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กลกลม 1

สาขาวตชา

 .00 1 นายจารรววฒนน  สรขขา60104324119 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

2 นายทรปกร  บรญสาร60104324123 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

3 นายววศรรต  มรนตะทรม60104324125 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

4 นายทนากร  กวกวภาววน60104324126 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

5 นายณวฐพล  ดาบโสมศรร60104324128 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

6 นายจวกรวนทรน  ศรรพลวง60104324134 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

7 นายปฏวพล  พวนวจกรล60105309113 สาขาววชานวตวศาสตรน  น.บ. 4 ปป

8 Miss.บรษราควม  ชารวชา60105309123 สาขาววชานวตวศาสตรน  น.บ. 4 ปป

9 นายนวตวธร  แกกวคคาศรร60105309129 สาขาววชานวตวศาสตรน  น.บ. 4 ปป

10 นางสาวจวตรวดร  สรหาปปญญา60105309140 สาขาววชานวตวศาสตรน  น.บ. 4 ปป

11 นายนนทววฒนน  สระทองแฝง60105309145 สาขาววชานวตวศาสตรน  น.บ. 4 ปป

12 นายกฤษณะ  อารมณนสวะ60105309146 สาขาววชานวตวศาสตรน  น.บ. 4 ปป

13 นายกวตตวววฒนน  ไกรษร60105309149 สาขาววชานวตวศาสตรน  น.บ. 4 ปป

14 นายอวฐ  เจรวญวงศน60105309203 สาขาววชานวตวศาสตรน  น.บ. 4 ปป

15 นางสาววาสนา  นามษร60105309218 สาขาววชานวตวศาสตรน  น.บ. 4 ปป

16 นายจวกรพรรคน  รวตนวงคน60105309219 สาขาววชานวตวศาสตรน  น.บ. 4 ปป

17 นางสาวภภษณวศา  กลวลนดอกไมก60105309225 สาขาววชานวตวศาสตรน  น.บ. 4 ปป

18 นางสาวสรนวษา  ณรงคนฤทธวเดช60105309239 สาขาววชานวตวศาสตรน  น.บ. 4 ปป

19 นายวรสรณน  รวงกลวลน60105309251 สาขาววชานวตวศาสตรน  น.บ. 4 ปป

20 นายธชา  คคาชมภภ60105309252 สาขาววชานวตวศาสตรน  น.บ. 4 ปป

21 นายวรฒวนวนทน  พรฒพวทวกษน60105309254 สาขาววชานวตวศาสตรน  น.บ. 4 ปป

22 นาย  สรรศวกดวด   แสงสาร60105309255 สาขาววชานวตวศาสตรน  น.บ. 4 ปป

23 นางสาวศศวธร  ยนสรวรรณน60105309258 สาขาววชานวตวศาสตรน  น.บ. 4 ปป

24 นายอวศดา  ทาลรน60106401103 สาขาววชาเศรษฐศาสตรนธรรกวจ  ศ.บ. 4 ปป

25 นางสาวเบญจมาศ  นาโควงคน60107403101 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

26 นางสาวอารรยา  วงศนเครรอศร60107403103 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป
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27 นางสาวปปยะดา  สายคคา60107403105 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

28 นางสาวศศวมาพร  สารบรรณน60107403108 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

29 นางสาวพวชณร  โฮมวงศน60107403109 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

30 นางสาวสรพวญญา  เคนทวาย60107403125 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

31 นายชาครวต  สวงหนเสนา60107403126 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

32 นายววชรวนทรน  รวงษร60107403127 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

33 นางสาวอนรชรา  สรวรรณจวนทรน60107403128 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

34 นางสาวหนนลงฤทวย  ไชยพร60107403147 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

35 นางสาวจวราพร  เหลลาพรทธา60107404139 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

36 นางสาวพวชญธวดา  ครกมบรญ60107404150 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

37 นางสาวอรพนวต  ทาระแกกว60107408102 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

38 นายนาธาน  พงษนพวศ60107408107 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

39 นางสาวเพรยรเพชร  แดงมร60107408110 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

40 นางสาวอวงศรมา  ปปญหาวงคน60107408114 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

41 นายกวตตวชวย  พภลชาตว60107408116 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

42 นางสาวหทวยภวทร  พรมแพง60107408117 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

43 นางสาวเบญจมาศ  สรราราช60107408118 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

44 นายอภวสวทธวด  เชรกอกภล60107408122 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

45 นายปฏวพวทธน  ทรมชะ60107408124 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

46 นางสาวขววญธวดา  ดวงดภสวน60107408128 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

47 นางสาวนวนทวยา  เมรองอมาตยน60107408131 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

48 นางสาวโสภวดา  ศรรลคาพวง60107408133 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

49 นางสาวนรชนาฏ  สรพรรณเมรอง60107408134 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

50 นางสาวอรวดร  พรระธรรม60107408136 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายพรมพวรวยะ  คคามร60107408141 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

2 นางสาวลวกษวกา  กรลสรทธวด60107408150 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

3 นายสวรวนรช  บรษมงคล60107408207 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

4 นางสาวธวญลวกษณน  เนรกออลอน60107408215 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

5 นางสาวชวชญา  โทนศวรว60107408216 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

6 นางสาวสรดารวตนน  ระดาฤทธวด60107408228 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

7 นางสาวปารวชาตว  วงคนโสภา60107408229 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

8 นางสาวณวฐชยา  นาลววงศน60107408232 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

9 นางสาวนภาลวย  ทองอวนตวง60107408301 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

10 นางสาวจวรวฐวตวกาล  กรรมณร60107408303 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

11 นางสาวเพพญนภา  หลวกทอง60107408306 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

12 นางสาวพรพวมล  พวลาศรวมยน60107408308 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

13 นางสาวณวฐวดร  บรตรเพพง60107408316 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

14 นางสาวณวฎฐวณร  เชรกอตาหมรลน60107408317 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงววชาการจวดการทวลวไป)  บธ.บ. 4 ปป

15 นางสาวฐวตวรวตนน  บรญกอ60107409110 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงการจวดการโลจวสตวกสน)  บธ.บ. 4 ปป

16 นางสาวสรรวณร  ชวยมรงครณ60107409113 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงการจวดการโลจวสตวกสน)  บธ.บ. 4 ปป

17 นางสาวววลาสวนร  จวนทะนรช60107409116 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงการจวดการโลจวสตวกสน)  บธ.บ. 4 ปป

18 นายนวนทกร  ลาดบววนกอย60107409119 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงการจวดการโลจวสตวกสน)  บธ.บ. 4 ปป

19 นายสรรวตนน  ศรรนรฤทธวด60107409120 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงการจวดการโลจวสตวกสน)  บธ.บ. 4 ปป

