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5413140034 นางสาว ชนาภา   บัวศรี บช.บ. บัญชี
5413150005 นางสาว รัชนีวรรณ   ยามันสะบีดิน บช.บ. บัญชี
5413150014 นางสาว หยาดพิรุณ   มินฮายีนุด บช.บ. บัญชี
5413150017 นางสาว ภักดิพร   ธรรมสุวรรณ บช.บ. บัญชี
5513820012 นางสาว พัชฎาพร   หมัดละ บช.บ. บัญชี
5413150001 นางสาว ทิพรัตน์   ธงไชย บธ.บ. การเงินและการธนาคาร
5413150009 นางสาว วรวรรณ์   ลําเพยพล บธ.บ. การเงินและการธนาคาร
5313140040 นางสาว ไอยวริน   เนตรทอง บธ.บ. การจัดการ
5313140043 นาย พงษ์สิทธิ์   สุขสวัสดิ์ บธ.บ. การจัดการ
5413140038 นางสาว ขนิษฐา   เผ่ือนบิดา บธ.บ. การจัดการ
5413140070 นางสาว อรวรรณ   ศรีปูนอ่อน บธ.บ. การจัดการ
5413140079 นางสาว จารุเนตร   ใจหนักแน่น บธ.บ. การจัดการ
5413140081 นางสาว ศรัณย์พร   กายง บธ.บ. การจัดการ
5414110017 นางสาว จิราภรณ์   อับดุลสลาม บธ.บ. การจัดการ
5414110053 นางสาว สุวดี   พรบังเกิด บธ.บ. การจัดการ
5113140043 นาย กฤชพงศ์   ใจธง บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
5413140026 นางสาว วรวรรณ   ศรีโยหะ บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
5413140047 นางสาว วดี   เด่นสมุทร บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
5413140082 นาย ปฐวี   สืบวงษ์ บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
5513220003 นางสาว รติมา   อินทประสาท บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5513220007 นางสาว ธัญชนก   จํานงค์หาญ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5513220011 นางสาว อารีวรรณ   บุญรักษา บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5513220015 นาย ณัฐนันท์   โกมลวัฒนพงศ์ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5413140022 นางสาว มาริสา   มะซอและ บธ.บ. นิเทศศาสตรธุรกิจ
5518120002 นาย ศิวัช   ศิริรักษ์ บธ.ม. การเงินและการธนาคาร
5518120013 นาย ปกรณ์   อ้ิวอรุณ บธ.ม. การตลาด
5014140051 นาย ณัฐกนฑ์   แย้มชัยมงคล วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน
5114140010 นาย ชยกร   ช้ินป่ินเกลียว วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน
5114140023 นาย ศิร   เรืองฤทธิ์ วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน
5114140052 นางสาว สาวิตรี   มาตเลิง วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน

รายช่ือนักศึกษาที่จบการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 1)
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุมัติวันที่สําเร็จการศึกษา 15 มิถุนายน 2558

สามารถติดต่อขอรับใบรับรอง และใบทรานสคริปต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
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5114140073 นางสาว อฐิติยา   ดอนจินดา วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน
5314110091 นาย ระพินนารถ   จันดาวงศ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
5417810016 นาย อานนท์   มุ่งยอดกลาง วท.ม. ความม่ันคงทางระบบสารสนเทศ
5517810009 นาย สุเมธ   จิตภักดีบดินทร์ วท.ม. ความม่ันคงทางระบบสารสนเทศ
5217110002 นางสาว ณัฐกาญจน์   นายมอญ วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
5517110001 นาย ชัชวาล   ปานสวย วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
5617660013 นาย จิรศักดิ์   บุญจงรักษ์ วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย
5617660022 นาย ปฐมพงศ์   ภมรพล วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย
5219720006 นาย ดนุ   วิโรจน์อุไรเรือง วศ.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5319720006 นาย วชิรพงศ์   เกษจินดาธนวัจน์ วศ.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5219710001 นาย นิกร   เห็นงาม วศ.ด. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
5319920001 นาย ขวัญชัย   หนาแน่น วศ.ด. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5111110035 นาย ธวัชชัย   จตุรพรโอภากุล วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
5111110397 นาย โอภาส   เมฆรุ่งโรจน์ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 
5311110150 นางสาว ยุภาวดี   บุญวรรณ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 
5311110340 นางสาว พรไพลิน   สมานเพ็ชร์ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 
5311110455 นาย ธนาวุฒิ   แสงภูเขียว วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 
5411110049 นางสาว สุภาวดี   โพธิระหงษ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 
5411110216 นางสาว ศิริกุล   พันดวง วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 
5411110286 นาย ธีรวัฒน์   วงพิมล วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 
5411110290 นาย สิทธิโชค   วรเวชเตชกุล วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 
5411110482 นาย เกียรติศักดิ์   สุทธเขต วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 
5511110391 นาย กิตติเทพ   ตันเจริญ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี 
5111350031 นาย วิรัตน์   ยุบลนวน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5111350042 นาย พิชิตศักดิ์   ปราบวงษา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5211310050 นาย กรวิทย ์  หนูคง วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5211310080 นาย เฉลิมพล   เกษกล้า วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5411350013 จ่าเอก ศุภชัย   ภูมิรัตนไพศาล วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5511310030 นาย ณัฐวุฒิ   เอ่ียมศรี วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
