
No. รหัสนักศกึษา ค าน าหนา้ ชือ่ นามสกลุ

1 126050903001-0 นาย ธนะวฒัน์ ดษุฎกีลุนติย์

2 126050903002-8 น.ส. ธริดา ธนานมิติกจิ

3 126050903006-9 น.ส. สภุาณี เบ็ญจศักดิ์

4 126050903007-7 นาย สรุศักดิ์ วงศต์ัว

5 126050903008-5 น.ส. พรนภา เพิม่พลู

6 126050903012-7 น.ส. กนกวรรณ พุม่ขจร

7 126050903015-0 นาย ธรรมวฒัน์ เสน่หนุ์กลู

8 126050903025-9 นาย ณัฐภัทร ใหมต่า

9 126050903027-5 น.ส. ประวณีา อตัมา

10 126050903041-6 นาย ตน้ตการ ภูโ่กสยี์

11 126050903046-5 นาย พัสกร ชมเทศ

12 126050903051-5 นาย ศราวนิ สะและนอ้ย

13 126050903053-1 น.ส. วราภรณ์ ค าผยุ

14 126050903055-6 น.ส. อารยีา เพ็ชรศรี

15 126050903056-4 น.ส. ณชิาภา สงัขาวสดุ

16 126050903057-2 น.ส. นศิาชล ค าเสน

17 126050903060-6 นาย ธวชัชยั สาลงีาม

18 126050903062-2 น.ส. จฑุามาศ ขมิน้เหลอืง

19 126050903063-0 น.ส. แคทลยีา เสอืฉมิ

20 126050903064-8 น.ส. กนกกร จรยิาเศรษฐโชค

21 126050903066-3 นาย มิง่เมษ ศลิากลุ

22 126050903067-1 น.ส. สธุารส สือ่แสงทอง

23 126050903068-9 นาย วรพจน์ สทุธโิชค

24 126050903070-5 น.ส. รุง่นภา ศรวีฒันพงศ์

25 126150902001-9 น.ส. บษุกร ไชยจักร์

26 126150902003-5 น.ส. ปราณปรยีา พลูมา

27 126150902004-3 นาย จริภัทร ราศรมีนิ

28 126150902005-0 น.ส. เจนจริา ดเีป็นแกว้
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การออกแบบบรรจภุณัฑแ์ละการพมิพ ์(ปอบ./1)



29 126150902006-8 นาย ศภุกฤต กอพทุธคณุ

30 126150902007-6 นาย กฤตภาส อารมยด์ี

31 126150902008-4 นาย ณัฏฐวชัร์ ภนุูช

32 126150902009-2 นาย บคุอรี หเิล

33 126150902010-0 น.ส. มนิทรล์ดา แคนศรี

34 126150902011-8 น.ส. พรพมิล จุน่ทองหลาง

35 126150902012-6 น.ส. ปนัสยา สทุธวงศ์

36 126150902013-4 น.ส. วรรณวภิา ปิยะภักดสีกลุ

37 126150901002-8 นาย นาธาร วงศด์รุยิะ

38 126150901003-6 น.ส. สกลุกาญจน์ มณีแจม่ใส

39 126150901004-4 น.ส. วนัวสิาห์ ธนะพันธพ์พัิฒน์

40 126150901005-1 นาย นพรัตน์ พลูอนันท์

41 126150901006-9 นาย อศิรนิทร์ ทองเชยีง

42 126150901007-7 นาย ณัฐพนธ์ สขุสบาย

43 126150901008-5 น.ส. ศวินาถ บัวผัน

44 126150901009-3 น.ส. นติยา จติรแสวง

45 126150901011-9 น.ส. จารวุรรณ เทยีรมล

46 126150901013-5 น.ส. เกศสดุา สนไชย

47 126150901014-3 นาย ณรงคช์ยั คงปัญญา

48 126150901016-8 นาย วชริพล จันทรตุมางกรู

49 126150901019-2 นาย สเุมธี อนิทมาน

50 126150901022-6 น.ส. วภิาวี บรรสาร

51 126150901023-4 นาย ณัฏฐพล สพุสอน

52 126150901024-2 นาย ชยังกรู อรยิะคณุาธร

53 126150901101-8 นาย พรีณัฐ ลายกลาง

54 126150901103-4 น.ส. ญัสมนิ สะรมิัด

55 126150901104-2 นาย เอกลักษณ์ สรอ้ยสมุาลี

56 126150901105-9 นาย ธนโชติ เปียนวม

57 126150901106-7 นาย นันทวฒุิ จติรนภาวงศ์

58 126150901108-3 นาย นัฐดนัย กลิน่ประยงค์

59 126150901110-9 น.ส. สมุนิตรา บญุละออง

60 126150901111-7 นาย ณัฐภัทร คงเทยีบ

61 126150901112-5 นาย จริวฒัน์ คดิชอบ

การออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (ปอผ./2)

การออกแบบผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม (ปอผ./1)



62 126150901113-3 นาย กรวชิญ์ สรอ้ยแกว้

63 126150901114-1 น.ส. ชลธชิา เรอืงสทุธิ

64 126150901115-8 นาย ณัฐชนน การะเกษ

65 126150901117-4 นาย กมัปนาท วเิศษสนิธุ์

66 126150901118-2 นาย สริวฒุิ ผอ่งแผว้

67 126150901120-8 นาย กฤษณะ สายน ้าเย็น

68 126150901123-2 นาย บัณฑติ หวายสนัเทยีะ

69 126150901125-7 น.ส. อภญิญา ฉวนีวน


