิ ยวัฒน์ ศรี มณี ยานนท์
นางสาว กรรภิรมย์ สกนธ์กาแหง
นางสาว วณิ ชชา วรเดชาติวงศ์
นายธี รพงศ์ เดชะพันธ์
นางสาว ณัฐธิ ตา ชุ่ มฤทธิ์
นาย สรวิชญ์ จินาพันธุ์
นางสาว ฉัตรทิตา ปทุมานนท์
นางสาว เบญจมาพร เเซ่โง้ว
นางสาว ฐิ ตาภา ถือแก้ว
นางสาว กนกพร เดือนศิริรัตน์
นาย บรรจง ผดุงพัฒโนดม
นาย พรสวรรค์ พลสงคราม
นาย จิรายุ เรื อนสวัสดิ์
นาย ฐิ ติวฒั น์ สุ ริยเสนี ย ์
นาย เดชนริ นทร์ แสงประพาฬ
นาย ธนชัย อารี ราษฎร์
นางสาว พิชามญชุ์ พรหมมา
นาย วิทิตย์ ไหวมา
นางสาว เจียรนัย มีสุข
นางสาว พัชราภรณ์ พันธุ สงฆ์
นาย ธี ระ แซ่ ตนั
นาย เมธาสิ ทธิ์ กาญจนะ
นาย พงศ์พิชญ์ ศรี สุขมัง่ มี

หมายเหตุ

ลาดับ
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ชื่ อ-นามสกุล

หมายเหตุ

นาย อิทธิ พล ใจงามกุล
นางสาว สุ ชาดา มะลิ
นางสาว ชริ นรัตน์ วงศ์อคั รคุณ
นาย ชัดชัย แดงเสน
นางสาว ศริ ญญา เกตุสุวรรณ์
นาย เอกพันธ์ ปั ถวี
นาย ชวนันท์ ผิวเหลืองสวัสดิ์
นาย กษิดิส อุดมสุ วรรณ์
นาย ทศวรรษ บุญแก้ว
นางสาว สรัญญา พัฒน์นรี
นาย ธี รวุฒิ คาผ่อง
นาย ณัฐภูมิ วรรณลี

คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ลาดับที่
ชื่ อ-นามสกุล
1
นายศตวรรษ เอกตระกูล
2
นางสาวศุภวรรณ พวงทอง
3
นายอนุชา เปรมวิชยั
4
นางสาวผาณิ ตา แสงสุ วรรณ
5
นายจักรพันธ์ เลขะแสง
6
นางสาวสายทิพย์ ใจเพ็ชร
7
นายอดิศร วรรณกิจดิลก
8
นายชัชพงศ์ หมัน่ หาดี
9
นาย เตชธร ลิขิตจินดา
10 นายอาพล มุ่งธัญญา
11 นายเขมทัต ฉัตรพัฒนากูล
12 นางสาววราภรณ์ กรวยเงิน
13 นางสาวกัญจน์ณฏั ฐ์ พฤฒยางกูร
14 นายณัฐวุฒิ ธรรมสนิ ท
15 นางสาวจตุพร มุสิกะวัน
16 นายชูโชค ธนกุลสมบัติ

หมายเหตุ

ลาดับ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ชื่ อ-นามสกุล
นายพสธร เชี่ ยวเอี่ยมวัฒนา
นางสาวธัญญาภัทร์ บุญมัน่
นายณัฐนัย เฉลิมศักดิ์
นางสาวหทัยพัชร อภิชยากุล
นายภากร รักษ์กุล
นายญาณากร ขอนแก่น
นายธี รพงศ์ วังอินตา
นายชานน ทิวแพ
นายโฆษิทศ์ มัน่ ยิม้
นายธนพล อรัญญกูลกาญจน์
นางสาวทิพย์สุดา จันทร์ ฉาย
นางสาวปุญชรัสมิ์ สุ วิเศษศักดิ์
นางสาวกชกร อุดมศิลป์
นายเอกวัสส์ ปุญญบุษกร
นางสาวณฐาพัชร์ วิจิตร์พรปั ญญา
นางสาวสิ ณีวลั ยา เพชรเสนา
นางสาวเมธิ นี กัลยาเลิศ
นายภรัณธรณ์ วริ นคุณาณกรณ์
นางสาวปวีณา อ้อมนอก
นายสุ ทธิ พงษ์ ผีงผาย
นายธนพัฒน์ ถิรวัฒน์ดารงกุล
นายสิ รวิชญ์ ตันฑวรักษ์
นายชวิน ศรี สด
นายภูรี พัฒนะภูมิ
นายศุภดุลย์ สุ ภาพวิบูลย์
นายภูมิวฒั น์ พวงสมบัติ
นางสาวรักชฎาธาร สุ ภานันท์
นายคมสัน มงคลพิเศษ
นางสาวนิ ศากร พิมพ์ศิริ
นางสาวนิ ลาวัลย์ ประกอบธรรม

