คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ลาดับที่

รหัสนักศึกษา
561721033425-2
571721033401-8
571721033408-6
571721033414-4
59172310051-0
59172310095-2
59172310210-7
59172310233-3
59172310292-0
59172310308-8
59172310321-4

วศ.บ.โยธา
ชื่อ-นามสกุล
นาย กฤษณะ สายกลาง
น่าย อดิศร ไม้สูงเนิน
นาย เศรษฐศักดิ์ ทองเพชร
นาย เกรียงไกร ไขขุนทด
นายอภินันท์ จันทร์จิตร
น.ส. ปทิตตา แหลมทอง
นายปริญญา นาคใหม่
นายณรงค์ฤทธิ์ ชื่นหล่อสังข์
นายกวินท์ สุทธิ
นาย สุริยา แก้วจันทะมา
น.ส. ขนิษฐา เพ็งกรูด

รหัสนักศึกษา
571751043413-1
571751043414-9
571751043428-9
58172330024-7
59172310029-7
59172310082-4
59172310092-2
59172310117-8
59172310127-6
59172310140-2
59172310298-0
59172310327-4

วศ.บ.อุตสาหการ
ชื่อ-นามสกุล
นายอรรถพร เกตุโคกกรวด
นายวัฒนา เพ็ชรมะดัน
นายขจรพงศ์ บรรลือทรัพย์
นายปริญญา คาดา
นายไพบูลย์ ชาวนา
นายณัฐวุฒิ อินทร์นอก
นายอนนทชัย บุตรศรีภูมิ
นายยุรนันท์ ประจวบสุข
นายจิรายุทธ ก้อนทอง
นายชัยนรินทร์ จันดากุล
นายไพโรจน์ เฉลยพจน์
นายวิศรุต ทือเกาะ

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

1
2
3
4

ลาดับที่
1
2
3
4

58172110006-7
58172130006-5
58172130008-5
59172110461-8

น.ส.จตุรพร ผ่านกระโทก
นายณัฐปคัลภ์ ปัญทะภูรีเวท
น.ส.อัครณี ศรีแก้ว
นายธนากร ศรีจันอัด

รหัสนักศึกษา
571731022009-4
59172310177-5
59172310182-3
59172310224-5

วศบ.ไฟฟ้า
ชื่อ-นามสกุล
นายอนุกูล ปินะกาพัง
นายจันทร์เจ้า มะลิซ้อน
นายจารุกิตติ์ เขมาพรพิพัฒน์
นายนนทวัฒน์ งามดี

วิศวกรรมการทาความเย็นและปรับอากาศ
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
571745012048-4
นายภาคภูมิ ประทุมวงค์
2
59172110202-3
นายคมเพรช ภูต่ ระกูล

ลาดับที่
1
2
3

รหัสนักศึกษา
561743012004-4
59172110022-1
59172110107-4

วศ.บ.หลังการเก็บเกี่ยว
ชื่อ-นามสกุล
น.ส. อรอนงค์ ช่วยงาน
น.ส. จันจิรา แป้นนางรอง
น.ส. ประภาพรรณ เรืองจันทึก

วศ.บ.แมคคาทรอนิกส์
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
59172110310-0
นาย ณัฐพล โกสลพิพัฒน์

ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
1
59172110146-6

ลาดับที่

สถาปัตยกรรมภายใน
ชื่อ-นามสกุล
น.ส. ชัชฎาภรณ์ อุดม

วส.บ.เครื่องจักรกลการเกษตร
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

1
2

571724023025-6
59182310239-3

นาย ศุภชัย เวฬุวนาทร
นาย นพรัตน์ ยงจอหอ

การจัดการผังเมือง
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
5917210456-0
น.ส. สุธิตา ศรีสุขกลาง

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รหัสนักศึกษา
58172110155-5
58172110062-4
58172110081-0
58172110130-0
58172110208-5
58172110241-7
58172110254-4
58172110306-4
58172110310-2
58172110456-2
58172110490-4
58172110492-4
58172110493-4
58172110541-4
58172110548-4
59172110003-7
59172110009-5
59172110032-9
59172110039-9
59172110081-8
59172110122-0
59172110136-8
59172110160-1

