
คณะบริหารธุรกิจ

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาการจัดการ

1 นางสาว เกตุวดี ช่ืนเชาวกิจ

2 นางสาว ภิฤดี แซ่ตนั

3 นาย อภิวฒัน์โชค มามีชยั

4 นาย ศตวรรษ ตรุษงาม

5 นางสาว กมลชนก รัตนสุนทร

6 นางสาว กญัตาภา ธารายศ

7 นางสาว สุพิชา สวนสิน

8 นางสาว ฐิรยากานต ์มงคล

9 นาย นฤโชติ เหลือขนั

10 นางสาว ณฐัฐาพร ก าธรเจริญรุ่ง

11 นางสาว อาภาภรณ์ เชียงเเกว้

12 นาย ชาคริต แอนโทน่ี

13 นางสาว อรณิชา แยม้เนียม

14 นางสาว สุธีรา เอ้ือสถาพรชยั

15 นางสาว มณีกาญจน์ พิทกัษก์าญจน์

16 นางสาว วรรณวิสา ศาลางาม

17 นาย ภูมิพฒัน์ จนัทร์เจริญ

18 นางสาว เอมิกา เนตรสุวรรณ

19 นางสาว เกศกนก พุ่มหอม

20 นางสาว ชณญัญา สีสัน

21 นางสาว จุฑามาศ สุขามานพ

22 นางสาว อญัชญา แสวงทรัพย์

23 นางสาว วิภาวรรณ ป่ินสกุล

24 นาย จิรายทุธ บวัอุไร

25 นางสาว ชลธิดา คินธร

รายช่ือนักศึกษาทีไ่ด้รับเกียรติบัตรเม่ือเสร็จส้ินการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560



ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

26 นาย ไตรภพ จนัทะคุณ

สาขาวชิาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

1 นาย ธีรภทัร์ เก้ือรอด

2 นาย บรรยง วฒันะพยงุกุล

3 นาย กษิดิศ อินทนู

4 นาย ภูเบศ ทิพยสุ์คนธ์

5 นาย คมเดช เตชวิโรจน์

สาขาวชิาการจัดการโลจิสติก

1 นางสาวธนนัธร  ลาภมา

2 นางสาวปิยากร  พรพีรวิชญ์

3 นายกนัตินนัท ์ นนัเชียงเครือ

คณะบัญชี

ล าดบั ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

หลักสูตรบัญชีบัณฑติ

ภาคเรียนที ่1/2560

1 นายอคัรวินท ์เครือเหมย

2 นางสาวกิตติกา สังกดักลาง

3 นางสาวยลแข ทองวิลยั

4 นางสาวชุติมา พกุนวน

5 นางสาวกานติมา เกตุไธสง

6 นางสาวปัชนา วดัหอ้ย

7 นางสาวศิริลกัษณ์ เพช็รจนัทร์โท

ภาคเรียนที ่2/2560

1 นางสาว นนัทณ์รัณ ธนินทร์ณพงศ์

2 นางสาว มีนา สายสืบ

3 นางสาว สุธิดา จิตวิริยนนท์

4 นางสาว พณิดา บ ารุงผล



ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

5 นางสาว อโนชา แสนโซ้ง

6 นางสาว ฐิติพร กมลทิพยต์ะวนั

7 นางสาว นฤมล ศรีครซ้าย

8 นาย ชญาณ์นินท ์ทพัพดิ์เรกลาภ

9 นาย บุณวิทย ์ผกามาศ

10 นาย ศตวรรษ ไชยสงคราม

11 นางสาว สุวลี ยอดรัก

12 นาย ธนวฒัน์ จนัทร์หลา้

13 นางสาว นารีรัตน์ วรธงไชย

14 นางสาว ฐิติมา ศรีคิรินทร์

15 นางสาว สุมิตรา พลูเงิน

16 นางสาว อมราพร บวรธรรมทศัน์

17 นางสาว วรณนั วงศโ์สภา

18 นางสาว พรปวี นิยมเเสง

19 นางสาว ณฐัมน ทองเงิน

20 นางสาว มนสันนัท ์เก้ือสมพรกิจ

21 นางสาว เพญ็พิชชา แซ่หลี

22 นางสาว รมิตา สัญจรโคกสูง

23 นางสาว จิตรลดา เมฆพายพั

24 นางสาว ณฎัฐา ประเสริฐสุวรรณ

25 นางสาว สายธาร อุ่นศิริ

26 นางสาว อริญาภา พงษสุ์ระ

27 นางสาว นทัฤทยั โชติวิสุทธ์ิ

28 นางสาว ประภาวดี นอลา

29 นาย พงศกร เมืองรอด

30 นางสาว จิรปรียา ฮึงเสง่ียมธนากร

31 นางสาว พิชชาอร ทองเหมาะ

32 นางสาว ณฐัธิดา ช่างเสนา

33 นางสาว บุญนิตา ฉนัทานุศาสน์

34 นางสาว กญัญาวีร์ พรมวตัร



ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

35 นางสาว ณฐัรดา คุปติชน

36 นางสาว พรวลยั ละมยัเกศ

37 นางสาว ปติญญา อุ่นแกว้

38 นางสาว นูรไอนีม บุหร่ันฉาย

39 นางสาว เมทินี วรรณวิจิตร

40 นางสาวจริญญา ถนอมกาย

41 นางสาว สุธิดา คางชยัภูมิ

42 นางสาว เกมส์สุดา สุขประเสริฐ

43 นางสาว กมลวรรณ จนัทร์ฉาย

44 นางสาวแพรพลอย เดสันเทียะ

45 นางสาว มณีรัตน์ ผิวเอ่ียม

46 นางสาว อาภาพรรณ แสงแกว้

47 นาย ฐิติ ภู่ดว้ง

48 นาย กิตติพศ โสภณ

49 นาย ชยานนัท ์ด้ินสกุล

50 นางสาว สโรบล สุดเจริญ

51 นางสาว ศุภธิดา ณฎัฐาหฤหฎ์

52 นาย วนัชยั จุฬาพรหมเดช

53 นางสาว เจษฎสุดา วงศผ์กา

หลักสูตรบัญชีบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาต)ิ

1  MISS THINLEY ZANGMO

วทิยาลัยนวตักรรมสังคม

ล าดบั ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ภาคเรียนที ่1/2560

1 นางสาว เปรมิกา เวศมะโน

2 นาย พินิจนยั วรรณวงษา

3 นางสาว ภสัราพร มงคลค า

4 นางสาว จารุวรรณ ฤกษวิ์เชียร



ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

5 นางสาว ปัญตา ตนัติคงชาญ

6 นางสาว สุภาพร ซุยดา

7 นาย กิตติคุณ ล่ิมสุวฒันาพงษ์

8 นางสาว ณิชกานต ์จนัทร์ศรี

9 นาย ทวีศกัด์ิ เอ้ียวสุวรรณ

10 นาย วีรภทัร อารีรอบ

11 นาย เกรียงไกร ไตรบุญ

12 นางสาว อาภา มงคลธรรม

13 นางสาว วีณา ปัญญาต๊ิบ

14 นางสาว ณุกานดา นพพะ

15 นางสาว ปรียาภรณ์ ควรชม

16 นางสาว สุรัชวนี เดชยฤทธ์ิ

17 นาย ณฐัพล อุดมวิทยศกัด์ิ

18 นาย วรเมธ บุตรดีสุวรรณ

19 นาย ธงไชย สุดนกัรบ

20 นาย เจษฎา มีสุข

21 นาย ณกฤตย ์จนัทร์ผ่อง

22 นาย จกัรกฤษณ์ ณ บางชา้ง

23 นาย สุวสิน ประทุมเมศร์

24 นางสาว เกศกมล ดิษณะ

25 นางสาว ศดานนัท ์บุญเรือน

26 นางสาว ภทัรากูล จีนจนัทร์

27 นาย ณนภ ม่วงเกล้ียง

28 นางสาว สิริมา ตนัทอง

29 นางสาว วิภาวรรณ เบียร์ดี

30 นาย ธนทั อุ่นอินตะ๊

31 นางสาว ณภชัชา วิศวตุานนท์

32 นางสาว นฤมล พลดอน

33 นาย ธีรยทุธ ทรายสาลี

34 นางสาว ธิดาทิพย ์รัตนวงค์



ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