หมายเหตุ

ลาดับ
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ชื่ อ-นามสกุล
นายภูชิต เฟื องสุ วรรณ
นางสาวเกษสุ ดา ขุนทวี
นางสาวณัฐณิ ชา ช้วนปรี ชา
นายธรรมนิตย์ ไพบูลย์
นางสาวอาทิตยา จันทรัตนกมล
นางสาวจิรายุ อุดมเพ็ญ
นายจิรายุ กลัดทรัพย์
นางสาวกุญช์ภสั ส์ กุลทยาวัฒน์
นางสาวศิริธร ดวงวาระ
นางสาวปิ ยวดี คงศรี อ่อง
นายสธนศักร แซ่อ้ ึง
นายวรเดช สาราพันธ์
นายณัฐพงษ์ ยุพฒั น์
นายคมเดช ด่านศักดิ์ ชัย
นางสาวธัญธร เจือใจ
นางสาวปิ ยนาถ อุ่นภักดิ์
นายวรพงษ์ พัฒนไพบูลย์
นางสาวรวิภา ศรี สุภคั
นางสาวชนิ กา เมธปรี ชากุล
นายจักรธนา ผ่องเผือก
นายธวัชชัย สมงาม
นางสาวพิมพ์ขวัญ สิ งคาน
นายณัฐภัทร นวลศรี
นายบุญญาฤทธิ์ วันสุ ข
นายวัชริ นทร์ สมพงศ์
นางสาวกรรณิ การ์ ไชยยา
นายธนพล พรหมมณี
นายชานันท์ ทรัพย์เครื อญาติ
นายศราวุธ พูลเกิด
นายชานุพฒั น์ ภากรศิริวงศ์

หมายเหตุ

ลาดับ
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

ชื่ อ-นามสกุล
นางสาวนภณัฐ คาชาย
นางสาวสุ ธิตา แก้วแหวน
นางสาวพุทธพร วรคนอง
นายสหวัชร์ กุลโชควณิ ช
นางสาวอิษยา ตั้งวณิ ชยา
นางสาวนาถวีณา ดอกไม้เพ็ญ
นายรณวุฒิ ไชยนวล
นางสาววรนุช แซ่ ม่า
นางสาวสรี ญา เชาวน์วิทยา
นางสาวรสริ น ศรี เจริ ญ
นายชาญวิทย์ รุ่ งราพรรณ
นางสาวศุภนาถ แข็งขัน
นายอลงกรณ์ ศรี บุศกร
นายวรปรัชญ์ เพชรอุดมรัศมี
นายวรัญชิต แจ้งกระจ่าง
นางสาวอภิญญา ยังแย้ม
นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรล่อเหลียน
นายวิชญะ จิวะกุล
นางสาวโยษิตา อุบลวัตร
นางสาวจิตรลดา สงเหมือน
นายตะวัน เลสัก
นายฐิ ติกร โพธิ์ โต
นายทิวตั ถ์ ชุมคง
นางสาวอารี รัตน์ แซ่ ซวั่
นางสาวชนม์นิภา บาเพ็ญแพทย์
นายพีระ จงเลิศจรรยา
นายสาธิ ต เกตุแก้ว
นาย รุ จวัชร สิ ริโสภณวรกุล
นายนพวิชญ์ มีสมสิ บ
นางสาวจุฑามณี แซ่ซิ้ม

