
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ศนูย์การศกึษาจงัหวดันครปฐม  

                                           

 

 

หัวข้อ/เรื่อง………………………………………………………………………. 

วันที่..............เดือน..................พ.ศ. ............. 

รายช่ือนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่     สาขาวิชา:  9301                
การสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)   รุ่น/ปีที่เข้า:  56       หมู่ นศ.:  01                                         

อ. ที่ปรึกษา:  อ.อารีรัตน์  ใจประดับ 

ล าดับ
ที ่

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา ลงช่ือ ลงช่ือ หมายเหตุ 

1 56129301001 นางสาวณิชากร  มงคลรัตนาศิร ิ    
2 56129301002 นายพนธกร  ลีพัฒนากิจ    
3 56129301003 นางสาวพิมพ์นารา  พันธ์ฤทธ์ิด า    
4 56129301004 นายธนาศักดิ์  แช่มช้อย    
5 56129301005 นายธีรพล  กัณหาไชย    
6 56129301006 นายกิตติชัย  แซ่โค้ว    
7 56129301008 นายวรันธร  ศรสีุกิจาธิคณุ    
8 56129301009 นางสาวธัญพร  สวสัด ี    
9 56129301010 นายธนภัทร  ศุขสุทธิ    
10 56129301011 นางสาวจุฬาลักษณ์  เนียมหะ    
11 56129301012 นางสาววรณัน  ปญิญาวงค ์    
12 56129301013 นางสาวอินทุอร  ภิรมย์ฤทธ์ิ    
13 56129301014 นางสาวตนิสา  วุฒิเบญจพลชัย    
14 56129301015 นายเวทพิสิฐ  วงศ์ทิพย์สถาน    
15 56129301016 นายธนพล  สะหวนเมือง    
16 56129301017 นายณัฏฐ์  มฤศโชต ิ    
17 56129301018 นายภาณุพงศ์  สงจินดา    
18 56129301019 นางสาววรางคณา  แก้วนาขา    

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ศนูย์การศกึษาจงัหวดันครปฐม  

 

 

 

หัวข้อ/เรื่อง………………………………………………………………………. 

วันที่..............เดือน..................พ.ศ. ............. 

รายช่ือนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่     สาขาวิชา:  9301                
การสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)   รุ่น/ปีที่เข้า:  57       หมู่ นศ.:  01                                         

อ. ที่ปรึกษา:  อ.ศุภรดา  ประภาวงศ์ 

ล าดับ
ที ่

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา ลงช่ือ ลงช่ือ หมายเหตุ 

1 57129301001 นายอานันท์  ตันติวรศร ี    
2 57129301002 นายอนุวัตร  ด้วงบุญมา    
3 57129301003 นางสาวชลิตดา  แก้วมโน    
4 57129301004 นางสาวสุดารัตน์  สันทดัการ    
5 57129301005 นายฐิรวัฒน์  กองแก้ว    
6 57129301006 นายธนโชติ  ง้อสุรเชษฐ ์    
7 57129301007 นายสายันห์  คงคาอินทร ์    
8 57129301008 นางสาวมินตรา  คร  ากลาง    
9 57129301009 นางสาวธารณิี  ชุติเมธารักษ์    
10 57129301010 นางสาวบุษยมาศ  ทิพกรณ ์    
11 57129301011 นายปรินทร์  อนันต์ผาต ิ    
12 57129301012 นายสณัหกช  ตรีนาทเกษม    
13 57129301013 นายศิขรินทร์  วีระพันธุ ์    

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ศนูย์การศกึษาจงัหวดันครปฐม  

 

 

  

หัวข้อ/เรื่อง………………………………………………………………………. 

วันที่..............เดือน..................พ.ศ. ............. 

รายช่ือนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่     สาขาวิชา:  9301                
การสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)   รุ่น/ปีที่เข้า:  58       หมู่ นศ.:  01                                         