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5511310031 นาย อนันต์   สมบัติสถาพร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5511350002 นาย มานิตย์   ฮาวบุญป๋ัน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5511350004 นาย วีรวัฒน์   กันพงษ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5511350006 นาย ภาณุวัฒน์   มิลยฤทธิ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5511350008 นาย อัมพร   แสงหอย วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5511350009 นาย สุดเขต   สิทธินัน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5511350011 นาย อนุสรณ์   ไชยจันทร์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5511350012 นาย สุทัศน์   เจริญใจ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5511350014 นาย สมคิด   ดวงประภา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5511350024 นาย ธีรพงษ์   ธรรมสาคร วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5511350028 นาย เอกราช   พวงหิมวันต์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5511350029 นาย กิตติพัทธิ์   อัครธรานันฐ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5511350034 นาย คมสัน   หล้าเตจา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5111110216 นาย อนุชิต   วรชมพู วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5111110281 นาย ศุภโชค   คําสอน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5111110543 นาย อภิวุฒิ   ไตรรัตน์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5311110489 นาย สุรพัฒน์   วรพิชิตพงศ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5411110004 นาย สุชนินทร์   เสือสมิง วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5411110034 นาย ธีระชล   ชูหวาน วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5411110057 นาย รุ่งโรจน์   มานะจิตต์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5411110150 นาย ณัฐดนัย   เชยชุ่ม วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5411110154 นาย อภิญญา   ตนายะพงศ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5411110167 นาย ธีรพงศ์   มัดตาเฮด วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5411110184 นาย อาทิตย์   ฤทธิ์สอาด วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5411110197 นาย อารยะ   อินทสุก วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5411110263 นาย ขวัญชัย   อยู่อ่ิม วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5411110299 นาย ชนาธิป   มะอยู่เท่ียง วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5411110336 นาย สรวิศ   วงษ์รักไทย วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5411110347 นาย อานัส   เด็งวัง วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
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5411110369 นาย อเลกทรานเดอร์   ควัซ์ท วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5411110387 นาย สมิทธิภัทพ์   สีแก้ว วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5411110397 นาย ชัยวัฒน์   ยันตะศรี วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5411110410 นาย อาชว์   กังวานสุระ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5411110465 นาย สรศักดิ์   อ๊ึงมงคลมณี วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล 
5211110443 นาย วันชัย   อุโคตร วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
5211110502 นาย ณัฐพล   แสงสว่าง วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
5411110388 นาย อนิวัฒน์   ปลอดภัย วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
5411120002 นางสาว จินห์จุฑา   เติมสุขสวัสดิ์ วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
5411120017 นางสาว ชลิตา   สู่สุข วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
5411120018 นาย ดนุพล   พรหมถนอม วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
5411210136 นาย กิตติภาส   สิงคเสลิตร วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
5511110403 นางสาว สุวรรณา   มโนมัยรัตน์ วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
5111110145 นาย วรบรรณ   วังวนสินธุ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5111110225 นาย สิทธิพงศ์   โกสินทร์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5211110028 นาย สิริพจน์   เร่ิมยินดี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5211250122 สิบเอก ปฐมพงษ์   ไชยรงศรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5311110026 นาย กฤษฎา   อเนกวรพงศ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5311110051 นาย คชา   บุญมาเลิศ วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5311110097 นาย วิทวัส   เกตุร่วง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5311110463 นาย กฤษดา   เหลืองอร่าม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5311210126 นาย วสันต์   ศิริษา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5311210131 นาย พีรพล   เจนการ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5311250089 นาย สุนทร   บุญญากร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5411110086 นาย เกรียงไกร   จันนาค วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5411110132 นาย ชาคริต   รักตะวัต วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5411110487 นาย รณกร   สายเพ็ชร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5411210060 นาย นิวัตน์   ปันวร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5411210082 นาย ธราดล   ศิริพลานนท์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
