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 .00 1 นางสาวนนชนาถ  วรรณมา60103305134 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

2 นางสาวโยธการ  วงคคไชยสวทธวธ60103305136 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

3 นางสาวววพร  เจรวญยวยง60103305138 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

4 นางสาวศวรวประภา  เหมะธนลวน60103305139 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

5 นางสาวขนวษฐา  ไผผตาแกกว60103305140 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

6 นางสาวพรไพลวน  ฮาบเมมองซอง60103305204 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

7 นางสาวเกวลวน  อาแพงพพนธค60103305205 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

8 นางสาวอรพวนทค  หมมกไธสง60103305206 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

9 นางสาวจนฑาทวพยค  สนนารพกษค60103305207 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

10 นางสาวหนมยงฤทพย  บนญประสวทธวธ60103305208 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

11 นางสาวนนจรวนทรค  นามนลทา60103305215 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

12 นายวพนเฉลวม  เสนาฤทธวธ60103305216 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

13 นางสาวชนตวกาญจนค  พรหมดา60103305217 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

14 นางสาวชนกนาถ  สพพโส60103305219 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

15 นางสาวนวรชา  กนลยะ60103305220 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

16 นางสาวอนนธวดา  กนลยะ60103305221 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

17 นางสาวธวตวมา  พองชพยภภมว60103305223 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

18 นายพานทองแทก  ถภกจวต60103305226 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

19 นางสาวณวชาภา  เลวศสงคราม60103305228 สาขาววชาการพพฒนาชนมชน  ศศ.บ. 4 ปป

20 นางสาวมารวสา  สนพรมมา60103307104 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

21 นางสาวกนกพร  ยอจจาปา60103307105 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

22 นางสาวสนวนพนทค  แพงโท60103307107 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

23 นางสาวชนตวมา  การนญ60103307108 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

24 นางสาวกวตตวมา  ทองหผอ60103307109 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

25 นางสาวสลนตา  ชายทววป60103307110 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

26 นางสาวอรพวน  อวนวพง60103307112 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป
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27 นางสาวชรวนรพตนค  โนยะราช60103307113 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

28 นางสาวนพทกานดา  ขผวงทวพยค60103307114 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

29 นางสาวอาทวตวยา  แกกวภภบาล60103307116 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

30 นางสาวชลธวชา  ภภมวแสง60103307118 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

31 นางสาวชาดาภรณค  พรหมสาขา ฯ60103307119 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

32 นางสาวสนชาดา  ไพเราะ60103307120 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

33 นางสาวววรวยา  เอกภพกดวโพธา60103307121 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

34 นายนวธว  ไตรสน60103307122 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

35 นางสาวณพฐชา  เสนารพกษค60103307123 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

36 นางสาวสนดารพตนค  ชพยชนะศรว60103307124 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

37 นางสาวสวรวนทรา  นนทะโคตร60103307127 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

38 นางสาวชนพญชวตา  ขาวพวมพค60103307128 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

39 นางสาวสวนวนาฏ  ประทนมมา60103307130 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

40 นางสาวพรรณกานตค  เหลผาทะนนทค60103307131 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

41 นางสาวรพตตวยา  ชพยนามวพน60103307132 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

42 นางสาวนรวศรา  พวษสนวรรณ60103307135 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

43 นายจวระเดช  มผอมพะเนาวค60103307136 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

44 นางสาวปปปนมณว  แสงชาตว60103307138 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

45 นางสาวสนทวตา  วงอะนน60103307139 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

46 นางสาวธพญญลพกษณค  เตโช60103307140 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

47 นางสาวเจนจวรา  ภภสพงวาลยค60103307141 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

48 นางสาวปปยธวดา  ผาใตก60103307142 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

49 นางสาวชารวณว  ศรวสมยา60103307143 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

50 นางสาวกพญญารพตนค  สรกอยสนข60103307145 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

2



รายชชชอผผผเขผาอบรมภาษาอองกฤษ

ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล

สลาหรอบนอกศศกษาชอชนปป 1 ภาคปกตต ปปการศศกษา 2560

อาคาร 19 หผอง 19107

ลายมชอชชชอ

วอนททชอบรม 8 - 26 ม.ค. 2561

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 2

สาขาวตชา

 .00 1 นางสาวผกามาศ  วงคควพนดว60103307146 สาขาววชาภาษาไทยเพมยอการสมยอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

2 นางสาวขนวษฐา  พระภภมว60103321101 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

3 นางสาวปววณา  ชพยนาม60103321102 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

4 นางสาวนนจาทวพยค  สนขใส60103321103 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

5 นางสาวลพดดาพร  สารวกา60103321106 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

6 นางสาวเกศวรวนทรค  จพนทะชา60103321107 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

7 นางสาวเกวรวนทรค  กอระเกตน60103321108 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

8 นางสาวมวนตรา  อนดมลาภ60103321110 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

9 นางสาวพพชรวนทรค  พอชะดว60103321111 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

10 นางสาวกาญจนว  ตะเนา60103321112 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

11 นางสาวปนพดดา  ชพยมนงคนณ60103321113 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

12 นางสาวประภาพร  ชาวคนดง60103321117 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

13 นางสาวอรยา  สวเนตร60103321118 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

14 นางสาวชนวกา  พจนา60103321119 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

15 นายณพฐพงษค  วงคคแกกว60103321120 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

16 นางสาววราพร  สวมะณวรพตนค60103321121 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

17 นางสาวสนจวตรา  การนณ60103321124 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

18 นางสาวศศวววมล  พรมบพวภา60103321125 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

19 นางสาวสนธวดา  ไชยหงษค60103321126 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

20 นางสาวภาววณว  นาสองสว60103321127 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

21 นายณพฐสวทธวธ  รพตนา60103321128 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

22 นายทววทรพพยค  ดกวงคจาภา60103321129 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

23 นางสาวชลดา  อพกฮาดศรว60103321130 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

24 นางสาวทพตตวยา  มพงสาหนต60103321201 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

25 นางสาวสนจวตรา  อนผนใจ60103321202 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

26 นางสาวกนกอร  จพนทวมา60103321204 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป
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27 นางสาวสนมนฐกานตค  หวพงกกกลาง60103321206 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

28 นางสาวอนลพยรพตนค  ศรวภภมว60103321210 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

29 นางสาวอรพญญา  หอมเฮกา60103321211 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

30 นางสาววรพญญา  คงบนญ60103321212 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

31 นางสาวณพฐววกานตค  อนดตะกะ60103321213 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

32 นางสาวพวชญา  มวมาก60103321215 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

33 นางสาวภพทรวยา  เถรวงแกกว60103321216 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

34 นางสาวกรรณวการค  พลหาญ60103321218 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

35 นางสาวสนมวตา  มนกสนข60103321219 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

36 นางสาวพรชวตา  ลาสนด60103321221 สาขาววชาการทผองเทวยยว  ศศ.บ. 4 ปป

37 นางสาวจนฬากร  อผอนจงไกร60103323101 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

38 นางสาวโศจวตร  บนญเรมองจพกร60103323102 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

39 นางสาวจวราวรรณ  แกผนทกาว60103323103 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

40 นายวรายนทธ  สพงกฤษ60103323104 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

41 นางสาวอนพญญา  สมคจา60103323105 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

42 นางสาวจณวสตา  โพธวธสวงหค60103323106 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

43 นายสนรวนฒว  ปปองดภดด60103323114 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

44 นายววรพช  สนรวโย60103323116 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

45 นางสาวขนวษฐา  ทายะนา60103323119 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

46 นายรามวนทรค  เหงกาละคร60103323121 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

47 นายเจษฎา  นามแสง60103323122 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

48 นางสาวนพฐมล  เมมองไพร60103323123 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

49 นางสาวอนมาพร  พรหมเดช60103323124 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

50 นางสาวถนอมลพกษณค  อรไท60103323125 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายธวรยนทธ  ววเศษขลา60103323127 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

2 นางสาวนพนทวกานตค  ศรวมนกดา60103323129 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

3 นางสาวววสสนดา  นวลเขต60103323130 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

4 นายพรสวทธวธ  หาดทวายกาญจนค60103323131 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

5 นางสาวสนนวษา  ถาปปนแกกว60103323132 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

6 นางสาวธวดารพตนค  วงษาเนาวค60103323134 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

7 นางสาวเอมววกา  อาจจจานงคค60103323139 สาขาววชาวพฒนธรรมศมกษาเพมยอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

8 นางสาวพพทธคธวรา  อผอนจงไกร60104308102 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

9 นางสาวปนพดดา  พรรณวงศค60104308103 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

10 นางสาวอวนอร  ขพนเลข60104308104 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

11 นางสาวขนวษฐา  คจาศรว60104308105 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

