1
รายชื่ อนักศึกษาทีไ่ ด้ รับเกียรติบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการเข้ าร่ วมโครงการสหกิจศึกษา
ปี การศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ
ภาคเรียนที่ 1/2561
ลาดับที่

ชื่ อ - นามสกุล

1

สาขาวิชาการจัดการ
นายนนท์นภัส อินทุวร

2

นาย จักรี ศรี ภากร

3

นาย วิทวัส ผูธ้ ู ป

4

นาย ปฎิภาณ โตโฉม

5

นางสาว ณิ ชาพร สนนา

6

นางสาว ศิริมล งามตรง

7

นางสาว ชลทิภา อภิรัตนานนท์

8

นางสาว ปวีณา อิทสิ โรเวช

9

นางสาว จินดารัตน์ มณี เติม

10

นางสาว พิลาสิ นี ค้าชู

11

นางสาว พริ มา ดารงรถการ

12

นางสาว นิ ธิพร อิ่มจิตร

13

นางสาว นภัสวรรณ ดาวเรื อง

14

นางสาว สุ ภาศิริ คามูล

1

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
นางสาว วิลาสิ นี จิตจานง

2

นางสาว ภรภัทร ทิสาลี

3

นางสาว เฟื่ องฟ้า ยืนยงคีรีมาศ

ภาคเรียนที่ 2/2561
ลาดับที่
1

สาขาวิชาการจัดการ
นางสาวนุชจรี แซ่ตนั

ชื่ อ - นามสกุล

หมายเหตุ

หมายเหตุ

2
ลาดับที่
2

ชื่ อ - นามสกุล
นายนนทวัฒน์ วงษ์สุวรรณ

3

นางสาวญานิ กา ล่าบุญลาภ

4

นางสาวทิฆมั พร หาญปราบ

5

นางสาวนานา ภาณุบารุ งพงศ์

6

นางสาวเจนจิรา สุ ขสุ วรรณ

7

นางสาวณัฐศรัณย์ จันทรมังคละศรี

8

นายณัฐพล คาตั้งหน้า

9

นางสาวโยษิตา นันทภูษิต

10

นายขจรวัฒน์ ขาศรี พนั ธุ์

11

นางสาววีรยา ฉายาบรรณ์

12

นางสาวณัฐพร ตรงดี

13

นายนพพร สงวนวัฒนาการ

14

นายกิจไตรรัตน์ กุศล

15

นางสาวธัญญาภรณ์ คนึ งวิริยะกุล

16

นายภูธเนศ กันเสนาะ

17

นายชัยจิตต์ หิ ตพจน์

18

นาย ทัตพงศ์ อรัญภูวนารถ

19

นางสาวณัฐณิ ชา ท้าวไทย

20

นางสาวอทิตยา นาเมืองรักษ์

21

นางสาวแก้วกานต์ พงษ์ประสิ ทธิ์

22

นางสาวประภาภร เพ็ชร์ ทอง

23

นางสาวภัทร์ ธิรา จันทรัตน์

24

นางสาวภรภัทร ปิ ยวัชภาสุ

25

นางสาวเบญจามาศ ติดยงค์

26

นางสาวชณิ กา ทวีนุช

27

นางสาวกมลรส ภุชงค์สินธ์

28

นางสาวณ.ศิตา อิญญาวิเลิศ

29

นางสาวสุ ทธิ ดา ทองตะกุก

30

นางสาวกลอยใจ พงษ์จนั ทร์

หมายเหตุ

3
ลาดับที่
31

ชื่ อ - นามสกุล
นางสาวณัฐสุ ดา บุญทิม

32

นางสาวเกตุสิรินทร์ ดีไสว

33

นางสาวศรตนันท์ โชติชินเชาว์

34

นายจิรภัทร ทองแย้ม

35

นางสาวสิ ริขวัญ ระวาดชู

36

นางสาวณัฐกัญญา สุ ขเรื อน

37

นางสาวภัทรลภา แดงจิ๋ว

38

นางสาวชิดชนก ไชยชนะ

39

นายศรุ ต เจริ ญดีทรัพย์สิริ

40
41

นางสาวศิริญาธร จันต๊ะ
นางสาวรุ่ งนภา พึงประสพ

42

นางสาวนันทัชพร ทองบริ สุทธิ์

43

นางสาวอัชราพร พาพุทธ

1

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
นางสาวธัญจิรา เจษฎาวรางกูล

2

นางสาวปิ่ นแก้ว อุทยั

3

นายธี รชัย สายทอง

หมายเหตุ

4
คณะบัญชี
ภาคเรียนที่ 1/2561
ลาดับที่

ชื่ อ - สกุล

หมายเหตุ

หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
1

นางสาว ซูเฮนี จันทร์ สว่าง

2

MR. CHEN CHEN

3

MISS YUEXIAOZHOU YU

4

MR. YICHENG FAN

5

นางสาว อัญมณี ศรี สุภาพ

6

นางสาว พิมพ์อปั สร จิตติชานนท์

7

นางสาว นัฐกานต์ การี รส

8

MR. UGYEN TASHI DORJI

ภาคเรียนที่ 2/2561
ลาดับที่

ชื่ อ - นามสกุล

1

หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต
นางสาวเพชรภาพรรณ ทรัพย์ผา้ พับ