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5411210087 นาย สันติศักดิ์   ขุนไพชิต วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5411210127 นาย ทวีศักดิ์   เภาเพิ่ม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5411250053 นาย อรรถพล   ใจกล้า วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5411250073 นาย กิตติพงศ์   ดีนาน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5411250079 นาย กฤษณะ   คําพล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511210003 นาย กรกช   วงษ์แสงทอง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511210050 นาย อุกฤษฏ์   กําเนิด วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511210085 นาย ธนิก   หาญโยธิน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511210088 นาย ธนพร   รุจิระกุล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511210117 นาย วิจารณ์   คงหอม วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511210120 นาย บรรจง   ธิปโปทา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250008 นาย ปฐมพงษ์   พันธ์ขาว วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250009 นาย ศุภากร   อนุจร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250010 นาย วันเจด็จ   สีปาน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250013 นาย ปารมี   อ่อนจันทึก วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250016 นางสาว ปรัศนียา   ไวสุกรณ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250017 นาย วีระพงษ์   มาใจ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250020 นาย เฉลิมชัย   สาสกุล วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250028 นาย คธายุทธ   หอมจันทร์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250040 นาย นรา   ปัตนี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250041 นาย อนุวัฒน์   ดีน้อย วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250043 นาย เกรียงกมล   ลาดศิลา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250051 นาย ธีระยุทธ   พาอ่อนตา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250052 นาย ธนวิทย์   อุดมสิทธิพงษ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250053 นาย วัชระ   หยวกฉิมพลี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250054 นาย สรรพสิทธิ์   บุญโชติ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250055 นาย ดํารงศักดิ์   ธนูศร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250056 นาย นัฐพล   พิละมาตย์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250057 นาย นิติกานต์   ศรีสมบูรณ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง



รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล ปริญญา สาขา

รายช่ือนักศึกษาที่จบการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 1)
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุมัติวันที่สําเร็จการศึกษา 15 มิถุนายน 2558

สามารถติดต่อขอรับใบรับรอง และใบทรานสคริปต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

5511250058 นาย พัลลภ   กิตติจูงจิต วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5511250067 นาย สุธางค์   เศรษฐมังกร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5211110277 นาย อภิชัจ   เจียรวิริยะนาถ วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
5211110284 นาย วันชัย   หนูสง วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
5411110207 นาย ธนะนันท์   ถิระโชติกุล วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
5411110214 นาย ดิชพัชร   เป่ียมสุขธนอนันต์ วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
5411110215 นางสาว รักชนก   สาลี วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
5411110246 นาย รักษ์พล   ปาลัครกุล วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
5411110341 นาย กิติกรณ์   พรหมเกตุ วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
5411110430 นาย บุญฤทธิ์   โชติสาสน์กุล วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
5411110477 นาย ศตวรรษ   วัฒนดิเรกพัฒน์ วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
5411110526 นาย ศตวรรษ   พงษ์วิมาน วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
5211450006 นาย สุวิทย์   ชายภักตร์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311450021 ว่าท่ีร้อยตรี ณรงค์ศักดิ์   รอดทอง วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410010 นาย ยุคลธร   ปัทมะ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5511410007 นาย เทวฤทธิ์   จันต๊ะมัง วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5511410022 นาย ณัฐวุฒิ   สายสดงาม วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5511410027 นาย ยุทธจักร   ผาคํา วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5511410029 นาย กมล   แก้วยา วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5211110007 นาย ณัฐพงษ์   ภูมิประหมัน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
5211110144 นาย เจษฎา   รัตนโชติ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
5211110373 นาย พีระพงษ์   หนูสอน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
5211110519 นาย กมล   ดวงชาทม วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
5411110043 นาย วีรพล   จิรวัฒนวิจารณ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
5411110046 นาย อธิวัฒน์   สําราญ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
5411110079 นาย พงศกร   พิศาล วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
5411110087 นางสาว กฤตยา   ช่ืนชม วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
5411110250 นาย จิตรทิวัส   วินัยผาสุข วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