วิศวกรรมศาสตร์
ชื่อ-นามสกุล
น.ส. อัญชลี เดชศรี
นาย จาณินท์ ปรางค์นอก
น.ส. อาจารี หมั่นดี
น.ส. สาวิตรี ฟือสัยนเทียะ
นาย ปกรณ์ ทาพลกรัง
น.ส. เมศิญา แสนใจวุฒิ
นาย ชยานันท์ พุทธสาราญ
นาย ชินวัตร เจียรัมย์
นาย ปิยะพงษ์ นนท์ตรี
น.ส. รุ่งกมล คิดรอบ
น.ส. ปณิตา ตูบไธสง
นาย ธีรพงษ์ เพชรประกอบ
นาย ณัฐพล สิงค์ไทยสงค์
นาย เสกสรร มุ่งพันธ์กลาง
น.ส. ธัญลักษณ์ นวลพุดซา
น.ส. นิภาพร วรรณพันธุ์
นาย กมล สันขุนทด
น.ส. อินทิรา มโนธรรมรักษา
น.ส. บุปผมิตร จักสิน
นาย ศวรรษ สุวรรณทา
นาย กิติภรณ์ บรรจงปรุ
น.ส. นัทนรินทร์ กูลสวัสดิ์โตมร
น.ส. สุธิรา แชจอหอ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

59172110184-7
59172110194-5
59172110196-5
59172110211-1
59172110221-9
59172110227-5
59172110265-0
59172110269-0
59172110285-6
59172110286-6
59172110289-6
59172110306-2
59172110316-0
59172110334-6
59172110338-6
59172110349-4
59172110357-1
59172110364-9
59172110371-7
59172110375-5
59172110381-5
59172110398-3
59172110414-9
59172110437-5
59172110445-3
59172110453-0
59172110464-8
59172110490-2
59172110516-8
59172110545-2
59172110558-9
59172110576-5
59172110589-3

นาย ศิริวัฒน์ หล่าจันทึก
น.ส. มนต์ธิดา เสือมาพะเนา
นาย จิรวัฒน์ วรรณภิระ
นาย ชาญนรงค์ มิ่นเจริญ
นาย อนุชา พุตจะโป๊ะ
น.ส. จิราพร เลิกสันเทียะ
น.ส. สุดารัตน์ วัชรสุทธิวัฒน์
นาย ปรียา หฤทัยถาวร
นาย นนทวัฒน์ ถีสูงเนิน
นาย อรรถวี เจิมขุนทด
นาย ธวัชชัย บุญชู
นาย วรุฒ ศิริบูรณ์
น.ส. วิชุดา ซุ้ยไกร
น.ส. อรุณทิพย์ ชูเกาะ
น.ส.ชนิดา โตปะคา
น.ส. สุกัญญา พิศกลาง
น.ส. สโรชา วรรณจงคา
น.ส. อริสา ทิพย์มณี
น.ส. ณัฐสุดา เรืองศรี
นาย ภานุกรณ์ โคตรสิริ
นาย นิติกร ยอดนาม
นาย ณัฐพงษ์ บุญช่วย
นาย พิริยะพงศ์ แก้วกลาง
นาย ณัฐพร อินทรบุตร
นาย บวรนันท์ ลวนะกร
นาย ณัฐกมล สว่างไสว
นาย รุ่งโรจน์ ด่านสว่างกุล
นาย ชวรัตน์ มูลศรี
นาย จักรพรรณ์ ค้ากระบือ
น.ส. นาตยา ยะปะเต
น.ส. นิภาภร สืบค้า
นาย สุรเดช จุ่นปาน
น.ส. ณัฐธิดา นาคสัมฤทธิ์

57
58
59
60
61
62
63

59172110595-1
591721140108-4
5917212110203-3
59172310058-0
59172310101-0
59172310259-8
59772110299-4