2

นางสาวอุม้ บุญ มาดีประเสริ ฐ

3

นางสาวณิ ชกมล ธนวัฒวิบูล

4

นางสาวบัญฑิตา ลาสอน

5
6

นางสาวทิพอักษร จันทร์ เขียว
นายวชิรญาน์ ภู่ทอง

7

นางสาวโสภิดา แสงเงิน

8

นางสาววรรณวณัช คงอุดมทรัพย์

9

นางสาวสุ ทธิ ดา ชูวงศ์

10

นางสาวสิ รินาถ ธนันท์วงศ์

11

นางสาวกุลธิ ดา แดงสิ งห์

12

นางสาวอรอุมา วงศ์อนุ

13

นางสาวณัชธัญญ์ญา เต่นิธิวชั รสกุล

14

นางสาววริ ษฐา นามา

หมายเหตุ

5
ลาดับที่
15

ชื่ อ - นามสกุล
นางสาวอันนา ไชยวิโน

16

นางสาวธัญวดี แสนกล้า

17

นายปฏิภาณ ฝึ กฝน

18

นางสาวพัชรพร เหมือนสิ งห์

19

นางสาวสุ ธิดา ลอยฟู

20

นางสาวไอมีณยา พิลาจันทร์

21

นายณัฐพล ประทุมทอง

22

นางสาวประภัสสร ฉัตรพัฒนากูล

23

นางสาวณิ ชกมล บุษผล

24

นางสาวณัฐชยา วิเศษสุ นทร

25

นางสาว สุ ทธิ นี โมระพงษ์

26

นางสาวพรพิมล สมประยูร

27

นางสาวลลิสา สุ วรรณรัตน์

28

นางสาววนิสา ปั้ นปรื อ

29

นายธนกร พ่วงแพร

30

นางสาวนวรัตน์ โคกระบินทร์

31

นางสาวอุไรพร คาผุย

32

นางสาวปณิ ตา รัตนคุณศาสตร์

33

นางสาวณัฐฐิ นนั ท์ สุ วรรณพุฒ

34

นายบุณยกร แพงสวัสดิ์

35

นางสาวกัญญ์วรา ทุมพร

36

นางสาวชญานี รอดไพ

37

นายหัสนัย แตงกระโทก

38

นางสาวกัญญพัชร์ น้อยยูนิตย์

39

นางสาวภัทริ นนั ท์ ผสมวงศ์

40

นางสาวภูรดา อวยพร

41

นางสาวพรพิมล ทองทิพย์

42

นางสาวสิ นีนาถ เขียวจีน

43

นางสาวสุ ภสั สรา พูลสวัสดิ์

หมายเหตุ

6
ลาดับที่
44
45

ชื่ อ - นามสกุล
นางสาวกุลวดี ศรี สังข์สุข

46

นางสาวปรี ยาพร ดอนอ่อนเบ้า
นางสาวสิ ริกญั ญา แจ่มใส

47

นางสาวกฤชษา พิมลศิริ

48

นางสาวปิ ยะบุตร เผ่าพันธุ์สร

49

นางสาวนิ รัชฌา เชิดแสง

50

นางสาวสุ รียพ์ ร เเก้วพูล

51

นาย ธวัชชัย สุ วรรณฤทธิ์

52

นาย เอกอนนท์ รัชตวงศ์สกุล

54

นางสาวมนธิ ชา มีสมานพงษ์

55

นางสาวอัญมณี ธันทมาตร

56

นางสาวนรี ภทั ร อัตตะพันธ์

57

นางสาวมัญชุกานต์ รักษาศรี

58

นาย ปุณณชัย วิภาวีรอัญชลีกุล

59

นางสาวอนุสรา ขันทอง

60

นางสาวนันทิกานต์ สุ ขได้พ่ ึง

61

นางสาวนิ ตยา สมพื้น

62

นางสาว วรัญญา งามตะกุ

63

นางสาวอริ สรา เดี่ ยวประเสริ ฐ

64

นางสาวปฏิมาภรณ์ ชูแก้ว

65

นางสาวผ่องสิ ริ ชะนะ

66

นางสาวตรี สุคนธ์ โลทะกะ

67

นางสาว ปั ณฑิรา จิตวิริยนนท์

68

นางสาวเบญจวรรณ นามลทิพย์

69

นางสาววชิราพร เล็กวิญญาณ

70

นางสาวศุภรัตน์ ศกุนตะเสฐียร

71

นายสมภพ สุ วรรณโชติ

72

นางสาวศศิพิมพ์ พัฒน์สนิท

73

นายวิวฒั นา บุตรอากาศ

หมายเหตุ
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ลาดับที่
74

ชื่ อ - นามสกุล
นายจิรทีปต์ จันทร์ขจรชัย

75

นางสาวจรรยวรรธณ์ จันทร์ ประทุม

76

นางสาวปิ ยนุช วงศ์เดชนาม

77

นางสาวจิวรารัตน์ แก้วเอียด

78

นางสาวปนัดดา โมมขุนทด
หลักสู ตรบัญชีบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)

1

MISS ZHENGWANYAN FENG

2

นางสาว ฐาธิ ณฏั ฐ์ สันติศานติ์

3

นาย ณัชภัทร พาณิ ชย์กุล

4

นางสาว ชมพูนุช กุลพัชรวดี

หมายเหตุ

8
วิทยาลัยนวัตกรรมสั งคม
ภาคเรียนที่ 1/2561
ลาดับ
ชื่ อ - สกุล
1
นางสาว นิ ศารัตน์ บุญเรื องรอด
2