12 นายเจตภาณนด  แกกวบนรว60104308108 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

13 นายพวษณน  โคตรนาแก60104308110 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

14 นางสาวมวนตรา  โหนผงทว60104308114 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

15 นางสาวปารวชาตว  หมนดเงวน60104308116 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

16 นางสาวคณวตา  วรโพด60104308118 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

17 นายววรววชญค  โคตรสมบพตว60104308119 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

18 นางสาวนวภาพร  นามบนตรดว60104308128 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

19 นายณพชพล  ประกอบนา60104308129 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

20 นายกสวน  วงศคกาฬสวนธนค60104324101 สาขาววชาดนตรว  ศป.บ. 4 ปป

21 นายธนากร  พวมยะวงคค60104324103 สาขาววชาดนตรว  ศป.บ. 4 ปป

22 นายนาย กษวดวศ  ฮดบนญเรมอง60104324105 สาขาววชาดนตรว  ศป.บ. 4 ปป

23 นายกษวตวนาถ  ใจจวตร60104324107 สาขาววชาดนตรว  ศป.บ. 4 ปป

24 นายณพฐพงศค  นพคนณวงศค60104324108 สาขาววชาดนตรว  ศป.บ. 4 ปป

25 นายกรนณา  คจาพวษงภ60104324111 สาขาววชาดนตรว  ศป.บ. 4 ปป

26 นางสาวสนธาสวนว  ธนะสวลพงกภร60104324113 สาขาววชาดนตรว  ศป.บ. 4 ปป
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27 นายอภวรพกษค  พพฒนกวจ60104324114 สาขาววชาดนตรว  ศป.บ. 4 ปป

28 นางสาวเยยนฤทพย  ไชยมงคล60104324115 สาขาววชาดนตรว  ศป.บ. 4 ปป

29 นายมงคลชพย  อนผนชะหลว60104324118 สาขาววชาดนตรว  ศป.บ. 4 ปป

30 นางสาวพพชรว  หลานเศรษฐา60104324120 สาขาววชาดนตรว  ศป.บ. 4 ปป

31 นายวนฒวพร  โทรพตนค60104324122 สาขาววชาดนตรว  ศป.บ. 4 ปป

32 นายภภผา  เอวยยมโอภาส60104324127 สาขาววชาดนตรว  ศป.บ. 4 ปป

33 นายมนพสวว  ศรวพลพง60104324129 สาขาววชาดนตรว  ศป.บ. 4 ปป

34 นายนายกฤตเมธ  ปรวปนญโญ60104324133 สาขาววชาดนตรว  ศป.บ. 4 ปป

35 นายธวระยนทธ  ชพยบภรณค60104324135 สาขาววชาดนตรว  ศป.บ. 4 ปป

36 นางสาวเยาวลพกษณค  โคตรววชพย60105309101 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

37 นางสาวสนภา  ผาใตก60105309102 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

38 นางสาวบนษรวนทรค  จวตจง60105309103 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

39 นายภภวฎณ  โยลพย60105309104 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

40 นางสาวผกาวดว  ใครบนตร60105309105 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

41 นางสาวปรวดวยาภรณค  แสนโคตร60105309106 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

42 นายศพตราวนธ  คจาใบ60105309107 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

43 นางสาวลลวตา  คนณปปญญา60105309108 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

44 นายววระชพย  บนพศวรว60105309109 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

45 นางสาวชลลวตา  แสนแพงพพด60105309110 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

46 นางสาวศวรวญากรณค  เสวะนา60105309111 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

47 นางสาวเพาววธภ  อนไร60105309112 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

48 นางสาวนวภาพร  อนผนเจรวญ60105309115 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

49 นางสาวอาทวตยา  โสมศรวคจา60105309116 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

50 นางสาวววไลวรรณ  พรรณพวกนล60105309117 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

51 นายธวรพงษค  วงคคศรวชา60105309132 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายจวตชนพย  เดชบนรวรพมยค60105309118 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

2 นางสาวอรนนช  พรมจจาปา60105309119 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

3 นายนพฐพงษค  ลภกเงาะ60105309121 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

4 นางสาวมนพสววรค  สนวรรณมงคล60105309122 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

5 นายนวตวพนธค  สวกนดเรมอ60105309125 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

6 นางสาวนวภาวรรณ  ไชยายงคค60105309126 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

7 นายบดวนทรค  จนรวมาศ60105309127 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

8 นางสาวขนวษฐา  หงษคเกตน60105309128 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

9 นางสาวฐวตาภา  อกวนอวนทรค60105309131 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

10 นางสาวกวตตวยา  กองแสง60105309134 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

11 นางสาวผกามาศ  เรมอรวรพกษค60105309135 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

12 นางสาววรพญญา  ศรวววลาศ60105309136 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

13 นางสาวสนพรรณวการค  โคตรววชา60105309137 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

14 นางสาวธพญวรพตนค  หาไดก60105309138 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

15 นางสาวมณวนนช  มภลมานพส60105309139 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

16 นางสาวสนพพตรา  ฤทธวธวงษค60105309141 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

17 นายชนตวเทพ  ดวงเคน60105309142 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

18 นายธนววชญค  เกวดทวว60105309143 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

19 นางสาวพรสวรรคค  วะชนม60105309144 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

20 นายพพชรพงษค  ศรวนนกภล60105309147 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

21 นางสาวณพฎฐธวดา  แกกวดารา60105309148 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

22 นายธวรเดช  ใจชผวง60105309150 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

23 นางสาวพพชรวนทรค  ไชยวาน60105309151 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

24 นายนวลธวพช  อวนธวเสน60105309152 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

25 นายปรมวนทรค  คนไว60105309153 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

26 นายปฏวพพทธค  มะสนใส60105309154 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป
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27 นางสาวใบเฟปรคน  บาลวงคคษา60105309155 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

28 นายภานนพงคค  อนดมลาภ60105309156 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

29 นางสาวพพชรวนทรค  ไชยนน60105309157 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

30 นายจวรายนส  โมหนองเดวยน60105309158 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

31 นายวพฒนา  อนผนมพยน60105309159 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

32 นางสาวนนธวดา  เหงกานกอย60105309160 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

33 นายพนฒวพงศค  เหงกานกอย60105309201 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

34 นางสาวปภพสสร  เวชกามา60105309204 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

35 นายพพชนพย  ลวทนทา60105309205 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

36 นายชยานนทค  ศรวสรกอย60105309206 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

37 นายวายน  วงคคชพยงาม60105309207 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

38 นางสาววพลนวหวา  พวทพกษควงศค60105309208 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

39 นางสาวสนพรรณวการค  สนคจาภา60105309209 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

40 นายทวฐวนพนทค  ภาวงคค60105309211 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

41 นายพวสวฐ  ใหญผสาร60105309215 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

42 นางสาวชลวดา  จนฑารพตนค60105309216 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

43 นางสาวพรสนดา  ภภมวสาขา60105309217 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

44 นางสาวพวมพคธวดา  ผลเพยชร60105309220 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

45 นายสนทธวลพกษณค  สวทธววพง60105309221 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

46 นางสาวรพตวรรณ  อพมโพด60105309223 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

47 นางสาวชลวดา  นาโสก60105309224 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

48 นายนนทวพฒนค  ชพยววนวต60105309227 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

49 นางสาวดวงฤทพย  อวนทรคนจาชพย60105309228 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

50 นายสวรววชญค  จพกษนจวนดา60105309230 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายปรวญญา  นาพพนธนคเรวยม60105309231 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

2 นายธวรพล  แกกวอผอนขวา60105309232 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

3 นายปฏวภาณ  เววยงนนทค60105309233 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

4 นางสาวนพทรวยา  นามพระธาย60105309235 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

5 นายอภวนพ  จพนทะคภณ60105309236 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

6 นายสนเทพ  คจาภภแสน60105309237 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

7 นางสาวปณวตตา  แพงวงษค60105309238 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

8 นายทรพพยค  สนวรรณ60105309240 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

9 นายเชษฐา  ลาชพย60105309241 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

10 นายคนณานนทค  สรกอยสวงหค60105309243 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

11 นางสาวธพญชนก  อนปพงษค60105309244 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

12 นางสาวเชษฐคสนดา  รามลวง60105309245 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

13 นางสาวพวมพควดว  โคตรมวตร60105309246 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

14 นายววรพง  กพนยา60105309247 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

15 นายธนวพฒนค  สารวนทรค60105309249 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

16 นางสาวณพฐชยาภรณค  รอดไสว60105309250 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

17 นางสาวสนทธาวาส  คจาโสภา60105309253 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

18 นางสาวจวรพฐวกานตค  ยะจพนโท60105309256 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