35 นาย ยทุธการ ไชยพิลา

36 นางสาว รัตติกาล ราชพฒัน์

37 นางสาว กชกร ประมงคล

38 นางสาว ฑุลิกา สีดาว

39 นาย นรภทัร ปล้ึมวงศ์

40 นาย สิทธิธรณ์ หนูจีนจิต

41 นาย กวินท ์อริยะสันติกุล

42 นางสาว ชฎาพร สงค าภา

43 นางสาว นชัชา อิงครัตวรดี

44 นางสาว นพภสัสร นิลเอก

45 นาย ภคพงษ ์นวลแกว้

46 นางสาว รินฤดี แซ่ล้ิม

47 นาย พชร วงษก์ราน

48 นางสาว ฉจัวนนัท ์รจิตานนท์

49 นาย ยศพล คลา้ยพรหม

50 นาย อดิศร ศรีสมพงษ์

51 นาย ยทุธนา หอมยาประทุม

52 นาย พศวตั ธรรมหิรัญชยั

53 นาย กิตติพนัธ์ เเสงอรุณ

54 นาย อภิสิทธ์ิ แสงหิรัญ

55 นาย อดิศกัด์ิ ศรีกุดตุม้

56 นางสาว อมรรัตน์ ใจกระสัน

ล าดบั ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

ภาคเรียนที ่2/2560

1 นางสาว ธมลวรรณ สมหวงั

2 นางสาว ช่อผกา แหวนจีน

3 นาย ณฐัวฒิุ มูลจนัทร์

4 นาย พจณิชา ผ้ึงเล็ก

5 นาย ประเสริฐ หินอ่อน



ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

6 นาย ศุภกร เตชะเกรียงไกร

7 นางสาว วรรณิดา ยวงเทียน

8 นาย จกัรพงษ ์รัตนชยับรรดาล

9 นาย ธนวิชญ ์ลวนานนท์

10 นาย ปิยวชั ส ารวย

11 นาย สยามชาติ อ้ึงเส็ง

12 นางสาว ธารวิมล เปียงใจ

13 นาย จิตตะศกัด์ิ แซ่เตียว

14 นางสาว ชญัญาพทัธ์ รัชตหิรัณยปุ์ระ

15 นางสาว อติพร โอคูโบ

16 นาย ธีรภทัร ภุมกาญจน์

17 นาย อนุสรณ์ แซ่ออ้

18 นาย อภิมุข รจิตานนท์

19 นายวรพจน์  พฒัน์มาศ

20 นาย กิตติพงศ ์หะยดิีง

21 นางสาว ณฐัวดี วฒิุเวทย์

22 นาย รุจิสรรค ์เบญจพรกุลนิจ

23 นาย วิศรุต บุญก าเนิด

24 นาย ณฐัชนน วงษส์วสัด์ิ

25 นางสาว วรรณศิลป์ วรรณก้ี

26 นางสาว เจนจิราภรณ์ หอมสิงทอง

27 นางสาว ณชัชา พิลาทา

28 นาย อนวชั ใจเพชร

29 นางสาว ทรายขวญั ดีมี

30 นาย จิตติ นาคเชียร

31 นางสาว ทิพยเ์กษร พลูชาติ

32 นางสาว สุกญัญา สิทธิวรานนัท์

33 นางสาว กญัญณชั มาสมพงษ์

34 นาย อดิศร สกุลจุฑาทิพย์

35 นาย ศิวกร กิจผดุง



ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

36 นาย นราธิป มุคุระ

37 นาย ณฐัภทัร กิจแสวง

38 นางสาว ปพชัญา ตนัติพนูธรรม

39 นางสาว ปาลิตา เอมกมล

40 นาย พงษศ์ธร บุญซง

41 นางสาว ณฐัภรณ์ ผุดมี

42 นางสาว กนัยารัตน์ เพชรศิริ

43 นาย ปิยวฒัน์ ศรีมณียานนท์

44 นางสาว กรรภิรมย ์สกนธ์ก าแหง

45 นางสาว วณิชชา วรเดชาติวงศ์

46 นายธีรพงศ ์ เดชะพนัธ์

47 นางสาว ณฐัธิตา ชุ่มฤทธ์ิ

48 นาย สรวิชญ ์จินาพนัธุ์

49 นางสาว ฉตัรทิตา ปทุมานนท์

50 นางสาว เบญจมาพร เเซ่โงว้

51 นางสาว ฐิตาภา ถือแกว้

52 นางสาว กนกพร เดือนศิริรัตน์

53 นาย บรรจง ผดุงพฒัโนดม

54 นาย พรสวรรค ์พลสงคราม

55 นาย จิราย ุเรือนสวสัด์ิ

56 นาย ฐิติวฒัน์ สุริยเสนีย์

57 นาย เดชนรินทร์ แสงประพาฬ

58 นาย ธนชยั อารีราษฎร์

59 นางสาว พิชามญชุ์ พรหมมา

60 นาย วิทิตย ์ไหวมา

61 นางสาว เจียรนยั มีสุข

62 นางสาว พชัราภรณ์ พนัธุสงฆ์

63 นาย ธีระ แซ่ตนั

64 นาย เมธาสิทธ์ิ กาญจนะ

65 นาย พงศพิ์ชญ ์ศรีสุขมัง่มี



ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

66 นาย อิทธิพล ใจงามกุล

67 นางสาว สุชาดา มะลิ

68 นางสาว ชรินรัตน์ วงศอ์คัรคุณ

69 นาย ชดัชยั แดงเสน

70 นางสาว ศริญญา เกตุสุวรรณ์

71 นาย เอกพนัธ์ ปัถวี

72 นาย ชวนนัท ์ผิวเหลืองสวสัด์ิ

73 นาย กษิดิส อุดมสุวรรณ์

74 นาย ทศวรรษ บุญแกว้

75 นางสาว สรัญญา พฒัน์นรี

76 นาย ธีรวฒิุ ค  าผ่อง

77 นาย ณฐัภูมิ วรรณลี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ล าดบัที่ ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

1 นายศตวรรษ  เอกตระกูล

2 นางสาวศุภวรรณ  พวงทอง

3 นายอนุชา  เปรมวิชยั

4 นางสาวผาณิตา  แสงสุวรรณ

5 นายจกัรพนัธ์  เลขะแสง

6 นางสาวสายทิพย ์ ใจเพช็ร

7 นายอดิศร  วรรณกิจดิลก

8 นายชชัพงศ ์ หมัน่หาดี

9 นาย เตชธร ลิขิตจินดา 
10 นายอ าพล  มุ่งธญัญา
11 นายเขมทตั  ฉตัรพฒันากูล
12 นางสาววราภรณ์  กรวยเงิน

13 นางสาวกญัจน์ณฏัฐ์ พฤฒยางกูร

14 นายณฐัวฒิุ  ธรรมสนิท

15 นางสาวจตุพร  มุสิกะวนั

16 นายชูโชค  ธนกุลสมบติั
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17 นายพสธร  เช่ียวเอ่ียมวฒันา

