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คณะบริหารธุรกิจ

ภาคเรียนที ่1/2561

ล าดบัที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาการจัดการ

1 นายนนทน์ภสั อินทุวร

2 นาย จกัรี ศรีภากร

3 นาย วิทวสั ผูธู้ป

4 นาย ปฎิภาณ โตโฉม

5 นางสาว ณิชาพร สนนา

6 นางสาว ศิริมล งามตรง

7 นางสาว ชลทิภา อภิรัตนานนท์

8 นางสาว ปวีณา อิทสิโรเวช

9 นางสาว จินดารัตน์ มณีเติม

10 นางสาว พิลาสินี ค  ้าชู

11 นางสาว พริมา ด ารงรถการ

12 นางสาว นิธิพร อ่ิมจิตร

13 นางสาว นภสัวรรณ ดาวเรือง

14 นางสาว สุภาศิริ ค  ามูล

สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

1 นางสาว วิลาสินี จิตจ านง

2 นางสาว ภรภทัร ทิสาลี

3 นางสาว เฟ่ืองฟ้า ยนืยงคีรีมาศ

ภาคเรียนที ่2/2561

ล าดบัที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาการจัดการ

1 นางสาวนุชจรี แซ่ตนั
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ล าดบัที่ ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

2 นายนนทวฒัน์ วงษสุ์วรรณ

3 นางสาวญานิกา ล ่าบุญลาภ

4 นางสาวทิฆมัพร หาญปราบ

5 นางสาวนานา ภาณุบ ารุงพงศ์

6 นางสาวเจนจิรา สุขสุวรรณ

7 นางสาวณฐัศรัณย ์จนัทรมงัคละศรี

8 นายณฐัพล ค  าตั้งหนา้

9 นางสาวโยษิตา นนัทภูษิต

10 นายขจรวฒัน์ ข  าศรีพนัธุ์

11 นางสาววีรยา ฉายาบรรณ์

12 นางสาวณฐัพร ตรงดี

13 นายนพพร สงวนวฒันาการ

14 นายกิจไตรรัตน์ กุศล

15 นางสาวธญัญาภรณ์ คนึงวิริยะกุล

16 นายภูธเนศ กนัเสนาะ

17 นายชยัจิตต ์หิตพจน์

18 นาย ทตัพงศ ์อรัญภูวนารถ

19 นางสาวณฐัณิชา ทา้วไทย

20 นางสาวอทิตยา นาเมืองรักษ์

21 นางสาวแกว้กานต ์พงษป์ระสิทธ์ิ

22 นางสาวประภาภร เพช็ร์ทอง

23 นางสาวภทัร์ธิรา จนัทรัตน์

24 นางสาวภรภทัร ปิยวชัภาสุ

25 นางสาวเบญจามาศ ติดยงค์

26 นางสาวชณิกา ทวีนุช

27 นางสาวกมลรส ภุชงคสิ์นธ์

28 นางสาวณ.ศิตา อิญญาวิเลิศ

29 นางสาวสุทธิดา ทองตะกุก

30 นางสาวกลอยใจ พงษจ์นัทร์
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31 นางสาวณฐัสุดา บุญทิม

32 นางสาวเกตุสิรินทร์ ดีไสว

33 นางสาวศรตนนัท ์โชติชินเชาว์

34 นายจิรภทัร ทองแยม้

35 นางสาวสิริขวญั ระวาดชู

36 นางสาวณฐักญัญา สุขเรือน

37 นางสาวภทัรลภา แดงจ๋ิว

38 นางสาวชิดชนก ไชยชนะ

39 นายศรุต เจริญดีทรัพยสิ์ริ

40 นางสาวศิริญาธร จนัตะ๊

41 นางสาวรุ่งนภา พึงประสพ

42 นางสาวนนัทชัพร ทองบริสุทธ์ิ  

43 นางสาวอชัราพร พาพทุธ

สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

1 นางสาวธญัจิรา เจษฎาวรางกูล

2 นางสาวป่ินแกว้ อุทยั

3 นายธีรชยั สายทอง
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คณะบัญชี

ภาคเรียนที ่1/2561

ล าดบัที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

หลักสูตรบัญชีบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาต)ิ

1 นางสาว ซูเฮนี จนัทร์สวา่ง

2 MR. CHEN CHEN

3 MISS YUEXIAOZHOU YU

4 MR. YICHENG FAN

5 นางสาว อญัมณี ศรีสุภาพ

6 นางสาว พิมพอ์ปัสร จิตติชานนท์

7 นางสาว นฐักานต ์การีรส

8 MR. UGYEN TASHI DORJI
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หลักสูตรบัญชีบัณฑติ

1 นางสาวเพชรภาพรรณ ทรัพยผ์า้พบั

2 นางสาวอุม้บุญ มาดีประเสริฐ

3 นางสาวณิชกมล ธนวฒัวิบูล

4 นางสาวบญัฑิตา ลาสอน

5 นางสาวทิพอกัษร จนัทร์เขียว

6 นายวชิรญาน์ ภู่ทอง

7 นางสาวโสภิดา แสงเงิน

8 นางสาววรรณวณชั คงอุดมทรัพย์

9 นางสาวสุทธิดา ชูวงศ์

10 นางสาวสิรินาถ ธนนัทว์งศ์

11 นางสาวกุลธิดา แดงสิงห์

12 นางสาวอรอุมา วงศอ์นุ

13 นางสาวณชัธญัญญ์า เต่นิธิวชัรสกุล

14 นางสาววริษฐา นามา
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15 นางสาวอนันา ไชยวิโน

16 นางสาวธญัวดี แสนกลา้

17 นายปฏิภาณ ฝึกฝน

18 นางสาวพชัรพร เหมือนสิงห์

19 นางสาวสุธิดา ลอยฟู

20 นางสาวไอมีณยา พิลาจนัทร์

21 นายณฐัพล ประทุมทอง

22 นางสาวประภสัสร ฉตัรพฒันากูล

23 นางสาวณิชกมล บุษผล

24 นางสาวณฐัชยา วิเศษสุนทร

25 นางสาว สุทธินี โมระพงษ์

26 นางสาวพรพิมล สมประยรู

27 นางสาวลลิสา สุวรรณรัตน์

28 นางสาววนิสา ป้ันปรือ

29 นายธนกร พว่งแพร

30 นางสาวนวรัตน์ โคกระบินทร์

31 นางสาวอุไรพร ค  าผุย

32 นางสาวปณิตา รัตนคุณศาสตร์

33 นางสาวณฐัฐินนัท ์สุวรรณพฒุ

34 นายบุณยกร แพงสวสัด์ิ

35 นางสาวกญัญว์รา ทุมพร

36 นางสาวชญานี รอดไพ

37 นายหสันยั แตงกระโทก

38 นางสาวกญัญพชัร์ นอ้ยยนิูตย์

39 นางสาวภทัรินนัท ์ผสมวงศ์

40 นางสาวภูรดา อวยพร

41 นางสาวพรพิมล ทองทิพย์

42 นางสาวสินีนาถ เขียวจีน

43 นางสาวสุภสัสรา พลูสวสัด์ิ
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44 นางสาวกุลวดี ศรีสังขสุ์ข