20 นายจวรานรววฒนน  ปปยะราช60107409127 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงการจวดการโลจวสตวกสน)  บธ.บ. 4 ปป

21 นางสาวชลวญจกร  ทองออน60107409137 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงการจวดการโลจวสตวกสน)  บธ.บ. 4 ปป

22 นางสาวทราวดร  ดวงสงคน60107409143 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงการจวดการโลจวสตวกสน)  บธ.บ. 4 ปป

23 นางสาวปนวสดา  จวปอมจา60107409145 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงการจวดการโลจวสตวกสน)  บธ.บ. 4 ปป

24 นางสาวพวนทรสร  เเกกวจรฬาศรร60107409170 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงการจวดการโลจวสตวกสน)  บธ.บ. 4 ปป

25 นางสาวอารรรวตนน  อวนสา60107409173 สาขาววชาบรวหารธรรกวจ(แขนงการจวดการโลจวสตวกสน)  บธ.บ. 4 ปป

26 นางสาวทวพวรรณ  บรญเรรองจวกร60107425101 สาขาววชาการจวดการธรรกวจคกาปลรก  บธ.บ. 4 ปป
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27 นางสาวจรไรวรรณ  เสโนฤทธวด60107425104 สาขาววชาการจวดการธรรกวจคกาปลรก  บธ.บ. 4 ปป

28 นางสาวชลกานตน  คคาตาล60107425106 สาขาววชาการจวดการธรรกวจคกาปลรก  บธ.บ. 4 ปป

29 นางสาวจวตรตวนวนทน  สวนธรวานวช60107425204 สาขาววชาการจวดการธรรกวจคกาปลรก  บธ.บ. 4 ปป

30 นายฐวตวววตว  แสงกลกา60107426105 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

31 นางสาวจรฑารวตนน  ดวงมาลวย60107426107 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

32 นางสาวจวราภา  รวกบรญ60107426108 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

33 นางสาวววทวตา  ปรกะนะ60107426114 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

34 นางสาวชลธวชา  คนครอง60107426115 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

35 นายอมรกานตน  ไชยสวจ60107426118 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

36 นายธรรภวทธน  สรระเสรยง60107426125 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

37 นางสาววรรณนวษา  งามนาสร60107426130 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

38 นายจวรโชตว  แซลลวกม60107426135 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

39 นายออมทรวพยน  พรมประศรร60107426210 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

40 นายทวศนวย  ใจมวลน60107426212 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

41 นางสาวววภาพร  ยาสภญ60107426213 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

42 นายราชวน  ฤทธวดศรรบรญ60107426214 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

43 นายณรงคนฤทธวด  แสงสรรวนทรน60107426216 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

44 นางสาวสรธาสวณร  อกวนโสดา60107426218 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

45 นางสาวลาววณยน  อวบไพ60107426223 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

46 นายอมรวนทรน  ไววลอง60107426301 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

47 นายรวตนพล  จวนทรนปาน60107426302 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

48 นายตะววน  เทเสนา60107426303 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

49 นายกฤษณะ  ศรรเพชร60107426308 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

50 นายธเนศ  เกษมสาน60107426311 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวปรวณดา  ทองไสย60101201110 สาขาววชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

2 นายววชระ  ยาชมภภ60101205135 สาขาววชาสวงคมศนกษา  ค.บ. 5 ปป

3 นายศรภววชญน  จารรรวตนน60101206104 สาขาววชาพลศนกษาและววทยาศาสตรนการกรฬา  ค.บ. 5 ปป

4 นายอวจฉรวยะ  งามสนวท60101206112 สาขาววชาพลศนกษาและววทยาศาสตรนการกรฬา  ค.บ. 5 ปป

5 นายศวกดวพวฒนน  วงคนศรรชา60101206119 สาขาววชาพลศนกษาและววทยาศาสตรนการกรฬา  ค.บ. 5 ปป

6 นายรรดจวโรจนน  ไชยรวบภรณน60101206132 สาขาววชาพลศนกษาและววทยาศาสตรนการกรฬา  ค.บ. 5 ปป

7 นางสาวนวนทวยา  แสนจวนทรน60101209104 สาขาววชานววตกรรมและคอมพววเตอรนศนกษา  ค.บ. 5 ปป

8 นายธนววฒนน  จรลศรร60101209115 สาขาววชานววตกรรมและคอมพววเตอรนศนกษา  ค.บ. 5 ปป

9 นายพวสกร  กางทอง60101209117 สาขาววชานววตกรรมและคอมพววเตอรนศนกษา  ค.บ. 5 ปป

10 นายธรระ  ภภผานม60101209118 สาขาววชานววตกรรมและคอมพววเตอรนศนกษา  ค.บ. 5 ปป

11 นางสาววรวยา  ทรวรวมยน60101209129 สาขาววชานววตกรรมและคอมพววเตอรนศนกษา  ค.บ. 5 ปป

12 นางสาวเมธาพร  คมขคา60101209130 สาขาววชานววตกรรมและคอมพววเตอรนศนกษา  ค.บ. 5 ปป

13 นางสาวฌรวการณน  พลเยรลยม60101209131 สาขาววชานววตกรรมและคอมพววเตอรนศนกษา  ค.บ. 5 ปป

14 นายชวยมงคล  จวนดาวงศน60101209136 สาขาววชานววตกรรมและคอมพววเตอรนศนกษา  ค.บ. 5 ปป

15 นางสาวพวชรร  ไทธะนร60101209137 สาขาววชานววตกรรมและคอมพววเตอรนศนกษา  ค.บ. 5 ปป

16 นายสรกวจ  สรรวยะจวนทรน60101226101 สาขาววชาอรตสาหกรรมศวลปปและเทคโนโลยร  ค.บ. 5 ปป

17 นายนวนทวรฒว  ศรรยงคน60101226108 สาขาววชาอรตสาหกรรมศวลปปและเทคโนโลยร  ค.บ. 5 ปป

18 นางสาวศวรววรรณ  จวนทรนมณร60101226110 สาขาววชาอรตสาหกรรมศวลปปและเทคโนโลยร  ค.บ. 5 ปป

19 นายปรเมศรน  จวนทรนมาลา60101226116 สาขาววชาอรตสาหกรรมศวลปปและเทคโนโลยร  ค.บ. 5 ปป

20 นายภภวนาท  เงวนลาง60101226119 สาขาววชาอรตสาหกรรมศวลปปและเทคโนโลยร  ค.บ. 5 ปป

21 นายกมลวรฒวพงษน  บรอทอง60101226125 สาขาววชาอรตสาหกรรมศวลปปและเทคโนโลยร  ค.บ. 5 ปป