64
65
66
67
68

ลาดับที่
1
2

ลาดับที่
1

59172110301-2
59172110236-7
59172110329-8

นาย ภูริณทร์ ศิลา
น.ส. ณัฐยา พึง่ สันเทียะ
นาย ณัฐภัทร แก้ววิจิตร
นาย รักเล่ย์ เรืองอ่อน
นาย อธิวัฒน์ ศรีธรรม
นาย คมกริช โลสันเทียะ
นาย ณัฐภัทร วงษ์เคลื่อน
นาย ภัควัตร กันโพธิ์
นางสาวธันยกานต์ ถิรวัฒน์ธนกร
นายคฑาวุธ บุตรสิงห์
นาย ไวทยา แม่นทอง
นายศุภลักษณ์ ห่อไธสง

วัสดุและโลหะการ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
58172110232-9
นาย ปฐวี สากาปัง
59172110123-0
นาย สุรศักดิ์ เดือดสันเทียะ

รหัสนักศึกษา
59172310075-6

เครื่องกล
ชื่อ-นามสกุล
นาย อมรเทพ มาตรโครสูง

รหัสนักศึกษา
58172110085-0
58172110096-8
58172110193-7
59172310108-0

โทรคมนาคม
ชื่อ-นามสกุล
นาย กฤษขจร โพธิช์ ัยเลิศ
นาย วัชรพงศ์ ศรีสังวาลย์
นาย ขวัญมงคล เคยพุดซา
น.ส.ณีรนุช กมุทมาศ

ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
1
571761032014-9
2
58172110605-1

สถาปัตยกรรม
ชื่อ-นามสกุล
นาย ณัฐธพงค์ พิสันเทียะ
น.ส.เกศินี ไพรนอก

ลาดับที่
1
2
3
4

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

3
4
5
6

58172110629-7
59172110117-2
59172110326-8

นายณัฐวุฒิ ชาญสูงเนิน
นายธนากร ธูปจันทึก
นายเอกรินทร์ ศรีสาคร
นายราชวัตร อุประ

วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
59172310226-5
น.ส.ณัฎฐา เจือกระโทก
2
58172310247-3
นายพงศกร ลักษณะเลขา
3
58172310081-6
น.ส.ชฎาพร ชุมตรีนอก

หมายเหตุ

คณะบริหารธุรกิจ
การเงิน
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
58152110038-5
น.ส.กัญญาวีร์ กาลภูมิ
2
58152110340-0
น.ส.นฤมล จุงศิริ
3
59152110003-9
น.ส.ธารวิมล กองยศสืบ
4
59152110040-1
น.ส.จิราภรณ์ ขอบเงิน
5
59152110064-6
น.ส.รุจิรา จันทร์จินดา
6
59152110173-3
น.ส.มินตรา ประจวบกลาง
7
59152110212-5
น.ส.โยทกา เก่งกาจ
8
59152110290-8
น.ส.วชิรญาณ์ เชือกจอหอ
9
59152110306-6
น.ส.ตติยา บุญวังทอง
10 59152110309-6
น.ส.ภานุชนารถ เพ็ชรกิ่ง
11 59152110372-1
นายทศพร อินทโพธิ์
12 59152110399-7
น.ส.สุนารี พะไลไผ่
13 59152110400-5
น.ส.อาภาภรณ์ พงษ์สีมาภรณ์
14 59152310022-1
น.ส.ขัตติยาภรณ์ วัดกลาง
15 59152310151-3
น.ส.พัชรี กัณหา
16 59152310174-9
น.ส.พรทิพย์ พลสวัสดิ์
การบัญชี

หมายเหตุ

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รหัสนักศึกษา
59152110147-0
59152110192-9
59152110195-9
59152110283-0
59152110321-2
59152110349-8
59152110604-3
59152110621-9
59152310251-2

ชื่อ-นามสกุล
น.ส.ชนิดา เชียวขุนทด
น.ส.ศิรินาฎ ญาติทอง
น.ส.พัชรินทร์ กลิ่นกระโทก
น.ส.สุธินี ชื่นโคกกรวด
น.ส.ดาราพร พิมลนอก
น.ส.พชรกมล แซ่ปัง
น.ส.พัชรียา ดาษงูเหลือม
น.ส.ปภาดา แคนงูเหลือม
น.ส.อัญธิกา พืชทองหลาง

ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
58152110062-8
นายณัฐวีษ์ ต้นตระกูล
2
58152110277-4
นายนฤเทพ อุทัยธรรม
3
591152110328-2
นายพิทยา ลองจานงค์
4
59152110004-9
น.ส.มินตรา พรมเสนสร
5
59152110076-4
นายภานุวัฒน์ กรมขุนทด
6
59152110107-8
นายชัยนันท์ พึง่ พิมาย
7
59152110184-1
น.ส.วรรณิดา รวมสันเทียะ
8
59152110325-2
น.ส.ทัศนีย์ เพิม่ บุญ
9
59152310102-4
น.ส.กาญจนา คนสนิท
10 59152310218-1
นายวุฒิชัย วัชระโกมล
11 59152310259-2
น.ส.สุธิดา วิชัยวัฒนา
12 59152310305-2
น.ส.อริสา ดวงปัญญา
การตลาด
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
571523022084-8
น.ส.ทิพย์สุดา ขอเหนี่ยวกลาง
2
58152110167-7
น.ส.สิริภรณ์ ค้าโชค
3
59152110134-2
น.ส.จุฑามาศ หล้าวิเศษ
4
59152110199-9
น.ส.สินีนาท ไหวจังหรีด
5
59152110252-6
น.ส.ปนัดดา เพียซ้าย

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

6
7
8
9

59152110298-8
59152110346-8
59152110429-1
59152110454-4

น.ส.สุภัทรกมล อมรเดชากุล
นายพงศ์ภัค เรียงผา
นายธนายุทธ แหตขุนทด
น.ส.สุมิตรา นิลงาม

การจัดการโลจิสติกส์
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
59152110139-2
น.ส.หทัยรัตน์ แสงสุด
2
59152110342-8
น.ส.ลดาวรรณ์ เขาโคกกรวด
3
59152110351-5
น.ส.กัลยา หิว้ พิมาย
4
59152110367-3
น.ส.จันทร์ปภัสร์ สงวนวงษ์วิจิตร
การจัดการอุตสาหกรรม
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
58152110091-2
น.ส.รัตนสุดา สันติประเสริฐ
2
59152110046-1
น.ส.สิริรัตน์ เดชขุนทด
3
59152110181-1
น.ส.ชนัญชิดา รสเติม
4
59152110182-1
น.ส.อุทุมพร ไกรษา
5
59152110288-0
น.ส.จุฬารักษ์ ศรีแก้ว
6
59152110443-7
น.ส.วนิดา แคไธสงค์
7
59152110558-3
นายทัศบดี แสงแจ่ม
8
59152110609-3
น.ส.บุญศิริ ชะวาเขียว
9
59152310227-9
นายณภัทร หวังร่วมกลาง
การจัดการทัว่ ไป
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
571532022026-0
น.ส.รดา แก้วดวงตา
2
58152110158-9
น.ส.ปิยรักษ์ สวาสดิ์รัตน์
3
59152110070-4
น.ส.ชลธิชา จันทร์หอม
4
59152110079-4
น.ส.ขนิษฐา ช่องกลาง
5
59152110544-6
นาย ชุเกียรติ กรวยสวัสดิ์
6
59152310248-5
น.ส.ปนัดดา สุวรรณ์ทา
7
59152330017-1
น.ส.ฐิภารัตน์ เทียนเพิม่ พูล

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

รหัสนักศึกษา
58162110140-0
58162110276-2
58162110292-8
59162110054-6
59162110238-9
59162110408-3
59162110440-5

การท่องเทีย่ ว
ชื่อ-นามสกุล
น.ส.ประภัสสร เสขุนทด
น.ส.ภัทรภร นาคนิล
น.ส.สุปราณี บุญยืน
น.ส.ศิริลักษณ์ ผิวพรรณ
น.ส.สุภาภรณ์ พักกระโทก
น.ส.พรกมล สมพงษ์
นายอนุชา แตงโสภา