45 นางสาวปรียาพร ดอนอ่อนเบา้

46 นางสาวสิริกญัญา แจ่มใส

47 นางสาวกฤชษา พิมลศิริ

48 นางสาวปิยะบุตร เผ่าพนัธุ์สร

49 นางสาวนิรัชฌา เชิดแสง

50 นางสาวสุรียพ์ร เเกว้พลู

51 นาย ธวชัชยั สุวรรณฤทธ์ิ

52 นาย เอกอนนท ์รัชตวงศส์กุล

54 นางสาวมนธิชา มีสมานพงษ์

55 นางสาวอญัมณี ธนัทมาตร

56 นางสาวนรีภทัร อตัตะพนัธ์

57 นางสาวมญัชุกานต ์รักษาศรี

58 นาย ปุณณชยั วิภาวีรอญัชลีกุล

59 นางสาวอนุสรา ขนัทอง

60 นางสาวนนัทิกานต ์สุขไดพ่ึ้ง

61 นางสาวนิตยา สมพ้ืน

62 นางสาว วรัญญา งามตะกุ

63 นางสาวอริสรา เด่ียวประเสริฐ

64 นางสาวปฏิมาภรณ์ ชูแกว้

65 นางสาวผ่องสิริ ชะนะ

66 นางสาวตรีสุคนธ์ โลทะกะ

67 นางสาว ปัณฑิรา จิตวิริยนนท์

68 นางสาวเบญจวรรณ นามลทิพย์

69 นางสาววชิราพร เล็กวิญญาณ

70 นางสาวศุภรัตน์ ศกุนตะเสฐียร

71 นายสมภพ สุวรรณโชติ

72 นางสาวศศิพิมพ ์พฒัน์สนิท

73 นายวิวฒันา บุตรอากาศ
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74 นายจิรทีปต ์จนัทร์ขจรชยั

75 นางสาวจรรยวรรธณ์ จนัทร์ประทุม

76 นางสาวปิยนุช วงศเ์ดชนาม

77 นางสาวจิวรารัตน์ แกว้เอียด

78 นางสาวปนดัดา โมมขนุทด

หลักสูตรบัญชีบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาต)ิ

1 MISS ZHENGWANYAN FENG

2 นางสาว ฐาธิณฏัฐ์ สันติศานต์ิ

3 นาย ณชัภทัร พาณิชยก์ุล

4 นางสาว ชมพนุูช กุลพชัรวดี
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วทิยาลัยนวตักรรมสังคม

ภาคเรียนที ่1/2561

ล าดบั ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 นางสาว นิศารัตน์ บุญเรืองรอด

2 นาย สรวิศ บรมธนรัตน์

3 นาย เกียรติศกัด์ิ พลูสวสัด์ิ

4 นางสาว ศศิธร ศรีปัญญา

5 นาย อธิเมศร์ จิราสิริสิทธ์ิ

6 นาย ธนวฒัน์ ศุภกลาป

7 นางสาว พิชญา กญักาญจนะ

8 นางสาว ดรุณี ไพรศรี

9 นางสาว กลัยรัตน์ บุญเพญ็

10 นาย ดิศกุล หลา้สวสัด์ิ

11 นางสาว วาทินี ทศันาทร

12 นาย ปรเมษฐ์ คงสังข์

13 นางสาว ภทัรานิษฐ์ สยมุพร

14 นางสาว ธณัยสิ์ตา เหล่ากอพิจิตร

15 นาย อาทิตย ์แซ่เจ่า

16 นาย วรรักษ ์เนียมสุวรรณ

17 นาย มนตธ์ร เทพวฒิุสถาพร

18 นางสาว ฌินนัภทัร วาปีทะ

19 นาย พงษย์ทุธ แป้นรักษา

20 นาย ณฐกร ปานดี

21 นาย บุญถาวร แสนดี

22 นางสาว ปฐมาวดี สุขคีรินทร์

23 นางสาว นริน ทองดี

24 นาย ณฐันนท ์ช่ินช่วย

25 นาย ชชัพล พรหมเดช

26 นางสาว พิมพเ์พญ็ ขนุแขง็

27 นาย อรรถพล สระทองพิมพ์
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28 นางสาว ลกัษมี นิโรจศิล

29 นาย ณฏัฐ์ ช่วงโชติ

30 นาย กุศล ชาญสุทธิกนก

31 นางสาว กนกพร สกนธ์ก าแหง

32 นางสาว เนตรภิรมย ์รัตนระวีโชต์ิ

33 นาย ธนาธิป สังขง์าม

34 นางสาว จงกลกร มัน่วิจิตรเจริญ

35 นางสาว อจัฉรา ชยัอนงค์

36 นาย นทัธวฒิุ แกว้มณฑา

37 นางสาว นลินภสัร์ เรืองทิพยด์ ารง

38 นางสาว นลินรัตน์ เรืองทิพยด์ ารง

39 นางสาว จุไรรัตน์ รุ่งเรือง

40 นาย ภาคิน ศิริชินเดชา

41 นาย ปฏิพทัธ์ สีสุขภู่

42 นางสาว ปนิตา เน้ือเยน็

43 นาย วรสิทธ์ิ ฤกษว์รรณ

44 นาย ตรีพล นุย้ปรี

45 นางสาว พรนภา ผิวลว้น

46 นางสาว สุนญัธญา ซ้ายขวา

47 นางสาว อารียา ธรรมแท้

48 นาย ณฐัวฒิุ เชาวทตั

49 นาย เอกภูมี กิตติวฒันากร
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ภาคเรียนที ่2/2561

ล าดบั ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 นางสาว กานตธี์รา เวชมี

