
No รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ช่ือ นามสกุล

1 136150602001-0 นางสาว ศุภาวรรณ ปัดค า
2 136150602002-8 นางสาว สิปาง โดยมาก
3 136150602003-6 นางสาว กมลรัตน์ ปุยส าลี
4 136150602004-4 นางสาว เนตรนรินทร์ เธียรประยูร
5 136150602008-5 นางสาว อังศุกาญจน์ เจริญศรี
6 136150602009-3 นางสาว รักชนก สุขสมพงษ์
7 136150602011-9 นางสาว มลธิชา บู่บาง
8 136150602012-7 นางสาว ภัทรสุดา ระวิเวช
9 136150602013-5 นางสาว อรปรียา ด้นประดิษฐ
10 136150602014-3 นางสาว เมธาวี จันทพรึก
11 136150602015-0 นางสาว ฐิติกาญจน์ เกศทิน

12 136150601001-1 นางสาว ศจีรัตน์ โกศลดิลก
13 136150601002-9 นาย นพายุ หะชะชู
14 136150601004-5 นางสาว พรรณรังสี ยุทธวรวิทย์
15 136150601006-0 นางสาว กฤติมา ชารัมย์
16 136150601007-8 นางสาว วิภาวัน หมากปรุง
17 136150601008-6 นางสาว ลลิดา เหมือนนึก
18 136150601009-4 นางสาว วนิดา สุดใจ

19 136150604001-8 นางสาว สุดาทิพย์ เปะประโคน
20 136150604002-6 นางสาว อริสา เอ่ียมมงคล
21 136150604006-7 นางสาว ชุติกาญจน์ บุญปก
22 136150604007-5 นางสาว นิธินันท์ พวงสันเทียะ
23 136150604009-1 นางสาว พรรณธร สาอุดม
24 136150604012-5 นาย เฉลิมศักด์ิ อินแดง
25 136150604018-2 นางสาว ศิริกัญญาภัค ศิริโยธา

วันสอบวัดความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภาษาอังกฤษ 20 - 26 กันยายน 2564
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26 136150603101-7 นางสาว ธัญญารัตน์ ชาแท่น
27 136150603102-5 นาย เพชรวุฒิ บูชา
28 136150603103-3 นาย กิตติศักด์ิ เหมะธุลิน
29 136150603104-1 นาย ไชยภัทร สมมณีย์
30 136150603105-8 นาย ธนพัฒน์ หลักดี
31 136150603107-4 นาย นันธวัฒน์ มินยี
32 136150603109-0 นาย พีรญา พงษ์อิศรานุพร
33 136150603110-8 นาย ธนัท ม่ังค่ัง
34 136150603111-6 นาย สิทธิพงษ์ ต่วนเครือ
35 136150603112-4 นางสาว ชลมารค บุญธรรม
36 136150603113-2 นางสาว ชุติกาญน์ พวงแสง
37 136150603114-0 นางสาว กุลสตรี เก้ือหนุน
38 136150603115-7 นางสาว เกษรแก้ว ลิมานนท์
39 136150603116-5 นางสาว ศุภรัตน์ เจริญสม
40 136150603117-3 นางสาว ศุภาวรรณ เจริญสม
41 136150603121-5 นางสาว ช่อผกา สมบัติก าไร
42 136150603122-3 นาย ธนวัฒน์ ช่างบุ
43 136150603123-1 นาย ชาญปกรณ์ แสงม่วง
44 136150603124-9 นางสาว มัชฌิมาย์ คงเหล่
45 136150603126-4 นาย ดนุพนธ์ ปานเพ็ชร์
46 136150603127-2 นางสาว ณัฐวรรณ ตลับเงิน
47 136150603128-0 นางสาว กันติยา วงษ์ตา
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48 136150603131-4 นางสาว นันทพร คุปตวาณิชย์
49 136150603133-0 นางสาว นันทิกานต์ บุญทศ
50 136150603202-3 นางสาว วรรณศิริ จันทนากูล
51 136150603203-1 นางสาว จิรวรรณ เหมะรังคะ
52 136150603204-9 นางสาว วิมลศิริ เภาแพง
53 136150603205-6 นางสาว รวงข้าว แก้วศิริ
54 136150603206-4 นาย ธีระพัฒน์ บุญลอย
55 136150603207-2 นางสาว ปานชีวา เพชรฤทธ์ิ
56 136150603208-0 นางสาว ดวงกมล โกศลจิตมนตรี
57 136150603209-8 นางสาว ธัญญารักษ์ นวลอนันต์
58 136150603210-6 นาย วุฒิชัย วิฑิตวิริยะกุล
59 136150603211-4 นางสาว ปวริศา ปานแก้ว
60 136150603212-2 นางสาว ณัฐจีรา ถิระถาวรทรัพย์
61 136150603214-8 นางสาว มนัสวัลย์ ค าศรี
62 136150603215-5 นาย วรเชษฐ์ แดงรัศมี
63 136150603219-7 นางสาว ณัฎฐณิชา มีอ่อง
64 136150603220-5 นางสาว วรัญญา มิด า
65 136150603221-3 นางสาว ณิชชาอร สีตบุตร

66 136360601001-6 นางสาว กัลยรัตน์ ก าเพ็ญ
67 136360601002-4 นาย เอกราช ปัญญาพรหม

ปริญญาตรีเทียบโอน ภาคปกติ 63
เทคโนโลยีเส้ือผ้า ททส./1

ออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ ปบฟ./2


