คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
รายชื่อนักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สาเร็ จการศึกษา ประจาปี การศึกษา 2552
NO.

ชื่ อ-สกุล

ID

E-mail

1 4688104 นางสาว

ธนภรณ์

ศิริยากร

koo_ma_say@hotmail.com

2 4788044 นาย

ธนชาติ

เกาะประเสริ ฐ

8magicaddict@gmail.com

3 4788094 นาย

ชัยยุทธ

ศีตะปั นย์

yoothonda@hotmail.com

4 4788109 นางสาว

คมขวัญ

ศรี แก้ว

oxigen_uun@hotmail.com

5 4788171 นาย

ณัชพล

ครองบุญยิง่

knatchapol@hotmail.com

6 4788213 นาย

กรวีร์

รัตนนิ รันดร

7 4788305 นาย

ณรงค์ฤทธิ์

มลิลา

arms_17@hotmail.com

8 4788313 นาย

สิ ทธิ ชยั

ปริ ญญาวุฒิชยั

piggydevil@hotmail.com

9 4788327 นาย

สุ รเดช

ปรี ชาพืช

bangdes@hotmail.com

10 4788384 นางสาว

พิมพ์ลกั ษณ์

เวสสวัสดิ์

peemai_tu@hotmail.com

11 4888031 นางสาว

สุ ริวิภา

แดงวิจิตร

sodazaz@hotmail.com

12 4888038 นางสาว

จุไรรัตน์

จิววุฒิพงค์

i_ngeengaw@hotmail.com

13 4888051 นาย

ธันว์

ชัยบริ พนั ธ์

than.c@maxworksystem.com

14 4888055 นาย

วิศรุ ต

กตาธิ การ

mr.wissarut.k@gmail.com

15 4888061 นางสาว

รุ ติมา

ก๊กผล

squid_natty@hotmail.com

16 4888065 นาย

ชัชพงษ์

ชัยยศ

like_bsb@hotmail.com

17 4888068 นาย

สลิล

เลิศทิวาพร

18 4888077 นาย

กิติวุฒิ

นาคะประเสริ ฐกุล

kitivut@gmail.com

19 4888085 นางสาว

ศศิกาญจน์

งามทองประกาย

myninmy@hotmail.com

20 4888101 นาย

กวิน

ชยาภรณ์

21 4888106 นาย

ภาคย์

ปิ่ นจันทร์ เงิน

22 4888112 นาย

วิทวัส

ปู่ ดา

newwitwat@hotmail.com

23 4888121 นางสาว

ดาเนิ นทราย

ทรัพย์ไพศาล

dumnernsai@hotmail.com

24 4888124 นาย

เนติวฒั น์

แสนมาโนช

ronaldo_art@hotmail.com

25 4888133 นาย

บรรพต

ชูประเสริ ฐสุข

26 4888136 นางสาว

สุ พชั ร

ศรี ดารณพ

ploy_pss@hotmail.com

27 4888142 นางสาว

พึงใจ

สุ ขะจูฑะ

kam_26@hotmail.com

28 4888147 นางสาว

ปิ ยะวรรณ

ธนาศัพท์

29 4888150 นาย

สรวิศ

เตชะอมรกุล

30 4888175 นาย

รักษิต

วานิ ชผล

blaze_sage@hotmail.com

zo_lala@hotmail.com

sharp_yb69@hotmail.com

NO.

