
 

 

รายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบการแสดง วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 

RMUTL TAK STAR CONTEST 2016 ประเภทเดือน 

 

1.นายธนกฤต  เหมือนมี   สาขาวิชา  วศ.บ เครื่องกล เทียบโอน 

2.นายทักษ์ดนัย  พ้นภัย   สาขาวิชา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

3.นายธนพนธ์  จีนาวุธ   สาขาวิชา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

4.นายนัฐพล  วงศ์พุฒิ   สาขาวิชา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

5.นายอัฐพงษ ์  ทาวิลตา   สาขาวิชา   ระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 

6.นายสถาพร  เพ็ญจัทร์  สาขาวิชา   การบัญชี 4ปี 

7.นาย.ปวีร์  เชื้อปรางค์  สาขาวิชา   วส.บไฟฟ้า 4ปี 

8.นายณัฐพงศ ์  สมฟั่น   สาขาวิชา    ปวส จักกลหนัก 

9.นายศุภวิชญ์  สนิทพลน์  สาชาวิชา   วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

10.นายชินวัฒน์  มธุรส   สาขาวิชา   วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

11.นายณัฐพงษ์  ชาวชายโขง  สาขาวิชา   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

12.นาย.กันตวิชญ์  โพธิ์ทอง   สาขาวิชา   ออกแบบเครื่องเรื่อน 

13.นายกฤตชัย  ไทยอุสาห์  สาขาวิชา   ระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 

14.นายนนทพัทธ์   พลหาญ   สาขาวิชา   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

15.นายณัฐพล  แก้วติน   สาขาวิชา   ค.อ.บ.เครื่องกล 

 

 

 

 

 



16.นายณัฐพงศ์  ขันแก้ว   สาขาวิชา   ช่างก่อสร้าง 

17.นายธนบดี  ดีมอญ   สาขาวิชา   วศ.บ เครื่องกล 

18.นายเชิดพงษ์  ข าประดิษฐ์  สาขาวิชา   การบัญชี เทียบโอน 

19.นายพีรพงษ์  ขวัญวงษ์  สาขาวิชา   วิศวกรรมไฟฟ้าเทียบโอน 

20.นายมหาชิน  สิทธิศักดิ์  สาขาวิชา   วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

21.นายพัฒนชัย  ลัยกัน   สาขาวิชา   วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

22.นายศุภวัฒน์  ใจประเสริฐ  สาขาวิชา   วศ.บ ไฟฟ้าเทียบโอน 

23.นายวรปรัชต์  สอนทิมธ์  สาขาวิชา   ปวส.ก่อสร้าง 

24.นายวัชรินทร์  ธรรมชัย   สาขาวิชา   วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

25นายณัฐพล   อุปถัมภ์   สาขาวิชา   ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบการแสดง วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 

RMUTL TAK STAR CONTEST 2016 ประเภทดาว 

 

1.นางสาววราภรณ์ กงวงษา   สาขาวิชา   วศ.บ.อุตสาหการ 4ปี 

2.นางสาวรัตนา  อินตะอุ่นวงค์  สาขาวิชา   ออกแบบเครื่องเรือน 

3.นางสาวชาลิน ี  วงษ์ษาไชย  สาขาวิชา   การจัดการ 

4.นางสาวอัมพิรา สุกใส   สาขาวิชา   การบัญชีเทียบโอน 

5.นางสาวอารียา  พันธ์ษร   สาขาวิชา   ระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์เทียบโอน 

6.นางสาวมลฑรา ทิพย์มาตร  สาขาวิชา   วศ.บ.อุตสาหการ 4ปี 

7.นางสาวน้ าฝน  ค าเท่ียง   สาขาวิชา   การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

8.นางสาวนิสามณี ศรีสังข์   สาขาวิชา   การตลาด 4ปี 

9.นางสาวธนพร  ม่วงแซ่ม   สาขาวิชา   วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี 

10.นางสาวจันทกานต์ ตั้วมาก   สาขาวิชา   ระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์เทียบโอน 

11.นางสาวพงศ์พัชรา เสริมปัญญสิริ  สาขาวิชา   คหกรรมศาสตร์ 

12.นางสาวชโลธร วงศ์กัทลีคาม  สาขาวิชา   เทคนิคคอมพิวเตอร์ 

13.นางสาวเอ้ือการย์ ต๊ะปินดา  สาขาวิชา   วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี 

14.นางสาวศิรินทิพย์ สิทธินวล  สาขาวิชา   ระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์เทียบโอน 

15.นางสาวศณิชา ชัยวงศ์   สาขาวิชา   การบัญชีเทียบโอน 

16.นางสาวกมลวรรณ พุกวงษ์   สาขาวิชา   การจัดการ 4ปี 

 

 

 



17.นางสาวกนกวรรณ สิงห์ใส   สาขาวิชา   ระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4ปี 