2 นาย อนุ แสงทอง

3 นางสาว พิมพช์นก ออกหาญ

4 นางสาว กชกร โพธ์ิประดิษฐ์

5 นางสาว จิราพรรณ ชยัวงัตา

6 นางสาว ฉตัรภรณ์ กอบุตร

7 นางสาว ธีรพร ธารีศพัท์

8 นางสาว แพรพลอย ประทีปอรุโณทยั

9 นาย ภทัรมงคล ทา้วสัน

10 นาย นฐัวฒิุ บวัทองจนัทร์

11 นาย ภิเษก ศรีขวญั

12 นางสาว มณีรัตน์ ไชยเชษฐ์

13 นาย ชลากร วงัส์ด่าน

14 นางสาว บุรีรัตน์ ฮมภิรมย์

15 นาย มนสัพนัธ์ อภิรักษกิ์จ

16 นาย วรพงศ ์เหลาเพียร

17 นาย ชาญณรงค ์กุลศิริ

18 นาย วรพงศ ์ศรีสายยนต์

19 นาย ณฐัพงศ ์ทรัพยะประภา

20 นางสาว ขนิจฐา ศรีอ่อนทอง

21 นาย ปัณณธร เลาะและ

22 นาย ณฐัพงษ ์พลอยเพช็ร

23 นาย ธนาวฒิุ ฤทธิศร

24 นาย เตชธร จงวิไลพร

25 นาย นฐัพล ร่มพดุชา

26 นาย สุภกิจ เพชรมัง่

27 นางสาว ธราธร ยอดอินทร์

28 นางสาว ณฐัวดีพร ก ายาน
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29 นางสาว วิชญา ค  าวงศ์

30 นาย ทชัสึยะ โยชิโนะ

31 นางสาว ผกามาศ รัตนะวนั

32 นางสาว กิดาการ ไตรฆอ้ง

33 นางสาว วิลาสินี ป่ีทอง

34 นางสาว จุฑามาศ แซ่เตีย

35 นาย พิรุณ เพ่ิมเขียว

36 นางสาว กาญจนวรรณ โพนหินกลาง

37 นางสาว ชลธิชา บวัศรี

38 นางสาว กนกพร นาเขียวงาม

39 นาย เฉลิมเกียรติ ภู่โตะ๊ยา

40 นาย วรุต วาจาสัตย์

41 นาย ถิติกูล อ่อนนอ้ม

42 นางสาว จนัทร์จิรา เจริญพานทอง

43 นาย อิทธิกร วฒุาพาณิชย์

44 นางสาว พรพิมล ภกัดีรักษ์

45 นางสาว เจนจิรา วงคลิ์ขิต

46 นาย ทรงพล จรรยาภรณ์

47 นาย ธนากร ปลัง่กมล

48 นางสาว ณฐัริกา เรียงสันเทียะ

49 นางสาว สรันรัตน์ ฮมัรัน

50 นางสาว ณฏัฐณิชา รางแดง

51 นาย วรภจัจ ์ครองสติ

52 นาย ปวีร์ ธนะชาญชยั

53 นาย ทากายกิู โออิเค

54 นาย ภูวดิท ล้ีชินภทัร

55 นาย สราย ุสิริพรรุ่งโรจน์

56 นาย พสักร นวลวิจิตร

57 นางสาว ศศิธร คิดรอบ
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ล าดบั ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

58 นางสาว กฤตพร แสงศิริ

59 นาย ถาวร วิจิตรตระกูลชยั

60 นาย รามณรงค ์แกว้ใส

61 นางสาว ศศิวรรณ ทาสะโก

62 นาย สุทธิเกียรติ นิพิฐกุลทอง

63 นาย ณฐัชยั พนัธ์เลิศ

64 นางสาว ธนพร เซ่งผอม

65 นาย อินทร์ทศั ธนิกพิพฒัน์กุล

66 นางสาว ศิริรักษ ์แน่นอุดร

67 นางสาว กุลธิดา พงศพ์ฒันพาณิชย์

68 นางสาว อรวรรณ เพชรศิลา

69 นางสาว อรพรรณ เพชรศิลา

70 นางสาว มณีพร เกษรศิริ

71 นาย วรัญญู สวนดี

72 นางสาว พิชามญชุ์ พนัพานิช

73 นางสาว กรรภิรมย ์รักศิลป์

74 นาย จิรโชติ หาญพฒุ

75 นางสาว นริศรา เรืองศรี

76 นาย เอกณรงค ์หนูบรรจง

77 นาย วชิร บุญคง

78 นาย กิตติทตั น ้าทิพย์

79 นาย ประสพโชค รักซ้อน

80 นาย สยาม สุระค าแหง

81 นาย ปัณณวิชญ ์ผิวสวา่ง

82 นางสาว อจัฉราภรณ์ กวีกิจประการ

83 นางสาว นนัทิดา อุดมกนั

84 นาย ศุภฤกษ ์ภทัรภิญโญกุล

85 นาย ณฐัพล ส าราญรมย์

86 นาย ภทัรพล แกว้ก าเนิด
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ล าดบั ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

87 นาย นิธิศ โพนหินกลาง

88 นาย พงศกร มานิตย์

89 นางสาว พลอย เพชรพราย

90 นางสาว ธญัชนก เชียรวิชยั

91 นางสาว ทิชากร ปะลาวลัย์

92 นางสาว เจนจิรา ล่ิวชยัชาญ

93 นางสาว ณฎัฐา ชินะโชติ

94 นางสาว ธญัพิชชา คีรี



14

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ภาคเรียนที ่1/2561

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

1 นาย ภานุพงศ ์ นอ้ยพนัธุ์

2 นางสาวชลฤทยั  เยีย่มญาติ

3 นางสาวพิมพกานต ์ ตุงคบุรี

4 นาย พงศธ์วชั  พานทอง

5 นาย อฑัฒอาชว ์ จารุปราโมทย์

6 นางสาวอภิญญา  พาทีทิน

7 นายวริทธ์ิธร  ถีระแกว้

8 นาย ภาสกร  สังขศิ์ลป์ชยั

9 นางสาวณิชกานต ์ โกศลกิตติพงศ์

10 นางสาวศุภิสรา  เหลาคม

11 นาย นฐัดนยั ประภาศรีวรกุล 

12 นาย ธีรพงศ ์ ถาวรแกว้

13 นาย พิสิทธ์ิ  ศรีพงษ์

14 นางสาวธญัญารัตน์  รุประมาณ

15 นางสาวรชฎ  แกว้ตา

16 นางสาววริศรา  ลีลาไว

17 นาย พีระวฒัน์  จอมหงษ ์

18 นาย อรรถพล  ลายเงิน

19 นางสาวสุปรียา  บุตรวงค์

20 นางสาวภสัราภรณ์  มาสมบติั

21 นางสาวสุวรรณ  อุตสาหะ

22 นาย คณพศ  อินทรคง

23 นาย ธนภทัร  สุขพิเนตกุล

24 นางสาวจิรนนัท ์ ปานจนัทร์

25 นาย สังวาลย ์ อคัรภาณุวิทยา

26 นาย จูวินเนียล บิ โมนิลเลีย

27 นางสาวณฐันนัท ์ ชลพิทกัษพ์งษ์
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