ชื่ อ-สกุล

ID

E-mail

31 4888180 นาย

เอกพล

วิมลรัตน์

kiwa_man@hotmail.com

32 4888192 นางสาว

กรณิ กา

เกตุแก้วมณี

33 4888197 นางสาว

ดวงภัสสร์

กฤษณา

hermiony_eve@hotmail.com

34 4888210 นางสาว

นนธิ ชา

มีทอง

i_cee_blue@hotmail.com

35 4888221 นาย

ชานนท์

ปะมะโต

chanon.to@gmail.com

36 4888250 นาย

พลรัฐ

สกุลลีลารัศมี

phai3456@hotmail.com

37 4888256 นาย

มโนชัย

เสรี วิภาส

evildoergu@hotmail.com

38 4888270 นางสาว

อนุสรา

เทศทอง

chong_nam@hotmail.com

39 4888280 นาย

จักรริ นทร์

ทินกรวงศ์

felix_gabby4@hotmail.com

40 4988004 นางสาว

วรรณาภรณ์

อภิชนาพงศ์

gamja01@hotmail.com

41 4988010 นางสาว

ณิ ชาภัทร

บุญนัดดา

independence_maprang@hotmail.com

42 4988014 นาย

ยศธนา

ชัยศิริวิกรม

yodthanac@hotmail.com

43 4988018 นางสาว

รัชฎา

ชนะจิตต์

princess_medicine@hotmail.com

44 4988019 นางสาว

โศภวรา

อัศวิษณุ

sophawara@hotmail.com

45 4988022 นาย

สุ รพันธุ์

เจริ ญสิ รินุกลุ

d_zenoni@hotmail.com

46 4988023 นางสาว

นันท์นภัส

ชาติสมั ปันน์

ning_nong_@hotmail.com

47 4988025 นาย

พล

เชยอรุ ณ

48 4988026 นาย

ธัณย์

จิตไมตรี เดชสกุล

49 4988027 นาย

ณัฐพล

จงเจริ ญมณี กลุ

50 4988032 นางสาว

พิณทิพ

จุณณะปิ ยะ

51 4988033 นาย

จิรพัฒน์

เดชดนู

52 4988036 นางสาว

ณัฏฐา

เอกประสงค์

qwerty.beau@gmail.com

53 4988038 นางสาว

ดลวรา

คุณะดิลก

divas_dg@yahoo.co.uk

54 4988039 นางสาว

ชลาลัย

ไชยหิ รัญการ

55 4988040 นางสาว

วสิ ตา

หัสชู

56 4988042 นางสาว

มาลิณี

หอมนาน

mamare11rmd@hotmail.com

57 4988043 นางสาว

ทิพยวดี

จันทชุม

namtip_ch30@hotmail.com

58 4988045 นางสาว

พิชญา

ฮั้นประเสริ ฐ

joy_sl38@hotmail.com

59 4988046 นางสาว

ยูถิกา

จันทวงศ์

u_dadum@hotmail.com

60 4988048 นางสาว

วัชโรบล

อินทรสมพันธ์

fhang_pj@hotmail.com

61 4988049 นางสาว

อภิชญา

ใจชุ่ม

picha_nat@hotmail.com

62 4988050 นาย

นนท์ธวัช

จตุพรภิรมย์

missmenaja@hotmail.com

smirnoff_2w54v1@hotmail.com

pon.chrn@gmail.com
thun_boom@hotmail.com
dongbang_risingsun@hotmail.com
perpongche@hotmail.com
shaley_tew@msn.com

meloncreammy@hotmail.com
fneircnk@hotmail.com

NO.