นาย สรวิศ บรมธนรัตน์

3

นาย เกียรติศกั ดิ์ พูลสวัสดิ์

4

นางสาว ศศิธร ศรี ปัญญา

5

นาย อธิ เมศร์ จิราสิ ริสิทธิ์

6

นาย ธนวัฒน์ ศุภกลาป

7

นางสาว พิชญา กัญกาญจนะ

8

นางสาว ดรุ ณี ไพรศรี

9

นางสาว กัลยรัตน์ บุญเพ็ญ

10

นาย ดิศกุล หล้าสวัสดิ์

11

นางสาว วาทินี ทัศนาทร

12

นาย ปรเมษฐ์ คงสังข์

13

นางสาว ภัทรานิ ษฐ์ สยุมพร

14

นางสาว ธัณย์สิตา เหล่ากอพิจิตร

15

นาย อาทิตย์ แซ่ เจ่า

16

นาย วรรักษ์ เนี ยมสุ วรรณ

17

นาย มนต์ธร เทพวุฒิสถาพร

18

นางสาว ฌินนั ภัทร วาปี ทะ

19

นาย พงษ์ยทุ ธ แป้ นรักษา

20

นาย ณฐกร ปานดี

21

นาย บุญถาวร แสนดี

22

นางสาว ปฐมาวดี สุ ขคีรินทร์

23

นางสาว นริ น ทองดี

24

นาย ณัฐนนท์ ชิ่ นช่วย

25

นาย ชัชพล พรหมเดช

26

นางสาว พิมพ์เพ็ญ ขุนแข็ง

27

นาย อรรถพล สระทองพิมพ์

หมายเหตุ

9
ลาดับ
ชื่ อ - สกุล
28 นางสาว ลักษมี นิ โรจศิล
29

นาย ณัฏฐ์ ช่วงโชติ

30

นาย กุศล ชาญสุ ทธิ กนก

31

นางสาว กนกพร สกนธ์กาแหง

32

นางสาว เนตรภิรมย์ รัตนระวีโชติ์

33

นาย ธนาธิ ป สังข์งาม

34

นางสาว จงกลกร มัน่ วิจิตรเจริ ญ

35

นางสาว อัจฉรา ชัยอนงค์

36

นาย นัทธวุฒิ แก้วมณฑา

37

นางสาว นลินภัสร์ เรื องทิพย์ดารง

38

นางสาว นลินรัตน์ เรื องทิพย์ดารง
นางสาว จุไรรัตน์ รุ่ งเรื อง

39
40
41

นาย ภาคิน ศิริชินเดชา
นาย ปฏิพทั ธ์ สี สุขภู่

42

นางสาว ปนิ ตา เนื้ อเย็น

43

นาย วรสิ ทธิ์ ฤกษ์วรรณ

44

นาย ตรี พล นุย้ ปรี

45

นางสาว พรนภา ผิวล้วน

46

นางสาว สุ นญ
ั ธญา ซ้ายขวา

47

นางสาว อารี ยา ธรรมแท้

48

นาย ณัฐวุฒิ เชาวทัต

49

นาย เอกภูมี กิตติวฒั นากร

หมายเหตุ

10
ภาคเรียนที่ 2/2561
ลาดับ
ชื่ อ - สกุล
1
นางสาว กานต์ธีรา เวชมี
2

นาย อนุ แสงทอง

3

นางสาว พิมพ์ชนก ออกหาญ

4

นางสาว กชกร โพธิ์ ประดิษฐ์

5

นางสาว จิราพรรณ ชัยวังตา

6

นางสาว ฉัตรภรณ์ กอบุตร

7

นางสาว ธี รพร ธารี ศพั ท์

8

นางสาว แพรพลอย ประทีปอรุ โณทัย

9

นาย ภัทรมงคล ท้าวสัน

10

นาย นัฐวุฒิ บัวทองจันทร์

11

นาย ภิเษก ศรี ขวัญ

12

นางสาว มณี รัตน์ ไชยเชษฐ์
นาย ชลากร วังส์ด่าน

13
14
15

นางสาว บุรีรัตน์ ฮมภิรมย์
นาย มนัสพันธ์ อภิรักษ์กิจ

16

นาย วรพงศ์ เหลาเพียร

17

นาย ชาญณรงค์ กุลศิริ

18

นาย วรพงศ์ ศรี สายยนต์

19
20

นาย ณัฐพงศ์ ทรัพยะประภา
นางสาว ขนิ จฐา ศรี อ่อนทอง

21

นาย ปั ณณธร เลาะและ

22

นาย ณัฐพงษ์ พลอยเพ็ชร

23

นาย ธนาวุฒิ ฤทธิ ศร

24

นาย เตชธร จงวิไลพร

25

นาย นัฐพล ร่ มพุดชา

26

นาย สุ ภกิจ เพชรมัง่

27

นางสาว ธราธร ยอดอินทร์

28

นางสาว ณัฐวดีพร กายาน

หมายเหตุ

11
ลาดับ
ชื่ อ - สกุล
29 นางสาว วิชญา คาวงศ์
30

นาย ทัชสึ ยะ โยชิโนะ

31

นางสาว ผกามาศ รัตนะวัน

32

นางสาว กิดาการ ไตรฆ้อง

33

นางสาว วิลาสิ นี ปี่ ทอง

34

นางสาว จุฑามาศ แซ่ เตีย

35

นาย พิรุณ เพิ่มเขียว

36

นางสาว กาญจนวรรณ โพนหินกลาง

37

นางสาว ชลธิ ชา บัวศรี

38
39

นางสาว กนกพร นาเขียวงาม
นาย เฉลิมเกียรติ ภู่โต๊ะยา

40

นาย วรุ ต วาจาสัตย์

41

นาย ถิติกูล อ่อนน้อม

42

นางสาว จันทร์ จิรา เจริ ญพานทอง

43

นาย อิทธิ กร วุฒาพาณิ ชย์

44

นางสาว พรพิมล ภักดีรักษ์

45

นางสาว เจนจิรา วงค์ลิขิต

46

นาย ทรงพล จรรยาภรณ์

47

นาย ธนากร ปลัง่ กมล

48

นางสาว ณัฐริ กา เรี ยงสันเทียะ

49

นางสาว สรันรัตน์ ฮัมรัน

50

นางสาว ณัฏฐณิ ชา รางแดง

51

นาย วรภัจจ์ ครองสติ

52

นาย ปวีร์ ธนะชาญชัย
นาย ทากายูกิ โออิเค

53
54
55

นาย ภูวดิท ลี้ชินภัทร
นาย สรายุ สิ ริพรรุ่ งโรจน์

56

นาย พัสกร นวลวิจิตร

57

นางสาว ศศิธร คิดรอบ

หมายเหตุ

12
ลาดับ
ชื่ อ - สกุล
58 นางสาว กฤตพร แสงศิริ
59

นาย ถาวร วิจิตรตระกูลชัย

60

นาย รามณรงค์ แก้วใส

61

นางสาว ศศิวรรณ ทาสะโก

62

นาย สุ ทธิ เกียรติ นิพิฐกุลทอง

63

นาย ณัฐชัย พันธ์เลิศ

64

นางสาว ธนพร เซ่งผอม

65

นาย อินทร์ทศั ธนิ กพิพฒั น์กุล

66

นางสาว ศิริรักษ์ แน่นอุดร

67

นางสาว กุลธิ ดา พงศ์พฒั นพาณิ ชย์

68

นางสาว อรวรรณ เพชรศิลา

69

นางสาว อรพรรณ เพชรศิลา

70

นางสาว มณี พร เกษรศิริ

71

นาย วรัญญู สวนดี

72

นางสาว พิชามญชุ์ พันพานิ ช

73

นางสาว กรรภิรมย์ รักศิลป์

74

นาย จิรโชติ หาญพุฒ

75

นางสาว นริ ศรา เรื องศรี

76

นาย เอกณรงค์ หนูบรรจง

77

นาย วชิร บุญคง

78

นาย กิตติทตั น้ าทิพย์

79

นาย ประสพโชค รักซ้อน

80

นาย สยาม สุ ระคาแหง

81

นาย ปั ณณวิชญ์ ผิวสว่าง

82

นางสาว อัจฉราภรณ์ กวีกิจประการ

83

นางสาว นันทิดา อุดมกัน

84

นาย ศุภฤกษ์ ภัทรภิญโญกุล

85

นาย ณัฐพล สาราญรมย์

86

นาย ภัทรพล แก้วกาเนิ ด

หมายเหตุ

13
ลาดับ
ชื่ อ - สกุล
87 นาย นิ ธิศ โพนหินกลาง
88

นาย พงศกร มานิ ตย์

89

นางสาว พลอย เพชรพราย

90

นางสาว ธัญชนก เชียรวิชยั

91

นางสาว ทิชากร ปะลาวัลย์

92

นางสาว เจนจิรา ลิ่วชัยชาญ

93

นางสาว ณัฎฐา ชินะโชติ

94

นางสาว ธัญพิชชา คีรี

หมายเหตุ

14
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1/2561
ลาดับ
ชื่ อ-นามสกุล
1
นาย ภานุพงศ์ น้อยพันธุ์
2