18 นางสาวธญัญาภทัร์  บุญมัน่

19 นายณฐันยั  เฉลิมศกัด์ิ

20 นางสาวหทยัพชัร  อภิชยากุล

21 นายภากร  รักษก์ุล

22 นายญาณากร  ขอนแก่น

23 นายธีรพงศ ์ วงัอินตา

24 นายชานน  ทิวแพ

25 นายโฆษิทศ ์ มัน่ยิม้

26 นายธนพล  อรัญญกูลกาญจน์

27 นางสาวทิพยสุ์ดา  จนัทร์ฉาย

28 นางสาวปุญชรัสม์ิ  สุวิเศษศกัด์ิ

29 นางสาวกชกร  อุดมศิลป์

30 นายเอกวสัส์ ปุญญบุษกร

31 นางสาวณฐาพชัร์  วิจิตร์พรปัญญา

32 นางสาวสิณีวลัยา  เพชรเสนา

33 นางสาวเมธินี  กลัยาเลิศ

34 นายภรัณธรณ์  วรินคุณาณกรณ์

35 นางสาวปวีณา  ออ้มนอก

36 นายสุทธิพงษ ์ ผีงผาย

37 นายธนพฒัน์  ถิรวฒัน์ด ารงกุล

38 นายสิรวิชญ ์ ตนัฑวรักษ์

39 นายชวิน  ศรีสด

40 นายภูรี พฒันะภูมิ

41 นายศุภดุลย ์ สุภาพวิบูลย์

42 นายภูมิวฒัน์  พวงสมบติั

43 นางสาวรักชฎาธาร  สุภานนัท์

44 นายคมสัน  มงคลพิเศษ

45 นางสาวนิศากร  พิมพศิ์ริ

46 นางสาวนิลาวลัย ์ ประกอบธรรม
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47 นายภูชิต  เฟืองสุวรรณ

48 นางสาวเกษสุดา  ขนุทวี

49 นางสาวณฐัณิชา  ชว้นปรีชา

50 นายธรรมนิตย ์ ไพบูลย์

51 นางสาวอาทิตยา  จนัทรัตนกมล

52 นางสาวจิราย ุ อุดมเพญ็

53 นายจิราย ุ กลดัทรัพย์

54 นางสาวกุญชภ์สัส์  กุลทยาวฒัน์

55 นางสาวศิริธร ดวงวาระ 

56 นางสาวปิยวดี  คงศรีอ่อง

57 นายสธนศกัร  แซ่อ้ึง

58 นายวรเดช  สาราพนัธ์

59 นายณฐัพงษ ์ ยพุฒัน์

60 นายคมเดช  ด่านศกัด์ิชยั

61 นางสาวธญัธร  เจือใจ

62 นางสาวปิยนาถ  อุ่นภกัด์ิ

63 นายวรพงษ ์ พฒันไพบูลย์

64 นางสาวรวิภา  ศรีสุภคั

65 นางสาวชนิกา  เมธปรีชากุล

66 นายจกัรธนา  ผ่องเผือก

67 นายธวชัชยั  สมงาม

68 นางสาวพิมพข์วญั  สิงคาน

69 นายณฐัภทัร นวลศรี

70 นายบุญญาฤทธ์ิ วนัสุข

71 นายวชัรินทร์  สมพงศ์

72 นางสาวกรรณิการ์ ไชยยา

73 นายธนพล  พรหมมณี

74 นายชานนัท ์ ทรัพยเ์ครือญาติ

75 นายศราวธุ  พลูเกิด

76 นายชานุพฒัน์  ภากรศิริวงศ์



ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

77 นางสาวนภณฐั  ค  าชาย

78 นางสาวสุธิตา  แกว้แหวน

79 นางสาวพทุธพร  วรคนอง

80 นายสหวชัร์  กุลโชควณิช

81 นางสาวอิษยา  ตั้งวณิชยา

82 นางสาวนาถวีณา ดอกไมเ้พญ็

83 นายรณวฒิุ ไชยนวล

84 นางสาววรนุช  แซ่ม่า

85 นางสาวสรีญา  เชาวน์วิทยา

86 นางสาวรสริน  ศรีเจริญ

87 นายชาญวิทย ์รุ่งร าพรรณ

88 นางสาวศุภนาถ  แขง็ขนั

89 นายอลงกรณ์  ศรีบุศกร

90 นายวรปรัชญ ์ เพชรอุดมรัศมี

91 นายวรัญชิต  แจง้กระจ่าง

92 นางสาวอภิญญา  ยงัแยม้

93 นางสาวกนกวรรณ  เพช็รล่อเหลียน

94 นายวิชญะ  จิวะกุล

95 นางสาวโยษิตา  อุบลวตัร

96 นางสาวจิตรลดา  สงเหมือน

97 นายตะวนั  เลสัก

98 นายฐิติกร  โพธ์ิโต

99 นายทิวตัถ ์ ชุมคง

100 นางสาวอารีรัตน์ แซ่ซัว่

101 นางสาวชนมนิ์ภา บ าเพญ็แพทย์

102 นายพีระ  จงเลิศจรรยา

103 นายสาธิต  เกตุแกว้

104 นาย รุจวชัร สิริโสภณวรกุล 

105 นายนพวิชญ ์ มีสมสิบ

106 นางสาวจุฑามณี  แซ่ซ้ิม
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107 นางสาวปิยนุช  วิไลจิตเลิศ

