
ลําดับ รหัสนักศึกษา คํานําหน้า ช่ือ นามสกุล

1 126050903001-0 นาย ธนะวัฒน์ ดุษฎีกุลนิตย์
2 126050903002-8 นางสาว ธิรดา ธนานิมิตกิจ
3 126050903006-9 นางสาว สุภาณี เบ็ญจศักด์ิ
4 126050903007-7 นาย สุรศักด์ิ วงศ์ตัว
5 126050903008-5 นางสาว พรนภา เพิ่มพูล
6 126050903012-7 นางสาว กนกวรรณ พุ่มขจร
7 126050903015-0 นาย ธรรมวัฒน์ เสน่ห์นุกูล
8 126050903025-9 นาย ณัฐภัทร ใหม่ตา
9 126050903027-5 นางสาว ประวีณา อัตมา
10 126050903041-6 นาย ต้นตการ ภู่โกสีย์
11 126050903046-5 นาย พัสกร ชมเทศ
12 126050903051-5 นาย ศราวิน สะและน้อย
13 126050903053-1 นางสาว วราภรณ์ คําผุย
14 126050903055-6 นางสาว อารียา เพ็ชรศรี
15 126050903056-4 นางสาว ณิชาภา สังขาวสุด
16 126050903057-2 นางสาว นิศาชล คาํเสน
17 126050903060-6 นาย ธวัชชัย สาลีงาม
18 126050903062-2 นางสาว จุฑามาศ ขมิ้นเหลือง
19 126050903063-0 นางสาว แคทลียา เสือฉิม
20 126050903064-8 นางสาว กนกกร จริยาเศรษฐโชค
21 126050903066-3 นาย มิ่งเมษ ศิลากุล
22 126050903067-1 นางสาว สุธารส สื่อแสงทอง
23 126050903068-9 นาย วรพจน์ สุทธิโชค
24 126050903070-5 นางสาว รุ่งนภา ศรีวัฒนพงศ์

วันสอบ 20-26 ก.ย.64
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25 126150902001-9 นางสาว บุษกร ไชยจักร์
26 126150902003-5 นางสาว ปราณปรียา พูลมา
27 126150902004-3 นาย จิรภัทร ราศรีมิน
28 126150902005-0 นางสาว เจนจิรา ดีเป็นแก้ว
29 126150902006-8 นาย ศุภกฤต กอพุทธคุณ
30 126150902007-6 นาย กฤตภาส อารมย์ดี
31 126150902008-4 นาย ณัฏฐวัชร์ ภูนุช
32 126150902009-2 นาย บุคอรี หิเล
33 126150902010-0 นางสาว มินทร์ลดา แคนศรี
34 126150902011-8 นางสาว พรพิมล จุ่นทองหลาง
35 126150902012-6 นางสาว ปนัสยา สุทธวงศ์
36 126150902013-4 นางสาว วรรณวิภา ปิยะภักดีสกุล

37 126150901002-8 นาย นาธาร วงศ์ดุริยะ
38 126150901003-6 นางสาว สกุลกาญจน์ มณีแจ่มใส
39 126150901004-4 นางสาว วันวิสาห์ ธนะพันธ์พิพัฒน์
40 126150901005-1 นาย นพรัตน์ พูลอนันท์
41 126150901006-9 นาย อิศรินทร์ ทองเชียง
42 126150901007-7 นาย ณัฐพนธ์ สุขสบาย
43 126150901008-5 นางสาว ศิวนาถ บัวผัน
44 126150901009-3 นางสาว นิตยา จิตรแสวง
45 126150901011-9 นางสาว จารุวรรณ เทียรมล
46 126150901013-5 นางสาว เกศสุดา สนไชย
47 126150901014-3 นาย ณรงค์ชัย คงปัญญา
48 126150901016-8 นาย วชิรพล จันทรุตมางกูร
49 126150901019-2 นาย สุเมธี อินทมาน
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50 126150901022-6 นางสาว วิภาวี บรรสาร
51 126150901023-4 นาย ณัฏฐพล สุพสอน
52 126150901024-2 นาย ชยังกูร อริยะคุณาธร

53 126150901101-8 นาย พีรณัฐ ลายกลาง
54 126150901103-4 นางสาว ญัสมิน สะริมัด
55 126150901104-2 นาย เอกลักษณ์ สร้อยสุมาลี
56 126150901105-9 นาย ธนโชติ เปียนวม
57 126150901106-7 นาย นันทวุฒิ จิตรนภาวงศ์
58 126150901108-3 นาย นัฐดนัย กลิ่นประยงค์
59 126150901110-9 นางสาว สุมินตรา บุญละออง
60 126150901111-7 นาย ณัฐภัทร คงเทียบ
61 126150901112-5 นาย จิรวัฒน์ คิดชอบ
62 126150901113-3 นาย กรวิชญ์ สร้อยแก้ว
63 126150901114-1 นางสาว ชลธิชา เรืองสุทธิ
64 126150901115-8 นาย ณัฐชนน การะเกษ
65 126150901117-4 นาย กัมปนาท วิเศษสินธ์ุ
66 126150901118-2 นาย สิรวุฒิ ผ่องแผ้ว
67 126150901120-8 นาย กฤษณะ สายนํ้าเย็น
68 126150901123-2 นาย บัณฑิต หวายสันเทียะ
69 126150901125-7 นางสาว อภิญญา ฉวีนวน

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปอผ./2

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปอผ./1
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