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารสากล
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
59162110032-1
น.ส.มาริสา อักษรพรมราช
2
59162110102-6
น.ส.สุวิชา เสงี่ยมกลาง
3
59162110333-8
น.ส.กนกพร ฟอกสันเทียะ
4
59162110395-5
น.ส.กันยาพรรณ โพธิม์ ี
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
58162110215-5
นายพีรณัฐ นรินทร์
2
59162110252-4
น.ส.เสาวลักษณ์ ครองตรง
3
59162110412-1
น.ส.เบญจวรรณ ปลั่งกลาง
4
59162110433-7
นายวรรธนัย พรมเอี้ยง
5
59162110453-2
น.ส.เกษรบัว ร่มพุดซา
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รหัสนักศึกษา
58162110153-7
59162110271-0
59162110292-6
59162110305-4
59162110432-7

ฟิสิกต์ประยุกต์
ชื่อ-นามสกุล
นายณัฐพงษ์ หลาปุน่
นายสันติภาพ ไชยนอก
นายปิยะศักดิ์ คิดรอบ
น.ส.กนกวรรณ บึนกระโทก
น.ส.สุภาภรณ์ สังข์ด่านจาก

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

6
7
8
9

59162110441-5
59162110447-5
59162110463-0
59162110489-6

น.ส.นันทวรรณ ป้อมกระโทก
น.ส.ลลิตา พิงสูงเนิน
น.ส.โชติรัตน์ ฟีสันเทียะ
น.ส.รัตติยา เสริมนอก

เทคโนโลยีโลจิสติกส์
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
58162110317-4
น.ส.วรรณสิริ ต๊ะอาจ
2
59162110240-7
น.ส.วิภาภรณ์ ยวนจิตร
3
59162110241-7
น.ส.นิรมล บางจันทึก
4
59162110399-5
นายนันทวัฒน์ สาวิสิทธิ์
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
58162110391-7
น.ส.มาลินี กังวานวัฒนกุล
2
59162110416-1
น.ส.แพร ขยันการ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
ลาดับที่
1
2
3
4

รหัสนักศึกษา
58162110125-4
59162110126-2
59162110185-9
59162110234-9
59162110250-4
59162110310-2
59162110380-7
59162110538-6
รหัสนักศึกษา
58162110048-1
58162110087-2
58162110091-0
59162110057-6

เคมีประยุกต์
ชื่อ-นามสกุล
น.ส.กัญญารัตน์ ฐานวิเศษ
น.ส.ธิติพร เทียมตะขบ
น.ส.สุภลัคน์ คบด่านกลาง
น.ส.กนกพร สายสมุด
น.ส.ธัญญาลักษณ์ งิมขุนทด
น.ส.จรรยาลักษณ์ หวังเชิดกลาง
น.ส.นารีรัตน์ วงศ์สุพรรณ
น.ส.กัญญารัตน์ พรรณิกร
เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
ชื่อ-นามสกุล
นายวัชรพันธ์ พรานไพร
น.ส.อรอนงค์ เสน่หา
น.ส.ณฐพร จาปาแพง
นายธีรศักดิ์ เจียนมะเริง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

5
6
7
8
9

59162110309-4
59162110332-8
59162110361-1
59162110392-5
59162110469-0

น.ส.พรชนก ดิษย์มาเลย์
น.ส.ณัฐภิชา สารกิจ
น.ส.ปิยนุช เตียเปิน้
น.ส.บุษบา ตาลพลกรัง
น.ส.จันทมณี ศรีม่วงกลาง

วิทยาการวัสดุและนวัตกรรม
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
59162110505-2
นายอรรถกฤต คงเปีย่ ม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นาสกุล
1
571625022032-0
น.ส. สิรินันท์ ซุ่นสั้น
2
59162110114-4
นาย ณัฐชนน ขันบุตร
3
59162110155-5
นาย นนทวัฒน์ สุประมา
4
59162110295-6
นาย ภูธเนศ วงศ์มาตร
5
59162110394-5
น.ส. กัลยรัตน์ ผานอก
6
59162110397-5
นาย พิทยา แสนยามูล
7
59162110398-5
นจ.ส. ชนรรพร วิเวกพรมราช
8
59162110451-2
นาย วีรภัทร ปิน่ ระโรจน์
9
59162110471-8
น.ส. พงศกร ศาสนนันทน์
นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร
ลาดับที่
รหัสศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
58162110334-0
น.ส. อรอุมา เกื้อจรูญ
2
58162110374-1
น.ส. ช่อผกา ธุระสุข
3
58162110425-1
น.ส. นฤษา เลิศนิรันดร
4
59162110008-7
น.ส. โสภา คงสิลา
5
59162110013-5
น.ส. เสาวภา ไทยน้อย
6
59162110201-5
น.ส. พรทิพย์ แก้วก่อน
7
59162110237-9
น.ส.นวลนัตตา รักเพชร
8
59162110248-7
น.ส. เจนจิรา พราขุนทด
9
591621102622-2
น.ส. กมลลักษณ์ รัตนรักษ์
10 59162110389-7
น.ส. อลิสา สุขอาภา

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

11
12

59162110549-4
59162110555-1

น.ส. ฉัตรติยาภรณ์ ภักดี
น.ส. อมรรัตน์ บุง้ กนะโทก

เทคโนโลยีผลิตภัฑณ์นม
ลาดับที่
รหัศนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
59162210012-3
นาย อภิสิท์ ย่งนอก

หมายเหตุ

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
ออกแบบนิเทศศิลป์
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
59182110012-1
นายราชวัตร - ปิยภูมิสิริ
2
59182110015-1
น.ส. มนธีรา - มนกลาง
3
59182110034-7
น.ส.อุไรวรรณ ทิมัน
4
59182110048-5
นายอาชาคริต - งดสันเทีย
5
59182110104-2
น.ส. สุณิสา - ปะปาทานัง

ลาดับที่
1

หมายเหตุ

ออกแบบบรรจุภัฑณ์
รหัศนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
หมายเหตุ
59182110163-9
น.ส. พิทยารัตน์ ประสาจักษ์

ออกแบบผลิตภัฑณ์
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1
571825012070-8
น.ส. ชนกานต์ มันสันเทีย่ ะ
2
573204007-6
นาย วิวัฒน์ เหขุนทด
3
58182110067-2
นาย ศรายุทธ คดไปกลาง
4
58182110085-8
น.ส. ภัศญา มะณีพร
5
58182110103-4
น.ส. ปุญธินันต์ เจริญกรุง
6
591482110149-4
นาย วันเฉลิม ขวัญหมื่น
7
59152110100-8
น.ส. ปรานอม ทิวตะขบ
8
5915211010-8
น.ส. รุงฤดี เลี้ยงกระบือ
9
59152110245-9
นาย สิทธิชัย ระภัคดี
10 5915231031-9
น.ส. แพรพลอย พราวพรายแก้ว
11 5918110068-0
น.ส. ทิพย์มณี จันทร์มนตรี

หมายเหตุ

12
13
14

59182110073-8
59182110141-4
5918211084-6

น.ส. ลัดดาวัลย์ สังผักแว่น
นาย จิรภัทร มัวคลี่
นาย ยุทธศาตร์ สดสร้อย
ทัศนศิลป์

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

รหัสนักศึกษา
57182404201-3
571824042041-6
571824042047-3
59182110028-9
59182110041-5
59182110109-2
59182110168-9

ชื่อ-นาสกุล
น.ส. ดวงดาว กังเจริญ
น.ส. ทัศนียา บัวอาไพ
น.ส. พศิกา ตัณฑะสุวรรณะ
นาย ชัยชนะ ฉานครบุรี
น.ส. วราภรณ์ ยศเรื องศักดิ์
น.ส. ลักขณา วาดโคกสูง
น.ส. กัญญาณัฐ จนอาสา

ออกแบบเซรามิก
ลาดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสุกล
1
571826012008-6
น.ส. กฤตพร ขจรเดช
2
59182110037-7
นาย พีรวิชญ์ แสนวินิจ
3
59182110135-6
น.ส. ชญานิษฐ์ แรมงูเหลือม
4
59182110148-4
น.ส. พรทิพย์ กระฉอดนอก

หมายเหตุ

หมายเหตุ