หมายเหตุ

ลาดับ
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

ชื่ อ-นามสกุล
นางสาวปิ ยนุช วิไลจิตเลิศ
นายธนวัฒน์ รักวิเศษ
นางสาวมัทริ ยา เดชป้ องหา
นางสาวจิราภา สุ ธงษา
นายพัชรพล ยศยิง่
นายอัษฎายุทธ โกมลสุ ทธิ์
นายเจติษฐา ศรี มงคล
นายธนสัสญญ์ ทองแปลกมยุเรศ
นาย วันเฉลิม ประพันธ์
นางสาวนิ รมล กาญจนเสถียร
นางสาวลักษคุณ ศรี ประภา
นายณัฐกิตติ์ อ่าสกุล
นายกฤษฎา ล้ าเลิศ
นางสาวไอลดา ทาเฮือน
นางสาวปรารถนา ขยายวงศ์
นางสาวกัญญาวีร์ เบ้าเชื้ อ
นายจักรพันธ์ ชัยสอาด
นายพรชัย ไพรวัลย์
นายพรเทพ บุญตามช่วย
นางสาวกนกทัย ธนะวัง
นายดลวัฒน์ ทองเมือง
นายอนวัช วรดิษฐ์
นางสาวจิดาภา แก่นจันทร์
นายปวริ ศร วู
นายพัตรสุ ระ แสงทอง
นายธนดล ขจรกิตติยทุ ธ
นายคธานนท์ ไทยประดิษฐ์
นายอนุยทุ ธ สุ ขสบาย
นายวีรชา หวังธนะรุ่ ง
นายต้องพงศ์ ไทยนิ ยม

หมายเหตุ

ลาดับ
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

ชื่ อ-นามสกุล
นางสาวศุภิสรา สมนวล
นายศิวกร เจริ ญร่ าง
นางสาวพัชรมิญญา สัตยารักษ์
นางสาวพัชริ นทร์ อิ่มเอม
นางสาววรกานต์ ก้อนนาค
นางสาวภัคธนัญ ไกรสุ วรรณสาร
นายทศพล หาญพิพฒั น์พงศา
นางสาวปั ณฑารี ย ์ เชี่ ยวชาญ
นางสาวจารุ วรรณ ยิม้ แสง
นางสาวนนทวรรณ โพไพบูลย์
นายศรัณย์ ยอดคา
นายอภิวฒั น์ จินดา
นางสาวจีราภรณ์ บาลคลี่
นายฐปกรณ์ โชติรัตน์

คณะดิจิทัลอาร์ ต
ลาดับ
ชื่ อ - สกุล
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต
1
นางสาวอริ สรา สุ ทธิ พฒั นกิจ
2
นางสาวสมิตา ทาทัน
3
นางสาวนิ ภาวรรณ เรื องโรจน์แข
4
นายอัศนี ศรี กิจวิไลกุล
5
นางสาวช่อผกา ทองคา
6
นางสาวแพรวพรรณ นุตเวช
7
นายพรกวิษย์ อินทรไพศาล
8
นางสาวธนัชชา จงมีเพียร
9
นางสาวชริ นทร จิตโชติ
10 นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ อ้นกรู ด
11 นางสาวรุ ้งนภา พึ่งไทย
12 นายภูวดล เจ็ดพิมาย

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ลาดับ
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6

ชื่ อ-นามสกุล

หมายเหตุ

นายภาณุ มุย้ จัน่
นายวุฒิชยั พงศ์พนั ธุ์
นางสาวชนิ สา แก้วเสมา
นายวิทวัส สุ ระพร
นางสาวปรมาภรณ์ มาดีประเสริ ฐ
นางสาวชญาณี เด่นเหมือนวงศ์
นางสาวกนกพร ตองอ่อน
นางสาวแพรวพรรณ แซ่ปึง
นายกิตติคุณ สมราษี
นางสาวปรี ชญา พรหมดีสาร
นายชยพล ทวีอภิรดีวรากุล
นางสาวพรวิมล ทัศไนยเธี ยรกุล
นางสาวณิ ชา สัพโส
สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
นางสาวณพิชญา งามธรณกิจ
นางสาวนพัสร โปตระนันท์
นายศิรสิ ทธิ์ เศวตพรหม
นายวัชรพล ปั ญญาพิทกั ษ์กุล
นางสาวสิ ริญญา ชูวรเวช
นางสาวพรนภัส ภัทรศิริกุล

วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ
ชื่ อ - นามสกุล
ภาคเรียนที่ 1/2560
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1
นาย จิรภัทร สร้อยสิ น
2
นาย อานิ ก เวพาสยนันท์

