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กลกลม 1

สาขาวตชา

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

2 นางสาวรวรนวภา  รพตนะชพย60103305133 สาขาววชาการพพฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปป

3 นางสาวทวพยสชดา  ทวพยยสน60103305135 สาขาววชาการพพฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปป

4 นายปรวญญา  สวงหยทองชพย60103305137 สาขาววชาการพพฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปป

5 นายอรรคเดช  นามเมมองรพกษย60103305201 สาขาววชาการพพฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปป

6 นายสชรวยา  บพนโสภา60103305202 สาขาววชาการพพฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปป

7 นางสาวอรอชมา  เรมองฤาชพย60103305203 สาขาววชาการพพฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปป

8 นางสาวสายธาร  คคาชนะ60103305209 สาขาววชาการพพฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปป

9 นางสาวววภารพช  ววเศษเพพง60103305210 สาขาววชาการพพฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปป

10 นางสาวอรวรรณ  ศรรสววาง60103305212 สาขาววชาการพพฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปป

11 นางสาวชวดชนก  วชฒวสาร60103305224 สาขาววชาการพพฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปป

12 นางสาวรพตตวกาล  นนอยเรมอง60103307101 สาขาววชาภาษาไทยเพมพอการสมพอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

13 นางสาวจรวยา  เตยชพนชะ60103307102 สาขาววชาภาษาไทยเพมพอการสมพอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

14 นางสาวสชมวตรา  อนชญาหงษย60103307103 สาขาววชาภาษาไทยเพมพอการสมพอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

15 นางสาวจรรารพตนย  ยมบชญ60103307111 สาขาววชาภาษาไทยเพมพอการสมพอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

16 นางสาววรรณภา  สหจวตตา60103307115 สาขาววชาภาษาไทยเพมพอการสมพอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

17 นางสาวววชชชดา  ไทยเหนมอ60103307125 สาขาววชาภาษาไทยเพมพอการสมพอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

18 นางสาวกพลยรพตนย  นวลทะราช60103307126 สาขาววชาภาษาไทยเพมพอการสมพอสาร  ศศ.บ. 4 ปป

19 นางสาวสชดารพตนย  อชวนใจ60103321104 สาขาววชาการทวองเทรพยว  ศศ.บ. 4 ปป

20 นางสาวภานชสรณย  อวนโคตร60103321105 สาขาววชาการทวองเทรพยว  ศศ.บ. 4 ปป

21 นายอดวศพกดวด  ยพนนร60103321114 สาขาววชาการทวองเทรพยว  ศศ.บ. 4 ปป

22 นางสาวธารวณร  ไพรศรร60103321115 สาขาววชาการทวองเทรพยว  ศศ.บ. 4 ปป

23 นายวรายชทธย  ศรรไทย60103321207 สาขาววชาการทวองเทรพยว  ศศ.บ. 4 ปป

24 นางสาวศวรวขวพญ  เทพคคามร60103321208 สาขาววชาการทวองเทรพยว  ศศ.บ. 4 ปป

25 นางสาวกชสชมา  พมชทอง60103321209 สาขาววชาการทวองเทรพยว  ศศ.บ. 4 ปป

26 นางสาวนภาพร  จงแจนงกลาง60103321217 สาขาววชาการทวองเทรพยว  ศศ.บ. 4 ปป
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27 นายHiep  Pham Tuan60103321222 สาขาววชาการทวองเทรพยว  ศศ.บ. 4 ปป

28 นายกวตตวศพกดวด  ทวพยยสชวรรณย60103323108 สาขาววชาวพฒนธรรมศศกษาเพมพอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

29 นางสาวอชมาพร  ศรรงาม60103323111 สาขาววชาวพฒนธรรมศศกษาเพมพอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

30 นายววระพงษย  เสนสวทธวด60103323112 สาขาววชาวพฒนธรรมศศกษาเพมพอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

31 นายยชทธนา  งอยภภธร60103323113 สาขาววชาวพฒนธรรมศศกษาเพมพอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

32 นางสาวกฤษดาพร  จพนเกตช60103323115 สาขาววชาวพฒนธรรมศศกษาเพมพอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

33 นายธนาพพนธชย  นพนทา60103323120 สาขาววชาวพฒนธรรมศศกษาเพมพอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

34 นายณพชพล  เหลวาหวนาน60103323126 สาขาววชาวพฒนธรรมศศกษาเพมพอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

35 นายวรระพพนธย  คคาทะเนตร60103323128 สาขาววชาวพฒนธรรมศศกษาเพมพอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

36 นางสาวฟฟาใส  ไชยบวน60103323133 สาขาววชาวพฒนธรรมศศกษาเพมพอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

37 นายปรรดา  ทองมหา60103323135 สาขาววชาวพฒนธรรมศศกษาเพมพอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

38 นายธนกฤต  ศรรประสงคย60103323136 สาขาววชาวพฒนธรรมศศกษาเพมพอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

39 นายเหมพนตย  วงศยกาฬสวนธชย60103323137 สาขาววชาวพฒนธรรมศศกษาเพมพอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

40 นายภานชพงศย  ลชนนา60103323138 สาขาววชาวพฒนธรรมศศกษาเพมพอการพพฒนา  ศศ.บ. 4 ปป

41 นางสาวรสสชคนธย  พรมกาวงคย60104308106 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

42 นายคมสพน  นามววชพย60104308107 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

43 นายอชทพย  ปฟองสชวรรณ2060104308122 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

44 นายธรรชาตว  แกนวกวา60104308123 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