19 นางสาวชนกสนดา  ฤทธวธฤาชพย60105309257 สาขาววชานวตวศาสตรค  น.บ. 4 ปป

20 นางสาวววชนดา  เสนาทวพยค60106401101 สาขาววชาเศรษฐศาสตรคธนรกวจ  ศ.บ. 4 ปป

21 นางสาวเกศรวนทรค  ประเสรวฐสพงขค60106401102 สาขาววชาเศรษฐศาสตรคธนรกวจ  ศ.บ. 4 ปป

22 นางสาวจพนทรคเพยญ  มวสงอน60106401104 สาขาววชาเศรษฐศาสตรคธนรกวจ  ศ.บ. 4 ปป

23 นางสาวลพกษวกา  มงคลสวนธนค60106401105 สาขาววชาเศรษฐศาสตรคธนรกวจ  ศ.บ. 4 ปป

24 นางสาวอรวว  วผองไว60106401106 สาขาววชาเศรษฐศาสตรคธนรกวจ  ศ.บ. 4 ปป

25 นายอพษฎา  โอกน60106401107 สาขาววชาเศรษฐศาสตรคธนรกวจ  ศ.บ. 4 ปป

26 นางสาวธวตวมา  ศรวนาเจรวญ60106401108 สาขาววชาเศรษฐศาสตรคธนรกวจ  ศ.บ. 4 ปป
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27 นายชยสวทธวธ  พรหมอารพกษค60106401109 สาขาววชาเศรษฐศาสตรคธนรกวจ  ศ.บ. 4 ปป

28 นางสาวธพนยคชนก  อวนธวโส60106401112 สาขาววชาเศรษฐศาสตรคธนรกวจ  ศ.บ. 4 ปป

29 นายววรวพฒนค  เชมนอคจาฮด60106401113 สาขาววชาเศรษฐศาสตรคธนรกวจ  ศ.บ. 4 ปป

30 นางสาวกนวษฐา  เสมนอกผานคจา60106401114 สาขาววชาเศรษฐศาสตรคธนรกวจ  ศ.บ. 4 ปป

31 นางสาวระพวพรรณ  ชาธวพา60106401115 สาขาววชาเศรษฐศาสตรคธนรกวจ  ศ.บ. 4 ปป

32 นายววชชากร  อนปพงศค60106401116 สาขาววชาเศรษฐศาสตรคธนรกวจ  ศ.บ. 4 ปป

33 นางสาววรรณววสา  พรมอผอน60106401117 สาขาววชาเศรษฐศาสตรคธนรกวจ  ศ.บ. 4 ปป

34 นางสาวสนพพตรา  โฮมวงศค60107403102 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

35 นางสาวจรรยาศวรวนพนทค  ใจมพยน60107403104 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

36 นางสาวปภพสรา  แคลกวครมอ60107403106 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

37 นางสาวธวตวญาพร  กนณสวทธวธ60107403107 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

38 นางสาววรณพฐ  สวลาอวน60107403110 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

39 นางสาวอารยา  ชนมปปญญา60107403111 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

40 นางสาวเทพปรวยา  ปปลอง60107403112 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

41 นางสาวคณวตา  เลยกอผอน60107403113 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

42 นางสาวจนฑามาศ  สนขสรกอย60107403114 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

43 นางสาวววสนดาพร  ไชยฮาด60107403115 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

44 นางสาวนวตยา  อนปพงษค60107403116 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

45 นางสาวรพชฎาพร  ประเทพา60107403117 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

46 นางสาวศวรวรพตนค  เชมนอคจาฮด60107403118 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

47 นางสาวนนจรว  อนผนรพมยค60107403119 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

48 นายธรรมนภญ  ทพศนพงษค60107403120 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

49 นางสาวจวรประภา  ทวพยคเสนา60107403121 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

50 นางสาวอพญญรพตนค  อกอยรพกษา60107403122 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวภพณฑวรา  แสงมว60107403123 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

2 นางสาวจวรพชญา  แสงนามล60107403124 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

3 นางสาวศศวธร  วงศคศรวชา60107403129 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

4 นางสาวศวรววรรณ  สงวนสวทธวธ60107403130 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

5 นางสาวสนภาวดว  เรมองเกษม60107403131 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

6 นางสาวพจณวชา  ศรววะกนล60107403132 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

7 นางสาวธนพชชา  บนญชภ60107403134 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

8 นางสาวนนชจรว  กพนยาตว60107403135 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

9 นายณพฎฐากร  ศวรวสวพสดวธ60107403136 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

10 นายปฏวภาณ  อพคศรว60107403137 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

11 นางสาวพนวดา  ชนมปปญญา60107403138 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

12 นางสาวนนชธวดา  รวกจาแง60107403139 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

13 นายววศรนต  นนตะพพนธค60107403140 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

14 นางสาวณวชารวยค  ชนะเคน60107403141 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

15 นางสาวพรรณนวตตา  นนเลาพล60107403142 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

16 นางสาวกมลชนก  นาโควงศค60107403143 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

17 นายชวลวต  ศวรวรนผงเจรวญ60107403144 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

18 นางสาวประภพสสร  ชมยนชม60107403145 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

19 นางสาวเกตนสนดา  สภนยคราช60107403146 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

20 นายรพฐธรรมนภญ  คนกมโพน60107403148 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

21 MissOanh  Cao Thi Kim60107403150 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

22 นางสาวกรรณวกา  แสนจพนทรค60107404101 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

23 นางสาวกพนยคแกกว  สนคจาภา60107404102 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

24 นางสาวชนธวมา  เกาะสภงเนวน60107404103 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

25 นางสาวศวรภพสสร  ผลกวจ60107404104 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

26 นางสาวปปทมา  นาสวงเตา60107404105 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

11



รายชชชอผผผเขผาอบรมภาษาอองกฤษ

ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล

สลาหรอบนอกศศกษาชอชนปป 1 ภาคปกตต ปปการศศกษา 2560

อาคาร 19 หผอง 19206

ลายมชอชชชอ

วอนททชอบรม 8 - 26 ม.ค. 2561

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 2

สาขาวตชา

27 นางสาวอรญา  เชวยงไขแกกว60107404107 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

28 นางสาวกววนนาฏ  สนทธวประภา60107404108 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

29 นางสาวณพฐสวมา  ศรวสนวะ60107404109 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

30 นางสาวเสาวลพกษณค  ศรวจพนทรค60107404111 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

31 Mr.พรพวมล  วงศคกาฬสวนธคน60107404113 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

32 Mr.หนมยงฤดว  นพนทะวงคค60107404114 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

33 Mr.ศวรวรพตนค  จพงคนณดว60107404115 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

34 Mr.ศวรวลพกษณค  กองอนดม60107404116 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

35 Mr.จวราภรณค  กวมนล60107404117 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

36 นางสาวปปยรพตนค  เดชขพนธค60107404118 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

37 นางสาวอมรรพตนค  นามเสารค60107404119 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

38 นางสาวมณวนนช  นามเสารค60107404120 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

39 นางสาวกาญจนาพร  โคตรววชา60107404121 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

40 นางสาวศรพณยา  บนตรศรว60107404122 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

41 นางสาวอรพรรณ  สวบนญเรมอง60107404123 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

42 นางสาวนวรดา  สาระชาตว60107404124 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

43 นางสาววรรณภา  กพลปพฤกษค60107404125 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

44 นางสาวนพรพตนค  ววรพพนธค60107404126 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

45 นางสาวปรวตตา  ฮผมปปา60107404127 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

46 นางสาวจพนทวมา  เนาวะราช60107404128 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

47 นางสาวพวมพคชนก  มนลสนรวนทรค60107404129 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

48 นายทววศพกดวธ  มวชาวนา60107404130 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

49 นางสาวทรรศวรรณ  ไผผมว60107404131 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

50 นางสาวมนทวรา  ประลอบพพนธค60107404132 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวศศวธร  ศรเพชร60107404133 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

2 นางสาวกนลธวดา  เจรวญชพยชนะ60107404134 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

3 นางสาวณพฐชา  แสนตนกย60107404135 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

4 นางสาวอนามวกา  กนตระแสง60107404136 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

5 นางสาวชลลดา  วงศคแกกว60107404138 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

6 นางสาวววลพยวรรณ  ขอบไชยเเสง60107404140 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

7 นางสาวอารวลพกษณค  มผวงพพฒนค60107404141 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

8 นางสาววลวนดา  แกกวมนกดา60107404142 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

9 นางสาววรรณววษา  จจาปา60107404143 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

10 นายภภวเนศนค  สมรฤทธวธ60107404144 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

11 นางสาวณพฐรวกา  ผาใตก60107404145 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

12 นางสาวกนกพร  ผองแกกวอวนทรค60107404146 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