22 นางสาวพรพวมล  จวนทรเสนา60101235114 สาขาววชาคหกรรมศาสตรน  ค.บ. 5 ปป

23 นางสาวมลฤดร  จวนดร60101235119 สาขาววชาคหกรรมศาสตรน  ค.บ. 5 ปป

24 นายเมธา  สรหาราช60102101109 สาขาววชาเคมร  วท.บ. 4 ปป

25 นางสาวสรววนทอง  เครรอศรร60102101132 สาขาววชาเคมร  วท.บ. 4 ปป

26 นายรชต  เหมะธรลวน60102101139 สาขาววชาเคมร  วท.บ. 4 ปป
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27 นางสาวนรจรร  สรรวนทะ60102102105 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

28 นายโกมวนทรน  สวยฉลาด60102102110 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

29 นางสาวกนกวรรณ  สรวรรณชวยรบ60102102113 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

30 นายเฉลวมศวกดวด  ครณาคม60102102205 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

31 นางสาวพนมวรรณ  ววงคะฮาต60102102217 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

32 นางสาวสรวรวตนน  คชวงษน60102102219 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

33 นางสาวกรลณวฐ  จวนตวกง60102102229 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

34 นางสาวบรษบา  ธงยศ60102102232 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

35 นางสาวจรฬารวตนน  ปราบววชวย60102102233 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

36 นางสาวขววญใจ  เปรวมกรล60102102234 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

37 นางสาวกมลวรรณ  ศวรวบรตร60102103102 สาขาววชาฟปสวกสน  วท.บ. 4 ปป

38 นางสาวจรตวพร  อวนโนนเชรอก60102103110 สาขาววชาฟปสวกสน  วท.บ. 4 ปป

39 นางสาวกมลวรรณ  งามสงลา60102103111 สาขาววชาฟปสวกสน  วท.บ. 4 ปป

40 นางสาวเกวรวน  งอยภภธร60102103113 สาขาววชาฟปสวกสน  วท.บ. 4 ปป

41 นางสาวปปยธวดา  เกตสรพรม60102103114 สาขาววชาฟปสวกสน  วท.บ. 4 ปป

42 นายยรทธพวชวย  แจนโกนดร60102103115 สาขาววชาฟปสวกสน  วท.บ. 4 ปป

43 นางสาววารรณร  พรมภาพ60102103120 สาขาววชาฟปสวกสน  วท.บ. 4 ปป

44 นายณวฐพล  วงศนสรดา60102103137 สาขาววชาฟปสวกสน  วท.บ. 4 ปป

45 นายศรภชวย  ปปองทอง60102105105 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรน  วท.บ. 4 ปป

46 นายสมพงษน  กงพาน60102105106 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรน  วท.บ. 4 ปป

47 นายอนรชา  ชรมภภแสง60102105119 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรน  วท.บ. 4 ปป

48 นายณรงคนฤทธวด  อาษาจวตร60102105126 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรน  วท.บ. 4 ปป

49 นายสรรวรฒว  รวกษนมณร60102105128 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรน  วท.บ. 4 ปป

50 นายพวชวต  ปานเเกกว60102105134 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรน  วท.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายฉวตรมงคล  รลมเกษ60102105137 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรน  วท.บ. 4 ปป

2 นายจวกรภพ  รวตนวงศน60102105138 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรน  วท.บ. 4 ปป

3 นายอดวศวกดวด  ผววผลอง60102105150 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรน  วท.บ. 4 ปป

4 นางสาวพนารวตนน  ลาแสดง60102105202 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรน  วท.บ. 4 ปป

5 นายทนงศวกดวด  บรตรพวนธน60102105203 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรน  วท.บ. 4 ปป

6 นายณวฐชวย  วงคนษาเนาวน60102105206 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรน  วท.บ. 4 ปป

7 นายชดลทร  ศวกดวดนาราโรจนน60102105213 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรน  วท.บ. 4 ปป

8 นายววโรจนน  นามเสนา60102105223 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรน  วท.บ. 4 ปป

9 นายอวครเดช  คนยรน60102105237 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรน  วท.บ. 4 ปป

10 นายพวศณรพงษน  คนยรน60102105238 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรน  วท.บ. 4 ปป

11 นายสรววฒนน  หอมไกรลาศ60102106103 สาขาววชาเทคโนโลยรสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

12 นายจวกรกฤษ  ผาบจวนดา60102106107 สาขาววชาเทคโนโลยรสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

13 นายสรววศ  เชรกอไทย60102106118 สาขาววชาเทคโนโลยรสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

14 นางสาวอาภาพร  อวนววง60102106121 สาขาววชาเทคโนโลยรสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

15 นายธนะโชตว  บรญนวนทน60102106124 สาขาววชาเทคโนโลยรสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

16 นายชยธร  โสหนองบวว60102106125 สาขาววชาเทคโนโลยรสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

17 นายศวกดวดฏวพงคน  สมมา60102106126 สาขาววชาเทคโนโลยรสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

18 นายทวศนพงษน  อรลนหลกา60102106129 สาขาววชาเทคโนโลยรสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

19 นายชวนดนวย  ชวนวงศน60102106134 สาขาววชาเทคโนโลยรสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

20 นางสาวภวคจวรา  เขรยวเขกม60102108102 สาขาววชาววทยาศาสตรนสวลงแวดลกอม  วท.บ. 4 ปป

21 นางสาวกววนทวพยน  แฮนหลรน60102108105 สาขาววชาววทยาศาสตรนสวลงแวดลกอม  วท.บ. 4 ปป

22 นางสาวนภวสววรรณ  ดรบรดชา60102108114 สาขาววชาววทยาศาสตรนสวลงแวดลกอม  วท.บ. 4 ปป

23 นางสาวนภาลวย  จคาปา60102108115 สาขาววชาววทยาศาสตรนสวลงแวดลกอม  วท.บ. 4 ปป

24 นางสาวกวญญารวตนน  จวนววเศษ60102108120 สาขาววชาววทยาศาสตรนสวลงแวดลกอม  วท.บ. 4 ปป

25 นายชวยรวตนน  โคตรหลง60102108121 สาขาววชาววทยาศาสตรนสวลงแวดลกอม  วท.บ. 4 ปป

26 นางสาวณวฐพร  ดงภภธร60102108122 สาขาววชาววทยาศาสตรนสวลงแวดลกอม  วท.บ. 4 ปป
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27 นางสาววราพร  อนรญาหงษน60102108130 สาขาววชาววทยาศาสตรนสวลงแวดลกอม  วท.บ. 4 ปป