108 นายธนวฒัน์  รักวิเศษ

109 นางสาวมทัริยา  เดชป้องหา

110  นางสาวจิราภา สุธงษา

111 นายพชัรพล  ยศยิง่

112 นายอษัฎายทุธ โกมลสุทธ์ิ

113 นายเจติษฐา ศรีมงคล

114 นายธนสัสญญ ์ ทองแปลกมยเุรศ

115 นาย วนัเฉลิม ประพนัธ ์

116 นางสาวนิรมล  กาญจนเสถียร

117 นางสาวลกัษคุณ  ศรีประภา

118 นายณฐักิตต์ิ  อ  ่าสกุล

119 นายกฤษฎา  ล ้าเลิศ

120 นางสาวไอลดา  ทาเฮือน

121 นางสาวปรารถนา  ขยายวงศ์

122 นางสาวกญัญาวีร์ เบา้เช้ือ

123 นายจกัรพนัธ์   ชยัสอาด

124 นายพรชยั  ไพรวลัย์

125 นายพรเทพ  บุญตามช่วย

126 นางสาวกนกทยั  ธนะวงั

127 นายดลวฒัน์  ทองเมือง

128 นายอนวชั  วรดิษฐ์

129 นางสาวจิดาภา  แก่นจนัทร์

130 นายปวริศร  วู

131 นายพตัรสุระ  แสงทอง

132 นายธนดล  ขจรกิตติยทุธ

133 นายคธานนท ์ ไทยประดิษฐ์

134 นายอนุยทุธ  สุขสบาย

135 นายวีรชา  หวงัธนะรุ่ง

136 นายตอ้งพงศ ์ ไทยนิยม
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137 นางสาวศุภิสรา  สมนวล

138 นายศิวกร  เจริญร่าง

139  นางสาวพชัรมิญญา สัตยารักษ์

140 นางสาวพชัรินทร์  อ่ิมเอม

141 นางสาววรกานต ์ กอ้นนาค

142 นางสาวภคัธนญั  ไกรสุวรรณสาร

143 นายทศพล  หาญพิพฒัน์พงศา

144 นางสาวปัณฑารีย ์ เช่ียวชาญ

145 นางสาวจารุวรรณ  ยิม้แสง

146 นางสาวนนทวรรณ  โพไพบูลย์

147 นายศรัณย ์ยอดค า 

148 นายอภิวฒัน์  จินดา

149 นางสาวจีราภรณ์ บาลคล่ี

150 นายฐปกรณ์  โชติรัตน์

คณะดจิิทัลอาร์ต

ล าดบั ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต

1 นางสาวอริสรา  สุทธิพฒันกิจ     

2 นางสาวสมิตา ท าทนั

3 นางสาวนิภาวรรณ  เรืองโรจน์แข

4 นายอศันี ศรีกิจวิไลกุล

5 นางสาวช่อผกา ทองค า

6 นางสาวแพรวพรรณ  นุตเวช

7 นายพรกวิษย ์ อินทรไพศาล

8 นางสาวธนชัชา  จงมีเพียร

9 นางสาวชรินทร  จิตโชติ

10 นายสิทธิศกัด์ิ  อน้กรูด     

11 นางสาวรุ้งนภา  พ่ึงไทย       

12 นายภูวดล  เจด็พิมาย      
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13 นายภาณุ มุย้จัน่

14 นายวฒิุชยั  พงศพ์นัธุ์

15 นางสาวชนิสา แกว้เสมา

16 นายวิทวสั  สุระพร      

17 นางสาวปรมาภรณ์ มาดีประเสริฐ

18 นางสาวชญาณี เด่นเหมือนวงศ์

19 นางสาวกนกพร  ตองอ่อน

20 นางสาวแพรวพรรณ  แซ่ปึง

21 นายกิตติคุณ  สมราษี

22 นางสาวปรีชญา  พรหมดีสาร

23 นายชยพล  ทวีอภิรดีวรากุล

24 นางสาวพรวิมล  ทศัไนยเธียรกุล    

25 นางสาวณิชา สัพโส

สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค

1 นางสาวณพิชญา  งามธรณกิจ

2 นางสาวนพสัร  โปตระนนัท์

3 นายศิรสิทธ์ิ  เศวตพรหม

4 นายวชัรพล  ปัญญาพิทกัษก์ุล

5 นางสาวสิริญญา  ชูวรเวช

6 นางสาวพรนภสั  ภทัรศิริกุล

วทิยาลัยนวตักรรมดจิิทัลและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ล าดบั ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

ภาคเรียนที ่1/2560

สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

1 นาย จิรภทัร สร้อยสิน

2 นาย อานิก เวพาสยนนัท์
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สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค์

1 นางสาว วณัณิตา เชิงชั้น

2 นางสาว นพิษฐา ราศรีสวสัด์ิ

3 นาย วิชญภ์าส เนียมเจียม

4 นางสาว ศรุตา วงษพิ์นิจ

5 นางสาว วิภาดา บุญเกิด

6 นางสาว ศศิมา เมธีภทัรกุล

7 นางสาว ธิรันยา ศรีทาพกัตร์

สาขาวชิาระบบสารสนเทศวสิาหกิจ

1 นาย เดชฤทยั วงษอิ์นตา

สาขาวชิาสารสนเทศการลงทุน

1 นาย อศัวิน ดีประหลาด

2 นาย วนัเฉลิม ศรีสองเมือง

3 นางสาว ธนาภรณ์ แยม้ปราศยั

4 นาย วศลัยณฐั อารีรักษ์

5 นางสาว สุวนนัท ์คงไทย

6 นางสาว ธญานี รอดพนัชู

7 นางสาว ชนากานต ์นณัทปภากร

8 นางสาว ยลดา สนมศรี

9 นาย ดรงคก์ร พ่ึงเฮง

10 นาย ธนกร รามสูต

11 นางสาว สุทธิดา ณ พิกุล

12 นาย เตชนิธิ จนัทร์เกษ

13 นางสาว หทัยา เพ่ือนงาม

14 นาย รัตนากร ตั้งพทุธรักษ์

15 นาย นราพนัธุ์ เครือพานิช
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ภาคเรียนที ่2/2560