นางสาวชลฤทัย เยีย่ มญาติ

3

นางสาวพิมพกานต์ ตุงคบุรี

4

นาย พงศ์ธวัช พานทอง

5

นาย อัฑฒอาชว์ จารุ ปราโมทย์

6

นางสาวอภิญญา พาทีทิน

7

นายวริ ทธิ์ ธร ถีระแก้ว

8

นาย ภาสกร สังข์ศิลป์ ชัย

9

นางสาวณิ ชกานต์ โกศลกิตติพงศ์

10

นางสาวศุภิสรา เหลาคม

11

นาย นัฐดนัย ประภาศรี วรกุล

12

นาย ธี รพงศ์ ถาวรแก้ว

13

นาย พิสิทธิ์ ศรี พงษ์

14

นางสาวธัญญารัตน์ รุ ประมาณ

15

นางสาวรชฎ แก้วตา

16

นางสาววริ ศรา ลีลาไว

17

นาย พีระวัฒน์ จอมหงษ์

18

นาย อรรถพล ลายเงิน

19

นางสาวสุ ปรี ยา บุตรวงค์

20

นางสาวภัสราภรณ์ มาสมบัติ

21

นางสาวสุ วรรณ อุตสาหะ

22

นาย คณพศ อินทรคง

23

นาย ธนภัทร สุ ขพิเนตกุล

24

นางสาวจิรนันท์ ปานจันทร์

25

นาย สังวาลย์ อัครภาณุวิทยา

26

นาย จูวินเนียล บิ โมนิ ลเลีย

27

นางสาวณัฐนันท์ ชลพิทกั ษ์พงษ์

หมายเหตุ

15
ลาดับ
ชื่ อ-นามสกุล
28 นางสาวพณัชชา สุ ขเสริ ม
29

นางสาวศศิวิมล ดอกกุหลาบ

30

นางสาววรุ ณา รอดสันเทียะ

31

นางสาวทัดพร พงษ์ธญ
ั ญะวิริยา

32

นางสาวพิมพ์เพชร ศิรินครานนท์

33

นาย จตุพล ใจใหญ่

34

นาย อินทัช ละลี

35

นาย วีรภัทร อาพันลออ

36

นางสาวปิ ยธิ ดา ส่ างสกุล

37

นาย พงศ์พฒั นา ศรี ประเสริ ฐ

38

นาย อัควัฒน์ เอกหิ รัณยกิตติ์

39

นาย ภูรินทร์ มงคลแจ่มจิตต์

40

นาย ธนฉัตร ศักดิ์ แสง

41

นางสาวอภิญญา อินต๊ะเสน

42

นางสาวรัชฏา สี โลปา

43

นาย ศศิพงษ์ พึ่งสุ ข

44

นางสาวณัฐฐา แต้มประสิ ทธิ์

45

นางสาวจรรญารัตน์ หมกทอง

46

นางสาวอรจิรา มงคลกิตติชยั

47

นาย พงศ์สมิทธิ์ พูลศิริกุล

48

นางสาวฐิตาภา พวงพิกุล

49
50

นางสาวธิ ราทิพย์ พื้นทอง
นางสาวนภัสสร เดชจิระกุล

51

นาย ชญานนท์ กันเกตุแก้ว

52

นาย ธัญธร กิจเฉลา

53

นางสาวไปรยา มีสานุ

54

นางสาวอังคณาภรณ์ ทวีศิลป์

55

นางสาวกรวลัย ธี รวนบดี

56

นางสาวพัชรี ยา เลขกลาง

หมายเหตุ

16
ลาดับ
ชื่ อ-นามสกุล
57 นาย พิสิฐ จิรแสงหิ รัญ
58

นาย ศศิวษั อาจศิริ

59

นาย เถกิงเดช เบญจฆรณี

60

นาย ภัทรพล เสนากัลป์

61

นาย อากีฟ อาแล

62

นาย ณัฐภูมิ พิชยั ยา

63

นาย วุฒิกร หวังไพบูลย์

64

นางสาวปั ณชญา ไกรคุม้

65

นางสาวบุณฑริ กา ทิวาวงษ์

66

นางสาวปุณยภา พนาสวัสดิ์

67

นาย เหมรัศมิ์ ฉิ มฉวี

68

นาย ต๋ อย พิมพ์พงษ์

69

นาย ธัญพิสิษฐ์ ชูดวง

70

นาย ชญานนท์ บัวแตง

71

นางสาวภาคินี คงทน

72

นาย อนุสรณ์ ศรี ตะบุตร

73

นาย กัญตวีร ไพศาลวัฒนา

74

นางสาวชนิ ตา พัสสุ ดี

75

นางสาวเมธาวี เรื องประยูร

76

นางสาวนันทนา วรรธนะภูติ

77

นาย อับดุลรอฮีม กะลูแป

78

นางสาวโชติกา เหมือนจันทร์

79

นาย พีรยุทธ์ ฉางคา

80

นาย วโรตม์ วิริยะพาณิ ชย์

81

นางสาว ฑิฆมั พร ประจันตะเสน

82

นาย ปั ญญวัฒน์ รวีโรจน์ธนาดุล

83
84

นางสาวสุ ณิษา เจริ ญสมบัติ
นาย ศรวุฑ รุ่ งเรื อง

85

นางสาว พรประภา โอสถานนท์

หมายเหตุ

17
ลาดับ
ชื่ อ-นามสกุล
86 นาย ธนวัต อนันธนกูลกิจ
87

นาย ชุติพงษ์ กฤษณะ

88

นาย ธนฉัตร ศักดิ์ แสง

89

นาย สัจจะธรรม สิ วะโมกข์

90

นาย สิ รวิชญ์ เขียวอาพร

91

นาย วิทู นนทโกวิท

92

นาย ณัฐวนันต์ อนันต์ณฏั ฐพงศ์

93

นางสาวปรี ยาภรณ์ เรื องศรี

94

นางสาว นฤมล น่วมศิริ

95

นางสาว วริ ศรา สมะตะ

96

นางสาว บัณฑิตา เหรัญญะ

97

นาย วสิ ทธิ์ กองตา

98

นาย บริ พตั ร ศรี ถาพร

99

นางสาว ปภัสราภรณ์ พรมหาลาภ

100

นางสาว ศิถี สงจีน

101

นาย อมรเทพ มีศิลป์

102

นางสาว อธิ ษฐาน ไชยนุวตั ิ

103

นาย ตุลยวัต เอื้อไธสง

104

นาย ดนุเดช เดชคชาธร

105

นางสาวพิชามญชุ์ หนุนนาสิ ริสวัสดิ์

106

นางสาวปริ เยศ ปรี ชานุกูล

107

นาย กิตติพงษ์ เศาภายน

108

นางสาวรติรัตน์ ดารารัตน์ทวี

109

นางสาวลัคนา ไชยหาญ

110

นางสาวชนิ ดา สนทอง

111

นางสาว สุ ภนิดา บุญสพ

112

นาย ธฤติพนั ธ์ ตระกูลแห

113

นางสาว เเพรวา ม่วงนวล

114

นาย ณัฐวุฒิ คงทอง

หมายเหตุ

18
ลาดับ
ชื่ อ-นามสกุล
115 นาย เตชินท์ จริ ยมหาวงศ์
116

นางสาวอนันตญา พรหมบุญ

117

นางสาวทิพย์สุดา จันทร์ ฉาย

118

นางสาวชลธิ ชา จันทร์ โคตร

119

นาย เทวินทร์ ลีกระโทก

120

นางสาวจุฑามาศ จันทรเสนา

121

