
รหสั ช่ือ - สกลุ ปริญญา สาขาวิชา
4912120010 นาย วรัญญู   วงศ์ยศ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5011110052 นาย ปิยะนันท์   จิตติสุขะนันท์ วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5011110452 นางสาว ทินารมภ์   สังขวิจิตร วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน
5011110467 นาย ชนบดี   ภูมิวณิชกิจ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 
5011110575 นาย ทวีภัทร์   ธรรมศรีทิพย์ วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
5011250151 นาย สิรภพ   วังตระกูล วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5021310002 นาย โยธิน   สาทอง วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
5111250062 พันจ่าอากาศเอก อนันต์   นุ่นทอง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5111450043 นาย ดนัย   ปิกเกษม วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5119230002 นาย ภิสัก   เหล็กเพชร วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5121110005 นาย พงศ์พล   พลขันธ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
5211110002 นางสาว ป่ินชนก   หม่ืนศรีพรม วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
5211110008 นาย ณัฐกิตติ์   ทรัพย์ธํารงค์ วศ.บ. วิศวกรรมระบบวัดคุม
5211110155 นางสาว พนิดา   ราชวงศ์ วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
5211110400 นาย ภราดร   ช้ันสุวรรณพงศ์ วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
5211110424 นาย กิตติคุณ   สุวรรณอ่อน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
5211110426 นาย ณัฐพงศ์   บุญธนานิตินนฒ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
5211110436 นาย ภูฉาย   ซ้ิมสกุล วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
5211110494 นาย สุไฮมี   ยะกอตุง วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 
5211310028 นาย ราชันย์   หอมประกอบ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
5213140023 นางสาว สุมินตรา   พิณพิมาย บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5214110025 นาย ธวัชชัย   พงศ์แพทย์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5217690012 นาย ภัทรพล   รสชา วท.ม. การพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศ
5311110617 นาย ปฎิภาณ   อินยะโพธ์ิ วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
5311250082 นาย สุราษฎร์   มีเดช วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5311850015 นาย ทัพพ์เทพ   นิจนิรันดร์กุล วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5317660011 นาย พิชา   ชัยเฉลิมพงษ์ วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย
5317660053 นาย อัษฎาวุธ   เพชรพรรณ วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย
5317660067 นาย ปริญญา   ภารดีรุจิรา วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย

รายช่ือนักศึกษาท่ีจบการศึกษา ประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 (รอบท่ี 2)
สภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร อนุมติัวนัท่ีสาํเรจ็การศึกษา  7 กมุภาพนัธ์ 2557

สามารถมาติดต่อขอรบัใบรบัรอง และใบทรานสคริปต์ ได้ตัง้แต่วนัท่ี 25 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
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5317810002 นางสาว ชุติมา   สิงห์รอด วท.ม. ความม่ันคงทางระบบสารสนเทศ
5317810020 นาย กฤษนรา   โทนใหญ่ วท.ม. ความม่ันคงทางระบบสารสนเทศ
5411830006 นาย วนัชชัย   ศรีแจ่ม วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
5411830007 นาย ภานุวัฒน์   อยู่ซบ วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
5413220008 นางสาว จุฑามาศ   ฟักเย็นใจ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5414210015 นางสาว พรสุดา   พานิชชา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
5414210016 นางสาว นิตยา   จ๋ิวทองคํา วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
5414210054 นาย วิษณุ   จิระมงคลกุล วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
5414210103 นาย ทรงเกียรติ   มีเจริญ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
5417660015 นาย ภาณุวัฒน์   โพธ์ิวัน วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย
5417660043 นาย ชิดพงค์   รสเข้ม วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย
5417690013 นาย สุรพันธ์   มงคล วท.ม. การพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศ
5417690015 นาย กิตติพงษ์   อรรถพรชัยกุล วท.ม. การพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศ
5417810022 นาย สุรณัฐ   มูฮําหมัด วท.ม. ความม่ันคงทางระบบสารสนเทศ
5328120006 นาย ธันฐภัทร์   ทรัพย์ยิ่ง บธ.ม. การจัดการ
5118120030 ร้อยตรีหญิง ชนิดา   ช่วยวัฒนะ บธ.ม. การเงินและการธนาคาร
5428120001 นาย อนิรุธ   อนันตประยูร บธ.ม. การตลาด
5428120002 นาย สิรวิชญ์   โสภณวัฒนะ บธ.ม. การตลาด
5428120003 นาย อธิษฐ์   สิงหพันธ์ุ บธ.ม. การตลาด
5428120004 นางสาว สุภาวดี   ไกรนรา บธ.ม. การตลาด
5428120005 นาง กวิสรา   กลมเกลียว บธ.ม. -
5428120007 นาง ษมาภรณ์   มหาธนบดี บธ.ม. การตลาด
5428120008 นางสาว น้ําฝน   แก้วกงพาน บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ


