
No รหัสนักศกึษา ค าน าหนา้ ชือ่ นามสกลุ

1 136150602001-0 น.ส. ศภุาวรรณ ปัดค า

2 136150602002-8 น.ส. สปิาง โดยมาก

3 136150602003-6 น.ส. กมลรัตน์ ปยุส าลี

4 136150602004-4 น.ส. เนตรนรนิทร์ เธยีรประยรู

5 136150602008-5 น.ส. องัศกุาญจน์ เจรญิศรี

6 136150602009-3 น.ส. รักชนก สขุสมพงษ์

7 136150602011-9 น.ส. มลธชิา บูบ่าง

8 136150602012-7 น.ส. ภัทรสดุา ระวเิวช

9 136150602013-5 น.ส. อรปรยีา ดน้ประดษิฐ

10 136150602014-3 น.ส. เมธาวี จันทพรกึ

11 136150602015-0 น.ส. ฐติกิาญจน์ เกศทนิ

12 136150601001-1 น.ส. ศจรัีตน์ โกศลดลิก

13 136150601002-9 นาย นพายุ หะชะชู

14 136150601004-5 น.ส. พรรณรังสี ยทุธวรวทิย์

15 136150601006-0 น.ส. กฤตมิา ชารัมย์

16 136150601007-8 น.ส. วภิาวนั หมากปรงุ

17 136150601008-6 น.ส. ลลดิา เหมอืนนกึ

18 136150601009-4 น.ส. วนดิา สดุใจ

19 136150604001-8 น.ส. สดุาทพิย์ เปะประโคน

20 136150604002-6 น.ส. อรสิา เอีย่มมงคล

21 136150604006-7 น.ส. ชตุกิาญจน์ บญุปก

22 136150604007-5 น.ส. นธินัินท์ พวงสนัเทยีะ

23 136150604009-1 น.ส. พรรณธร สาอดุม

24 136150604012-5 นาย เฉลมิศักดิ์ อนิแดง

25 136150604018-2 น.ส. ศริกิญัญาภัค ศริโิยธา

26 136150603101-7 น.ส. ธัญญารัตน์ ชาแทน่

27 136150603102-5 นาย เพชรวฒุิ บชูา

วนัสอบ 13 - 19 กนัยายน 2564
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ปรญิญาตร ี4 ปี ภาคปกต ิ61

นวตักรรมและเทคโนโลยสี ิง่ทอ ปคม./1

เทคโนโลยเีสือ้ผา้ ปทส./1

ออกแบบผลติภณัฑ ์ปบผ./1

ออกแบบแฟช ัน่ ปบฟ./1



28 136150603103-3 นาย กติตศิักดิ์ เหมะธลุนิ

29 136150603104-1 นาย ไชยภัทร สมมณีย์

30 136150603105-8 นาย ธนพัฒน์ หลักดี

31 136150603107-4 นาย นันธวฒัน์ มนิยี

32 136150603109-0 นาย พรีญา พงษ์อศิรานุพร

33 136150603110-8 นาย ธนัท มั่งคัง่

34 136150603111-6 นาย สทิธพิงษ์ ตว่นเครอื

35 136150603112-4 น.ส. ชลมารค บญุธรรม

36 136150603113-2 น.ส. ชตุกิาญน์ พวงแสง

37 136150603114-0 น.ส. กลุสตรี เกือ้หนุน

38 136150603115-7 น.ส. เกษรแกว้ ลมิานนท์

39 136150603116-5 น.ส. ศภุรัตน์ เจรญิสม

40 136150603117-3 น.ส. ศภุาวรรณ เจรญิสม

41 136150603121-5 น.ส. ชอ่ผกา สมบัตกิ าไร

42 136150603122-3 นาย ธนวฒัน์ ชา่งบุ

43 136150603123-1 นาย ชาญปกรณ์ แสงมว่ง

44 136150603124-9 น.ส. มัชฌมิาย์ คงเหล่

45 136150603126-4 นาย ดนุพนธ์ ปานเพ็ชร์

46 136150603127-2 น.ส. ณัฐวรรณ ตลับเงนิ

47 136150603128-0 น.ส. กนัตยิา วงษ์ตา

48 136150603131-4 น.ส. นันทพร คปุตวาณชิย์

49 136150603133-0 น.ส. นันทกิานต์ บญุทศ

50 136150603202-3 น.ส. วรรณศริิ จันทนากลู

51 136150603203-1 น.ส. จริวรรณ เหมะรังคะ

52 136150603204-9 น.ส. วมิลศริิ เภาแพง

53 136150603205-6 น.ส. รวงขา้ว แกว้ศริิ

54 136150603206-4 นาย ธรีะพัฒน์ บญุลอย

55 136150603207-2 น.ส. ปานชวีา เพชรฤทธิ์

56 136150603208-0 น.ส. ดวงกมล โกศลจติมนตรี

57 136150603209-8 น.ส. ธัญญารักษ์ นวลอนันต์

58 136150603210-6 นาย วฒุชิยั วฑิติวริยิะกลุ

59 136150603211-4 น.ส. ปวรศิา ปานแกว้

60 136150603212-2 น.ส. ณัฐจรีา ถริะถาวรทรัพย์

61 136150603214-8 น.ส. มนัสวลัย์ ค าศรี

ออกแบบแฟช ัน่และสิง่ทอ ปบฟ./2



62 136150603215-5 นาย วรเชษฐ์ แดงรัศมี

63 136150603219-7 น.ส. ณัฎฐณชิา มอีอ่ง

64 136150603220-5 น.ส. วรัญญา มดิ า

65 136150603221-3 น.ส. ณชิชาอร สตีบตุร

66 136360601001-6 น.ส. กลัยรัตน์ ก าเพ็ญ

67 136360601002-4 นาย เอกราช ปัญญาพรหม

ปรญิญาตรเีทยีบโอน ภาคปกต ิ63

เทคโนโลยเีสือ้ผา้ ททส./1