นางสาวอนุรี ยศศักดิ์ศรี

122

นางสาวมัญธนพร ชัยศร

123

นาย อดิเทพ ศรี สง่าชัย

124

นาย วสธร ธรรมภิบาลอุดม

125

นาย วริ ศ คาศุภประเสริ ฐ

126

นายปวิณวัชร วัตถโกวิท

127

นาย กร บุญไทย

128

นาย ณัฐพล จานทอง

129

นาย ฐากูร ผ่องเสริ มสุ ข

130

นางสาวเนตรชนก ยิม้ วรรณ

131

นางสาวภรภัทร ภัทรพงศ์สินธุ์

132

นาย ธี รเมธ สุ ทธศรี

133

นาย สถาปั ตย์ บุญลอย

134

นางสาวศศธร สื บสาย

135

นาย ณัฐภมร วรรณาเจริ ญสุ ข

136

นาย ธิ ติฎฐ์ กวิสสร

137

นางสาวธมนวรรณ จันทะไหล

138

นาย ฉรัตน์ เรื องพูนวิทยา

139

นาย ชิษณุ รักรังสิ มนั ต์สุข

140
141

นาย ภุชงค์ พัฒนสุ นทโร
นาย ไชยทัศน์ บูท่ อง

142

นาย รัชพล พูลศิลป์

143

นาย ธนากร ดีศรี

หมายเหตุ

19
ลาดับ
ชื่ อ-นามสกุล
144 นางสาวมินตรา ชูชื่นกลิ่ น
145

นางสาวปิ ยรัตน์ ลอยสุ วงศ์

146

นางสาวณัฐวิภา เจริ ญฐานะ

147

นาย ปิ ยะศักดิ์ ภาฬพ

148

นาย กฤษฎา พรหมเรศ

149

นางสาวพรทิพย์ คเชนธร

150

นาย ปฐมภพ นิ่ มคา

151

นาย ภวันท์ จาวยญ

152

นางสาวณัฐติญา ปาอิน

153

นางสาวกนกพร สันธิ นาค

154

นาย ขจรวุฒิ รักถิ่นเดิม

155

นางสาวสุ พานันต์ เมียดประโคน

156

นาย นพชัย คงโต

157

นางสาวชไมพร นันตัง

158

นาย ธนิ นท์รัฐ ธนกิจวรนนท์

159

นาย ณัฐกิจ ศรี รักษา

160

นาย อรรถชัย ใจยืน

161

นาย กัณฑ์ ยศศักดิ์ ศรี

162

นาย พงศกร ศิริโรโรจน์

163

นาย ไชยวัฒน์ อินทร์ จนั่

164

นางสาววริ นดา ตันติโภคิน

165

นางสาววิภูสินี ศรี พยางค์

166

นาย นริ นทร์ พรมมะลิ

167

นางสาวจุฑามณี ไตรภพ

168

นาย สิ ทธิ โชค เสมศักดิ์

169

นาย เปรมกวี แสงสุ ริยะฉายา

170

นางสาวมยุรี กองโพธิ์

171

นางสาวกุลธิ รา กิ่ งก้าน

172

นาย ทัศนัย เพิ่มพูล

หมายเหตุ

20
ลาดับ
ชื่ อ-นามสกุล
173 นาย อัยการ จันน้ าสระ
174

นาย เอกพล เมฆานุพกั ตร์

175

นางสาวสาวิตรี ตังสวานิช

176

นาย วศิน เลาหะนาคีวงศ์

177

นางสาวขวัญหทัย อุดมสุ ข

178

นางสาวชนนิ กานต์ ทองคา

179

นางสาว เยาวนาถ นิ ลบุตร

180

นาย ชัยวัฒน์ สังวาล

181

นาย ชานน แซ่ตนั

182

นาย นิ ติพงศ์ พงอ้อ

183

นางสาววจีสิริ เรื องไทย

184

นางสาวพินิจนันท์ คูณสวัสดิกูล

185

นาย โมกข์ แก่งอินทร์

186

นางสาวพรสวรรค์ แฟบกระโทก

187

นาย ศักดาวุธ ภาสดา

188

นาย คมเพชร กองสุ วรรณ

189

นางสาวรวีวรรณ กระอาจ

190

นางสาวชนาภรณ์ ทิพย์สุขมุ

191

นาย ธนพล ดิฐธนะวัต

192

นาย ชัยริ นทร์ บัวชาติ

193

นางสาวกนกขวัญ บุตรจันทร์

หมายเหตุ

ภาคเรียนที่ 2/2561
ลาดับ
ชื่ อ-นามสกุล
1
นางสาว จีรวรรณ ต๊ะสู ง
2

นางสาว สุ ภาวดี โยธิ กุล

หมายเหตุ

21
คณะดิจิทัลอาร์ ต
ภาคเรียนที่ 1/2561
ลาดับที่

ชื่ อ - สกุล

1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อาร์ ต
นางสาว ฐิ ตาภรณ์ มธุ ระพันธุ์

2

นางสาว นรี พชั ร เพ็ญศิริพนั ธุ์

3

นางสาว ณิ ชา จึงธนสมบูรณ์

4

นางสาว กชพร อุษาอาไพ

5

นาย ณัฐพล กฤตยาวัฒนานนท์

6

นาย รุ จาทร โสประดิษฐ์

7

นางสาว ปณาลี วรกุลสวัสดิ์

8

นางสาว ณัฐนิชา มาลย์มาศภาณุ

9

นางสาว ชนิ นาถ ตูท้ อง

10
11

นาย พุฒิพงศ์ จรรยาวงษ์
นาย อัษฎางค์ รุ่ งเสรี รัช

12

นางสาว ยลธิ ดา รณกิตติ

13

นางสาว วริ ศรา ชุมนุสนธิ์

14

นางสาว เนวริ นทร์ ชินโย

15

นางสาว ณัฐนิชา นิ เทศพัตรพงศ์

16

นางสาว ณัฏฐศศิ ทิชาชาติ

17

นาย กฤตนัย โพธิ์ ใบกุล

1

สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟค
นางสาวนัทธมน เอกนกภัทรจินดา

2

นางสาวศุภิสรา เจริ ญพักตร์

3

นายเอกพล ขุนจานงค์

หมายเหตุ

22
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคเรียนที่ 1/2561
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย
นาย วุฒิพงษ์ ผูถ้ นอมวงศ์

2

นาย ชัยวัฒน์ ฉายอรุ ณ

3

นาย ธนเทพ หนูทอง

4

นาย บริ พฒั น์ เพชรเอม

5

นาย โสภณัฐ ไพรจิตรสุ วรรณ

6

นาย สมพร สักการะ

7

นาย พงศธร ตรัยญาลักษณ์

8

นาย รัตนพล เทียนขจร

9

นาย พชรพล บุญลิปตานนท์

10

นาย ณัฐนันท์ บุณยรัตพันธุ์

11

นาย รวีธรรม จันทรา

12

นางสาว พิมพ์นิตต์ษา สายสร้าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้ างสรรค์