ชื่ อ-สกุล

ID

E-mail

63 4988052 นาย

ศรุ ต

ชินประพินพร

64 4988055 นาย

เสฐี ยรพงศ์

จึงอุดมพร

65 4988056 นางสาว

ผุสดี

จิรโรจน์วฒั น

66 4988059 นางสาว

ธณัฏฐา

จุลดาลัย

67 4988060 นางสาว

ลภัสปวีณ์

เนตรพิทกั ษ์พงศา

kr_takumi@hotmail.com

68 4988062 นาย

ฐิ ติพงษ์

กาญจนาภา

not_kukkik@hotmail.com

69 4988063 นางสาว

ทรงจรรย์

เกษมศรี ธนาวัฒน์

lliz_cz822@hotmail.com

70 4988064 นางสาว

พัชรกมล

ขยันกิจ

w_yama_desu@hotmail.com

71 4988067 นาย

ณัฐพล

เกียรติกาจรวงศ์

nattapol_tony@hotmail.com

72 4988071 นางสาว

จุฑาทิพย์

โชคบุญเปี่ ยม

eyas1018@hotmail.com

73 4988074 นางสาว

อลิสรา

จินดาพรโสภิต

aku_mon@hotmail.com

74 4988076 นางสาว

นัทธมน

โชติวฒั นพงษ์

usami_n@hotmail.com

75 4988077 นาย

จิรายุ

โกแมนพิชยั

jirayu_top@hotmail.com

76 4988079 นางสาว

ฑิตธิ ตา

คงแนวดี

coolz_661@hotmail.com

77 4988080 นางสาว

ลินจง

ขาวรุ่ งเรื อง

linjongk@hotmail.com

78 4988081 นาย

ฤทธิ ชยั

หิ รัญลิขิต

hiranlikit@hotmail.com

79 4988082 นางสาว

นุศรา

โกวิทอิสริ ยะ

ningken_ken@hotmail.com

80 4988083 นาย

พาทิศ

กระจ่างสังข์

patit_m@hotmail.com

81 4988084 นางสาว

อนัญญา

ไกรกิตติวุฒิ

gift1987@hotmail.com

82 4988085 นางสาว

จิดาภา

ไกรสังข์

papa17211@hotmail.com

83 4988089 นาย

จิรายุส

แหลมทอง

march_muict-sw3@hotmail.com

84 4988090 นาย

ชาญชัย

แหล่งหล้า

mote_38@hotmail.com

85 4988092 นางสาว

รัสวรรณ

คงเดชอดิศกั ดิ์

kimchi_winds@hotmail.com

86 4988095 นาย

ยศนันท์

ชววิวฒั นชัย

palm_me@hotmail.com

87 4988096 นาย

ฐิ ติพฒั น์

มหาดไทย

fabregasneo@hotmail.com

88 4988097 นางสาว

อัจฉรี ย ์

มหันตระกูล

cotton_af@hotmail.com

89 4988098 นาย

อนุชา

ม้าศรี สุข

anu2cha@hotmail.com

90 4988100 นาย

พีรพงษ์

ลิขิตยัง่ ยืน

topstun_ac120@hotmail.com

91 4988102 นางสาว

ทองตรา

นาคสุ ขศรี

shadowslimshady@hotmail.com

92 4988106 นางสาว

จิรัญญา

เนติประวัติ

noobew@hotmail.com

93 4988107 นาย

วสิ ษฐ์พล

วรวิทธิ์ เวท

dark_lordofsecret@hotmail.com

94 4988108 นางสาว

วีระดา

งามไพโรจน์พิบูลย์

lakesierraviseell@hotmail.com

off30516@hotmail.com
pammie_galz@hotmail.com
mindzoul@msn.com

NO.

ชื่ อ-สกุล

ID

E-mail

95 4988109 นาย

คณภัทร

เงาศรี

96 4988110 นาย

กฤษณะ

นิ ลคง

97 4988112 นางสาว

ภาวิณี

ปานกิจเจริ ญ

rap_ppppreaw@hotmail.com

98 4988114 นางสาว

ภัฏฏินี

พสุธานันท์

galz_marmalade@hotmail.com

99 4988115 นาย

ฐิ ติวชั ร์

พัฒนศักดิ์ภิญโญ

100 4988118 นาย

ธนัช

เผ่าเกียรติ์

101 4988121 นาย

วรวิทย์

พิพฒั นาไพบูรณ์

102 4988122 นาย

เฉลิมรัช

ผลนา

103 4988127 นางสาว

วิชญา

ปิ ยะศิริศิลป์

wishaya@hotmail.com

104 4988128 นางสาว

ดวงฤทัย

กาญจนกาธร

fon_d17@hotmail.com

105 4988132 นางสาว

ปิ ยนันท์

พรเจริ ญทรัพย์

p_piyanant@hotmail.com

106 4988135 นางสาว

นวรัตน์

ประมุขสรรค์

mui_bakanao@hotmail.com

107 4988137 นาย

กนกธัช

พฤกษ์สมั พันธ์

wasabi_chease@hotmail.com

108 4988138 นาย

พชระ

เกตุจรู ญ

109 4988140 นางสาว

ณัฏฐวรรณ

พิมพ์สมาน

smallest_glaz@hotmail.com

110 4988142 นาย

ติรกร

รัตนอร่ าม

ambkps@hotmail.com

111 4988143 นางสาว

นุสรา

รัตนธน

wan_josh@hotmail.com

112 4988148 นาย

วิชธร

รุ มรัตนะ

w.a.t.c.h.a._25@hotmail.com

113 4988149 นาย

ภัทร์

รัศมีไพบูลย์

114 4988150 นาย

พชร

สกุลพจน์วรชัย

115 4988151 นาย

ภควัต

ลีสวรรค์

trab_pk@hotmail.com

116 4988153 นาย

นัยฤทธิ์

แสนพล

winza42@hotmail.com

117 4988154 นางสาว

สิ รีธร

สาตรพันธุ์

marij_ane@hotmail.com

118 4988155 นางสาว

ปรี ยานุช

แซ่อุย้

makumi-ma@hotmail.com

119 4988156 นาย

เนติ

ชีวกิดาการ

naz_dwayne@hotmail.com

120 4988157 นาย

ธี รภัทร์

สิ นธพเรื องชัย

benz_sd37@hotmail.com

121 4988158 นาย

ราชวิทย์

ศิริสมหมาย

doomdiglet@gmail.com

122 4988159 นางสาว

กัญญ์วรา

พงศ์ทองเมือง

lady_punk_1627@hotmail.com

123 4988160 นางสาว

จุฬาลักษณ์

พูนธนสมบัติ

kogo_ham@hotmail.com

124 4988163 นาย

กาลัญญู

คงคติกาจร

zeper_fk@hotmail.com

125 4988164 นาย

ฐาปั ตย์

สุ นทรนพคุณ

pondtae@hotmail.com

126 4988165 นาย

โรจนชัย

คงสวัสดิ์ศกั ดิ์

ziirt@hotmail.com

kidnazzz@hotmail.com

luffy_pikachu@hotmail.com
tim.phaokiat@gmail.com
p_kojo@hotmail.com
tom_ictmu@hotmail.com

patchara.katecharool@gmail.com

path_rus@hotmail.com
tai_banana55@hotmail.com

NO.