28 นายอรรถสวทธวด  แพงศรร60102108131 สาขาววชาววทยาศาสตรนสวลงแวดลกอม  วท.บ. 4 ปป

29 นางสาวสรนวดา  วงคนกระโซล60102108133 สาขาววชาววทยาศาสตรนสวลงแวดลกอม  วท.บ. 4 ปป

30 นางสาวเอรกองฟปา  วงคนกระโซล60102108139 สาขาววชาววทยาศาสตรนสวลงแวดลกอม  วท.บ. 4 ปป

31 นางสาวปภาวดร  เงวนนาม60102110118 สาขาววชาคณวตศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

32 นางสาวสรภาพร  มากอง60102110124 สาขาววชาคณวตศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

33 นางสาววารวณร  จวนทรนโพธวด60102110141 สาขาววชาคณวตศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

34 นายนทร  จวนทรนแดง60102110146 สาขาววชาคณวตศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

35 นางสาวชฎาภา  ผลาหวน60102116104 สาขาววชาสาธารณสรขศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

36 นายอภวเดช  แสงจวนทรน60102116107 สาขาววชาสาธารณสรขศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

37 นางสาวศรลรมาศ  ผววขคา60102116129 สาขาววชาสาธารณสรขศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

38 นายปรวญญากร  สวนสะกะ60102116201 สาขาววชาสาธารณสรขศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

39 นางสาวเกศวนร  ตกองโพนทอง60102116208 สาขาววชาสาธารณสรขศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

40 นางสาวกวญญารวตนน  โพธวดสวย60102116214 สาขาววชาสาธารณสรขศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

41 นางสาวอมวยญะ  คะมรง60102116216 สาขาววชาสาธารณสรขศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

42 นางสาวอรนวช  ชรลนใจ60102116219 สาขาววชาสาธารณสรขศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

43 นางสาวนวฐฐวญา  อามาตยนมนตรร60102116231 สาขาววชาสาธารณสรขศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

44 นางสาวจวตตวมา  อวนนอก60102116252 สาขาววชาสาธารณสรขศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

45 นางสาวดาราวรรณ  ปภธวรวตนน60102502101 สาขาววชาววทยาศาสตรนและเทคโนโลยรการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

46 นายเมธวชวย  วาฤทธวด60102502103 สาขาววชาววทยาศาสตรนและเทคโนโลยรการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

47 นายกรรตว  ศรรพลภา60102502106 สาขาววชาววทยาศาสตรนและเทคโนโลยรการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

48 นางสาวพราวพรรณ  เหลรลอมเภา60102502116 สาขาววชาววทยาศาสตรนและเทคโนโลยรการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

49 นางสาวพรชวตา  อนวนตน60102502123 สาขาววชาววทยาศาสตรนและเทคโนโลยรการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

50 นายนวตวศาสตรน  ธงวาส60102503106 สาขาววชาเทคนวคการสวตวแพทยน  วท.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายเกรยรตวภภมว  ศรรนารวตนน60129638107 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

2 นายฆนวทพงศน  คคาตะลบ60129638108 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

3 นายอตวชาตว  เชรกอใหญล60129638109 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

4 นายชาญณรงคน  ใจสรข60129638119 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

5 นายจวกรวนทรน  ศรรหาตา60129638121 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

6 นายพรฒวพงศน  อภวยพวกตน60129638123 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

7 นายจวกรวนทรน  ภภดร60129638202 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

8 นายปปยะมวตร  คคายง60129638203 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

9 นายศรภลวกษณน  พรมแสง60129638208 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

10 นายนรธวพงษน  อรทวยชววง60129638210 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

11 นายนฤเบศรน  ลาดบาศรร60129638212 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

12 นายอวษฎาวรธ  แกลนคคา60129638213 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

13 นายณรงคนศวกดวด  นามเสนา60129638216 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

14 นายอนรรวกษน  สารวมวต60129638217 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

15 นายฉวนทชา  สรขแซว60129638218 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

16 นายนทรกานตน  มรแกลน60129639101 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสน)  ทล.บ. 4 ปป

17 นายอวสระ  อรปเพพง60129639102 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสน)  ทล.บ. 4 ปป

18 นายรลมเกลกา  พงษนเพชร60129639106 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสน)  ทล.บ. 4 ปป

19 นายเฉลวมพล  วงษาเนาวน60129639108 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสน)  ทล.บ. 4 ปป

20 นายเรรองชวย  ศรรตาชวย60129639110 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสน)  ทล.บ. 4 ปป

21 นายพวชญะ  ดาบลาอคา60129639112 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสน)  ทล.บ. 4 ปป

22 นายอรรถพล  ไชยกวกาง60129639202 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสน)  ทล.บ. 4 ปป

23 นายอภวสวทธวด  บรตรจวนทรน60129639203 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสน)  ทล.บ. 4 ปป

24 นายยรทธนา  อรสาพรหม60129639204 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสน)  ทล.บ. 4 ปป

25 นายณวฎฐชวย  นาโควงคน60129639205 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสน)  ทล.บ. 4 ปป

26 นายโชคอรดม  ชมภภราช60133424116 สาขาววชานวเทศศาสตรน  นศ.บ. 4 ปป
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27 นายปววนทน  โคตรชมภภ60133424117 สาขาววชานวเทศศาสตรน  นศ.บ. 4 ปป

28 นายสามารถ  คคาชนะ60133424118 สาขาววชานวเทศศาสตรน  นศ.บ. 4 ปป

29 นายเดชนวน  ชวยพฤกษนไพรววน60133424120 สาขาววชานวเทศศาสตรน  นศ.บ. 4 ปป

30 นายธวตวววฒนน  ปรณยสวรวโรจนน60133424122 สาขาววชานวเทศศาสตรน  นศ.บ. 4 ปป

31 นางสาวอลรนดา  เกตศรรพรม60133424125 สาขาววชานวเทศศาสตรน  นศ.บ. 4 ปป

32 นาย ปฏวนวนทน  ศรรสรพรรณ60133424126 สาขาววชานวเทศศาสตรน  นศ.บ. 4 ปป

33 นายดวษฎา  เชรกอคคาเพพง60133424128 สาขาววชานวเทศศาสตรน  นศ.บ. 4 ปป

34 นายนวทธววฒนน  ธวสวงกะวรววฒนน60133424130 สาขาววชานวเทศศาสตรน  นศ.บ. 4 ปป

35 นางสาวสรภวทตรา  เถาวนสอน60133424136 สาขาววชานวเทศศาสตรน  นศ.บ. 4 ปป

36 นางสาวพวชรวนทรน  เสรอเฒลา60133424138 สาขาววชานวเทศศาสตรน  นศ.บ. 4 ปป

37 นายชวชพวสวฐ  เเซลตวน60133424144 สาขาววชานวเทศศาสตรน  นศ.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายศรภมวตร  นวกบรญ60102503107 สาขาววชาเทคนวคการสวตวแพทยน  วท.บ. 4 ปป