1

นางสาว กิติยา จันทริ นทร์

2

นาย ชัยวัฒน์ แซ่ ซิ้น

3

นาย ธี ระยุทธ หามนตรี

4

นาย จารุ ราชเล็ก

5

นาย สุ ภวงศ์ หิ รัญวงศ์

6

นาย สมชาติ จ่างแสง
นาย ธนกฤษ ชุ่มโชติ

7
8
9

นาย รัชศพล ชาญสมุทร
นาย วรพล สารี กิจ

10

นางสาว สุ ภกั ปรี ยา แย้มมี

11

นางสาว ดวงฤทัย ชัยชนะ

หมายเหตุ

23
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล
สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ

1

นาย พงศกร เกตุแก้ว
สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์

1

นาย บุญญชัย สายแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการลงทุน

1

นางสาว อรนิ ภา ธงชัย

2

นางสาว อัลลีณชยาห์ วงศ์ใหญ่

3
4

นาย ต้นฝน ใหม่สุวิง
นางสาว รุ่ งทิวา อ่อนจู

5

นางสาว นันท์สินี ปรี ชาพิริยะ

6

นางสาว จิดาภา เมฆอ่อน

7

นางสาว ปราณี แข็งแรง

8

นางสาว พัชรากร วงษ์ศรี ทา

9

นาย ปฏิภาณ เลิศแสงสุ วรรณ

10

นาย อธิ ชา โพธิ์ ทอง

11

นาย กฤษณะ แก้วเซาว์

12

นางสาว หทยา ทวีไกรกุล

13

นาย นคริ นทร์ จริ ตพจน์

14

นางสาว วรัญญา จันทร์โฮง

15

นางสาว ปฏิญญา กาลังดี

16

นาย จารุ วฒั น์ ศรี โมรา

หมายเหตุ

24
ภาคเรียนที่ 2/2561
ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล

1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นาย จักรพงษ์ สุ่ มสังข์

2

นาย จิรายุทธ ไทพิทกั ษ์

3

นาย สิ รดนัย ชีวสิ ทธิ ยานนท์

4

นาย ปิ ยะพล ดารุ นิกร

5

นางสาว พัชราภรณ์ สอนผัด

6

นาย อธิ การ หมัดอะหวัง

1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย พศิน โทแสง

2

นาย นพดล ระชะตะ

3

นางสาว สุ ธาสิ นี สังกรณี ย ์

4

นาย กิตติภคั แจ่มจารัส

5

นาย ณัฐพงศ์ กมลเลิด

6

นางสาว อารี ญา แจ้งคล้าย

7

นาย นิ ราศ เรื องเกตุ

8

นาย เจษฎ์ สัตยวงศ์ทิพย์

9

นาย วิรัติ รัตนวิโรจน์กุล

10

นาย ไอยวุฒิ เกิดกล้า

11

นาย ธนวิชญ์ อินทร์ อ่า

12

นาย ณฐวัฒน์ สุ วรรณวัฒน์

13

นางสาว รชยา คงโพธิ์

14

นาย ชวกร ดิษบรรจง

15

นางสาว นารี รัตน์ จิระเจริ ญรัตน์

หมายเหตุ

25
ลาดับ

ชื่ อ-นามสกุล

1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เกมมัลติมีเดีย
นาย รณกฤต สังวรวุฒิคุณ

2

นาย ธนภัทร เกษมอมรลักษณ์

3

นาย ณัฐวุฒิ จตุวฒั น์

4

นาย มนัญชัย สังข์สีเหลือบ

5

นาย เบญจพล จิรังนิ มิตสกุล

6

นาย ทีฆทัศน์ จีรังสุ วรรณ

7
8

นาย เกียรติตระกูล เกียรติสิริกุล
นาย ธี รณัฐ อู่ศิริกุลพาณิ ชย์

9

นาย ภัทรวรรธน์ ฐิ ตวัฒนะสกุล

10

นาย กฤติน ทองลงยา

11

นาย พงศกร ตั้งไพศาลวงศ์

12

นาย ไรวินท์ พัชรพิสุทธิ์ สิ น

13

นาย พชร เลิศสิ นธวานนท์

14

นาย พิชยนนท์ ศิรินุมาศ

15

นางสาว กาญจนาพร สังข์ดา

16

นาย เบญจมิน โวลเล่ย ์

17

นาย ปฏิพล ปริ ญญาประสาท

18

นาย ปั ญญากร บุณยะกุล

19

นาย วสันต์ พิทกั ษ์สินธร

20

นาย ชวิศ ฉลาดกิจศิริกุล

21

นาย นวพล ลิ้มเฉลิม

22

นาย ภัทรนันท์ นักฟ้อน

23

นาย เสรฐกฤติ ดวงแจ่มใส

หมายเหตุ

26
ลาดับ

ชื่ อ - สกุล

1

สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้ างสรรค์
นางสาว นฎา ชลวาณิ ชย์

2

นาย ธี รวุฒิ แซ่ อ้ ึง

3

นาย อภิวชั ร์ ดอกแก้ว

4

นาย พลวัฒน์ หาญพละ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการลงทุน

1

นาย ต้นฝน ใหม่สุวิง

1

สาขาวิชาระบบสารสนเทศวิสาหกิจ
นาย สยามรัฐ คงพิทกั ษ์

2

นาย ชัยธวัช สุ ดประเสริ ฐ

3

นางสาว สุ รัสวดี สร้อยมาลี

4

นาย ดนุเดช เอี่ยมพิพฒั น์

5

นางสาว รชนี กร เอี่ยมสอาด

6
7

นางสาว ณัฐวรรณ รักษ์แก้ว
นางสาว ภานิ นนั ท์ อยูค่ งดี

8

นางสาว ปานชนก แพร่ พิพฒั น์มงคล

9

นาย นคริ นทร์ อ้นชู

10

นางสาว อักษราภัค กุลสุ วรรณ์

1

สาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์
นาย ภาคภูมิ เดชพงษ์

2

นางสาว อรพิมล พจนพิมล

3

นางสาว กนกวรรณ บุญพินิจ

4

นางสาว วิลาสิ นี เรื องอร่ าม

5

นางสาว อรัญญาพร คาสี แดง

6

นาย ณัฐดนัย พรมวัง

7

นาย ธี รดนย์ กาญจนเศรษฐ์

หมายเหตุ

27
ลาดับ
ชื่ อ-นามสกุล
นาย ธนพล เกตุดี
8
นายภูวดิท มงคลวรากุล
9
10

นางสาวอทิตยา คุม้ บ้าน

หมายเหตุ

28
วิทยาลัยการออกแบบ
ลาดับ
ชื่ อ-นามสกุล
สาขาวิชาศิลปะภาพถ่ าย
1
นาย ณัฐกานต์ ลีลาวรพงศ์
2
นาย อลงกรณ์ พลเดช
3
นางสาว อาริ สา ดวงพัตรา
4
นาย วริ ศ โสภณพิศ
5
นาย คณภัทร ตันติวรวงศ์
6
นาย ปิ ยะวุฒิ อุไรพันธุ์
7
นาย ตนุภทั ร อมรชินธนา
8
นาย รัตนพล คมทองหลาง
9
นาย ธาเกียรติ ศรี วฒ
ุ ิชาญ
10 นาย ตาปี ศรี ติราช
11 นาย ชานน พลเยีย่ ม
12 นาย วรธน ดันสู งเนิ น
13 นาย กิตติพงศ์ พึ่งโพธิ์
14 นาย ญาณาธิ ป บุญเกตุ
15 นาย ธี รบูลย์ พูนศิริรัศม์
16 นาย อรวิช โชคชีวาตม์
17 นาย ศิริกานต์ คล่องกิจการ
18 นางสาว บุษยพรรณ นาคราช
19 นาย กิตติภพ สุ ยะดุก
20 นางสาว อรญา กาจักร์
21 นาย ภควัต กลชาญวิทย์
22 นาย ทักษิณ เฮ้าเฮง
23 นาย กิตติชนม์ วัฒนจรู ญโรจน์
24 นาย นนท์ วุน่ บารุ ง
25 นาย ปั ณณธัช ปรี ยะพานิ ช
26 นาย ธนัท สว่างแจ้ง