13 นางสาวรพศมวธภพชสรณค  ภวภภตานนทค ณ มหาสารคาม60107404147 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

14 นางสาวปววณา  หลกาพพนธค60107404149 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

15 นางสาวภพณฑวลา  ทาปปปอ60107404151 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

16 นางสาวณพฐรวกา  ทาวะลนน60107404153 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

17 นางสาววชวราภรณค  แกกสสภงเนวน60107408101 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

18 นางสาวจวราวรรณ  รภปงาม60107408103 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

19 นางสาวณพฐสนดา  อนทพยวพฒนค60107408104 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

20 นางสาวศนภษร  ชาภา60107408105 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

21 นางสาวสวรวนาถ  โคตรธรรม60107408109 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

22 นางสาวสนทธวดา  ชพยมาโย60107408111 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

23 นางสาวชลดา  อนปพงษค60107408112 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

24 นางสาวรนผงฤดว  อวนลว60107408113 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

25 นางสาวพรสนดา  มนงธวราช60107408115 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

26 นางสาวอรญา  สวจจาปา60107408119 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป
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27 นางสาวสนทธวตา  สนธรรม60107408120 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

28 นางสาวทวตตวยา  สาหพส60107408121 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

29 นางสาวอรวสา  พรมลว60107408123 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

30 นางสาวธพญลพกษณค  กาพยคขน60107408125 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

31 นางสาวจพนทวมา  พลนาคภ60107408126 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

32 นางสาวเกตนคนวภา  มะลวรส60107408127 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

33 นางสาวชญาณว  เดชาเลวศ60107408129 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

34 นางสาวปปยกานตค  เกตวงศา60107408130 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

35 นายธวรดนยค  สนดเสนผหค60107408132 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

36 นางสาวนวจจารวยค  ไชยปรนง60107408135 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

37 นางสาวบนษญา  ปปองทอง60107408140 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

38 นางสาวอรณวช  วงคคแสนไชย60107408142 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

39 นางสาวณพฐพพชรค  พวมพคโพกนล60107408144 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

40 นางสาวปปยะธวดา  ตกนงาม60107408146 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

41 นางสาวฉพนชนก  ลาวงคคเกวด60107408148 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

42 นางสาวลลวตา  คนณมว60107408201 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

43 นางสาวชลดา  สวงหคคจา60107408202 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

44 นางสาวนวรพชญา  สงคคพวมาย60107408203 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

45 นางสาวศนภลพกษณค  สพงขคเมมอง60107408204 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

46 นายภาณนววชญค  อาจหาญ60107408205 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

47 นางสาวฐวตวยา  ปปญญาประชนม60107408206 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

48 นางสาว ปปยวรรณ  อนปพงษค60107408209 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

49 นางสาวธววชตวยา  บนญศรว60107408210 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

50 นายเจษฎาบดวนทรค  เทพศรวหา60107408211 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

14



รายชชชอผผผเขผาอบรมภาษาอองกฤษ

ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล

สลาหรอบนอกศศกษาชอชนปป 1 ภาคปกตต ปปการศศกษา 2560

อาคาร 19 หผอง 19208

ลายมชอชชชอ

วอนททชอบรม 8 - 26 ม.ค. 2561

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 2

สาขาวตชา

 .00 1 นางสาวสนพารพตนค  คจาจพนทรค60107408212 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

2 นางสาวกมลวรรณ  ดวงปากดว60107408213 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

3 นางสาวสรกอยสนดา  คจาพวลา60107408214 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

4 นางสาวสนภาพร  เกมนอสภงเนวน60107408218 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

5 นายภาณนวพฒนค  สพตถาผล60107408221 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

6 นางสาวนวภารพตนค  พผอพวลา60107408222 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

7 นางสาวววภาวดว  อผอนสา60107408223 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

8 นางสาวทวพยคปภา  มองบนญ60107408224 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

9 นายประสพโชค  โควบนตร60107408225 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

10 นางสาวณพฏลวตา  โถบจารนง60107408227 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

11 นางสาวพรนภา  คจาพวลา60107408231 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

12 นายภาณนพงศค  เฮผา60107408235 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

13 นายขวพญดว  พลายงาม60107408236 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

14 นางสาวณพฏฐคนารว  คจาทองไชย60107408302 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

15 นางสาวอาภาพร  วจนะศวรว60107408304 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

16 นางสาวสนมวนตรา  ศรวกภลกวจ60107408305 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

17 นางสาวธพญชนก  พรหมสาขา ณ สกลนคร60107408307 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

18 นางสาวอวสรวยค  เกตวงษา60107408309 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

19 นางสาวจวราภรณค  คนณชพย60107408311 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

20 นางสาวนพทธมน  ชาวดร60107408312 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

21 นางสาวทพศนวยค  คนใหญผ60107408313 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

22 นางสาวณพฐมล  วงคคเครมอศร60107408321 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

23 นางสาวพรพวมล  ศรวววไล60107408323 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

24 นางสาวเนตรนภา  โพธวนว60107408324 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพยวไป)  บธ.บ. 4 ปป

25 นางสาวณพฐรวกา  ฤทธวธสยอง60107409101 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

26 นายธวพชชพย  ยาปปญ60107409102 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป
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27 นายอภวสวทธวธ  สวดาแกกว60107409103 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

28 นายภวมพล  อาษาวพง60107409104 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

29 นางสาวขวพญธวดา  คจาสงคค60107409105 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

30 นางสาวพรชวตา  เสนาชผวย60107409106 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

31 นางสาวธวดารพตนค  เครมอดว60107409107 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

32 นางสาวสนดาภา  ละมกายศรว60107409108 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

33 นางสาวววภาวดว  ทวพยคบนปผา60107409109 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

34 นางสาวมะลววรรณ  บนญงอก60107409111 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

35 นางสาวสนดารพตนค  ประเทพา60107409114 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

36 นางสาวรวญลวณว  พวลาทา60107409115 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

37 นางสาวสนดารพตนค  คยจาคภณ60107409117 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

38 นางสาววรวศรา  แกกวดว60107409118 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

39 นางสาวชลธวชา  สอนแกกว60107409121 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

40 นางสาวพลอย  พรมทอง60107409122 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

41 นางสาวจนฑามณว  สนวทกลาง60107409125 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

42 นายรพฐพงษค  มหามาตร60107409126 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

43 นางสาวชลธวชา  คนหาญ60107409129 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

44 นางสาวอรสนดา  ดาบสวพาย60107409130 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

45 นางสาวปารวฉพตร  คจามนงคนณ60107409132 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

46 นางสาวปนพดดา  มภลเทศ60107409133 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

47 นางสาวสโรชา  สนขววพพฒนค60107409134 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

48 นางสาวกรรณวการค  ลพงโคตร60107409136 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

49 นางสาวนภพสสร  มวยงมวตร60107409140 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

50 นายเฉลวมชนมค  แยกมเสมอ60107409141 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายปรวญญากรณค  รพตนภภมว60107409142 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

2 นางสาวยนภาวดว  กระฉอดนอก60107409144 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

3 นายวนฒวชพย  โงกนแดง60107409146 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

4 นางสาวกพลยคสนดา  อามาตมนตรว60107409148 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

5 นางสาวววณา  คจาโคตร60107409149 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

6 นางสาวฉพนทนา  บนญเหลา60107409151 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

7 นางสาวชนตวมา  พลธวราช60107409152 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

8 นางสาวผกามาศ  ยอดวงศคษา60107409153 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

9 นางสาวสมฤดว  พวมสนวรรณ60107409154 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

10 นางสาวภพทรา  ราชเสนา60107409155 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

11 นางสาวปปยธวดา  ศรวประใหม60107409156 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

12 นางสาวจวตรวรรณ  โซผเมมองแซะ60107409157 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

13 นายเตววช  บพวชนม60107409158 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

14 นางสาวพลอยไพลวน  หวนสนข60107409159 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

15 นางสาวกพลยาณว  กจาทองดว60107409160 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

16 นายอดวเทพ  สนขรว60107409161 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

17 นางสาวเพยญววภา  ทองศภนยค60107409162 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

18 นางสาวณพฐกานตค  แพรผมนง60107409163 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

19 นางสาววรรณวศา  ผงสวนสน60107409166 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

20 นางสาวนลวตา  ครองบนญ60107409167 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

21 นางสาวเมธวกา  แสงพรมชารว60107409168 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

22 นางสาวกพนตนา  สกนลซกง60107409169 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

23 นางสาวจารนวรรณ  สายวรณค60107409172 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

24 นางสาวยลดา  ปภปหกวยพระ60107409174 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

25 นางสาวปปยพร  เทพคจาดว60107409175 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป

26 นายสายชล  พพนธคนาคจา60107409176 สาขาววชาบรวหารธนรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสค)  บธ.บ. 4 ปป
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27 นางสาววลวดา  ใยปางแกกว60107425102 สาขาววชาการจพดการธนรกวจคกาปลวก  บธ.บ. 4 ปป

28 นางสาวรนผงนภา  มาลาคนกม60107425103 สาขาววชาการจพดการธนรกวจคกาปลวก  บธ.บ. 4 ปป

29 นางสาวชฎาพร  นาหพวหนอง60107425105 สาขาววชาการจพดการธนรกวจคกาปลวก  บธ.บ. 4 ปป

30 นางสาวพรสนดา  คณะเมมอง60107425107 สาขาววชาการจพดการธนรกวจคกาปลวก  บธ.บ. 4 ปป

31 นางสาวรพตนภรณค  พลศพกดวธ60107425108 สาขาววชาการจพดการธนรกวจคกาปลวก  บธ.บ. 4 ปป

32 นางสาวนพทรวนทรค  ผาพองยภร60107425109 สาขาววชาการจพดการธนรกวจคกาปลวก  บธ.บ. 4 ปป

33 นางสาวเกษรกมล  รนผงววสพย60107425203 สาขาววชาการจพดการธนรกวจคกาปลวก  บธ.บ. 4 ปป

34 นางสาวหทพยชนก  สวนธนวานวช60107425205 สาขาววชาการจพดการธนรกวจคกาปลวก  บธ.บ. 4 ปป

35 นางสาวรวววรรณ  อรรคศรววร60107425206 สาขาววชาการจพดการธนรกวจคกาปลวก  บธ.บ. 4 ปป

36 นางสาวสนธวดา  สมบาน60107425207 สาขาววชาการจพดการธนรกวจคกาปลวก  บธ.บ. 4 ปป

37 นางสาวดารารพตนค  ทองประโคน60107425208 สาขาววชาการจพดการธนรกวจคกาปลวก  บธ.บ. 4 ปป

38 นายวนฒวพงษค  นวานนช60107425209 สาขาววชาการจพดการธนรกวจคกาปลวก  บธ.บ. 4 ปป

39 Mr.สนทธวราช  เชมนอจพนทา60107426101 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

40 นางสาวอนวตา  จพกรเครมอ60107426102 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

41 นายพวชวตชพย  เดชะคจาภภ60107426104 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

42 นางสาวตรวรพตนค  ขพนสจารอง60107426106 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

43 นางสาวอาทวตยา  อนนญาหงษค60107426109 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

44 นางสาวปปยะธวดา  ภภจอมจวตร60107426112 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

45 นางสาวประภพสสร  กาเทพ60107426113 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

46 นางสาวอารยา  พวงศรวเคน60107426117 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

47 นายธนาวนฒว  กาสาวงคค60107426120 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

48 นายอภวชวต  ชาคนณ60107426121 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

49 นายอภวชพย  ชาคนณ60107426122 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

50 นางสาวสนธวดา  ทพนอวนทรอาจ60107426123 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวรนผงรพชนว  โตผนวนธ60108406118 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

2 นางสาวอนามพย  ศรวมงคล60108406120 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

3 นางสาวชญาณว  ไชยสพจ60108406121 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

4 นางสาวอรวยะ  พลพพนธค60108406123 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

5 นางสาวชลลดา  ฉาไธสง60108406124 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

6 นางสาวทวพมาศ  ราชคม60108406125 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

7 นางสาวพวมลวรรณ  จพกรโสภา60108406127 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

8 นางสาวอนบลวรรณ  ทวพยคทอง60108406128 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

9 นางสาวสนดารพตนค  จวงแดง60108406130 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

10 นางสาวววจวตตรา  สาวงคค60108406132 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

11 นางสาวทรรศวกา  โกษาแสง60108406134 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

12 นางสาวชลธวดา  สวจจาปา60108406136 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

13 นายกวตวศพกดวธ  เพวยมพภนคนณารพกษค60108406138 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

14 นายพพฒนพงษค  มาตยคแสง60108406139 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

15 นางสาวกฤตวมา  งอยผาลา60108406141 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

16 นางสาวประภพสสร  พวกนลศรว60108406142 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

17 นางสาววพชรว  เหลาแตว60108406143 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

18 นางสาวปรวยาภรณค  โยธาพล60108406144 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

19 นางสาวรพชนวกร  สพนทพด60108406145 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

20 นางสาวขนวษฐา  ใจปปญญา60108406146 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

21 นางสาวศนพรพตนค  แขยงแรง60108406147 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

22 นางสาวภารวณว  ตงบนญชพย60108406148 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

23 นางสาวพรพวมล  กวดนอก60108406149 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

24 นางสาวอารวยา  วพงกะธาตน60108406150 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

25 นางสาวศวระนพนทค  สวเทวยวไทย60108406151 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

26 นางสาวววสนทธวยา  มหพตกนล60108406152 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป
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27 นางสาวกพลยารพตนค  วพนปปญญา60108406153 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

28 นางสาวกวตวยา  ออทะขพนธค60108406154 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

29 นางสาวอารวรพตนค  โพธวโคตร60108406155 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

30 นายววษณน  รพตราช60108406156 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

31 นางสาวจวราพรรณ  ไชยชวต60108406157 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

32 นางสาวนนจาผมนง  อวนธวแสง60108406158 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

33 นางสาวนวราวรรณ  ทนมสา60108406159 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

34 นางสาวอารวรพตนค  ทองหนองยาง60108406160 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

35 นางสาวมาลววพลยค  โคตะมา60108406161 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

36 นางสาวจวราวดว  อนผนใจ60108406162 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

37 นางสาวไอลดา  ศรวววลพย60108406163 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

38 นางสาวไพรวพลยค  บนญเหลา60108406164 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

39 นางสาวสนทธวดา  แสนสามารถ60108406165 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

40 นางสาวปปยะธวดา  เชมนอตาพระ60108406166 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

41 นางสาวพรทวพยค  บนญไสย60108406167 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

42 นายนายธนฤทธวธ  ววรวญาตว60108406168 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

43 นางสาวนนจาทวพยค  ทพศมว60108406169 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

44 นางสาวพวชญา  ดาบลาอจา60108406170 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

45 นางสาวรนจวมาศ  สมแสน60108406172 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

46 นางสาวสนธาสวนว  เเกกวคจาศรว60108406173 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

47 นางสาวปวรวศรา  สอนสภญ60108406175 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

48 นางสาวอรนภา  แกกวชนมภภ60108406176 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

49 นางสาวอนไรวรรณ  บนญยมน60108406177 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

50 นางสาวรพตนา  วงศคกระโซผ60108406178 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายภภรววพฒนค  ชนะพจนค60107426126 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

2 นางสาววรรณภรณค  บางทราย60107426127 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

3 นายธวระพงศค  บนพศวรว60107426128 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

4 นายศนภณพฐกรกวตตวธ  พลขจา60107426129 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

5 นายณพฐดนพย  ธานวกนล60107426131 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

6 นายยอดธง  ศรวสนนาครพว60107426132 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

7 นางสาวนพทธมล  เบยนอกาหมาด60107426133 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

8 นายรพฐธรรมนภญ  ขพนธนลา60107426134 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

9 นางสาวนนจาทวพยค  ผลมะลว60107426201 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

10 นางสาววนพดดา  ศรวเลวศ60107426202 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

11 นายธนวพฒนค  พรหมจอม60107426203 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

12 นางสาวนรวศรา  เขยมจพกร60107426204 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

13 นางสาวพรชวตรา  ววเศษวงษา60107426205 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

14 นางสาวพพชรวพร  คจาหรพด60107426206 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

15 นางสาวพลอยไพลวน  โสมแผกว60107426207 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

16 นายววทยา  ตะวะนะ60107426211 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

17 นายตะวพน  บนญธรรม60107426217 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

18 นางสาวนงนภพส  อวนสนวอ60107426219 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

19 นายปปยะพงษค  พรหมสนพรรณ60107426220 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

20 นางสาวศวรวษา  พวมพาเลวย60107426222 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

21 นายวรรธนะ  เอวยยมละมพย60107426225 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

22 นายพวสวทธวธ  เหลาแตว60107426226 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

23 นายภานนเดช  อนทอง60107426227 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

24 นายออมสวน  พรมประศรว60107426228 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

25 นางสาวจวราพรรณ  เสนจพนตะ60107426229 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

26 นางสาวอภวญญา  อนประ60107426230 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป
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27 นางสาวพพชนวกา  คนหมพยน60107426231 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

28 นายธรณวนทรค  คจาเมมอง60107426233 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

29 นายราชขาล  กนดนอก60107426234 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