28 นางสาวพณชัชา  สุขเสริม

29 นางสาวศศิวิมล  ดอกกุหลาบ

30 นางสาววรุณา  รอดสันเทียะ

31 นางสาวทดัพร  พงษธ์ญัญะวิริยา

32 นางสาวพิมพเ์พชร  ศิรินครานนท์

33 นาย จตุพล  ใจใหญ่

34 นาย อินทชั  ละลี

35 นาย วีรภทัร อ าพนัลออ

36 นางสาวปิยธิดา  ส่างสกุล

37 นาย พงศพ์ฒันา  ศรีประเสริฐ

38 นาย อคัวฒัน์  เอกหิรัณยกิตต์ิ

39 นาย ภูรินทร์  มงคลแจ่มจิตต์

40 นาย ธนฉตัร  ศกัด์ิแสง

41 นางสาวอภิญญา  อินตะ๊เสน

42 นางสาวรัชฏา  สีโลปา

43 นาย ศศิพงษ ์ พ่ึงสุข

44 นางสาวณฐัฐา  แตม้ประสิทธ์ิ

45 นางสาวจรรญารัตน์  หมกทอง

46 นางสาวอรจิรา  มงคลกิตติชยั

47 นาย พงศส์มิทธ์ิ  พลูศิริกุล

48 นางสาวฐิตาภา  พวงพิกุล

49 นางสาวธิราทิพย ์ พ้ืนทอง

50 นางสาวนภสัสร  เดชจิระกุล

51 นาย ชญานนท ์ กนัเกตุแกว้

52 นาย ธญัธร  กิจเฉลา

53 นางสาวไปรยา  มีสานุ

54 นางสาวองัคณาภรณ์ ทวีศิลป์

55 นางสาวกรวลยั  ธีรวนบดี

56 นางสาวพชัรียา  เลขกลาง
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

57 นาย พิสิฐ  จิรแสงหิรัญ

58 นาย ศศิวษั  อาจศิริ

59 นาย เถกิงเดช เบญจฆรณี

60 นาย ภทัรพล  เสนากลัป์

61 นาย อากีฟ  อาแล

62 นาย ณฐัภูมิ  พิชยัยา

63 นาย วฒิุกร  หวงัไพบูลย์

64 นางสาวปัณชญา  ไกรคุม้

65 นางสาวบุณฑริกา  ทิวาวงษ์

66 นางสาวปุณยภา  พนาสวสัด์ิ

67 นาย เหมรัศม์ิ  ฉิมฉวี

68 นาย ต๋อย  พิมพพ์งษ์

69 นาย ธญัพิสิษฐ์ ชูดวง

70 นาย ชญานนท ์ บวัแตง

71 นางสาวภาคินี  คงทน

72 นาย อนุสรณ์  ศรีตะบุตร

73 นาย กญัตวีร  ไพศาลวฒันา

74 นางสาวชนิตา  พสัสุดี

75 นางสาวเมธาวี  เรืองประยรู

76 นางสาวนนัทนา  วรรธนะภูติ

77 นาย อบัดุลรอฮีม  กะลูแป

78 นางสาวโชติกา  เหมือนจนัทร์

79 นาย พีรยทุธ์  ฉางค า

80 นาย วโรตม ์ วิริยะพาณิชย์

81 นางสาว ฑิฆมัพร  ประจนัตะเสน

82 นาย ปัญญวฒัน์ รวีโรจน์ธนาดุล

83 นางสาวสุณิษา  เจริญสมบติั

84 นาย ศรวฑุ  รุ่งเรือง

85 นางสาว พรประภา  โอสถานนท์
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