หมายเหตุ

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่ อ-นามสกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้ างสรรค์
นางสาว วัณณิ ตา เชิงชั้น
นางสาว นพิษฐา ราศรี สวัสดิ์
นาย วิชญ์ภาส เนียมเจียม
นางสาว ศรุ ตา วงษ์พินิจ
นางสาว วิภาดา บุญเกิด
นางสาว ศศิมา เมธี ภทั รกุล
นางสาว ธิ รันยา ศรี ทาพักตร์

1

สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
นาย เดชฤทัย วงษ์อินตา

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

สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุน
นาย อัศวิน ดีประหลาด
นาย วันเฉลิม ศรี สองเมือง
นางสาว ธนาภรณ์ แย้มปราศัย
นาย วศัลยณัฐ อารี รักษ์
นางสาว สุ วนันท์ คงไทย
นางสาว ธญานี รอดพันชู
นางสาว ชนากานต์ นัณทปภากร
นางสาว ยลดา สนมศรี
นาย ดรงค์กร พึ่งเฮง
นาย ธนกร รามสู ต
นางสาว สุ ทธิ ดา ณ พิกุล
นาย เตชนิ ธิ จันทร์ เกษ
นางสาว หัทยา เพื่อนงาม
นาย รัตนากร ตั้งพุทธรักษ์
นาย นราพันธุ์ เครื อพานิ ช

หมายเหตุ

ลาดับ
ชื่ อ-นามสกุล
ภาคเรียนที่ 2/2560
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
นายปรัชญากร เลวัน

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

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย ธี รพล พรมน้อย
นางสาว พุทธสอน วงศ์ภูทอน
นาย เอกชัย แซ่ ยา่ ง
นาย สุ รวุฒิ แซ่ เอียว
นาย เฉลิมชัย ลิมปพนาสิ ทธิ
นาย ธงชัย เหล่าวีระกุล
นางสาว รัชณี กร ที่รัก
นางสาว พิมผกา ซอสู งเนิ น
นางสาว สุ วนันท์ โสมโสรส
นาย ณัฐยศ ขวัญคา
นาย ปฎิภาณ พิชยั ไพบูลย์
นางสาว วัลลดา อ้วนเต็ม
นาย กิตติศกั ดิ์ เพิ่มสิ ริอุดมฤกษ์
นาย ชลชลิต เทพไกรลาศ
นาย พลวัฒน์ ศรี วงค์เลียง
นาย ปิ ติกร ปุญญนิ รันดร์
นาย พีรณัฐ โกวิทพิสิฐสกุล
นาย ศิวกร นิจอนันต์
นาย ณัฐชัย นางาม
นางสาว ปั ทมาภรณ์ บางค้า
นาย ธนพล อินอุไร
นางสาว นิ รดา อังกาบแก้ว
นาย ธาราดล สังข์ช่วย
นาย ทวีวฒั น์ ไกรคุณ
นาย ทรงสิ ทธิ์ วงษ์ทองดี

หมายเหตุ

ลาดับ
26
27
28
29
30
31

ชื่ อ-นามสกุล
นางสาว เพ็ญผกา มากบุญ
นาย ภูวดล วีระเสริ ฐนิยม
นางสาว กุลรัตน์ เหลืองประเสริ ฐ
นาย ณฐพล ดาวเรื อง
นางสาว พัชรพร วิรุณพันธ์
นาย ชนน อัครผลไพศาล

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

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมส์ มัลติมีเดีย
นางสาว เนตรดาว เนื องแก้ว
นาย ศุภกฤต ชะภูมิ
นาย อนุรักษ์ มางเขียว
นาย พรี ษฐ์ สุ มานัส
นาย จักริ น โรจนัย
นาย กิตติพนั ธ์ จาพานิ ชย์
นาย สวิตต์ ตันสง่า
นาย นพดล ยืนยงสวัสดิ์
นาย สรวิศ พงษ์พิทกั ษ์วิเศษ
นาย ฐิ ตินนท์ รุ่ งไพรวัน
นาย ชัยอนันต์ เยาวสันต์
นาย ธนวิทย์ จันทร์ โต
นาย สุ รพงศ์ ศรี คิรินทร์
นาย กิตติศกั ดิ์ ต่อสุ วรรณ