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

1 นายปรัชญากร เลวนั

สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

1 นาย ธีรพล พรมนอ้ย

2 นางสาว พทุธสอน วงศภู์ทอน

3 นาย เอกชยั แซ่ยา่ง

4 นาย สุรวฒิุ แซ่เอียว

5 นาย เฉลิมชยั ลิมปพนาสิทธิ

6 นาย ธงชยั เหล่าวีระกุล

7 นางสาว รัชณีกร ท่ีรัก

8 นางสาว พิมผกา ซอสูงเนิน

9 นางสาว สุวนนัท ์โสมโสรส

10 นาย ณฐัยศ ขวญัค า

11 นาย ปฎิภาณ พิชยัไพบูลย์

12 นางสาว วลัลดา อว้นเตม็

13 นาย กิตติศกัด์ิ เพ่ิมสิริอุดมฤกษ์

14 นาย ชลชลิต เทพไกรลาศ

15 นาย พลวฒัน์ ศรีวงคเ์ลียง

16 นาย ปิติกร ปุญญนิรันดร์

17 นาย พีรณฐั โกวิทพิสิฐสกุล

18 นาย ศิวกร นิจอนนัต์

19 นาย ณฐัชยั นางาม

20 นางสาว ปัทมาภรณ์ บางคา้

21 นาย ธนพล อินอุไร

22 นางสาว นิรดา องักาบแกว้

23 นาย ธาราดล สังขช่์วย

24 นาย ทวีวฒัน์ ไกรคุณ

25 นาย ทรงสิทธ์ิ วงษท์องดี
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26 นางสาว เพญ็ผกา มากบุญ

27 นาย ภูวดล วีระเสริฐนิยม

28 นางสาว กุลรัตน์ เหลืองประเสริฐ

29 นาย ณฐพล ดาวเรือง

30 นางสาว พชัรพร วิรุณพนัธ์

31 นาย ชนน อคัรผลไพศาล

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดยี

1 นางสาว เนตรดาว เนืองแกว้

2 นาย ศุภกฤต ชะภูมิ

3 นาย อนุรักษ ์มางเขียว

4 นาย พรีษฐ์ สุมานสั

5 นาย จกัริน โรจนยั

6 นาย กิตติพนัธ์ จ  าพานิชย์

7 นาย สวิตต ์ตนัสง่า

8 นาย นพดล ยนืยงสวสัด์ิ

9 นาย สรวิศ พงษพิ์ทกัษวิ์เศษ

10 นาย ฐิตินนท ์รุ่งไพรวนั

11 นาย ชยัอนนัต ์เยาวสันต์

12 นาย ธนวิทย ์จนัทร์โต

13 นาย สุรพงศ ์ศรีคิรินทร์

14 นาย กิตติศกัด์ิ ต่อสุวรรณ

สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค์

1 นาย ยทุธชยั โพธิราชา

2 นาย พงษด์นยั สมบูรณ์

3 นางสาว จิรัชญา กลัน่กล่ิน

4 นาย กนก พลูสวสัด์ิ

5 นาย สุทธิรักษ ์ทองทิพย์

6 นาย ธีร์วรา เพชรรัตน์



ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

7 นางสาว จรรยพร กลดัธนงั

8 นาย คณพฒัน์ แบ่งกุศลจิต

สาขาวชิาระบบสารสนเทศวสิาหกิจ

1 นาย พงศกร ศรแสง

2 นาย นภดร รักษาพราหมณ์

3 นางสาว จิราพร ปัญญาวงศ์

4 นาย อนนัตสิทธ์ิ วงคสี์ดา

5 นางสาว ภฐัชญา ภทัรเรืองชยั

6 นางสาว ผกากรอง เกตุสุริวงษ์

7 นางสาว พนัธ์กานต ์ทศเเสนสิน

8 นาย วรัตถ ์ยงใจยทุธ

9 นาย กิราธร นิรามยัธรรมกร

10 นางสาว จีรนนัท ์ปินะดวง

11 นางสาว วรวลญัช ์มาชู

12 นางสาว จนัทิรา ทวีพรกุล

13 นางสาว ภณัฑิรา มะโนชยั

14 นาย ปวีณ กสานต์ิศรี

15 นางสาว อรบุษป์ แมนผดุง

16 นางสาว ฐิติมา เพช็ร์แดง

17 นางสาว วิภาพร คงเจริญ

18 นาย ธนภทัร กองสีสังข์

19 นาย เตชินท ์จงศิริวรรณชยั

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศการลงทุน

1 นางสาว พิชญสุ์ชา ตรึกตรอง

2 นางสาว วารุณี มูลอตั

3 นางสาว สุพิชฌาย ์ไกรสินเดชสกุล



ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาสารสนเทศการแพทย์

1 นาย พสธร จุฑารัตน์

2 นาย เทพรังสรรค ์พฒันกุล

3 นางสาว อินธุอร กุลาสา

4 นางสาว ภูษณิศา นพคุณ

5 นางสาว ขวญัดาว สิทธิขวา

6 นาย ณฐัวฒิุ รักษาชนม์

7 นางสาว ณฐัริกา เวฬุวนารักษ์

8 นาย ปิติสุข อทัธยศ

9 นางสาว พรรณอร ภิรมยว์งษ์

10 นาย เกียรติศกัด์ิ ชยัมีแรง

11 นาย อจัฉริยะพล ฉิมพลี

12 นาย ชนาธิป ใยไหม

13 นางสาว ปาริชาติ ช่ืนเจริญ

14 นางสาว กาญจน์ณภทัร เกรียงไกร

15 นางสาว วิชชุลดา ภูทิพย์

16 นางสาว จินห์จุฑา ปัญญาดี

17 นาย พิชยะ แสงงาม

18 นาย จิรเมธ ยอดหนู

19 นาย วรัตม ์ศรไพบูลย์

วทิยาลัยการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย

1 นาย กมัปนาท คูสมส่วน

2 นาย สมิทธ์ พชันะสม

3 นาย นรุตม ์เอกแสงกุล

4 นาย นนัทยศ หนัจนัทร์

5 นาย ศุภกิจ บู่แยม้

6 นาย พิเชฐ เจตน์จงใจ



ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

7 นาย พิริยะพงศ ์อุชชิน

8 นาย ภคัพล พิพิธภกัดี

9 นาย คณิศร หนูเซ่ง

10 นาย วิทวสั จนัทร์เกิด

11 นาย วรพล พญาค า

12 นาย ณฏัฐพล กาญจน์ชูฉตัร

13 นาย ณฐัดนยั สุทธิวรา

14 นาย บุณยกร บุณยะกุล

15 นาย ณฐัรัฐ ศรีศร

16 นาย ทรงศกัด์ิ เบา้นาค

17 นาย สรวิศ ธุระพนัธ์

สาขาวชิาออกแบบภายใน

1 นางสาวณฐัญา อุดมศิลป์

2 นางสาวศศธร จนัทรี

3 นางสาวจิราวรรณ สุภาพ

4 นางสาววรัญญา โภคาสัมฤทธ์ิ

5 นายภฒัน์ บุญดีเจริญ

6 นางสาวกญัญาณฐั วรากรสกุลกิจ

7 นางสาวอิสราภรณ์ รัตนจารุวฒัน์กุล

8 นางสาววิไลรัตน์ กิจสมศกัด์ิ

9 นางสาวจีรวฒัน์ มานะโรจน์

10 นางสาวมณัฑนา ธนพิพฒันศิริ

11 นางสาวสุภาภรณ์ พวงมาลยั

12 นางสาวณฐ ตนัเรืองศรี

13 นางสาวมาริสา ดอนยงัภยั

สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์

1 นาย ณฐัธนิน เจียรวนนท์

2 นางสาว ชุติกาญจน์ วิจิตรเวชการ



ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

3 นางสาว วิลิตา แซ่พวั

4 นาย เอกนรินทร์ วงษป์ระสงค์

5 นางสาว วรรณรัตน์ จรูญสุขสิริ

6 นางสาว นงนภสั ตั้งกุญแจทอง

7 นางสาว ชลิตา โอสถจนัทร์

8 นางสาว เกสรา ปุญญวฒันะ

9 นาย ธนกร พิมพน์อ้ย

10 นางสาว พิมพช์นก แซ่ล้ิม

สาขาวชิาออกแบบผลิตภัณฑ์

1 นายพรภวิษย ์ สันติธรรมนนท์

2 น.ส.เอริกา  แสงโชติ

3 นายเพชร  เตม็สุข

4 น.ส.ศิริยา  จนัดี

5 นายปารเมศ  เอ้ืองชูถ่ิน

6 น.ส.พีระญาณ์  เตง็เชียรชยักุล

7 นายวิมุตติ   ศิริธนะ

8 น.ส.บุณยานุช  ทองเอกสิทธ์ิ

9 น.ส.วิมลศิริ  อภิพรสกุล

10 น.ส.ศิริภรณ์  พนูศิริ

11 น.ส.ชุติมณฑน์  เอ่ียมสอาด

12 นายจิรันธนิน  ตะยงัคะกนก

13 นายชนธชั  ยิม้มงคล

14 นายปรมตัถ ์ ปริมาณ

15 นายภานุพงศ ์ ถนอมปัญญารักษ์

16 นายปรานตศิ์ริ  ทองไทย

17 นายพรเทพ  เพง็จนัทร์ดี

18 นายศรัณย ์ เจริญภกัดี



ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาแฟช่ันดไีซน์ 

1 นางสาวชนิดา สีหอม

2 นางสาวสพรรณมยั ไตรเดชานนัท์

3 นางสาวประกายพลอย  ญานจรัส

วทิยาลัยนิเทศศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

ภาคเรียนที ่1/2560

สาขาวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์

1 นางสาว ธารารัตน์ พนัธุโอสถ

2 นางสาว สุชยา สัตถาวร

3 นางสาว ศิวพร ลงักาพิน

4 นางสาว กญัญาณฐั บุญเจริญ

5 นางสาว เเพรวพรรณ วรรณทวี

6 นางสาว วรันธร พนัธุ์สง่า

7 นางสาว ศุภิสรา วาตานาเบ้

8 นางสาว วชัราภรณ์ เลา้สวย

9 นาย ภคภณ มีโภคา

10 นางสาว ธนภา จิตวรธรรม

สาขาวชิาการประชาสัมพันธ์ 

1 นางสาว หทยัชนก ธญัญาหาร
2 นางสาว ชนาภรณ์ มหจิตรสัตยา
3 นางสาว นวพร ปิยโชคสกุล
4 นางสาว ภาสินี ต่อโชติ