86 นาย ธนวตั  อนนัธนกูลกิจ

87 นาย ชุติพงษ ์ กฤษณะ

88 นาย ธนฉตัร  ศกัด์ิแสง

89 นาย สัจจะธรรม  สิวะโมกข์

90 นาย สิรวิชญ ์ เขียวอ าพร

91 นาย วิทู นนทโกวิท 

92 นาย ณฐัวนนัต ์อนนัตณ์ฏัฐพงศ์

93 นางสาวปรียาภรณ์ เรืองศรี 

94 นางสาว นฤมล น่วมศิริ

95 นางสาว วริศรา สมะตะ 

96 นางสาว บณัฑิตา เหรัญญะ

97 นาย วสิทธ์ิ กองตา

98 นาย บริพตัร ศรีถาพร

99 นางสาว ปภสัราภรณ์ พรมหาลาภ

100 นางสาว ศิถี สงจีน

101 นาย อมรเทพ มีศิลป์ 

102 นางสาว อธิษฐาน ไชยนุวติั

103 นาย ตุลยวตั เอ้ือไธสง

104 นาย ดนุเดช เดชคชาธร

105 นางสาวพิชามญชุ์ หนุนน าสิริสวสัด์ิ

106 นางสาวปริเยศ ปรีชานุกูล

107 นาย กิตติพงษ ์เศาภายน

108 นางสาวรติรัตน์ ดารารัตน์ทวี

109 นางสาวลคันา ไชยหาญ 

110 นางสาวชนิดา สนทอง

111 นางสาว สุภนิดา บุญสพ

112 นาย ธฤติพนัธ์ ตระกูลแห

113 นางสาว เเพรวา ม่วงนวล

114 นาย ณฐัวฒิุ คงทอง
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

115 นาย เตชินท ์จริยมหาวงศ์

116 นางสาวอนนัตญา พรหมบุญ

117 นางสาวทิพยสุ์ดา จนัทร์ฉาย

118 นางสาวชลธิชา จนัทร์โคตร

119 นาย เทวินทร์  ลีกระโทก

120 นางสาวจุฑามาศ  จนัทรเสนา

121 นางสาวอนุรี  ยศศกัด์ิศรี

122 นางสาวมญัธนพร  ชยัศร

123 นาย อดิเทพ  ศรีสง่าชยั

124 นาย วสธร ธรรมภิบาลอุดม

125 นาย วริศ ค  าศุภประเสริฐ

126 นายปวิณวชัร  วตัถโกวิท

127 นาย กร  บุญไทย

128 นาย ณฐัพล  จานทอง

129 นาย ฐากูร  ผ่องเสริมสุข

130 นางสาวเนตรชนก  ยิม้วรรณ

131 นางสาวภรภทัร ภทัรพงศสิ์นธุ์

132 นาย ธีรเมธ  สุทธศรี

133 นาย สถาปัตย ์ บุญลอย

134 นางสาวศศธร  สืบสาย

135 นาย ณฐัภมร วรรณาเจริญสุข

136 นาย ธิติฎฐ์  กวิสสร

137 นางสาวธมนวรรณ  จนัทะไหล

138 นาย ฉรัตน์  เรืองพนูวิทยา

139 นาย ชิษณุ  รักรังสิมนัตสุ์ข

140 นาย ภุชงค ์ พฒันสุนทโร

141 นาย ไชยทศัน์ บู่ทอง

142 นาย รัชพล  พลูศิลป์

143 นาย ธนากร  ดีศรี
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

144 นางสาวมินตรา  ชูช่ืนกล่ิน

145 นางสาวปิยรัตน์  ลอยสุวงศ์

146 นางสาวณฐัวิภา  เจริญฐานะ

147 นาย ปิยะศกัด์ิ  ภาฬพ

148 นาย กฤษฎา  พรหมเรศ

149 นางสาวพรทิพย ์ คเชนธร

150 นาย ปฐมภพ  น่ิมค า

151 นาย ภวนัท ์ จาวยญ

152 นางสาวณฐัติญา  ปาอิน

153 นางสาวกนกพร  สันธินาค

154 นาย ขจรวฒิุ  รักถ่ินเดิม

155 นางสาวสุพานนัต ์ เมียดประโคน

156 นาย นพชยั  คงโต

157 นางสาวชไมพร  นนัตงั

158 นาย ธนินทรั์ฐ  ธนกิจวรนนท์

159 นาย ณฐักิจ  ศรีรักษา

160 นาย อรรถชยั  ใจยนื

161 นาย กณัฑ ์ ยศศกัด์ิศรี

162 นาย พงศกร  ศิริโรโรจน์

163 นาย ไชยวฒัน์  อินทร์จัน่

164 นางสาววรินดา  ตนัติโภคิน

165 นางสาววิภูสินี  ศรีพยางค์

166 นาย นรินทร์  พรมมะลิ

167 นางสาวจุฑามณี  ไตรภพ

168 นาย สิทธิโชค  เสมศกัด์ิ

169 นาย เปรมกวี  แสงสุริยะฉายา

170 นางสาวมยรีุ  กองโพธ์ิ

171 นางสาวกุลธิรา  ก่ิงกา้น

172 นาย ทศันยั  เพ่ิมพลู
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

173 นาย อยัการ  จนัน ้าสระ

174 นาย เอกพล  เมฆานุพกัตร์

175 นางสาวสาวิตรี ตงัสวานิช

176 นาย วศิน เลาหะนาคีวงศ์

177 นางสาวขวญัหทยั อุดมสุข 

178 นางสาวชนนิกานต ์ทองค า 

179 นางสาว เยาวนาถ นิลบุตร 

180 นาย ชยัวฒัน์ สังวาล

181 นาย ชานน แซ่ตนั 

182 นาย นิติพงศ ์พงออ้

183 นางสาววจีสิริ เรืองไทย

184 นางสาวพินิจนนัท ์คูณสวสัดิกูล

185 นาย โมกข ์แก่งอินทร์ 

186 นางสาวพรสวรรค ์ แฟบกระโทก

187 นาย ศกัดาวธุ  ภาสดา

188 นาย คมเพชร  กองสุวรรณ

189 นางสาวรวีวรรณ  กระอาจ

190 นางสาวชนาภรณ์  ทิพยสุ์ขมุ

191 นาย ธนพล ดิฐธนะวตั 

192 นาย ชยัรินทร์  บวัชาติ

193 นางสาวกนกขวญั  บุตรจนัทร์

ภาคเรียนที ่2/2561

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

1 นางสาว จีรวรรณ ตะ๊สูง

2 นางสาว สุภาวดี โยธิกุล
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ภาคเรียนที ่1/2561

ล าดบัที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์อาร์ต

1 นางสาว ฐิตาภรณ์ มธุระพนัธุ์

2 นางสาว นรีพชัร เพญ็ศิริพนัธุ์

3 นางสาว ณิชา จึงธนสมบูรณ์

4 นางสาว กชพร อุษาอ าไพ

5 นาย ณฐัพล กฤตยาวฒันานนท์

6 นาย รุจาทร โสประดิษฐ์

7 นางสาว ปณาลี วรกุลสวสัด์ิ

8 นางสาว ณฐันิชา มาลยม์าศภาณุ

9 นางสาว ชนินาถ ตูท้อง

10 นาย พฒิุพงศ ์จรรยาวงษ์

11 นาย อษัฎางค ์รุ่งเสรีรัช

12 นางสาว ยลธิดา รณกิตติ

13 นางสาว วริศรา ชุมนุสนธ์ิ

14 นางสาว เนวรินทร์ ชินโย

15 นางสาว ณฐันิชา นิเทศพตัรพงศ์

16 นางสาว ณฏัฐศศิ ทิชาชาติ

17 นาย กฤตนยั โพธ์ิใบกุล

สาขาวชิาวชิวลเอฟเฟค

1 นางสาวนทัธมน  เอกนกภทัรจินดา

2 นางสาวศุภิสรา  เจริญพกัตร์

3 นายเอกพล  ขนุจ านงค์

คณะดจิิทัลอาร์ต
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วทิยาลัยนวตักรรมดจิิทัลและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ภาคเรียนที ่1/2561

ล าดบั ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดยี

1 นาย วฒิุพงษ ์ผูถ้นอมวงศ์

2 นาย ชยัวฒัน์ ฉายอรุณ

3 นาย ธนเทพ หนูทอง

4 นาย บริพฒัน์ เพชรเอม

5 นาย โสภณฐั ไพรจิตรสุวรรณ

6 นาย สมพร สักการะ

7 นาย พงศธร ตรัยญาลกัษณ์

8 นาย รัตนพล เทียนขจร

9 นาย พชรพล บุญลิปตานนท์

10 นาย ณฐันนัท ์บุณยรัตพนัธุ์

11 นาย รวีธรรม จนัทรา

12 นางสาว พิมพนิ์ตตษ์า สายสร้าง

สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค์

1 นางสาว กิติยา จนัทรินทร์

2 นาย ชยัวฒัน์ แซ่ซ้ิน

3 นาย ธีระยทุธ หามนตรี

4 นาย จารุ ราชเล็ก

5 นาย สุภวงศ ์หิรัญวงศ์

6 นาย สมชาติ จ่างแสง

7 นาย ธนกฤษ ชุ่มโชติ

8 นาย รัชศพล ชาญสมุทร

9 นาย วรพล สารีกิจ

10 นางสาว สุภกัปรียา แยม้มี

11 นางสาว ดวงฤทยั ชยัชนะ



23

ล าดบั ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาระบบสารสนเทศวสิาหกิจ

1 นาย พงศกร เกตุแกว้

สาขาวชิาสารสนเทศการแพทย์

1 นาย บุญญชยั สายแกว้

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศการลงทุน

1 นางสาว อรนิภา ธงชยั

2 นางสาว อลัลีณชยาห์ วงศใ์หญ่

3 นาย ตน้ฝน ใหม่สุวิง

4 นางสาว รุ่งทิวา อ่อนจู

5 นางสาว นนัทสิ์นี ปรีชาพิริยะ

6 นางสาว จิดาภา เมฆอ่อน

7 นางสาว ปราณี แขง็แรง

8 นางสาว พชัรากร วงษศ์รีทา

9 นาย ปฏิภาณ เลิศแสงสุวรรณ

10 นาย อธิชา โพธ์ิทอง

11 นาย กฤษณะ แกว้เซาว์

12 นางสาว หทยา ทวีไกรกุล

13 นาย นครินทร์ จริตพจน์

14 นางสาว วรัญญา จนัทร์โฮง

15 นางสาว ปฏิญญา ก าลงัดี

16 นาย จารุวฒัน์ ศรีโมรา
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ภาคเรียนที ่2/2561

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

1 นาย จกัรพงษ ์สุ่มสังข์

2 นาย จิรายทุธ ไทพิทกัษ์

3 นาย สิรดนยั ชีวสิทธิยานนท์

4 นาย ปิยะพล ดารุนิกร

5 นางสาว พชัราภรณ์ สอนผดั

6 นาย อธิการ หมดัอะหวงั

สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

1 นาย พศิน โทแสง

2 นาย นพดล ระชะตะ

3 นางสาว สุธาสินี สังกรณีย์

4 นาย กิตติภคั แจ่มจ ารัส

5 นาย ณฐัพงศ ์กมลเลิด

6 นางสาว อารีญา แจง้คลา้ย

7 นาย นิราศ เรืองเกตุ

8 นาย เจษฎ ์สัตยวงศทิ์พย์

9 นาย วิรัติ รัตนวิโรจน์กุล

10 นาย ไอยวฒิุ เกิดกลา้

11 นาย ธนวิชญ ์อินทร์อ ่า

12 นาย ณฐวฒัน์ สุวรรณวฒัน์

13 นางสาว รชยา คงโพธ์ิ

14 นาย ชวกร ดิษบรรจง

15 นางสาว นารีรัตน์ จิระเจริญรัตน์
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดยี

1 นาย รณกฤต สังวรวฒิุคุณ

2 นาย ธนภทัร เกษมอมรลกัษณ์

3 นาย ณฐัวฒิุ จตุวฒัน์

4 นาย มนญัชยั สังขสี์เหลือบ

5 นาย เบญจพล จิรังนิมิตสกุล

6 นาย ทีฆทศัน์ จีรังสุวรรณ

7 นาย เกียรติตระกูล เกียรติสิริกุล

8 นาย ธีรณฐั อู่ศิริกุลพาณิชย์

9 นาย ภทัรวรรธน์ ฐิตวฒันะสกุล

10 นาย กฤติน ทองลงยา

11 นาย พงศกร ตั้งไพศาลวงศ์

12 นาย ไรวินท ์พชัรพิสุทธ์ิสิน

13 นาย พชร เลิศสินธวานนท์

14 นาย พิชยนนท ์ศิรินุมาศ

15 นางสาว กาญจนาพร สังขด์า

16 นาย เบญจมิน โวลเล่ย์

17 นาย ปฏิพล ปริญญาประสาท

18 นาย ปัญญากร บุณยะกุล

19 นาย วสันต ์พิทกัษสิ์นธร

20 นาย ชวิศ ฉลาดกิจศิริกุล

21 นาย นวพล ล้ิมเฉลิม

22 นาย ภทัรนนัท ์นกัฟ้อน

23 นาย เสรฐกฤติ ดวงแจ่มใส
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ล าดบั ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาเทคโนโลยส่ืีอสร้างสรรค์

1 นางสาว นฎา ชลวาณิชย์

2 นาย ธีรวฒิุ แซ่อ้ึง

3 นาย อภิวชัร์ ดอกแกว้

4 นาย พลวฒัน์ หาญพละ

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศการลงทุน

1 นาย ตน้ฝน ใหม่สุวิง

สาขาวชิาระบบสารสนเทศวสิาหกิจ

1 นาย สยามรัฐ คงพิทกัษ์

2 นาย ชยัธวชั สุดประเสริฐ

3 นางสาว สุรัสวดี สร้อยมาลี

4 นาย ดนุเดช เอ่ียมพิพฒัน์

5 นางสาว รชนีกร เอ่ียมสอาด

6 นางสาว ณฐัวรรณ รักษแ์กว้

7 นางสาว ภานินนัท ์อยูค่งดี

8 นางสาว ปานชนก แพร่พิพฒัน์มงคล

9 นาย นครินทร์ อน้ชู

10 นางสาว อกัษราภคั กุลสุวรรณ์

สาขาวชิาสารสนเทศการแพทย์

1 นาย ภาคภูมิ เดชพงษ์

2 นางสาว อรพิมล พจนพิมล

3 นางสาว กนกวรรณ บุญพินิจ

4 นางสาว วิลาสินี เรืองอร่าม

5 นางสาว อรัญญาพร ค  าสีแดง

6 นาย ณฐัดนยั พรมวงั

7 นาย ธีรดนย ์กาญจนเศรษฐ์
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ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

8 นาย ธนพล เกตุดี

9 นายภูวดิท มงคลวรากุล

10 นางสาวอทิตยา คุม้บา้น
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วทิยาลัยการออกแบบ

ล าดบั ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาศิลปะภาพถ่าย

1 นาย ณฐักานต ์ลีลาวรพงศ์

2 นาย อลงกรณ์ พลเดช

3 นางสาว อาริสา ดวงพตัรา

4 นาย วริศ โสภณพิศ

5 นาย คณภทัร ตนัติวรวงศ์

6 นาย ปิยะวฒิุ อุไรพนัธุ์

7 นาย ตนุภทัร อมรชินธนา

8 นาย รัตนพล  คมทองหลาง

9 นาย ธาเกียรติ ศรีวฒิุชาญ

10 นาย ตาปี ศรีติราช

11 นาย ชานน พลเยีย่ม

12 นาย วรธน ดนัสูงเนิน

13 นาย กิตติพงศ ์พ่ึงโพธ์ิ

14 นาย ญาณาธิป บุญเกตุ

15 นาย ธีรบูลย ์พนูศิริรัศม์

16 นาย อรวิช โชคชีวาตม์

17 นาย ศิริกานต ์คล่องกิจการ

18 นางสาว บุษยพรรณ นาคราช

19 นาย กิตติภพ สุยะดุก

20 นางสาว อรญา กาจกัร์

21 นาย ภควตั กลชาญวิทย์

22 นาย ทกัษิณ เฮา้เฮง

23 นาย กิตติชนม ์วฒันจรูญโรจน์

24 นาย นนท ์วุน่บ  ารุง

25 นาย ปัณณธชั ปรียะพานิช

26 นาย ธนทั สวา่งแจง้
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ล าดบั ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาการออกแบบภายใน

1 นางสาวกมลวรรณ เสนาพรหม

2 นายอดิลกัษณ์ วนาสุวรรณกุล

3 นางสาววริษา  จุฑามาศ

4 นายนทัธพงศ ์ ค  าต้ือ

5 นายพีรวิชญ ์ แกว้สัมฤทธ์ิ

6 นายธนกฤต ตวงสุวรรณ

7 นางสาวพิมพาภรณ์ สุคนนคร

8 นางสาวพนิตนนัท ์พลยานนัท์

9 นางสาวณีรนุช สืบวิเศษ

10 นางสาวชญัญา รพีอาภากุล

11 นางสาวภทัรพร เธียรนภาพรโชค

12 นางสาวสาวิตรี ชูเพช็ร

13 นางสาวฝนลดา เจริญกุล

14 นางสาวพรรษพร เตชจารุวงศ์

15 นางสาวนภสัสร โซ๊ะประสิทธ์ิ

16 นางสาวปางนภาพฒัน์ รักษพ์ลเมือง

17 นายศุภากร โพธิศร

18 นายอานนท ์โตมา

19 นางสาวณฐัรุจา พทุธรักษา

20 นางสาวฑิฆมัพร เงินอน้

21 นายติณณภพ เดชบุญ

สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์

1 นางสาว กิตติยา ชะนา

2 นางสาว ภคัณฏัฐ์ วชิระชยัวชัร์

3 นางสาว นทัชา สัจจะวิริยะพงศ์

4 นาย ศิรวิทย ์ชุมวิริยะ

5 นางสาว บุณฑริกา พรหมจรรย์

6 นางสาว นนทพร วลัลิภากร
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ล าดบั ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

7 นางสาว จารุภรณ์ ตรีสิงห์

8 นาย ธนทั สินธพเรืองชยั

9 นางสาว กมลชนก บ ารุงศรี

10 นางสาว วราภรณ์ เกิดดวง

11 นางสาว ศิโรรัตน์ ประสิทธ์ิสมสกุล

12 นางสาว วรรัตน์ กีร์ตะเมคินทร์

สาขาวชิาการออกแบบผลิตภัณฑ์

1 นาย ทฤษฎี จิตตภ์กัดี

2 นาย ศิวะ เสง่ียมเฉย

สาขาวชิาแฟช่ันดไีซน์

1 นางสาวนาตาชา พิจารณ์

2 นางสาวปทุมรัตน์ แซ่ก๋วย

3 นางสาวธนชัชา ธนญัชยกุล

4 นายฐิติวฒัน์ เปล่งปลัง่
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คณะเทคโนโลยอีาหาร

ภาคเรียนที ่1/2561

ล าดบัที่ ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร

1 นางสาวนรีรัตน์ กล ่าฮุย้

2 นางสาวพชัราภรณ์ ทองสุข

3 นางสาวสุนทรียา ทดัแกว้

4 นางสาวมธุรส ศรีปัญจางค์

5 นายกฤษณา เรืองสวสัด์ิ

6 นางสาวณฐัวดี แซ่หลู่

7 นายอุดมเดช สารีกิจ

ภาคเรียนที ่2/2561

ล าดบัที่ ช่ือ-สกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร

1 น.ส.ณฐนนัท ์ชยันนัท์

2 น.ส.สุภาทิพย ์ญาตินิคม

3 นาย นิติ แกว้เทศ

สาขาวชิาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร

1 นางสาว อยัพร ผ่องโสภา

2 นาย ภทัรชนน ยิม้ชูวงศ์

3 นางสาว วนญัญา เฮ็งหนองอ่าง



32

วทิยาลัยนิเทศศาสตร์

ภาคเรียนที ่1/2561

ล าดบั ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์

1 นางสาว กฤษณา จวอรรถ

สาขาวชิาการประชาสัมพันธ์และส่ือสารองค์กร 

1 นางสาว สุรดา ประทิพยเ์นตร

สาขาวชิาการภาพยนตร์ดจิิทัล

1 นางสาวเสาวลกัษณ์  เลิศรัตนพล  

2 นางสาวธนพร  เต่าทอง 

3 นางสาวพราวรวี  พจนปกรณ์  

4 นางสาวอภิสมา  บุญพา  

5 นางสาวกมลพร  สุขใย  

6 นายนภนต ์ ทิพยปั์ญญา  

7 นายปุณณวฒิุ  จกัษุดี   

8 นายรัชพล  ไสยรส   

สาขาวชิาส่ือสารการตลาดดจิิทัล

1 นางสาว รัชดาวลัย ์มหาจิตรภิรมย์

2 นางสาว ณฐัพร วิชยัเฉลิมวงศ์

3 นางสาว ทอฝัน จิตร์พลชนะ

4 นางสาว ชนกนาถ ประคองใจ

สาขาวชิาส่ือสารการแสดง

1 นางสาว ปิยทิพย ์ขจีเจตน์

2 นางสาว ศิรินภา เงินคีรี

3 นาย ฐิติพงศ ์นวเศรษฐพงศ์
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ล าดบั ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิามัลติมีเดยี

1 นางสาวสมณัญา  ดาวเรือง

2 นางสาวณหทยั อินทศร

3 นายทวีศกัด์ิ  จิระพงศศ์กัด์ิ  

ภาคเรียนที ่2/2561

ล าดบั ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์

1 นางสาว ณฐันิช แกว้มณี

2 นางสาว กนัติยา วิโรง

3 นาย ปัณณวิชญ ์วชัระตระการพงศ์

4 นางสาว นารถลดา หงษท์อง

5 นางสาว จิราภรณ์ มหาวตัร

6 นางสาว สุรัสวดี อุดมสมบูรณ์กิจ

7 นาย ปภงักร บ ารุงเมือง

8 นางสาว รชยา ทพัพคุ์ณานนต์

9 นางสาว สโรชา ปะหุปะมง

10 นางสาว ณฐัชา เนตรเจริญ

11 นางสาว อนญัพร จิราพงษ์

12 นางสาว วรรฤดี สมจิตร์

13 นางสาว พรทิพย ์ทองดี

สาขาวชิานวตักรรมการโฆษณาและส่ือสร้างสรรรค์

1 นางสาว พิมพล์ดัดา โชตะมงัสะ

2 นาย กฤตเมธ วรรณลาวณัย์

3 นางสาว มทันา ผินเจริญ

4 นาย จกัรภทัร พินิตเกียรติสกุล

5 นาย พงศภ์คั ภาพนัธ์

6 นาย เปรม พวงอินทร์

7 นาย นเรศร์ บุญแต่ง
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ล าดบั ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาการเขยีนบท และการก ากับภาพยนตร์และโทรทัศน์