5411110256 นาย พศวัต   ไกลกลางดอน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
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5411110271 นาย ชาญวิทย์   อามีน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
5411110272 นาย มงคล   วงษา วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
5411110315 นาย ธนาบัตร   มานยาซิ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
5411110343 นาย วุฒิเกียรติ   ก้อนคุ้ม วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
5411110358 นาย ชลัท   กิตติภัคภูวดล วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
5411110436 นาย กิตติพล   ธนธาราคิรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
5011110281 นาย สุวิชา   คล้ายดวง วศ.บ. วิศวกรรมระบบวัดคุม
5411110126 นางสาว ขวัญจิรา   บุตตะกุล วศ.บ. วิศวกรรมระบบวัดคุม
5411110227 นางสาว ศิวะพร   ชนะทรัพย์โฌติกูล วศ.บ. วิศวกรรมระบบวัดคุม
5411110261 นาย รัฐพล   อุดมพรพัฒนา วศ.บ. วิศวกรรมระบบวัดคุม
5411110308 นาย ณัฐพงศ์   กิมิฬาร์ วศ.บ. วิศวกรรมระบบวัดคุม
5411110406 นาย อภิสิทธิ์   พรหมหาญ วศ.บ. วิศวกรรมระบบวัดคุม
5511210065 นาย พิสิทธิ์   แก้วแสงใส วศ.บ. วิศวกรรมระบบวัดคุม
5311110080 นางสาว ศิริลักษณ์   ศรีภูมิเดิม วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
5311110270 นางสาว มัญธิชา   ภู่วิน วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
5411110001 นาย กิติกร   หาบุบผา วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
5411110106 นาย กัณฑ์เอนก   แดงเสนาะ วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
5411110198 นาย พิรุณ   โฉมเฉลา วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
5411110199 นางสาว ศศิวิมล   อยู่สุข วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
5411110440 นาย ซูฮัยมี   สูแอเสาะ วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
5211120024 นาย สรรเสริญ   นาวงษ์ วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
5511810015 นางสาว นิภาพร   สุขเจริญ วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
5511810018 นางสาว วนัสนันท์   กําปงซัน วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร
5411120008 นางสาว มาริสา   สมความหวัง วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
5511840011 นาย สุภาณุพนัธ์   ราชา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
5511840016 นาย คณิต   ภาษี วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
5311110464 นาย จาตุรนต์   ล้ีไพบูลย์ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
5311110488 นาย วิทยา   ทันใจ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
5411110128 นางสาว รวมพร   ศิลคํา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
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5411110130 นาย อภิวัฒน์   เอ่ียมวงษา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
5411110175 นาย กุลพัชร   เพชรจรัส วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
5411110206 นาย สุทธิพงษ์   มีศิลป์ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
5411110229 นาย รัชพล   สมัญญา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
5411110257 นางสาว ธัญญาภรณ์   เถกิงเกียรติ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
5411110480 นาย ณัฐพงษ์   สุขสมบูรณ์ วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 
5219410005 นาย กฤษฎา   ไสสุวรรณ วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5519410006 นาย ศุภพงค์   ทับทิม วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5619410002 นาย ปวีณ   สุขบรรเทิง วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5619410003 นาย ภานุพงษ์   จันทร์ฝาย วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5619410004 นาย เก่งกล้า   กุณรักษ์ วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5619410005 นาย ประพจน์   ทศภานนท์ วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5619410006 นาย รัฐกาญจน์   เกตุเรน วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5619410007 นาย ศุภวัชร   กาญจนมานนท์ วศ.ม. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5319220002 นาย ชาติวิรุทธ์   ภัทรสุเมธี วศ.ม. วิศวกรรมโทรคมนาคม
5519240002 นาย ยุทธนา   เฟื่องฟุ้ง วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
4812110076 นาย ศิรวิทย์   เทพปทุมวิไลพร สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
4912110016 นางสาว ลาดทองแท้   มีพันธุ์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
4912110065 นางสาว สุนทรีย์   มณีสวัสดิ์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
4912110158 นาย ศตวรรษ   รัชตะวรรณ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
4912120023 นาย รัฐวิทย์   อุดมเสฏฐภัทร์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5012110076 นางสาว วิรัลรัตน์   ชัยจินดารัตน์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5012110133 นางสาว ชญานิศ   พัวสัมพันธ์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5112110001 นาย วรุฒ   กล่ินรัตน์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5112110020 นาย ภวินท์   ชูยิ่งสกุลทิพย์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5112110039 นาย สุภิญโญ   เกิดพิบูลย์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5112110040 นาย ทรงกลด   ศิริวัน สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5112110077 นาย พีรดนย์   กลางนา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5112110090 นางสาว ศิรินภา   ขันชะลี สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