สาขาวชิาส่ือสารการตลาด 

1 นางสาว ภทัรนนัต ์บุตตะ

2 นางสาว ชามาดา จงวิบูลย์

3 นางสาว อริษมา ภู่หอ้ย



ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

4 นางสาว รังสิมา เชวงวงศ์

5 นางสาว กญัญว์รา วงษว์านิช

6 นาย ธาดากานท ์เกตุมยรุานรเดชา

7 นางสาว พชัรี เอ่ียมแพร

สาขาวชิาส่ือสารการแสดง

1 นางสาวชลิตา นาคภู่

2 นางสาวศิริลกัษณ์ โพธิพนัธ์

3 นางสาวปาณิสรา เกตุแกว้

4 นางสาวปาลิตา ภู่ทอง

สาขาวชิาส่ือสารการกีฬา

1 นายอรรถพร ภู่เจริญ

ภาคเรียนที ่2/2560

สาขาวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์

1 นางสาว ธนาภา มณัฑุกานนท์

2 นางสาว ภวรัญชน์ สวนประเสริฐ

3 นางสาว ประกายกาญจน์ เน้ือน่ิม

4 นางสาว พชัรินทร ชุมภูวงค์

5 นางสาว ธิดารัตน์ วนัดี

6 นางสาว อาภาสิริ ศรีเหรา

7 นางสาว เพญ็กวิน หวงันิเวศน์กุล

8 นางสาว ศิรินนัท ์เพ่ิมศรี

9 นางสาว ศยามล นภาลยั

สาขาวชิาการโฆษณา

1 นายฌานินทร์  รุจิวิทยากุล
2 นายณฐักิตศ ์ ชูมณี
3 นางสาวรัตนาภรณ์   นาเอ้ียง



ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

4 นายอกัษร  นุ่นพนัธ์
5 นางสาวภทัรมณฑน์   พลทะเหียร
6 นางสาวเบญจรัตน์   บุญมากประเสริฐ
7 นางสาวรวิญา   จ  าเริญทอง
8 นางสาวชนากานต ์   แกว้ประถม
9 นายชลสิทธ์ิ    ประเสริฐสังข์

10 นางสาวหรรษลกัษณ์    เขียวเซ้น
11 นางสาวฐิติมนต ์   ยศธรวิบุลกิต์ิ
12 นายรพี    ชยัด ารงฤทธิกุล
13 นายธนพล    ปรัชญามุนีวงศ์

สาขาวชิาการภาพยนตร์ดจิิทัล

1 นายพชรดนยั  ปัญญาภู

2 นายอลงัการ  โสลิกี

3 นางสาวจารุวรรณ  อุสาหะ

4 นายจารุกิตตต์ิ  ปิติสินชูชยั

สาขาวชิาวารสารศาสตร์ 

1 นางสาวสรนนัท ์ กองจินดา

2 นางสาวณิชกานต ์ อภิชาติ

3 นายธญัพิษิฐ  เลิศปุลินพงศ์

4 นางสาววิสาร์กร  โพธ์ิทิพย์

5 นางสาวทรียาเวช  ใจธรรมดี

6 นางสาวพิจิตรา  จิระอนุกูล ชยั

7 นางสาวมนตธิ์ดา  เวชพราหมณ์

8 นางสาวมานิตตา  ศรีสง่าพงศ์

9 นางสาววิภาดี  อินดี

10 นางสาวภทัรารีย ์ ไพรบึง

11 นางสาวปณิดา  ทองอร่าม

12 นางสาววาสนา  พลอยมุข



ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

13 นางสาวมติมนต ์

14 นายสุริโย  พรมโชติ

15 นางสาวจริญญาดา  สุขศรี

16 นางสาวนิชกานต ์ วิสูตรตระการ

17 นางสาวกุลธิดา  คุณาปราโมทย์

สาขาวชิาส่ือสารการตลาด 

1 นางสาว ชชัธิชา วิเชียรฉาย

คณะเทคโนโลยอีาหาร

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาวศศิธร ทิพบุญครอง

2 นางสาวขวญันภา ดวงสวา่ง

3 นางสาวอภิชญาดา ขาวสุวรรณ์

4 นางสาวอญัชลี สมลา

5 นางสาวคริสมาส มะลิซ้อน

วทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์

ล าดบัที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา     

1 นายอดิศร แสงเพช็ร

2 นายมูฮมัหมดัอารีฟ ดือเระ

3 นางสาวเมวลี เกตุบุญเรือง

สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  

1 น.ส.ภทัรวดี มีสวสัด์ิ

สาขาวชิา   วศิวกรรมเคร่ืองกล

1 วา่ท่ี ร.ต. อนนัต ์ คารมศิลป์

2 วา่ท่ี ร.ต. ธีรศกัด์ิ  อฎัฐพรกุล