ชื่ อ-สกุล

ID

E-mail

127 4988166 นางสาว

นพวรรณ

โสวะภาสน์

vaniila_cake@hotmail.com

128 4988168 นางสาว

ภูษิตา

ศรี สกุลปั กษ์

shorty_tao@hotmail.com

129 4988169 นาย

ปฏิพทั ธ์

ศรี ศภุ เดชะ

boxster747@hotmail.com

130 4988170 นางสาว

นี รา

ศรี วารี รัตน์

ordinary_girl@little-pinkii.co.cc

131 4988171 นางสาว

ศุลีพร

ศุจิจนั ทรรัตน์

iuyss@hotmail.com

132 4988172 นาย

ธี รพงศ์

โกศลสมบัติ

pongfrank@aol.com

133 4988173 นางสาว

เจริ ญขวัญ

สันติธรารักษ์

meow_raen@hotmail.com

134 4988180 นาย

ทวีทรัพย์

ตติยเพิ่มพูน

whitewarriorkai@hotmail.com

135 4988183 นาย

ชาญวุฒิ

เกรี ยงไกรวณิ ช

bombobonclash@hotmail.com

136 4988187 นางสาว

วิริยาภา

ธนลาภเจริ ญ

bittersweetz@windowslive.com

137 4988189 นาย

ภูริพนั ธ์

ธี รสุ ภะเสฏฐ์

link_120@hotmail.com

138 4988190 นาย

ณัฏฐวัฒน์

เทพพรพิทกั ษ์

kal4506@hotmail.com

139 4988191 นางสาว

เพ็ญภัทรา

ทองดง

pt_penpatra@hotmail.com

140 4988192 นาย

จุติชยั

ทองกระจาย

heartofwizard@hotmail.com

141 4988194 นางสาว

กนลลัส

ต่อปั ญญาชาญ

hope_nozomi@hotmail.com

142 4988196 นาย

ณัฐ

ตั้งพานิ ชยานนท์

tnut@hotmail.com

143 4988200 นางสาว

รัตนา

อุดมกิจธนกุล

miracle_wilfy@hotmail.com

144 4988201 นางสาว

รชนิ

อุดมพรมงคล

yaikapok@hotmail.com

145 4988203 นางสาว

ศิรินทรา

แว่วศรี

krungi951@hotmail.com

146 4988204 นางสาว

กมลรัตน์

เหล่าอรุ ณ

oop_tan@hotmail.com

147 4988207 นาย

สุ วิทย์

วิจิตรสว่างวงศ์

ebasuwit@hotmail.com

148 4988208 นาย

เมธัส

วิมกุ ตานนท์

149 4988212 นางสาว

รุ จิรา

วิตนากร

150 4988213 นางสาว

พัฐสุ ดา

วิทยานนท์เอกทวี

151 4988214 นางสาว

ขวัญหทัย

เลิศนภาวิไล

momo_tangmo_cake@hotmail.com

152 4988215 นางสาว

วีรินทร์

วงศ์สุทธิ โรจน์

veerin_mo@hotmail.com

153 4988216 นางสาว

พัชญ์สิตา

ภัควัฒน์เจริ ญบุญ

ntk_sweet@hotmail.com

154 4988218 นางสาว

ดวงตา

วังศรี วิวฒั น์

samanta_nat@hotmail.com

155 4988220 นาย

อัคริ นทร์

ฐิ ติชยั วรภัทร์

napatds@hotmail.com

156 4988222 นาย

บุรินทร์

วิราณุ รักษ์

157 4988224 นางสาว

กาญจนา

ว่องพิสุทธิ พงศ์

froggy_bitt@hotmail.com

158 4988225 นาย

วีรชาติ

วงศ์สว่างธรรม

birth24987@hotmail.com

rmethas@yahoo.com
zukki@live.com
deepatty@hotmail.com

bishop_20041@hotmail.com

NO.