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5112110092 นาย ชวาลา   บุญโญ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5112110102 นางสาว พชญา   เรืองดิษฐ์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5112110106 นางสาว นงนภัส   ม่วงทอง สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5112110120 นาย อิสรนันท์   โคระนํา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110001 นางสาว สายธาร   พลนอก สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110002 นาย นพดล   กันเกตุ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110004 นางสาว ภัทรวรรณ   ภูมิพรรณา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110005 นาย ชนาธิป   ปานเพ็ชร สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110007 นางสาว วิภาดา   อาษา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110008 นางสาว ดลนภา   เหล่ียมใส สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110010 นาย ธีรวีร์   แสงแก้ว สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110011 นางสาว สุวิชา   จงประเสริฐ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110012 นาย ยรรยง   พงษธา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110013 นางสาว ทิตยา   พงษธา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110014 นางสาว รวิสรา   ธรรมาจารย์จรัส สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110016 นางสาว จุฬาลักษณ์   ศรีนอก สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110017 นางสาว ศศิมน   ฑีฆะบุตร สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110018 นาย ณัฐภัทร   ซูเอโด สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110019 นางสาว รัตนาวดี   พิมพ์วัน สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110020 นางสาว สุทธาทิพย์   จันทราภรณ์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110023 นาย สิทธิโชค   เศวตศิลา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110024 นางสาว วิภาวดี   มะโฮง สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110025 นางสาว ศศิกานต์   ศิริคํา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110026 นางสาว วรณัน   สร้อยทอง สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110027 นางสาว ธนิศรา   พลอยดํา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110028 นาย ณัฐกิตติ์   โชติวิเศษอนันต์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110029 นาย สิทธิพร   บุญประกอบ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110031 นาย ภาสันต์   วงศ์คําจันทร์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110032 นางสาว ปวัลย์รัตน์   สุทธิเสง่ียม สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต



รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล ปริญญา สาขา

รายช่ือนักศึกษาที่จบการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 1)
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุมัติวันที่สําเร็จการศึกษา 15 มิถุนายน 2558

สามารถติดต่อขอรับใบรับรอง และใบทรานสคริปต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

5212110033 นางสาว กุลธิดา   วาจาม่ัน สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110034 นางสาว วรงค์ชนก   หาญรินทร์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110035 นางสาว นุจนัน   สุรประเสริฐ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110036 นาย วัฒนศักดิ์   สุขศรี สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110037 นาย ภัคพงศ์   สังข์วิเศษ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110038 นางสาว ศศลักษณ์   โยธาทูน สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110039 นางสาว ศิริมา   แถลงการณ์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110041 นางสาว บุณยวีร์   ด้วงม่ัง สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110042 นางสาว นริศรา   ปัญญาเครือ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110043 นางสาว หทัยชนก   อรุณชัยชนะ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110045 นางสาว รติพร   สมุทรวานิช สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110047 นางสาว สุภัทรา   ครุครรชิต สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110048 นางสาว มนพนา   สุทธิชาติ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110049 นางสาว ระพีพรรณ   จิตต์ประไพ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110050 นางสาว สมฤทัย   สมบุญพูลพิพัฒน์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110055 นางสาว ปรารถนา   อินทวงศ์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110056 นางสาว ฐิติวรดา   ทัศคร สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110057 นางสาว พัชร์ไพลิน   ไชยเยศ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110058 นาย ณรงค์วิทย์   แสงสนธ์ิ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110059 นางสาว กัตติกา   ชัยมงคล สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110060 นางสาว ณัฐวดี   ทองเก้ือ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110061 นางสาว เสาวภา   ปาอินทร์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110064 นางสาว วรัญญา   เทศรักษ์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110065 นางสาว กฤติกา   วรรณปะเก สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110066 นางสาว อุไรวรรณ   เกล้ียงแก้ว สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110067 นางสาว ฐานิสา   ประทุมสุวรรณ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110068 นางสาว ปาณิสรา   พุ่มพวง สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110070 นาย กฤติน   ปราโมกข์ชน สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110073 นางสาว ธนวรรณ   ไตรทิพย์เจริญยิ่ง สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