หมายเหตุ

29
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่ อ - สกุล
สาขาวิชาการออกแบบภายใน
นางสาวกมลวรรณ เสนาพรหม
นายอดิลกั ษณ์ วนาสุ วรรณกุล
นางสาววริ ษา จุฑามาศ
นายนัทธพงศ์ คาตื้อ
นายพีรวิชญ์ แก้วสัมฤทธิ์
นายธนกฤต ตวงสุ วรรณ
นางสาวพิมพาภรณ์ สุ คนนคร
นางสาวพนิ ตนันท์ พลยานันท์
นางสาวณี รนุช สื บวิเศษ
นางสาวชัญญา รพีอาภากุล
นางสาวภัทรพร เธี ยรนภาพรโชค
นางสาวสาวิตรี ชูเพ็ชร
นางสาวฝนลดา เจริ ญกุล
นางสาวพรรษพร เตชจารุ วงศ์
นางสาวนภัสสร โซ๊ะประสิ ทธิ์
นางสาวปางนภาพัฒน์ รักษ์พลเมือง
นายศุภากร โพธิ ศร
นายอานนท์ โตมา
นางสาวณัฐรุ จา พุทธรักษา
นางสาวฑิฆมั พร เงินอ้น
นายติณณภพ เดชบุญ

1
2
3
4
5
6

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
นางสาว กิตติยา ชะนา
นางสาว ภัคณัฏฐ์ วชิระชัยวัชร์
นางสาว นัทชา สัจจะวิริยะพงศ์
นาย ศิรวิทย์ ชุมวิริยะ
นางสาว บุณฑริ กา พรหมจรรย์
นางสาว นนทพร วัลลิภากร

หมายเหตุ

30
ลาดับ
7
8
9
10
11
12

ชื่ อ - สกุล
นางสาว จารุ ภรณ์ ตรี สิงห์
นาย ธนัท สิ นธพเรื องชัย
นางสาว กมลชนก บารุ งศรี
นางสาว วราภรณ์ เกิดดวง
นางสาว ศิโรรัตน์ ประสิ ทธิ์ สมสกุล
นางสาว วรรัตน์ กีร์ตะเมคินทร์

1
2

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
นาย ทฤษฎี จิตต์ภกั ดี
นาย ศิวะ เสงี่ ยมเฉย

1
2
3
4

สาขาวิชาแฟชั่ นดีไซน์
นางสาวนาตาชา พิจารณ์
นางสาวปทุมรัตน์ แซ่ก๋วย
นางสาวธนัชชา ธนัญชยกุล
นายฐิ ติวฒั น์ เปล่งปลัง่

หมายเหตุ

31
คณะเทคโนโลยีอาหาร
ภาคเรียนที่ 1/2561
ลาดับที่
ชื่ อ-สกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
1
นางสาวนรี รัตน์ กล่าฮุย้
2
นางสาวพัชราภรณ์ ทองสุ ข
3
นางสาวสุ นทรี ยา ทัดแก้ว
4
นางสาวมธุ รส ศรี ปัญจางค์
5
นายกฤษณา เรื องสวัสดิ์
6
นางสาวณัฐวดี แซ่หลู่
7
นายอุดมเดช สารี กิจ

ภาคเรียนที่ 2/2561
ลาดับที่
ชื่ อ-สกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
1
น.ส.ณฐนันท์ ชัยนันท์
2
น.ส.สุ ภาทิพย์ ญาตินิคม
3
นาย นิ ติ แก้วเทศ

2

สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
นางสาว อัยพร ผ่องโสภา
นาย ภัทรชนน ยิม้ ชูวงศ์

3

นางสาว วนัญญา เฮ็งหนองอ่าง

1

หมายเหตุ

หมายเหตุ

32
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1/2561
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

1

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
นางสาว กฤษณา จวอรรถ

1

สาขาวิชาการประชาสั มพันธ์ และสื่ อสารองค์ กร
นางสาว สุ รดา ประทิพย์เนตร
สาขาวิชาการภาพยนตร์ ดจิ ิทัล