30 นางสาวกนกวรรณ  นาคะอวนทรค60107426304 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

31 นางสาวอรยา  พวงมาลพย60107426305 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

32 นางสาวปรวษา  พาลมก60107426306 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

33 นายธพชพล  ตวยะบนตร60107426307 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

34 นางสาวจวนดารพกษค  มณวลนน60107426310 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

35 นายนวรพชกร  พรสนวรรณ60107426314 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

36 นางสาวชไมพร  พผอเสมอ60107426316 สาขาววชาคอมพววเตอรคธนรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

37 นางสาวสนพรรณวกา  ไชยตะมาตยค60108406101 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

38 นางสาวศวรววรรณ  พนอมสาส60108406103 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

39 นางสาวธพตศวญา  ศรวอารพกษค60108406104 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

40 นางสาวกาญจนา  เมษา60108406105 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

41 นางสาวชนวดา  แกกวเสนา60108406106 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

42 นางสาวนนจาทวพยค  ชาเหลา60108406107 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

43 นางสาวกนลธวดา  วรรทวว60108406108 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

44 นางสาวนวตยา  พวกนลสว60108406109 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

45 นางสาวปรางทวพยค  โพธวพรม60108406110 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

46 นางสาวววยดา  โคตรแสง60108406112 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

47 นางสาวอภวฤดว  บาลโคตรคนณ60108406113 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

48 นางสาวชลดา  พมยงสนามชพยเขต60108406115 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

49 นางสาวทพดดาว  พรมศรว60108406116 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

50 นางสาวสนนวตา  ดวงแกกว60108406117 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวอนไลพร  วพงพาน60108406179 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

2 นางสาวยนพวน  แกกวสวนวน60108406180 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

3 นายพรชพย  จพนทะฝปาย60108406182 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

4 นางสาวศวรวนทรคเรศ  อวนปาว60108406183 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

5 นางสาวธพญญาเรศ  รนกคจา60108406184 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

6 นางสาวรพตตวยากรณค  วงศคสวดา60108406202 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

7 นางสาวกพญญรพตนค  บกงชมโพธวธ60108406203 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

8 นางสาวอรวสา  พวมหา60108406204 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

9 นางสาวเบญจมาพร  วะลพบ60108406205 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

10 นางสาวยนวรวยค  ตนพวลา60108406206 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

11 นางสาวพพชรวภรณค  มนลสาโคตร60108406207 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

12 นางสาวยลดา  อผอนดารา60108406208 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

13 นางสาวสนพพตรา  แสนศวลปป60108406209 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

14 นายพรชพย  สนดยะดา60108406210 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

15 นางสาวสวรวลพกษณค  สวมแสง60108406211 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

16 นางสาวอรพญญา  ลวทนทา60108406212 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

17 นายณรงคคศพกดวธ  แกกวคจาแจกง60108406213 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

18 นางสาวศวรวลพกษณค  ภภวงคค60108406214 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

19 นางสาวจนตวพร  แกกวกผา60108406215 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

20 นายกวตตวววนทค  ธงววชพย60108406216 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

21 นางสาวภรทวพยค  ดอนสวงหค60108406217 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

22 นางสาวโชตวกา  สหะจวตตา60108406218 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

23 นางสาวสนจวตรา  อนปปชฌายค60108406219 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

24 นางสาวภพทรภรณค  ปานมนข60108406220 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

25 นางสาวมวนตรา  คจาตพนงหนกา60108406221 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

26 นางสาวกนกวรรณ  อผอนหลง60108406223 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป
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27 นางสาวศวรวกนล  สมตพว60108406224 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

28 นางสาววราภรณค  คจาหา60108406225 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

29 นางสาววนวดา  แสนสนรววงคค60108406226 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

30 นางสาวสนทธวดา  สนพร60108406228 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

31 นางสาวละออรพตนค  ชาลว60108406229 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

32 นางสาวปปยวรรณ  คจาจพนทรค60108406230 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

33 นางสาวกาญจนาพร  อวนธวแสน60108406231 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

34 นางสาวนารวนาฏ  สนภาผล60108406233 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

35 นางสาวกนกพร  กนตารพกษค60108406234 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

36 นางสาวอภวญญา  ไพมาตร60108406235 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

37 นางสาวสนดารพตนค  อวนธวบาล60108406236 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

38 นางสาวนวตตวยา  บรวบภรณค60108406237 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

39 นางสาวรพชดาพร  งพนลาโสม60108406239 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

40 นางสาวพรนภา  วงคคเครมอศร60108406240 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

41 นางสาวกมลวรรณ  กอบเกมนอ60108406241 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

42 นางสาวพรพวมล  พลาดอวนทรค60108406242 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

43 นางสาวพวชญา  บนญญพพนธนค60108406243 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

44 นางสาวนนตวรพตนค  แกกวฝปาย60108406244 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

45 นางสาวนวศรา  หพสรวนทรค60108406245 สาขาววชาการบพญชว  บช.บ. 4 ปป

46 นางสาวอภวญญา  ทวลารพกษค60109407101 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

47 นายธวพชชพย  มะรวสาร60109407102 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

48 นางสาวศวรววรรณ  หลพกทอง60109407103 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

49 นางสาวนรวศรา  โนกตสนภา60109407104 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

50 นางสาวปรวยาภรณค  จภมสวสวงหค60109407105 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป
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 .00 1 นางสาวปภพสสร  ปปปนทอง60109407106 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

2 นายธนากร  ใจเสรว60109407108 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

3 นายอนดมเดช  พวงมาลา60109407109 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

4 นายววระยนทธ  โคตรชมภภ60109407111 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

5 นางสาวศศวธร  กนลพพนธค60109407113 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

6 นางสาวพรจรพส  มวดว60109407114 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

7 นางสาวจนฑารพตนค  แสนภภวา60109407118 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

8 นางสาวปปยะธวดา  เดชวงศค60109407119 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

9 นางสาวรนกงเจรวญ  มนงแสน60109407120 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

10 นางสาวปปยะมาศ  ใจสนข60109407121 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

11 นางสาวกพลยา  รนผงโรจนค60109407122 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

12 นางสาววชวรา  สลพบศรว60109407125 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

13 นายจวรวพฒนค  บาลโคตรคนณ60109407126 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

14 นางสาวปฏวมาพร  ตนนา60109407127 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

15 นายคนณพพฒนค  แสงพรมชารว60109407129 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

16 นางสาวสนธวดา  หอมจจาปา60109407130 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

17 นายกฤษณะ  มณวกพน60109407131 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

18 นางสาวอรอนมา  มาตราช60109407132 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

19 นางสาวอพงษณา  ธงสวพสดวธ60109407133 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

20 นางสาวศวรวลพกษณค  ทองดว60109407134 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

21 นางสาวอพญชวษา  วรรณทอง60109407137 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

22 นายทายพช  ทองบนญธาตน60109407139 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

23 นางสาวรพชฎาพร  ศรวคราม60109407140 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

24 นางสาวเบญจมาศ  ปวนเอกย60109407141 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

25 นางสาวสวรวตา  หอมขจร60109407146 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

26 นางสาววราพร  จพนทอผอน60109407147 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป
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27 นางสาวดนจฤทพย  มนขศรว60109407149 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

28 นายวสพนตค  อยภผสนข60109407150 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

29 นางสาวใจภพกดวธ  พงษคโสภณ60109407201 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

30 นางสาวสนชาดา  วงศคพพนธค60109407202 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

31 นางสาวนฤมล  นาโควงคค60109407203 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

32 นางสาวมารวษา  ผผานสจาแดง60109407205 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

33 นายนพชพย  ภภแยกมใส60109407207 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

34 นางสาวอภวญญา  ทพนบนญ60109407208 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

35 นางสาวชณวกา  กาฬแสง60109407209 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

36 นางสาวกวตตวกา  โสมสนพวน60109407210 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

37 นางสาวจวนตคจนฑา  ลวพรมมา60109407212 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

38 นายวพชรพงษค  พรหมสาขา ณ สกลนคร60109407216 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

39 นางสาวกชนวภา  ศวลารพกษค60109407217 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

40 นางสาวจวนดารพตนค  สอนสมนมก60109407218 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

41 นายนราววชญค  ศรวขพนทอน60109407222 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

42 นายพพชร  ทองนภ60109407223 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

43 นายพวชวตชพย  โทอาสา60109407225 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

44 นางสาวจวรวรรณ  ฉผอกระโทก60109407226 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

45 นางสาวชลดา  ทะวงศคนา60109407227 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

46 นางสาวสนพพชชา  ใจมพยน60109407229 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

47 นางสาวสนภารพตนค  นามประมา60109407230 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