1 นาย พนัธวชั สร้อยทอง

2 นางสาว พฒิุพร ตนัติธีรวิทย์

3 นายณฐัวฒิุ โตพวง

สาขาวชิาคอนเทนต์และส่ือดจิิทัล

1 นางสาวนนัทิชา รุจิราโรจน์

2 นางสาวกญัญาณี เกตุจ าปา

3 นางสาววิธิดา  ใจรัก

4 นางสาววริสรา  บุณณะ

5 นางสาวกาญจนา ทวดอาจ

6 นายกฤตเมธ อนัสมคัร

7 นายนรธีร์ กีเกษมศรี

8 นางสาวปานิศา ทองแกมแกว้

9 นางสาวกมลวรรณ ภทัรวรรณ

10 นางสาวนนัทิศิลป์ เจริญ

11 นายภานุวิชญ ์ นาคมาลี

12 นายธนากร  สุนทร

13 นายอศัวิน อินสวา่ง
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วทิยาลัยวศิวกรรมศาสตร์

ภาคเรียนที ่1/2561

ล าดบัที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

1 นางสาวจนัทนา  บุญชู

2 นางสาวธนิศธร  โพธ์ิสุวรรณ์

3 นายธนัฐภทัร์ ศิริคุปต์

สาขาวชิาวศิกรรมคอมพิวเตอร์

1 นายวชัรินทร์  มูลแสง

2 นายวรพงศ ์ รัตนศรี

สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

1 นายศตคุณ  ทองชีวงศ์

2 นายณฐักิจ  สูชยัยะ     

3 นายอิมรอน  มะแซ    

4 นางสาวธนัยช์นก  บุญมัน่

5 นายณฐักร  ช่ืนบุญมา

สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

1 นส.จิรัชญา  ทาสีทอง

2 นส.กรรณิกา  สมบูรณ์พร้อม

3 นายพิชยั  ชนะวงศ์

สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวลด้อม

1 นางสาวหฤทยั  สายสั้น
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ภาคเรียนที ่2/2561

ล าดบั ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

1 นายธนัชลชั พฒันรักษ์

2 นายภาธร คงศิริ

3 นางสาวสุทธิดา นิสสัยซ่ือ

สาขาวชิาวศิกรรมคอมพิวเตอร์

1 นายเชษฐพนัธ์  นอ้ยมหาพรม

สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

1 นายศตคุณ  ทองชีวงค์

2 นายอิมรอน  มะแซ

3 นายณฐักิจ  สูชยัยะ

4 นางสาวธนัยช์นก  บุญมัน่

สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

1 นายกิตติภทัร  ปสาทรัตน์

2 นางสาวจริชญา  ทาสีทอง

3 นางสาวชอ้งนาง  เวชพราหมณ์

4 นางสาวอรอุมา  สุนทราลกัษณ์

5 นายธีรวฒัน์  คุณประเสริฐ

6 นางสาวบุญยนุช  เรืองจิตร

7 นางสาวกรรณิกา  สมบูรณ์พร้อม

8 นายธนสาร  อุบลบาน

9 นายพิชยั  ชนะวงศ์

10 นายสิรวิชญ ์ ใจกลดั

สาขาวชิาวศิกรรมยานยนต์

1 นางสาวพลอยไพลิน หนูเทพ
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ล าดบั ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาเทคโนโลยซ่ีอมบ ารุงอากาศยาน

1 นายณฐนน บุญอารีย์

2 นายภกัด์ิพงษ ์ภกัดี

3 นายพิธิวตั ทวนัเวทย์

4 นายน าพล ภาพน ้า

5 นายวรโชติ น่ิมนวล

6 นายชาญณรงค ์อศัวเดชาชาญยทุธ์

7 นายสุรศกัด์ิ โอดรัมย์

8 นายทรงพล ลครพล

9 นายพิจกัษณ์ เพชรสุขสันต์ิ

10 นางสา อญัธิตรา อยูอ่อมสิน

11 นายปิยวฒัน์ ศรีอินทรสุทธ์ิ
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คณะศิลปศาสตร์

ภาคเรียนที ่1/2561

ล าดบัที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

1 นางสาว ศศิรัชญ ์สถิตวรรณรัตน์

2 นาย กณกพชัญ ์สังขแ์กว้

ภาคเรียนที ่2/2561

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

1 นาย ชาตรี กล่ินหอมหวล

2 นางสาว เนติภรณ์ ทรงศกัด์ิสุจริต

3 นางสาว พิชชาภา เดชประแดง

4 นางสาว นนัทน์ภสั ปัญญาธีระ

5 นาย นนัทิพฒัน์ กา้นบวั

6 นางสาว วรรณวิจิตร ธรรมรักษ์

7 นางสาว ดวงกมล ส่ือศิริธ ารงค์

8 นางสาว สมฤทยั สางชยัภูมิ
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คณะนิติศาสตร์

ภาคเรียนที ่1/2561

ล าดบัที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 นายอภิภู สุนทรวฒิุคุณ 

2 นายรังสิมนัต ์ ใจสมุทร

3 นางสาวณิชา ทพัฤทธ์ิ

ภาคเรียนที ่2/2561

ล าดบัที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

1 นางสาว ณฐัพร ศรีอาจ

2 นางสาว กนกพร เป่ียมฟ้า

3 นาย ณฏัฐาทศัน์ ส่วนบุญเจริญ

4 นาย ปฏิรูป แสวงกิจ

5 นางสาว นฐัชาฎา ดุษฎี

6 นางสาว บุรฑริกา เชษฐพนัธ์

7 นาย ธีระเกียรติ แกว้ก ายาน

8 นางสาว เบญญา สุภเดช

9 นางสาว กฤชมล จนัทร์น า

10 นางสาว กุลธิดา เกิดแก่นแกว้

11 นางสาว จิตวิสุทธ์ิ วิริยะพงษ์

12 นางสาว ประไพวรรณ์ ตอนโคกสูง

13 นางสาว พาขวญั โพธ์ิศรี

14 นางสาว วาเนสซ่า แอนเจลีกา้

15 นางสาว รินรดา ช านาญกรณ์

16 นาย ภาคิน ชลวิทย์

17 นางสาว กญัณภทัร ชินวงศ์

18 นางสาว ภาลฎา อ ่าทรัพย์