1
2
3
4
5
6

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้ างสรรค์
นาย ยุทธชัย โพธิ ราชา
นาย พงษ์ดนัย สมบูรณ์
นางสาว จิรัชญา กลัน่ กลิ่ น
นาย กนก พลูสวัสดิ์
นาย สุ ทธิ รักษ์ ทองทิพย์
นาย ธี ร์วรา เพชรรัตน์

หมายเหตุ

ลาดับ
ชื่ อ-นามสกุล
7
นางสาว จรรยพร กลัดธนัง
8
นาย คณพัฒน์ แบ่งกุศลจิต

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
นาย พงศกร ศรแสง
นาย นภดร รักษาพราหมณ์
นางสาว จิราพร ปั ญญาวงศ์
นาย อนันตสิ ทธิ์ วงค์สีดา
นางสาว ภัฐชญา ภัทรเรื องชัย
นางสาว ผกากรอง เกตุสุริวงษ์
นางสาว พันธ์กานต์ ทศเเสนสิ น
นาย วรัตถ์ ยงใจยุทธ
นาย กิราธร นิ รามัยธรรมกร
นางสาว จีรนันท์ ปิ นะดวง
นางสาว วรวลัญช์ มาชู
นางสาว จันทิรา ทวีพรกุล
นางสาว ภัณฑิรา มะโนชัย
นาย ปวีณ กสานติ์ศรี
นางสาว อรบุษป์ แมนผดุง
นางสาว ฐิ ติมา เพ็ชร์ แดง
นางสาว วิภาพร คงเจริ ญ
นาย ธนภัทร กองสี สังข์
นาย เตชินท์ จงศิริวรรณชัย

1
2
3

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการลงทุน
นางสาว พิชญ์สุชา ตรึ กตรอง
นางสาว วารุ ณี มูลอัต
นางสาว สุ พิชฌาย์ ไกรสิ นเดชสกุล

หมายเหตุ

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่ อ-นามสกุล
สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
นาย พสธร จุฑารัตน์
นาย เทพรังสรรค์ พัฒนกุล
นางสาว อินธุ อร กุลาสา
นางสาว ภูษณิ ศา นพคุณ
นางสาว ขวัญดาว สิ ทธิ ขวา
นาย ณัฐวุฒิ รักษาชนม์
นางสาว ณัฐริ กา เวฬุวนารักษ์
นาย ปิ ติสุข อัทธยศ
นางสาว พรรณอร ภิรมย์วงษ์
นาย เกียรติศกั ดิ์ ชัยมีแรง
นาย อัจฉริ ยะพล ฉิ มพลี
นาย ชนาธิ ป ใยไหม
นางสาว ปาริ ชาติ ชื่ นเจริ ญ
นางสาว กาญจน์ณภัทร เกรี ยงไกร
นางสาว วิชชุลดา ภูทิพย์
นางสาว จินห์จุฑา ปั ญญาดี
นาย พิชยะ แสงงาม
นาย จิรเมธ ยอดหนู
นาย วรัตม์ ศรไพบูลย์

วิทยาลัยการออกแบบ
ลาดับ
ชื่ อ-นามสกุล
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ าย
1
นาย กัมปนาท คูสมส่ วน
2
นาย สมิทธ์ พัชนะสม
3
นาย นรุ ตม์ เอกแสงกุล
4
นาย นันทยศ หันจันทร์
5
นาย ศุภกิจ บู่แย้ม
6
นาย พิเชฐ เจตน์จงใจ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ลาดับ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่ อ-นามสกุล
นาย พิริยะพงศ์ อุชชิน
นาย ภัคพล พิพิธภักดี
นาย คณิ ศร หนูเซ่ ง
นาย วิทวัส จันทร์ เกิด
นาย วรพล พญาคา
นาย ณัฏฐพล กาญจน์ชูฉตั ร
นาย ณัฐดนัย สุ ทธิ วรา
นาย บุณยกร บุณยะกุล
นาย ณัฐรัฐ ศรี ศร
นาย ทรงศักดิ์ เบ้านาค
นาย สรวิศ ธุ ระพันธ์