1

นางสาวเสาวลักษณ์ เลิศรัตนพล

2

นางสาวธนพร เต่าทอง

3

นางสาวพราวรวี พจนปกรณ์

4

นางสาวอภิสมา บุญพา

5

นางสาวกมลพร สุ ขใย

6

นายนภนต์ ทิพย์ปัญญา

7

นายปุณณวุฒิ จักษุดี

8

นายรัชพล ไสยรส
สาขาวิชาสื่ อสารการตลาดดิจิทัล

1

นางสาว รัชดาวัลย์ มหาจิตรภิรมย์

2

นางสาว ณัฐพร วิชยั เฉลิมวงศ์

3

นางสาว ทอฝัน จิตร์ พลชนะ

4

นางสาว ชนกนาถ ประคองใจ
สาขาวิชาสื่ อสารการแสดง

1

นางสาว ปิ ยทิพย์ ขจีเจตน์

2

นางสาว ศิรินภา เงินคีรี

3

นาย ฐิ ติพงศ์ นวเศรษฐพงศ์

หมายเหตุ

33
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

1

สาขาวิชามัลติมีเดีย
นางสาวสมัณญา ดาวเรื อง

2

นางสาวณหทัย อินทศร

3

นายทวีศกั ดิ์ จิระพงศ์ศกั ดิ์

ภาคเรียนที่ 2/2561
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

สาขาวิชาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
1

นางสาว ณัฐนิช แก้วมณี

2

นางสาว กันติยา วิโรง

3

นาย ปั ณณวิชญ์ วัชระตระการพงศ์

4

นางสาว นารถลดา หงษ์ทอง

5

นางสาว จิราภรณ์ มหาวัตร

6

นางสาว สุ รัสวดี อุดมสมบูรณ์กิจ

7

นาย ปภังกร บารุ งเมือง

8

นางสาว รชยา ทัพพ์คุณานนต์

9

นางสาว สโรชา ปะหุปะมง

10

นางสาว ณัฐชา เนตรเจริ ญ

11

นางสาว อนัญพร จิราพงษ์

12

นางสาว วรรฤดี สมจิตร์
นางสาว พรทิพย์ ทองดี

13

สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่ อสร้ างสรรรค์
1

นางสาว พิมพ์ลดั ดา โชตะมังสะ

2

นาย กฤตเมธ วรรณลาวัณย์

3

นางสาว มัทนา ผินเจริ ญ

4

นาย จักรภัทร พินิตเกียรติสกุล

5

นาย พงศ์ภคั ภาพันธ์

6

นาย เปรม พวงอินทร์

7

นาย นเรศร์ บุญแต่ง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

34
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

1

สาขาวิชาการเขียนบท และการกากับภาพยนตร์ และโทรทัศน์
นาย พันธวัช สร้อยทอง

2

นางสาว พุฒิพร ตันติธีรวิทย์

3

นายณัฐวุฒิ โตพวง
สาขาวิชาคอนเทนต์ และสื่ อดิจิทัล

1

นางสาวนันทิชา รุ จิราโรจน์

2

นางสาวกัญญาณี เกตุจาปา

3

นางสาววิธิดา ใจรัก

4

นางสาววริ สรา บุณณะ

5

นางสาวกาญจนา ทวดอาจ

6

นายกฤตเมธ อันสมัคร

7

นายนรธี ร์ กีเกษมศรี

8

นางสาวปานิศา ทองแกมแก้ว

9

นางสาวกมลวรรณ ภัทรวรรณ

10

นางสาวนันทิศิลป์ เจริ ญ

11

นายภานุวิชญ์ นาคมาลี

12

นายธนากร สุ นทร

13

นายอัศวิน อินสว่าง

หมายเหตุ

35
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1/2561
ลาดับที่

ชื่ อ - สกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

1

นางสาวจันทนา บุญชู

2

นางสาวธนิ ศธร โพธิ์ สุ วรรณ์

3

นายธันฐภัทร์ ศิริคุปต์
สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์

1

นายวัชริ นทร์ มูลแสง

2

นายวรพงศ์ รัตนศรี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล

1

นายศตคุณ ทองชีวงศ์

2

นายณัฐกิจ สู ชยั ยะ

3

นายอิมรอน มะแซ

4

นางสาวธันย์ชนก บุญมัน่

5

นายณัฐกร ชื่ นบุญมา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1

นส.จิรัชญา ทาสี ทอง

2

นส.กรรณิ กา สมบูรณ์พร้อม

3

นายพิชยั ชนะวงศ์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวลด้อม

1

นางสาวหฤทัย สายสั้น

หมายเหตุ

36
ภาคเรียนที่ 2/2561
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1

นายธันชลัช พัฒนรักษ์

2

นายภาธร คงศิริ

3

นางสาวสุ ทธิ ดา นิ สสัยซื่ อ
สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์

1

นายเชษฐพันธ์ น้อยมหาพรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล

1

นายศตคุณ ทองชีวงค์

2

นายอิมรอน มะแซ

3

นายณัฐกิจ สู ชยั ยะ

4

นางสาวธันย์ชนก บุญมัน่
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1

นายกิตติภทั ร ปสาทรัตน์

2

นางสาวจริ ชญา ทาสี ทอง

3

นางสาวช้องนาง เวชพราหมณ์

4

นางสาวอรอุมา สุ นทราลักษณ์

5

นายธี รวัฒน์ คุณประเสริ ฐ

6

นางสาวบุญยนุช เรื องจิตร

7

นางสาวกรรณิ กา สมบูรณ์พร้อม

8

นายธนสาร อุบลบาน

9

นายพิชยั ชนะวงศ์

10

นายสิ รวิชญ์ ใจกลัด
สาขาวิชาวิศกรรมยานยนต์

1

นางสาวพลอยไพลิน หนูเทพ

หมายเหตุ

37
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบารุงอากาศยาน

1

นายณฐนน บุญอารี ย ์

2

นายภักดิ์ พงษ์ ภักดี

3

นายพิธิวตั ทวันเวทย์

4

นายนาพล ภาพน้ า

5

นายวรโชติ นิ่ มนวล

6

นายชาญณรงค์ อัศวเดชาชาญยุทธ์

7

นายสุ รศักดิ์ โอดรัมย์

8

นายทรงพล ลครพล

9
10

นายพิจกั ษณ์ เพชรสุ ขสันติ์
นางสา อัญธิ ตรา อยูอ่ อมสิ น

11

นายปิ ยวัฒน์ ศรี อินทรสุ ทธิ์

หมายเหตุ

38
คณะศิลปศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1/2561
ลาดับที่

ชื่ อ - สกุล
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1

นางสาว ศศิรัชญ์ สถิตวรรณรัตน์

2

นาย กณกพัชญ์ สังข์แก้ว

ภาคเรียนที่ 2/2561
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1

นาย ชาตรี กลิ่นหอมหวล

2

นางสาว เนติภรณ์ ทรงศักดิ์ สุ จริ ต

3

นางสาว พิชชาภา เดชประแดง

4

นางสาว นันท์นภัส ปั ญญาธี ระ

5

นาย นันทิพฒั น์ ก้านบัว

6

นางสาว วรรณวิจิตร ธรรมรักษ์

7

นางสาว ดวงกมล สื่ อศิริธารงค์

8

นางสาว สมฤทัย สางชัยภูมิ

หมายเหตุ

39
คณะนิติศาสตร์
ภาคเรียนที่ 1/2561
ลาดับที่
ชื่ อ - สกุล
1
นายอภิภู สุ นทรวุฒิคุณ
2

นายรังสิ มนั ต์ ใจสมุทร

3

นางสาวณิ ชา ทัพฤทธิ์

หมายเหตุ

ภาคเรียนที่ 2/2561
ลาดับที่
ชื่ อ - สกุล
1
นางสาว ณัฐพร ศรี อาจ
2

นางสาว กนกพร เปี่ ยมฟ้า

3

นาย ณัฏฐาทัศน์ ส่ วนบุญเจริ ญ

4

นาย ปฏิรูป แสวงกิจ

5

นางสาว นัฐชาฎา ดุษฎี

6

นางสาว บุรฑริ กา เชษฐพันธ์

7

นาย ธี ระเกียรติ แก้วกายาน

8

นางสาว เบญญา สุ ภเดช

9

นางสาว กฤชมล จันทร์ นา

10

นางสาว กุลธิ ดา เกิดแก่นแก้ว

11

นางสาว จิตวิสุทธิ์ วิริยะพงษ์

12

นางสาว ประไพวรรณ์ ตอนโคกสู ง

13

นางสาว พาขวัญ โพธิ์ ศรี

14

นางสาว วาเนสซ่ า แอนเจลีกา้

15

นางสาว ริ นรดา ชานาญกรณ์

16

นาย ภาคิน ชลวิทย์

17

นางสาว กัญณภัทร ชินวงศ์

18

นางสาว ภาลฎา อ่าทรัพย์

หมายเหตุ