ชื่ อ-สกุล

ID

E-mail

159 4988226 นาย

นฤนาท

วงศ์สวัสดิ์

cpblue@gmail.com

160 4988228 นาย

อาชวิณ

วงศ์โยธา

winhorwangwin64@hotmail.com

161 4988229 นาย

วัชรพงศ์

วรธี ระ

162 4988231 นางสาว

สุ นนั ทา

แย้มมณฑา

nokiza@gmail.com

163 4988232 นางสาว

วิลาสลักขณ์

งามอุโฆษ

vilusluck@gmail.com

164 4988233 นางสาว

หยกพร

สารวิทย์

nuu_yok@hotmail.com

165 4988237 นาย

รัชวิชญ์

มหาสุ รชัยกุล

166 4988238 นาย

ศุภฤทธิ์

มัน่ นทีรัย

chan.msut@gmail.com

167 4988239 นางสาว

ผุษชา

มงคลธง

shaggy_monsters@hotmail.com

168 4988244 นางสาว

ณัฏฐรัตน์

งาทอง

wanny_magic@hotmail.com

169 4988246 นาย

ธนพล

นรเสฎฐ์

thanaponbpk@hotmail.com

170 4988247 นางสาว

อลิสา

นวนไทย

sa_applesauce@hotmail.com

171 4988248 นางสาว

ธนพร

องค์โฆษิต

koythana@yahoo.com

172 4988249 นางสาว

พิจิตรา

ศรี นวรัตน์

pork_go@hotmail.com

173 4988251 นางสาว

วิสาข์รัตน์

ศรี สูงเนิ น

meracy_miracle@hotmail.com

174 4988252 นางสาว

จรรยพร

ภาสะประหาส

pukpang@hotmail.com

175 4988255 นางสาว

สุ รางค์รักษ์

สุ ทธิ วรวรรณ

rhoii@hotmail.com

176 4988262 นางสาว

โรสิ ตา

วงศาศิรินาท

momochan_yui@hotmail.com

177 4988265 นางสาว

จีรนันท์

โพธิ สิทธิ์

praw_luckyou@hotmail.com

178 4988267 นาย

ภาณุ พงศ์

อุชุไพบูลย์วงศ์

ping_bizkit@hotmail.com

179 4988268 นาย

จักรพันธ์

แวววรวิทย์

the_mozard@hotmail.com

180 4988269 นาย

กานต์

วานิ ชยางกูร

eatthis_13@hotmail.com

181 4988273 นาย

นันทพล

รัตนพลวชิรวดี

ken_12423@hotmail.com

182 4988275 นาย

วรเชษฐ์

แซ่ลิ้ม

woracheth@msn.com

183 4988277 นาย

ดาริ ห์

สาเร็ จวิทย์

airetam_@hotmail.com

184 4988279 นางสาว

ชิตฐามาสก์

แสงศิริวรรธนะ

185 4988281 นาย

บัณฑิต

สาธิ ตศิลป์

186 4988283 นางสาว

ชุติมา

สี เหลืองสวัสดิ์

af_after@hotmail.com

187 4988286 นางสาว

ประภาศิริ

ศิริชยั เอกวัฒน์

uami@hotmail.com

188 4988289 นางสาว

อัญชฎา

สิ วะกรเสถียร

red_armydear@hotmail.com

189 4988290 นาย

ณัฐพงษ์

สมสะกิด

190 4988291 นางสาว

ณิ ชกานต์

สุ นทรานนท์

lusifer_124@hotmail.com

to-no@hotmail.com

chanamas_piggy@yahoo.com
jedi_bright@hotmail.com

guide_182@hotmail.com
ii-kate@hotmail.com

NO.

ชื่ อ-สกุล

ID

E-mail

191 4988296 นาย

เอกวุฒิ

สุ ขก้อน

aketun@hotmail.com

192 4988298 นาย

ชยุตม์

สุ วรรณวงศ์กิจ

193 4988303 นาย

ณัฐพล

ตันติศิรินทร์

194 4988308 นางสาว

ทิพาจินต์

ไทยพิสุทธิ กลุ

t_greentip@hotmail.com

195 4988311 นางสาว

อภิชญา

ถาวรจักร์

apichayat@hotmail.com

196 4988315 นางสาว

นุชาภา

อัศวนพคุณ

moonlight_drake@hotmail.com

197 4988317 นาย

เอกชัย

วิษณุ รัก

critical_shadow_zero@hotmail.com

198 4988321 นางสาว

มาริ สา

วิมานะ

absolute_a1@hotmail.com

199 4988324 นาย

ชวรุ ชญ์

วรชาติ

chawarut@hotmail.com

200 4988326 นาย

พิศทุ ธิ์

อยูศ่ รี

term14@hotmail.com

kunping7@hotmail.com