18.นางสาวภัสราภรณ์ นุชบุญ   สาขาวิชา   คหกรรมศาสตร์ 

19.นางสาวรวิพร หาญนิรันดร์  สาขาวิชา   การบัญชี 4ปี 

20.นางสาวจุฑามาศ ยิ่งสกุล   สาขาวิชา   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

21.นางสาวสุพัตรา โกอินต๊ะ   สาขาวิชา   การบัญชี 4ปี 

22.นางสาวกิตติยา พรมชาติ  สาขาวิชา   การตลาด 

23.นางสาวขวัญหทัย ปีประเสริฐ  สาขาวิชา   ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

24.นางสาววนิดา แปงสอน  สาขาวิชา   การบัญชีเทียบโอน 

25.นางสาวณัฑธิดา บุญมาก   สาขาวิชา   ออกแบบเครื่องเรื่อน 

26.นางสาวรสสุคนธ์  สิงห์จันทร์  สาขาวิชา   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบการแสดง วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 

RMUTL TAK STAR CONTEST 2016  ประเภทดาวเทียม 

 

1.นายมรกต  เที่ยงศรี   สาขาวิชา   ออกแบบเครื่องเรือน 

2.นายสุธากร  แสนเปา   สาขาวิชา   คหกรรมศาสตร์ 

3.นายเกียรติศักดิ์ มนัสสา   สาขาวิชา   การบัญชี 4ปี 

4.นายณัชพล  ตุ้มศรี   สาขาวิชา   วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

5.นายวรุฒ  พรหมพรรณ์  สาขาวิชา   การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบการแสดง วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 

RMUTL TAK STAR CONTEST 2016 ประเภทเดือนเทียม 

 

1.นางสาวหทัยรัตน์  ทิมมอง  สาขาวิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี 

2.นางสาวสุมินตรา  ปัญเงิน  สาขาวิชา   ช่างก่อสร้าง 

3.นางสาวอคิราภ์  ข าเดช  สาขาวิชา   ออกแบบเครื่องเรือน 

4.นางสาวสุธิดาวรรณ  เมฆอินทร์ สาขาวิชา   ระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4ปี 

5.นางสาววิภาว ี   กล้าหาญ สาขาวิชา   เทคโนโลยีสาระสนเทศ 

6.นางสาวสิริรัตน ์  วังค า  สาขาวิชา   การตลาด 

7.นางสาวเกษกัณฐ์  วงษ์ช่างฆ้อง สาขาวิชา   ระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์เทียบโอน 

8.นางสาวปาริชาติ  เรืองดี  สาขาวิชา   ระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์เทียบโอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบการแสดง วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559 

RMUTL TAK STAR CONTEST 2016 ประเภทดิน 

 

1.นางสาวนุชัถชา จันต๊ะนวล  สาขาวิชา   การบัญชี 4ปี 

2.นางสาวจรณา  แซ่ม้า   สาขาวิชา   การบัญชีเทียบโอน 

3.นางสาวบุษบา  อรัญมาลา  สาขาวิชา   การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

4.นางสาวจิตรา  จันทราช   สาขาวิชา   วศ.บ.เครื่องกล 

5.นางสาวประภัสสร กรกนก   สาขาวิชา   อุตสาหการ 4ปี 

6.นางสาวกัญญารัตน์ ค าบุญ   สาขาวิชา   การตลาด 4ปี 

7.นางสาวกานติธิดา หมูอยู่   สาขาวิชา   ระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4ปี 

8.นางสาวธนัดดามาศ สุขเกษม   สาขาวิชา   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

9.นายณัฐวัตร  ใจบุญ   สาขาวิชา   วศ.บ. ไฟฟ้าเทียบโอน 

10.นายนฤเบศ  ชัยกร   สาขาวิชา   วศ.บ. ไฟฟ้าเทียบโอน 

11.นายชุติพันธุ์  หอมสะอาด  สาขาวิชา   วิศวกรรมไฟฟ้า 

12.นายชนัญญู  แก้วกุดฉิม  สาขาวิชา   วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 4ปี 

13.นายมานะ  อารักขาอารัญ  สาขาวิชา   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

14.นายเฉลิม  เทียมโยหา  สาขาวิชา    ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

15.นายชรินทร ์  พุ่มพวง   สาขาวิชา   ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

16.นายอภิชัย  สิงห์เวียง  สาขาวิชา   ค.อ.บ. เครื่องกล 

17.นายเกื้อกูล  คุณชมพู   สาชาวิชา   ค.อ.บ. เครื่องกล 

18.นายนวภัทร  สัญยวิชัย  สาขาวิชา   การตลาด 

19.Mr.Saw Soe hla Kyi   สาขาวิชา   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

 



*หมายเหตุ* นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือก ให้ส่งไฟล์เสียงในประกวดการแสดงวันที่ 14 กันยายน 
2559 ก่อนภายในวันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 ณ ห้องสโมสรนักศึกษา อาคารโรงอาคารกลาง 

การประกวดรอบการแสดงจัด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ เวลา 15.00 น. 

ชุดการแต่งกาย : ชุดนักศึกษาเรียบร้อย 

 

 

 