อ. ที่ปรึกษา:  อ.ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์ 

ล าดับ
ที ่

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา ลงช่ือ ลงช่ือ หมายเหตุ 

1 58129301001 นางสาวพิมพ์พิศา  ดอกสันเทียะ    
2 58129301002 นายกานต์  ปัญทีโป    
3 58129301003 นายรุจชนะ  บัวศร ี    
4 58129301004 นางสาวศิวพร  แว่นแก้ว    
5 58129301005 นางสาวประณัยยา  วาณิชวิวัฒน์    
6 58129301006 นายปฏิภาณ  ลิม้สุธาทิพย ์    
7 58129301007 นายพงศ์ศักดิ์  เนียนเรืองแสง    
8 58129301008 นางสาวกนกวลี  สุภมาตร    
9 58129301009 นางสาวโสพติา  ปานพุทธา    
10 58129301010 นางสาวสุพรมีนภา  ท าเวียง    
11 58129301011 นายธิติวฒุิ  ทับละม่อม    
12 58129301012 นายอชิรวัตติ์  เขตภาภร    
13 58129301013 นายวิสัยทัศน์  ภู่ศริ ิ    
14 58129301015 นางสาวบุณยานุช  เตชธรรมธเนศ    
15 58129301016 นายธนาคม  เธียรภักดีกลุ    

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ศนูย์การศกึษาจงัหวดันครปฐม  

 

 

 

หัวข้อ/เรื่อง………………………………………………………………………. 

วันที่..............เดือน..................พ.ศ. ............. 

รายช่ือนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่     สาขาวิชา:  9301                
การสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)   รุ่น/ปีที่เข้า:  59       หมู่ นศ.:  01                                         

อ. ที่ปรึกษา:  อ.ธีรพงศ์  เสรีส าราญ 

ล าดับ
ที ่

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา ลงช่ือ ลงช่ือ หมายเหตุ 

1 59129301001 นายภัทรพล  เนยีมบาง    
2 59129301002 นางสาวศุภมาศ  บุญอยู ่    
3 59129301003 นายกิตติธัช  ศรีพิชิต    
4 59129301004 นางสาวณัฐญา  เพช็รน้ าเงิน    
5 59129301005 นางสาวกชกร  แจ่มกระจะ    
6 59129301006 นายกฤตนันต์  ไกรนรา    
7 59129301007 นายวิชยุตม์  พรประเสริฐ    
8 59129301008 นายธนธัช  พรเจริญ    
9 59129301009 นายณภัทร์  อรุณสวัสดิ์ฤกษ์    
10 59129301010 นางสาวสุพัชชา  เสือสุวรรณ    
11 59129301011 นางสาวสโรชา  วัฒนวงศ์สกุล    
12 59129301012 นางสาวนุชนารถ  จันทร์นุ่ม    
13 59129301013 นายวรพล  เครืออาษา    
14 59129301014 นายอนันตศักดิ์  ชวนชื น    
15 59129301015 นายจิรกานต์  สกุณ ี    
16 59129301016 นางสาวกรกมล  จันทร์เฉลิม    
17 59129301017 นายศรณัญ์  โฆษติสุขเจริญ    
18 59129301018 นายพันธกานต์  ตาลทอง    
19 59129301019 นายสิรวิชญ์  วงษ์วิจิตต ์    
20 59129301020 นางสาวดนวงศ์  สินธุวงศ์    
21 59129301021 นางสาวณัฏฐา  ชุมพร    
22 59129301022 นายธนวัฒน์  ภัสสรธนาธร    
23 59129301023 นางสาวปพิชญา  นุชบ้านป่า    
24 59129301024 นายบุษราคัมถ์  อภิโชติรัตนสกุล    
25 59129301025 Mr.Weng  Yang    

 



มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ศนูย์การศกึษาจงัหวดันครปฐม  

 

 

 

หัวข้อ/เรื่อง………………………………………………………………………. 

วันที่..............เดือน..................พ.ศ. ............. 

รายช่ือนักศึกษาวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่     สาขาวิชา:  9301                
การสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)   รุ่น/ปีที่เข้า:  60       หมู่ นศ.:  01                                         

อ. ที่ปรึกษา:  อ.สุทธิดา สิงหราช 

ล าดับ
ที ่

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา ลงช่ือ ลงช่ือ หมายเหตุ 

1 60129301001 นายวิชาญ  จันอบ    
2 60129301002 นายสุรยุทธ  อาริยะ    
3 60129301003 นายชัชพล  เถื อนอาราม    
4 60129301005 นายศรณัย์  จันทร์เนียม    
5 60129301006 นางสาวปิยะธิดา  พิพัฒน์ยานนท์    
6 60129301007 นายสรณัฎฐ์  คงศร ี    
7 60129301008 นายอดิศักดิ์  ทองใหม ่    
8 60129301009 นายธนทัต  นิลทรัพย ์    
9 60129301010 นางสาวอภิชญา  เกตมุีแสง    
10 60129301011 นายธนะวัฒน์  เทียนจันทร ์    
11 60129301012 นายญณกร  ศรีเขตต ์    
12 60129301013 นายภูมิ  โถสโมสร    

 