48 นายววศรนต  ทวสนกะ60109407232 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

49 นางสาวธวตวมา  พลราชม60109407233 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

50 นายสนธาธรรม  สนปปนะ60109407234 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป
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 .00 1 นายพงศกร  ฮพงโยธา60109407235 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

2 นางสาวนพนธวดา  วพนสวพสดวธ60109407236 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

3 นายธนวพนตค  คจาผวว60109407237 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

4 นางสาวธวดารพตนค  พรมวพง60109407239 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

5 นายอภววพฒนค  สวมมาคจา60109407240 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

6 นางสาวยนวดว  เกตวงษา60109407241 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

7 นางสาวชนตวมา  บนตรดว60109407244 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

8 นางสาววราลพกษณค  คจาภภแสน60109407250 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

9 นางสาวชนตวกาญจนค  เสนาสว60109407303 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

10 นายวพนชพย  อนปทนม60109407304 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

11 นางสาวอรวสา  ยนบล60109407305 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

12 นางสาวชลธวยา  ดากาวงศค60109407306 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

13 นางสาวอรวสรา  ภภพวงคาร60109407307 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

14 นางสาวเขมวกา  พวมพา60109407308 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

15 นางสาวฐวตวยาภรณค  จพนทรลนทวน60109407309 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

16 นางสาวยนพาภรณค  จพนทรนกขา60109407310 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

17 นางสาวสวรวกร  ทองนอก60109407311 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

18 นางสาวพรณภา  ศรวสรกอย60109407315 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

19 นายคนณากร  ยะงาม60109407316 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

20 นายภพทรกฤต  กลางประพพนธค60109407317 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

21 นางสาวพรชวตา  บนญแกกว60109407318 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

22 นางสาวณวชาพพชรค  ไตรยราช60109407320 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

23 นางสาวพรนภา  วงษคสวดา60109407321 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

24 นางสาวจารนภพทร  พวมพคพนฒว60109407322 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

25 นายทรงพล  คจาทกาว60109407323 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

26 นายกษมา  พจนา60109407324 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป
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27 นางสาววรวญญา  พรรณขาม60109407328 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

28 นางสาวชมภภนนช  บางทราย60109407329 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

29 นายพรกอมพงษค  ไกรษรวงคค60109407331 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

30 นายวรเชษฐค  โสมนาม60109407332 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

31 นายทศพล  พนทศเสน60109407334 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

32 นางสาวจวราวรรณ  อนปโคตร60109407336 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

33 นางสาวปปยภรณค  ถนอมทรพพยค60109407338 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

34 นายอภวสวทธวธ  มวลาด60109407342 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

35 นายธวระศพกดวธ  มนปราณวต60109407345 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

36 นายณพฏฐกวตตวธ  ไชยพพนธค60109407347 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

37 นางสาวววลาสวนว  สมสวพสดวธ60109407349 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

38 นางสาวอนไรวรรณ  ใจทพศนค60109407350 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

39 นางสาวรนณฑวกา  เพชรคจา60109407353 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

40 นางสาวชลธวชา  วงคคษาเนาวค60109407354 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

41 นางสาวพรรณภพทร  ศรวโล60109407356 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

42 นางสาวอวศราภรณค  บนญแสง60109407357 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

43 นางสาวนนสรา  ดงแสนสนข60109407358 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

44 นางสาวมานวตา  โทนทา60109407359 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

45 นายภานนพงศค  ขพนทะชา60109407360 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

46 นายไพฑภรยค  ภภระภา60109407361 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

47 นางสาวไอรวนทรค  นวยมธรรม60109407363 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

48 นางสาวบพณฑวตา  คจาควร60109407366 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

49 นายทววชพย  พวระธรรม60109407369 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรค  รป.บ 4 ปป

50 นางสาวกนลรพตนค  กนละนาม60128325101 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายอดวศร  ลมมปา60128325102 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

2 นายฉพตรมงคล  เวสกนล60128325103 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

3 นายกฤษฎวชนมค  บพวลภ60128325104 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

4 นายมณฑล  เลวศลบ60128325105 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

5 นางสาวภพทราวดว  มภลวพนดว60128325106 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

6 นายนพนทวพพฒนค  ทองเพชร60128325108 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

7 นายวรพงษค  พรหมศวรว60128325109 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

8 นางสาวอนงคคลพกษณค  ประวพง60128325115 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

9 นางสาวสนดารพตนค  จจาปาหาญ60128325116 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

10 นางสาวรพชฎาพร  ปาละรวยค60128325118 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

11 นายวายน  ลายนค60128325119 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

12 นางสาวจนฬารพตนค  เมมองแพน60128325121 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

13 นายเจษฎา  ปราบภพย60128325123 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

14 นางสาวขวพญฤดว  สนทธวโสกเชมอก60128325124 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

15 นางสาวศวรวลพกษณค  แกกวระดว60128325126 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

16 นางสาวฉพตรฑรวฎา  พผอชมภภ60128325127 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

17 นางสาวภาวรวนทรค  จพนทรคไตรพต60128325128 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

18 นางสาวสโรชา  โลกานพง60128325134 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

19 นางสาวอวสรวยาภรณค  ศรวชาหลวง60128325135 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

20 นางสาวภพทราวรรณ  แกกวอนดร60128325136 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

21 นายอพครววนทค  กนลภา60128325138 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

22 นางสาวนลวนว  จกงจพนศรว60128325139 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

23 นางสาวจวนตคจนฑา  อนปโคตร60128325140 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

24 นางสาวธพนยคชนก  คจาพวง60128325141 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

25 นายอภววพฒนค  บนญหา60128325143 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

26 นางสาวศวรววรรณ  อวนทรคพรหมมา60128325147 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป
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27 นายปฐมพร  ไชยแสง60128325150 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

28 นายสรววศ  ขผวงทวพยค60128325151 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

29 นายนถวรวนฒว  เนาวรพตนค60128325152 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

30 นายภานนพงศค  สมสวพสดวธ60128325153 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

31 นางสาวขนวษฐา  สาระวรรณ60128325154 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

32 นางสาวพพชรพร  วงศคคจาจพนทรค60128325155 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

33 นายธนวนฒว  จพนพวลา60128325156 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

34 นางสาวอรพญดา  พภลทอง60128325157 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

35 นายชนชม  กนลอพก60128325160 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

36 นางสาวจวตตมาศ  ชนมปปญญา60128325161 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

37 นายจตนรภพทร  พบความชอบ60128325162 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

38 นางสาวทวพานพน  มารวชวน60128325163 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

39 นางสาวกวตตวยา  ชาทวพฮด60128325164 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

40 นางสาวสนดารพตนค  ใจเทวยยง60128325165 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

41 นางสาวเจนจวรา  ทรงเลยกสวงหค60128325166 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

42 นางสาวรสจรวน  ศรวบนญเรมอง60128325168 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

43 นายอรนณ  รสจพนทรค60128325169 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

44 นางสาวทพศนวยค  อพคคะสว60128325171 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

45 นายสพนตวภาพ  สวแดง60128325172 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

46 นาย ณพฐวนฒว  คจาชมภภ60128325174 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

47 นางสาวบพณฑวตา  บนระสวทธวธ60128325175 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

48 นายปฏวภาณ  บมงทอง60128325176 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

49 นายภานนวพฒนค  โทนแกกว60128325178 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

50 นายอภววพฒนค  วงคคอนน60128325180 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวฑวตยา  อวนทา60128325181 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

2 นางสาวสนนวตา  โมธรรม60128325182 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

3 นางสาวญาณธวชา  สายบนตร60128325183 สาขาววชารพฐศาสตรค  ร.บ. 4 ปป

4 นายประธาน  บนษยาตรพส60129634101 สาขาววชาเทคโนโลยวกผอสรกางและเทคโนโลยวสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยวกผอสรกาง)  ทล.บ. 4 ปป

5 นายโสพล  พลางวพน60129634102 สาขาววชาเทคโนโลยวกผอสรกางและเทคโนโลยวสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยวกผอสรกาง)  ทล.บ. 4 ปป

6 นายศพกดวธระพว  บนตรแสง60129634104 สาขาววชาเทคโนโลยวกผอสรกางและเทคโนโลยวสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยวกผอสรกาง)  ทล.บ. 4 ปป

7 นายนพดตพล  นาโควงคค60129634106 สาขาววชาเทคโนโลยวกผอสรกางและเทคโนโลยวสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยวกผอสรกาง)  ทล.บ. 4 ปป

8 นายศวรวศพกดวธ  พพนธนออน60129634107 สาขาววชาเทคโนโลยวกผอสรกางและเทคโนโลยวสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยวกผอสรกาง)  ทล.บ. 4 ปป