2 นางสาวววลลภา  ชาแสน60102503115 สาขาววชาเทคนวคการสวตวแพทยน  วท.บ. 4 ปป

3 นางสาวกวญญาวรยน  ไชยตะมาตยน60102503116 สาขาววชาเทคนวคการสวตวแพทยน  วท.บ. 4 ปป

4 นายธรรมรวตนน  ลรอแสน60102511102 สาขาววชาพรชศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

5 นายวชวรววทยน  บรญบรตร60102511103 สาขาววชาพรชศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

6 นายธววชชวย  สรวรรณชวยรบ60102511105 สาขาววชาพรชศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

7 นางสาวทวพยนสรดา  แสนลา60102511107 สาขาววชาพรชศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

8 นางสาวขนวษฐา  เชรยงขวาง60102511108 สาขาววชาพรชศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

9 นางสาวมะลวณร  โมธรรม60102511109 สาขาววชาพรชศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

10 นางสาวสรจวตรา  คคาสรขรม60102511110 สาขาววชาพรชศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

11 นางสาวประกายดาว  สารวศรร60102511115 สาขาววชาพรชศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

12 นายภาณรพงศน  จวนทรนแดง60102511116 สาขาววชาพรชศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

13 นางสาวพวชราภรณน  เชรกอคคาจวนทรน60102511123 สาขาววชาพรชศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

14 นางสาวนวนทนสวนร  ขรนเรศ60102511128 สาขาววชาพรชศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

15 นางสาวกมลลวกษณน  กองวงคน60102511129 สาขาววชาพรชศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

16 นางสาวกาญจนา  แสนราช60102511131 สาขาววชาพรชศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

17 นายศรภววทยน  เชรกอกรณะ60102511132 สาขาววชาพรชศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

18 นายปรวญญา  หนองสภง60102511134 สาขาววชาพรชศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

19 นางสาวจรฑาทวพยน  เชรกอเมรองแสน60102511135 สาขาววชาพรชศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

20 นายนฤดล  จวตรปรรดา60102511140 สาขาววชาพรชศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

21 นายววลลภ  ไชยเพชร60102512101 สาขาววชาสวตวศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

22 นายธนภวทร  มอมรงครณ60102512106 สาขาววชาสวตวศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

23 นายนวนทววฒนน  ภภมลา60102512107 สาขาววชาสวตวศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

24 นางสาวนวนทพร  วรสาร60102512114 สาขาววชาสวตวศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

25 นายจรระศวกดวด  เสนานวคม60102512115 สาขาววชาสวตวศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

26 นางสาวนราววลยน  จวนทะรวงศรร60102512117 สาขาววชาสวตวศาสตรน  วท.บ. 4 ปป
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27 นางสาวกนกวรรณ  จวนทรนธรรม60102512119 สาขาววชาสวตวศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

28 นางสาวจวนตนา  ดงภภยาว60102512122 สาขาววชาสวตวศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

29 นายเรรองศวกดวด  วงศนสววสดวด60102512127 สาขาววชาสวตวศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

30 นายกมลเทพ  พอพระ60102512140 สาขาววชาสวตวศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

31 นางสาวศศวธร  โตกงกระโทก60102512147 สาขาววชาสวตวศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

32 นายยรทธพวชวย  ปาทา60102512149 สาขาววชาสวตวศาสตรน  วท.บ. 4 ปป

33 นายศวกดา  สวงหนคคามา60102513111 สาขาววชาการประมง  วท.บ. 4 ปป

34 นายสาธวต  วาสวงหน60102513113 สาขาววชาการประมง  วท.บ. 4 ปป

35 นายจรรณวฐ  ยงยวนตน60102514101 สาขาววชาบรวหารธรรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

36 นางสาวธวชากรณน  หลกาพรหม60102514104 สาขาววชาบรวหารธรรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

37 นางสาวนวภาพร  อวนธวจวกรน60102514107 สาขาววชาบรวหารธรรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

38 นางสาวรวรวรรณ  ชาปากดร60102514109 สาขาววชาบรวหารธรรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

39 นางสาวธวญญานรช  บาลลา60102514113 สาขาววชาบรวหารธรรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

40 นายทวนกร  ไขลคาเมา60102514116 สาขาววชาบรวหารธรรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

41 นางสาวกมลทวพยน  นนเลาพล60102514119 สาขาววชาบรวหารธรรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

42 นางสาวกรลปรวยา  สรพร60102514121 สาขาววชาบรวหารธรรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

43 นางสาววรดา  พรมพวนวจ60102514122 สาขาววชาบรวหารธรรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

44 นางสาวปปยะดา  ดวงปรรชา60102514124 สาขาววชาบรวหารธรรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

45 นางสาวสรชาดา  อรทคากา60102514125 สาขาววชาบรวหารธรรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

46 นางสาวกนกอร  วงศนเตชะ60102514126 สาขาววชาบรวหารธรรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

47 นางสาวภาวรวนทรน  งอยจวนทรนศรร60102514127 สาขาววชาบรวหารธรรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

48 นายภคพณ  แกกวศรรนวน60102514129 สาขาววชาบรวหารธรรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

49 นางสาวชลวดา  เอกชมภภ60102514133 สาขาววชาบรวหารธรรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

50 นางสาวสรดารวตนน  การรญ60103302114 สาขาววชาภาษาอวงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

51 นายปารเมษฐน  ราชบวณดวษฐ60103304107 สาขาววชาสารสนเทศศาสตรน  ศศ.บ. 4 ปป

52 นางสาวชลวตา  ประกวลง60103304111 สาขาววชาสารสนเทศศาสตรน  ศศ.บ. 4 ปป
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รายชชชอผผผเขผาอบรมภาษาอองกฤษ

ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล

สลาหรอบนอกศศกษาชอชนปป 1 ภาคปกตต ปปการศศกษา 2560

อาคาร 11 หผอง 1141

ลายมชอชชชอ

วอนททชอบรม 8 - 26 ม.ค. 2561

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 1

สาขาวตชา

53 นางสาวธวญทวพยน  อวนทรนพร60103305103 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป

54 นางสาวจวนตนา  กรลสนวท60103305107 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป

55 นางสาวณวฐกานตน  ทาใบยา60103305109 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป

56 นางสาวอมรรวตนน  ถาวร60103305110 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป

57 นายสรทธวรวชตน  ราชพงษน60103305115 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป

58 นางสาวปปยดา  ภวกภภมวนทรน60103305117 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป

59 นายปโยธร  พรมทวน60103305120 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป

60 นางสาวกนวษฐา  กวนพา60103305126 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป
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รายชชชอผผผเขผาอบรมภาษาอองกฤษ

ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล

สลาหรอบนอกศศกษาชอชนปป 1 ภาคปกตต ปปการศศกษา 2560

อาคาร 11 หผอง 19213

ลายมชอชชชอ

วอนททชอบรม 8 - 26 ม.ค. 2561

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 1

สาขาวตชา

 .00 1 นางสาวนฤมล  ไมตรร60103305127 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป

2 นางสาวรวรนวภา  รวตนะชวย60103305133 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป

3 นางสาวทวพยสรดา  ทวพยนสน60103305135 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป

4 นายปรวญญา  สวงหนทองชวย60103305137 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป

5 นายอรรคเดช  นามเมรองรวกษน60103305201 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป

6 นายสรรวยา  บวนโสภา60103305202 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป

7 นางสาวอรอรมา  เรรองฤาชวย60103305203 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป

8 นางสาวสายธาร  คคาชนะ60103305209 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป

9 นางสาวววภารวช  ววเศษเพพง60103305210 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป

10 นางสาวอรวรรณ  ศรรสวลาง60103305212 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป

11 นางสาวชวดชนก  วรฒวสาร60103305224 สาขาววชาการพวฒนาชรมชน  ศศ.บ. 4 ปป

12 นางสาวรวตตวกาล  นกอยเรรอง60103307101 สาขาววชาภาษาไทยเพรลอการสรลอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

13 นางสาวจรวยา  เตยชวนชะ60103307102 สาขาววชาภาษาไทยเพรลอการสรลอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

14 นางสาวสรมวตรา  อนรญาหงษน60103307103 สาขาววชาภาษาไทยเพรลอการสรลอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

15 นางสาวจรรารวตนน  ยมบรญ60103307111 สาขาววชาภาษาไทยเพรลอการสรลอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

16 นางสาววรรณภา  สหจวตตา60103307115 สาขาววชาภาษาไทยเพรลอการสรลอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

17 นางสาวววชชรดา  ไทยเหนรอ60103307125 สาขาววชาภาษาไทยเพรลอการสรลอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

18 นางสาวกวลยรวตนน  นวลทะราช60103307126 สาขาววชาภาษาไทยเพรลอการสรลอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

19 นางสาวสรดารวตนน  อรลนใจ60103321104 สาขาววชาการทลองเทรลยว  ศศ.บ. 4 ปป

20 นางสาวภานรสรณน  อวนโคตร60103321105 สาขาววชาการทลองเทรลยว  ศศ.บ. 4 ปป

21 นายอดวศวกดวด  ยวนนร60103321114 สาขาววชาการทลองเทรลยว  ศศ.บ. 4 ปป

22 นางสาวธารวณร  ไพรศรร60103321115 สาขาววชาการทลองเทรลยว  ศศ.บ. 4 ปป

23 นายวรายรทธน  ศรรไทย60103321207 สาขาววชาการทลองเทรลยว  ศศ.บ. 4 ปป

24 นางสาวศวรวขววญ  เทพคคามร60103321208 สาขาววชาการทลองเทรลยว  ศศ.บ. 4 ปป

25 นางสาวกรสรมา  พรชทอง60103321209 สาขาววชาการทลองเทรลยว  ศศ.บ. 4 ปป

26 นางสาวนภาพร  จงแจกงกลาง60103321217 สาขาววชาการทลองเทรลยว  ศศ.บ. 4 ปป
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รายชชชอผผผเขผาอบรมภาษาอองกฤษ

ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล

สลาหรอบนอกศศกษาชอชนปป 1 ภาคปกตต ปปการศศกษา 2560

อาคาร 11 หผอง 19213

ลายมชอชชชอ

วอนททชอบรม 8 - 26 ม.ค. 2561

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 1

สาขาวตชา

27 นายHiep  Pham Tuan60103321222 สาขาววชาการทลองเทรลยว  ศศ.บ. 4 ปป

28 นายกวตตวศวกดวด  ทวพยนสรวรรณน60103323108 สาขาววชาววฒนธรรมศนกษาเพรลอการพวฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

29 นางสาวอรมาพร  ศรรงาม60103323111 สาขาววชาววฒนธรรมศนกษาเพรลอการพวฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

30 นายววระพงษน  เสนสวทธวด60103323112 สาขาววชาววฒนธรรมศนกษาเพรลอการพวฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

31 นายยรทธนา  งอยภภธร60103323113 สาขาววชาววฒนธรรมศนกษาเพรลอการพวฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

32 นางสาวกฤษดาพร  จวนเกตร60103323115 สาขาววชาววฒนธรรมศนกษาเพรลอการพวฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

33 นายธนาพวนธรน  นวนทา60103323120 สาขาววชาววฒนธรรมศนกษาเพรลอการพวฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

34 นายณวชพล  เหลลาหวกาน60103323126 สาขาววชาววฒนธรรมศนกษาเพรลอการพวฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

35 นายวรระพวนธน  คคาทะเนตร60103323128 สาขาววชาววฒนธรรมศนกษาเพรลอการพวฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

36 นางสาวฟปาใส  ไชยบวน60103323133 สาขาววชาววฒนธรรมศนกษาเพรลอการพวฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

37 นายปรรดา  ทองมหา60103323135 สาขาววชาววฒนธรรมศนกษาเพรลอการพวฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

38 นายธนกฤต  ศรรประสงคน60103323136 สาขาววชาววฒนธรรมศนกษาเพรลอการพวฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

39 นายเหมวนตน  วงศนกาฬสวนธรน60103323137 สาขาววชาววฒนธรรมศนกษาเพรลอการพวฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

40 นายภานรพงศน  ลรนนา60103323138 สาขาววชาววฒนธรรมศนกษาเพรลอการพวฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

41 นางสาวรสสรคนธน  พรมกาวงคน60104308106 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

42 นายคมสวน  นามววชวย60104308107 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

43 นายอรทวย  ปปองสรวรรณ2060104308122 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

44 นายธรรชาตว  แกกวกลา60104308123 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

45 นายศรวญปกรณน  สวทธวจวกรน60104308127 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

46 นายอภวววฒนน  คคาเสงรลยม60104308130 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

47 นายพชรพล  ชาเหลา60104324104 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

48 นายทศพล  เพพงสวรรคน60104324106 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

49 นายววชชากร  ควดโสดา60104324110 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

50 นายปปยภวทรน  คคาพวษงภ60104324116 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป
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รายชชชอผผผเขผาอบรมภาษาอองกฤษ

ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล

สลาหรอบนอกศศกษาชอชนปป 1 ภาคปกตต ปปการศศกษา 2560

อาคาร 11 หผอง 19302

ลายมชอชชชอ

วอนททชอบรม 8 - 26 ม.ค. 2561

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 1

สาขาวตชา

 .00 1 นางสาวจวราพร  อนรญาหงษน60107426312 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

2 นายลวกษนวนทน  เเสนศรร60107426315 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

3 นางสาวประภาพร  หลาบโพธวด60107426317 สาขาววชาคอมพววเตอรนธรรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

4 นางสาวนวฐญา  บรรณาลวย60108406102 สาขาววชาการบวญชร  บช.บ. 4 ปป

5 นางสาวทวพยนรวตนน  เกตจรนา60108406114 สาขาววชาการบวญชร  บช.บ. 4 ปป

6 นางสาวจวตทาลวกษน  รวตนนพนา60108406119 สาขาววชาการบวญชร  บช.บ. 4 ปป

7 นางสาวรรลงนภา  ดาสร60108406126 สาขาววชาการบวญชร  บช.บ. 4 ปป

8 นางสาวกนกวรรณ  ไกรสวน60108406171 สาขาววชาการบวญชร  บช.บ. 4 ปป

9 นายกวญญาภวทร  เพชรววชวย60108406201 สาขาววชาการบวญชร  บช.บ. 4 ปป

10 นายลคาพภน  คคามรงครณ60108406227 สาขาววชาการบวญชร  บช.บ. 4 ปป

11 นางสาวพวชรรภรณน  โซลเมรองแซะ60108406232 สาขาววชาการบวญชร  บช.บ. 4 ปป

12 นางสาวมณรการ  คคามรงครณ60108406238 สาขาววชาการบวญชร  บช.บ. 4 ปป

13 นางสาวกชกร  สามาตรา60109407107 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

14 นางสาวสรดารวตนน  ศวรว60109407110 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

15 นางสาวพวชรวดา  แสงมร60109407112 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

16 นายววชพล  วงษา60109407117 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

17 นางสาวปพวชญา  อลอนเขรยว60109407124 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

18 นางสาวทววาภรณน  วาดเมรอง60109407135 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

19 นางสาวศวรประภา  พวกวทอง60109407136 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

20 นางสาวสรนวทชฎา  จคาปา60109407143 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

21 นางสาวปปยนรช  คคาลรอฤทธวด60109407145 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

22 นางสาวลธวญญารวตนน  บรสะอาด60109407148 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

23 นางสาวศวรวลวกษณน  จวตบววลอย60109407204 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

24 นางสาวธวนญาธรณน  ปภปอรรณ60109407206 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

25 นายยรทธนา  ทองใบใหญล60109407211 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

26 นายชนะชวย  ศรรแพง60109407213 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป
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27 นางสาวกนวษฐา  จวนทรนแกกว60109407214 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

28 นางสาวอาทวตา  ตรรศวรวจรรยา60109407215 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

29 นางสาววราภรณน  ทองลกวน60109407219 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

30 นายววศรรต  แสงคคา60109407220 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

31 นางสาววาสนา  วงคนสาย60109407221 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

32 นายกวตตวพงศน  มรลทองสรข60109407224 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

33 นางสาวประภวสสร  โสมนาม60109407228 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

34 นายจรลสวทธวด  ธนะคคาดร60109407231 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

35 นายนพพล  มวดถาปะกา60109407242 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

36 นางสาวเอมมวกา  หงสาชรม60109407245 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

37 นายปฏวภาณ  งอยจวนศรร60109407246 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

38 นายพงศธร  สมรฤทธวด60109407247 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

39 นายนราววชญน  วงคนละคร60109407248 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

40 นางสาวชไมพร  แสนไชย60109407249 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

41 นางสาวววมลพรรณ  มรเทรลยง60109407301 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

42 นางสาวสรพวตตรา  ขานหยภ60109407302 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

43 นางสาวพรพวมล  โคตรบรม60109407314 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

44 นายสรรชาตว  จวนลาวงคน60109407319 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

45 นางสาวศรวญญา  โยธร60109407327 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

46 นายอรรถสวทธวด  ไชยวงศนคต60109407330 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

47 นายกรววชญน  เทวงศนกรลชร60109407335 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

48 นายอนรพล  อวนธวราช60109407339 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

49 นางสาวกวญญาภวทร  โยธายรทธ60109407340 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

50 นายววศวนาถ  ชาชวย60109407341 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป
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 .00 1 นางสาวกาญจนา  มรลสรรวนทรน60109407343 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

2 นายจวกรกฤษ  อาจหาร60109407344 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

3 นายศรภชวย  ใจทวศนน60109407351 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

4 นายพวทธพล  ไชยขวนธน60109407352 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

5 นายปปยะววฒนน  ศรรวรขาน60109407355 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

6 นางสาวงามเนตร  ศวรวพงษน60109407362 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

7 นายธรรววฒนน  ผววเขรยว60109407364 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

8 นายพรรววทยน  ชวยสรรวนทรน60109407368 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

9 นายคณวศร  พลราชม60109407370 สาขาววชารวฐประศาสนศาสตรน  รป.บ 4 ปป

10 นายชนาวรรน  ขวนทะชา60128325110 สาขาววชารวฐศาสตรน  ร.บ. 4 ปป

11 นางสาวกนกพร  ควนทะนาด60128325112 สาขาววชารวฐศาสตรน  ร.บ. 4 ปป

12 นางสาวศรภวสรา  เหลพกแสน60128325122 สาขาววชารวฐศาสตรน  ร.บ. 4 ปป

13 นายปรวญญากร  วรฒวพวศรทธวดกรล60128325125 สาขาววชารวฐศาสตรน  ร.บ. 4 ปป

14 นายรวฐพงษน  มรโชตว60128325129 สาขาววชารวฐศาสตรน  ร.บ. 4 ปป

15 นายณรงคนกร  สวทธวโน60128325130 สาขาววชารวฐศาสตรน  ร.บ. 4 ปป

16 นายสวทธวชวย  เหลาบวว60128325142 สาขาววชารวฐศาสตรน  ร.บ. 4 ปป

17 นายสวทธพงษน  ผลานสรวรรณ60128325145 สาขาววชารวฐศาสตรน  ร.บ. 4 ปป

18 นางสาวศศวนา  ดาโอภา60128325146 สาขาววชารวฐศาสตรน  ร.บ. 4 ปป

19 นายณรงคนฤทธวด  สายธวไชย60128325149 สาขาววชารวฐศาสตรน  ร.บ. 4 ปป

20 นางสาวเสาวลวกษณน  วระโงน60128325158 สาขาววชารวฐศาสตรน  ร.บ. 4 ปป

21 นางสาวณวฐสรดา  อวนธวกาย60128325184 สาขาววชารวฐศาสตรน  ร.บ. 4 ปป

22 นายอลงกรณน  บรระเนตร60128325185 สาขาววชารวฐศาสตรน  ร.บ. 4 ปป

23 นางสาวพวชญนสวนร  วงศนศรรชา60128325186 สาขาววชารวฐศาสตรน  ร.บ. 4 ปป

24 นายณวฐพร  พรมบรตร60129634103 สาขาววชาเทคโนโลยรกลอสรกางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรกลอสรกาง)  ทล.บ. 4 ปป