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5212110075 นางสาว ณัฏฐ์นรี   คุณานุสนธิ์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110076 นางสาว ณัฐชานิศร์   วงศ์ทองเก้ือ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110077 นาย พัชรพงศ์   อัศวภูษิตกุล สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110078 นางสาว พัชรินทร์   แก้วสุริยา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110079 นางสาว สุพรรณี   มุสิกพันธุ์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110082 นาย ปรารถนา   เพชรชูวงศ์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110083 นางสาว ภารดี   หัตถปะนิตย์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110084 นางสาว สุพิชชา   รอดประชา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110085 นาย ธีรวัฒน์   จันทร์โพธิ์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110086 นาย กัมพล   เรียงพวา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110087 นางสาว ขนิษฐา   วัฒนสกุลเกียรติ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110089 นาย ชยังกูร   อนันตริยเวช สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110090 นาย วิสูตร   ประสิทธิ์สุวรรณ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110091 นาย คุณานนต์   พัวสวัสดีเทพ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110093 นางสาว วาทินี   เถียรวิชิต สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110094 นางสาว เยาวลักษณ์   หลักทรัพย์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110095 นาย ธีรศักดิ์   หนูขาว สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110096 นางสาว วีรัฏฐ   ศรีดี สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110098 นางสาว ธันยาภรณ์   อินทรีย์สังวร สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110099 นาย อรรถกร   อัศวบวรนันท์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110100 นาย ธนกร   ธรรมกรสุขศิริ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110101 นาย ชยธร   เครือบุตรดา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110102 นางสาว สิริวิชญ   มุตตามระ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110103 นาย ภัทรดนัย   มัคสิงห์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110104 นาย ณัฐพงศ์   เส้งสุย สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110106 นางสาว วิลาวรรณ   ศรีนาค สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110107 นางสาว จุฑามณี   พลค้อ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110108 นางสาว ปรียานุช   สุดภวา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110110 นาย ชัชชัย   ยามี สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
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5212110111 นางสาว ศุภพร   บุญนวล สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110112 นางสาว ไพลิน   กาวิใจ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110115 นางสาว ปาลิดา   กีร์ติบุตร สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110116 นาย เดชนคร   ศรีอุดร สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110117 นาย ศิฐศรา   รอดทุกข์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110118 นางสาว วิภาพร   โคตรแก้ว สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110119 นาย ธีระศักดิ์   รักษายศ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110120 นาย ณัฐชา   วาจาสัตย์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110122 นาย เจตเมธี   สมัยกลาง สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110123 นางสาว จิตรลดา   วงศ์สามี สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110124 นางสาว จุฑากานต์   ขจรศิลป์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110125 นางสาว นภาลัย   นาคแหยม สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110126 นางสาว นวลผกา   ป่ินแก้ว สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110129 นางสาว เหมวดี   แดนศิริมา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110132 นางสาว จิตรลดา   พวงสุนทรพงศ์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110135 นาย ธีรศักดิ์   คุณวันดี สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110136 นางสาว ปิยะฉัตร   นาคสุข สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110137 นาย ศึกษิต   แสนรักษ์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110140 นางสาว บุษราคัม   ชุปวา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110143 นางสาว ณัฐนันท์   คําหอม สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110146 นางสาว ลักขณา   บวรธรรมทัศน์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110147 นาย ศรัญญู   เดชเส้ง สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110149 นางสาว โสภา   คําใสย์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110150 นางสาว ธาราธิป   ลอกทอง สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110152 นางสาว มัลลิกา   โถทอง สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110158 นาย ดิศรณ์   เสนาะสําเนียง สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5212110161 นาย กิตติพัทธ์   ทองคําโชติศิริกุล สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต