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

สาขาวิชาออกแบบภายใน
นางสาวณัฐญา อุดมศิลป์
นางสาวศศธร จันทรี
นางสาวจิราวรรณ สุ ภาพ
นางสาววรัญญา โภคาสัมฤทธิ์
นายภัฒน์ บุญดีเจริ ญ
นางสาวกัญญาณัฐ วรากรสกุลกิจ
นางสาวอิสราภรณ์ รัตนจารุ วฒั น์กุล
นางสาววิไลรัตน์ กิจสมศักดิ์
นางสาวจีรวัฒน์ มานะโรจน์
นางสาวมัณฑนา ธนพิพฒั นศิริ
นางสาวสุ ภาภรณ์ พวงมาลัย
นางสาวณฐ ตันเรื องศรี
นางสาวมาริ สา ดอนยังภัย

1
2

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
นาย ณัฐธนิ น เจียรวนนท์
นางสาว ชุติกาญจน์ วิจิตรเวชการ

หมายเหตุ

ลาดับ
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่ อ-นามสกุล
นางสาว วิลิตา แซ่ พวั
นาย เอกนริ นทร์ วงษ์ประสงค์
นางสาว วรรณรัตน์ จรู ญสุ ขสิ ริ
นางสาว นงนภัส ตั้งกุญแจทอง
นางสาว ชลิตา โอสถจันทร์
นางสาว เกสรา ปุญญวัฒนะ
นาย ธนกร พิมพ์นอ้ ย
นางสาว พิมพ์ชนก แซ่ ลิ้ม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
นายพรภวิษย์ สันติธรรมนนท์
น.ส.เอริ กา แสงโชติ
นายเพชร เต็มสุ ข
น.ส.ศิริยา จันดี
นายปารเมศ เอื้องชูถิ่น
น.ส.พีระญาณ์ เต็งเชียรชัยกุล
นายวิมุตติ ศิริธนะ
น.ส.บุณยานุช ทองเอกสิ ทธิ์
น.ส.วิมลศิริ อภิพรสกุล
น.ส.ศิริภรณ์ พูนศิริ
น.ส.ชุติมณฑน์ เอี่ยมสอาด
นายจิรันธนิน ตะยังคะกนก
นายชนธัช ยิม้ มงคล
นายปรมัตถ์ ปริ มาณ
นายภานุพงศ์ ถนอมปั ญญารักษ์
นายปรานต์ศิริ ทองไทย
นายพรเทพ เพ็งจันทร์ดี
นายศรัณย์ เจริ ญภักดี

หมายเหตุ

ลาดับ
1
2
3

ชื่ อ-นามสกุล

หมายเหตุ

สาขาวิชาแฟชั่ นดีไซน์
นางสาวชนิ ดา สี หอม
นางสาวสพรรณมัย ไตรเดชานันท์
นางสาวประกายพลอย ญานจรัส

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

ภาคเรียนที่ 1/2560
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
1
นางสาว ธารารัตน์ พันธุ โอสถ
2
นางสาว สุ ชยา สัตถาวร
3
นางสาว ศิวพร ลังกาพิน
4
นางสาว กัญญาณัฐ บุญเจริ ญ
5
นางสาว เเพรวพรรณ วรรณทวี
6
นางสาว วรันธร พันธุ์สง่า
7
นางสาว ศุภิสรา วาตานาเบ้
8
นางสาว วัชราภรณ์ เล้าสวย
9
นาย ภคภณ มีโภคา
10 นางสาว ธนภา จิตวรธรรม

1
2
3
4

สาขาวิชาการประชาสั มพันธ์
นางสาว หทัยชนก ธัญญาหาร
นางสาว ชนาภรณ์ มหจิตรสัตยา
นางสาว นวพร ปิ ยโชคสกุล
นางสาว ภาสิ นี ต่อโชติ

1
2
3

สาขาวิชาสื่ อสารการตลาด
นางสาว ภัทรนันต์ บุตตะ
นางสาว ชามาดา จงวิบูลย์
นางสาว อริ ษมา ภู่หอ้ ย

หมายเหตุ

ลาดับ
4
5
6
7

ชื่ อ-นามสกุล
นางสาว รังสิ มา เชวงวงศ์
นางสาว กัญญ์วรา วงษ์วานิ ช
นาย ธาดากานท์ เกตุมยุรานรเดชา
นางสาว พัชรี เอี่ยมแพร

1
2
3
4

สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง
นางสาวชลิตา นาคภู่
นางสาวศิริลกั ษณ์ โพธิ พนั ธ์
นางสาวปาณิ สรา เกตุแก้ว
นางสาวปาลิตา ภู่ทอง