25 นายธนววฒนน  แสนมะฮรง60129634105 สาขาววชาเทคโนโลยรกลอสรกางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรกลอสรกาง)  ทล.บ. 4 ปป

26 นายเปรมศวกดวด  แสบงบาล60129634109 สาขาววชาเทคโนโลยรกลอสรกางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรกลอสรกาง)  ทล.บ. 4 ปป
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27 นายโกสวนทรน  พรหมสาขา ณ สกลนคร60129634110 สาขาววชาเทคโนโลยรกลอสรกางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรกลอสรกาง)  ทล.บ. 4 ปป

28 นายพงศกร  พระภภมร60129634112 สาขาววชาเทคโนโลยรกลอสรกางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรกลอสรกาง)  ทล.บ. 4 ปป

29 นายศรภกฤต  แพจวนทนก60129634113 สาขาววชาเทคโนโลยรกลอสรกางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรกลอสรกาง)  ทล.บ. 4 ปป

30 นายโชคชวย  จวนดาพวนธน60129634114 สาขาววชาเทคโนโลยรกลอสรกางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรกลอสรกาง)  ทล.บ. 4 ปป

31 นายพงศธร  ชาตวแพงตา60129634123 สาขาววชาเทคโนโลยรกลอสรกางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรกลอสรกาง)  ทล.บ. 4 ปป

32 นายธววชชวย  ธ นโสม60129634124 สาขาววชาเทคโนโลยรกลอสรกางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรกลอสรกาง)  ทล.บ. 4 ปป

33 นายฉวตทนง  วงศนศวรวยานนทน60129635102 สาขาววชาเทคโนโลยรกลอสรกางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

34 นายศวรวชวย  ศรรเมฆ60129635105 สาขาววชาเทคโนโลยรกลอสรกางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

35 นายวรรยรทธ  ชวนมา60129635106 สาขาววชาเทคโนโลยรกลอสรกางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

36 นายอนรชา  คคาลรน60129635107 สาขาววชาเทคโนโลยรกลอสรกางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

37 นางสาวพฤกษา  กรละนาม60129635110 สาขาววชาเทคโนโลยรกลอสรกางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

38 นายโชคอนวนตน  เหงกาละคร60129635111 สาขาววชาเทคโนโลยรกลอสรกางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

39 นายศรภกร  รวยะบรตร60129635114 สาขาววชาเทคโนโลยรกลอสรกางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

40 นายพวฒนนพงษน  ตกนสารร60129635115 สาขาววชาเทคโนโลยรกลอสรกางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

41 นายเฉลวมเกรยรตว  ชาเสน60129636105 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

42 นายยรทธชวย  แดนรวกษน60129636106 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

43 นายอาทวเทพ  ศรรสรดทอ60129636109 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

44 นายเดชมงคล  เตรยงไชย60129636110 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

45 นายอวทธวเดช  ทองสรข60129636113 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

46 นายปฏวศวกดวด  พวโย60129636115 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

47 นายชยพล  ประววง60129636116 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

48 นายจาตรรงคน  พวนธนเทพ60129636119 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

49 นายสรภวทรชวย  ควดทะจวนทรน60129636121 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

50 นายเรรองววทยน  มาระนอ60129636122 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายเกรยรตวชวย  แกกวคคาสอน60129636129 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

2 นายนพรวตนน  นนตระอรดร60129636133 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

3 นายจวกรร  ลลางพลงาม60129636135 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

4 นายถนวดกวจ  นาโควงศน60129636137 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

5 นายพวสวษฐน  เลาหววโรจนน60129636138 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

6 นายนายผดรงพงษน  แสนสรภา60129636139 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

7 นายอวศรา  ธรรมรวตนน60129636144 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

8 นายจวรยรทธ  แทนทอง60129636145 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

9 นายธรรภวทร  ววเศษศรร60129636147 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

10 นายศวรวชวย  รภปงาม60129636148 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

11 นายอภวววฒนน  ประเทพา60129636150 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

12 นายชาญชวย  กาญจนพวนธน60129636201 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

13 นายธรรมวงษน  ชายกวด60129636202 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

14 นายพวฒนะ  ยศรวกษา60129636204 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

15 นายธววชชวย  พวงพวลว60129636205 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

16 นายอนวรรทธน  ชาแสน60129636206 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

17 นายชลตพวฒนน  ลรนจวกร60129636207 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

18 นายวรฒวชวย  ดอกสร60129636208 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

19 นายทนงศวกดวด  สวงเกตร60129636209 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

20 นายศรราม  เพรยโคตร60129636212 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

21 นายบวร  มรลตองคะ60129636213 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

22 นายพนารวตนน  พภลเรรองหงษน60129636214 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

23 นายคมกฤช  คคาเกษ60129636216 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

24 นายจวรายร  ปปกไธสง60129636217 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

25 นายฤทธวเกรยรตว  ปปญญาสาร60129636219 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป

26 นายจรระววฒนน  จวนทรา60129636220 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครรลองกล)  ทล.บ. 4 ปป
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27 นางสาวทอฝปน  สรรวยวนตน60129637102 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

28 นางสาวณวฐธวญา  หนภเนรยม60129637103 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

29 นางสาวสรธาลวกษณน  เชรกอตาลร60129637105 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

30 นางสาวสรดาภรณน  พวมเสน60129637111 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

31 นายศรภกวต  โพตวยะ60129637201 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

32 นายภานรพงศน  ภากาชาตว60129637202 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

33 นายสวตวรฒว  ศรภวรฒว60129637204 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

34 นายกวตตวศวกดวด  สวงหะ60129637207 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

35 นางสาวชไมพร  จวนทะโข60129637208 สาขาววชาเทคโนโลยรเครรลองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

36 นายโชคสกล  ผานะวงคน60129638103 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป

37 นายธนาวรฒว  ไชยโชค60129638104 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟปาและอวเลพกทรอนวกสน(แขนงววชาไฟฟปา)  ทล.บ. 4 ปป
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