9 นายณพฐพงษค  หมอทอง60129634108 สาขาววชาเทคโนโลยวกผอสรกางและเทคโนโลยวสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยวกผอสรกาง)  ทล.บ. 4 ปป

10 นายปรวญญา  วงษคหมอก60129634115 สาขาววชาเทคโนโลยวกผอสรกางและเทคโนโลยวสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยวกผอสรกาง)  ทล.บ. 4 ปป

11 นางสาวฝนดาว  แสนมะฮนง60129635101 สาขาววชาเทคโนโลยวกผอสรกางและเทคโนโลยวสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยวสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

12 นายธนพล  วงศคราษว60129635103 สาขาววชาเทคโนโลยวกผอสรกางและเทคโนโลยวสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยวสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

13 นายอวทธวนพนทค  คะอพงกน60129635109 สาขาววชาเทคโนโลยวกผอสรกางและเทคโนโลยวสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยวสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

14 นายโชคชพย  คจาโสมศรว60129635112 สาขาววชาเทคโนโลยวกผอสรกางและเทคโนโลยวสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยวสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

15 นางสาวนวธวพร  วงศคราช60129635113 สาขาววชาเทคโนโลยวกผอสรกางและเทคโนโลยวสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยวสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

16 นายอดนลยค  เตวยงไธสง60129636101 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวเครมยองกล)  ทล.บ. 4 ปป

17 นายเจตรวน  เฉวดรพกษา60129636102 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวเครมยองกล)  ทล.บ. 4 ปป

18 นายทนงศพกดวธ  ใจเทวยยง60129636103 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวเครมยองกล)  ทล.บ. 4 ปป

19 นายศนภณพฐ  อนดมเดช60129636104 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวเครมยองกล)  ทล.บ. 4 ปป

20 นายณพฐนนทค  ชผวยรพกษา60129636111 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวเครมยองกล)  ทล.บ. 4 ปป

21 นายจจานงคค  ปาวว60129636112 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวเครมยองกล)  ทล.บ. 4 ปป

22 นายศรายนท  ชพยปปญหา60129636117 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวเครมยองกล)  ทล.บ. 4 ปป

23 นายวนทธวชพย  ตพนสมรส60129636118 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวเครมยองกล)  ทล.บ. 4 ปป

24 นายจนฑาวพชร  บรรณทวพยค60129636123 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวเครมยองกล)  ทล.บ. 4 ปป

25 นายอดวศพกดวธ  โกพล60129636124 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวเครมยองกล)  ทล.บ. 4 ปป

26 นายววรวพฒนค  ภภโปรผง60129636141 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวเครมยองกล)  ทล.บ. 4 ปป

31



รายชชชอผผผเขผาอบรมภาษาอองกฤษ

ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล

สลาหรอบนอกศศกษาชอชนปป 1 ภาคปกตต ปปการศศกษา 2560

อาคาร 19 หผอง 19308

ลายมชอชชชอ

วอนททชอบรม 8 - 26 ม.ค. 2561

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 2

สาขาวตชา

27 นายเจษฎา  ลอดทรง60129636142 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวเครมยองกล)  ทล.บ. 4 ปป

28 นายพลวพฒนค  ใหมผวงศค60129636149 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวเครมยองกล)  ทล.บ. 4 ปป

29 นายกฤตนพย  ศรวเสน60129636203 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวเครมยองกล)  ทล.บ. 4 ปป

30 นายวรานนทค  ลยจาสภง60129636210 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวเครมยองกล)  ทล.บ. 4 ปป

31 นายธนพล  มะเสนพย60129636211 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวเครมยองกล)  ทล.บ. 4 ปป

32 นายบดวศร  ลาภะ60129636215 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวเครมยองกล)  ทล.บ. 4 ปป

33 นายอภวเดช  ววลามาศ60129636218 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวเครมยองกล)  ทล.บ. 4 ปป

34 นางสาวอพงคณา  วงศคชาชม60129637104 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

35 นางสาวปฏวณญา  มาสกนล60129637106 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

36 นางสาวอพงศนฎา  ยวยมนข60129637108 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

37 นางสาวเบลลควรว  วพงคะฮาด60129637109 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

38 นายธวระพพฒนค  ธนะนภ60129637110 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

39 นางสาวรพงสวนว  เชมนอวพงคจา60129637112 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

40 นางสาวศวรดา  แดงทผาขาม60129637114 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

41 นายอวทธวพล  มนงเพวย60129637115 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

42 นายชาครวส  สจาลวใย60129637116 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

43 นายเกรวยงไกร  เฉลวมชาตว60129637117 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

44 นายภาาดร  เอวยยมโต60129637118 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

45 นางสาวพรชวตา  ยงบรรทม60129637119 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายเอกชพย  พผอนามแดง60129637203 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

2 นายธนกฤต  เรมองโพธวธ60129637206 สาขาววชาเทคโนโลยวเครมยองกลและเทคโนโลยวการผลวต(แขนงเทคโนโลยวการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

3 นายเทววนทรค  จพนทาพวมพค60129638102 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

4 นายพวเชษฐค  ขพนตะราช60129638112 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

5 นายธวพชชพย  ศรวรพตนค60129638115 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

6 นายสพงคม  เฒผาอนดม60129638116 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

7 นางสาวจพนทรคจวรา  ยมนยง60129638118 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

8 นายพวพพฒนค  เพชรพรรณ60129638122 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

9 นายเกวยรตวศพกดวธ  ศวรวขพนธค60129638124 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

10 นายศพกดวธบนรนษ  อนปพงษค60129638201 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

11 นายธวระพงษค  ฝางคจา60129638204 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

12 นายสนปรวชา  ยาสาไชย60129638205 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

13 นายสนภาพ  ลนนละตะ60129638206 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

14 นายภานนพงศค  รผองวารว60129638207 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

15 นายประกรชพย  องคะราช60129638209 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

16 นายปนณณววชญค  วาปป60129638214 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

17 นายสนรวยา  ผลาลนงผล60129639103 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาอวเลยกทรอนวกสค)  ทล.บ. 4 ปป

18 นายณพฐพล  โชตวโย60129639105 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาอวเลยกทรอนวกสค)  ทล.บ. 4 ปป

19 นายอรวสมพนตค  ทนมวพน60129639107 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาอวเลยกทรอนวกสค)  ทล.บ. 4 ปป

20 นายพรชพย  อวนธวราช60129639206 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาอวเลยกทรอนวกสค)  ทล.บ. 4 ปป

21 นายอนนวพฒนค  ทนนวจ60129639207 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาอวเลยกทรอนวกสค)  ทล.บ. 4 ปป

22 นายนภดล  ขพนทะชา60129639208 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาอวเลยกทรอนวกสค)  ทล.บ. 4 ปป

23 นายวศวน  พนทธา60129639209 สาขาววชาเทคโนโลยวไฟฟปาและอวเลยกทรอนวกสค(แขนงววชาอวเลยกทรอนวกสค)  ทล.บ. 4 ปป

24 นางสาวภรณคพวพพฒนค  ประทนมศวรว60133424101 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

25 นายนนทวพฒนค  ผมนกอย60133424102 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

26 นางสาวรพชนวภรณค  ทองกาล60133424103 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป
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27 นางสาวอพจฉรวยาภรณค  โภคสวพสดวธ60133424104 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

28 นางสาวสายธาร  พพนไชย60133424105 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

29 นางสาวกวตวมา  ศรวนพครวนทรค60133424106 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

30 นายสวรวพรชพย  ธรรมศพกดวธพนฒว60133424107 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

31 นางสาวราชนก  วงคคสนรวนทรค60133424108 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

32 นางสาวอดวภากพปปนค  สนพรมมา60133424111 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

33 นางสาวจนฑาทวพยค  แสงลว60133424112 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

34 นายเกรวกพล  พนดนกอย60133424113 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

35 นายเตชวษฐค  ศวรวพพนธนค60133424114 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

36 นายสพญลพกษณค  กนจวรพพนธค60133424119 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

37 นายจวรายนทธ  สวทา60133424121 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

38 นายกฤตนพย  กนดวงคคแกกว60133424124 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

39 นายกรววชญค  สผงเสรวม60133424127 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

40 นางสาวจวราพร  อนปพงษค60133424132 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

41 นางสาวศจวพรรณ  แสนอนบล60133424135 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

42 นายสหภาพ  พรมมาโอน60133424139 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

43 นางสาวขนวษฐา  เรวยมแสน60133424140 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

44 นายศาสตราวนธ  แกกวมนงคนณ60133424141 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป

45 นายปฏวภาพ  ประสงคคดว60133424142 สาขาววชานวเทศศาสตรค  นศ.บ. 4 ปป
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