1

สาขาวิชาสื่ อสารการกีฬา
นายอรรถพร ภู่เจริ ญ

ภาคเรียนที่ 2/2560
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
นางสาว ธนาภา มัณฑุกานนท์
1
นางสาว ภวรัญชน์ สวนประเสริ ฐ
2
นางสาว ประกายกาญจน์ เนื้ อนิ่ ม
3
นางสาว พัชริ นทร ชุมภูวงค์
4
นางสาว ธิ ดารัตน์ วันดี
5
นางสาว อาภาสิ ริ ศรี เหรา
6
นางสาว เพ็ญกวิน หวังนิ เวศน์กุล
7
นางสาว ศิรินนั ท์ เพิ่มศรี
8
นางสาว ศยามล นภาลัย
9

1
2
3

สาขาวิชาการโฆษณา
นายฌานิ นทร์ รุ จิวิทยากุล
นายณัฐกิตศ์ ชูมณี
นางสาวรัตนาภรณ์ นาเอี้ยง

หมายเหตุ

ลาดับ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่ อ-นามสกุล
นายอักษร นุ่นพันธ์
นางสาวภัทรมณฑน์ พลทะเหี ยร
นางสาวเบญจรัตน์ บุญมากประเสริ ฐ
นางสาวรวิญา จาเริ ญทอง
นางสาวชนากานต์ แก้วประถม
นายชลสิ ทธิ์ ประเสริ ฐสังข์
นางสาวหรรษลักษณ์ เขียวเซ้น
นางสาวฐิ ติมนต์ ยศธรวิบุลกิต์ ิ
นายรพี ชัยดารงฤทธิ กุล
นายธนพล ปรัชญามุนีวงศ์

1
2
3
4

สาขาวิชาการภาพยนตร์ ดจิ ิทัล
นายพชรดนัย ปั ญญาภู
นายอลังการ โสลิกี
นางสาวจารุ วรรณ อุสาหะ
นายจารุ กิตตติ์ ปิ ติสินชูชยั

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

สาขาวิชาวารสารศาสตร์
นางสาวสรนันท์ กองจินดา
นางสาวณิ ชกานต์ อภิชาติ
นายธัญพิษิฐ เลิศปุลินพงศ์
นางสาววิสาร์ กร โพธิ์ ทิพย์
นางสาวทรี ยาเวช ใจธรรมดี
นางสาวพิจิตรา จิระอนุกูล ชัย
นางสาวมนต์ธิดา เวชพราหมณ์
นางสาวมานิ ตตา ศรี สง่าพงศ์
นางสาววิภาดี อินดี
นางสาวภัทรารี ย ์ ไพรบึง
นางสาวปณิ ดา ทองอร่ าม
นางสาววาสนา พลอยมุข

หมายเหตุ

ลาดับ
13
14
15
16
17
1

ชื่ อ-นามสกุล

หมายเหตุ

นางสาวมติมนต์
นายสุ ริโย พรมโชติ
นางสาวจริ ญญาดา สุ ขศรี
นางสาวนิ ชกานต์ วิสูตรตระการ
นางสาวกุลธิ ดา คุณาปราโมทย์
สาขาวิชาสื่ อสารการตลาด
นางสาว ชัชธิ ชา วิเชียรฉาย

คณะเทคโนโลยีอาหาร
ชื่ อ-นามสกุล
ลาดับ
1
นางสาวศศิธร ทิพบุญครอง
2
นางสาวขวัญนภา ดวงสว่าง
3
นางสาวอภิชญาดา ขาวสุ วรรณ์
4
นางสาวอัญชลี สมลา
5
นางสาวคริ สมาส มะลิซ้อน
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับที่
ชื่ อ - สกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1
นายอดิศร แสงเพ็ชร
2
นายมูฮมั หมัดอารี ฟ ดือเระ
นางสาวเมวลี เกตุบุญเรื อง
3

1

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
น.ส.ภัทรวดี มีสวัสดิ์

1
2

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่ องกล
ว่าที่ ร.ต. อนันต์ คารมศิลป์
ว่าที่ ร.ต. ธี รศักดิ์ อัฎฐพรกุล

หมายเหตุ

หมายเหตุ