45 นายศรพญปกรณย  สวทธวจพกรย60104308127 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

46 นายอภววพฒนย  คคาเสงรพยม60104308130 สาขาววชาศวลปกรรม  ศป.บ. 4 ปป

47 นายพชรพล  ชาเหลา60104324104 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

48 นายทศพล  เพพงสวรรคย60104324106 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

49 นายววชชากร  ควดโสดา60104324110 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

50 นายปปยภพทรย  คคาพวษงภ60104324116 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

2



รายชชชอผผผเขผาอบรมภาษาอองกฤษ

ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล

สลาหรอบนอกศศกษาชอชนปป 1 ภาคปกตต ปปการศศกษา 2560

อาคาร 11 หผอง 1122

ลายมชอชชชอ

วอนททชอบรม 8 - 26 ม.ค. 2561

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 1

สาขาวตชา

 .00 1 นายจารชวพฒนย  สชขขา60104324119 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

2 นายทรปกร  บชญสาร60104324123 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

3 นายววศรชต  มชนตะทชม60104324125 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

4 นายทนากร  กวกวภาวพน60104324126 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

5 นายณพฐพล  ดาบโสมศรร60104324128 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

6 นายจพกรวนทรย  ศรรพลพง60104324134 สาขาววชาดนตรร  ศป.บ. 4 ปป

7 นายปฏวพล  พวนวจกชล60105309113 สาขาววชานวตวศาสตรย  น.บ. 4 ปป

8 Miss.บชษราคพม  ชารวชา60105309123 สาขาววชานวตวศาสตรย  น.บ. 4 ปป

9 นายนวตวธร  แกนวคคาศรร60105309129 สาขาววชานวตวศาสตรย  น.บ. 4 ปป

10 นางสาวจวตรวดร  สรหาปปญญา60105309140 สาขาววชานวตวศาสตรย  น.บ. 4 ปป

11 นายนนทวพฒนย  สระทองแฝง60105309145 สาขาววชานวตวศาสตรย  น.บ. 4 ปป

12 นายกฤษณะ  อารมณยสวะ60105309146 สาขาววชานวตวศาสตรย  น.บ. 4 ปป

13 นายกวตตววพฒนย  ไกรษร60105309149 สาขาววชานวตวศาสตรย  น.บ. 4 ปป

14 นายอพฐ  เจรวญวงศย60105309203 สาขาววชานวตวศาสตรย  น.บ. 4 ปป

15 นางสาววาสนา  นามษร60105309218 สาขาววชานวตวศาสตรย  น.บ. 4 ปป

16 นายจพกรพรรคย  รพตนวงคย60105309219 สาขาววชานวตวศาสตรย  น.บ. 4 ปป

17 นางสาวภภษณวศา  กลวพนดอกไมน60105309225 สาขาววชานวตวศาสตรย  น.บ. 4 ปป

18 นางสาวสชนวษา  ณรงคยฤทธวเดช60105309239 สาขาววชานวตวศาสตรย  น.บ. 4 ปป

19 นายวรสรณย  รพงกลวพน60105309251 สาขาววชานวตวศาสตรย  น.บ. 4 ปป

20 นายธชา  คคาชมภภ60105309252 สาขาววชานวตวศาสตรย  น.บ. 4 ปป

21 นายวชฒวนพนทย  พชฒพวทพกษย60105309254 สาขาววชานวตวศาสตรย  น.บ. 4 ปป

22 นาย  สชรศพกดวด   แสงสาร60105309255 สาขาววชานวตวศาสตรย  น.บ. 4 ปป

23 นางสาวศศวธร  ยนสชวรรณย60105309258 สาขาววชานวตวศาสตรย  น.บ. 4 ปป

24 นายอพศดา  ทาลชน60106401103 สาขาววชาเศรษฐศาสตรยธชรกวจ  ศ.บ. 4 ปป

25 นางสาวเบญจมาศ  นาโควงคย60107403101 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

26 นางสาวอารรยา  วงศยเครมอศร60107403103 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป
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27 นางสาวปปยะดา  สายคคา60107403105 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

28 นางสาวศศวมาพร  สารบรรณย60107403108 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

29 นางสาวพพชณร  โฮมวงศย60107403109 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

30 นางสาวสชพวญญา  เคนทวาย60107403125 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

31 นายชาครวต  สวงหยเสนา60107403126 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

32 นายวพชรวนทรย  รพงษร60107403127 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

33 นางสาวอนชชรา  สชวรรณจพนทรย60107403128 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

34 นางสาวหนศพงฤทพย  ไชยพร60107403147 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปป

35 นางสาวจวราพร  เหลวาพชทธา60107404139 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

36 นางสาวพวชญธวดา  คชนมบชญ60107404150 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการเงวนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปป

37 นางสาวอรพนวต  ทาระแกนว60107408102 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

38 นายนาธาน  พงษยพวศ60107408107 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

39 นางสาวเพรยรเพชร  แดงมร60107408110 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

40 นางสาวอพงศชมา  ปปญหาวงคย60107408114 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

41 นายกวตตวชพย  พภลชาตว60107408116 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

42 นางสาวหทพยภพทร  พรมแพง60107408117 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

43 นางสาวเบญจมาศ  สชราราช60107408118 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

44 นายอภวสวทธวด  เชมกอกภล60107408122 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

45 นายปฏวพพทธย  ทชมชะ60107408124 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

46 นางสาวขวพญธวดา  ดวงดภสพน60107408128 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

47 นางสาวนพนทวยา  เมมองอมาตยย60107408131 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

48 นางสาวโสภวดา  ศรรลคาพพง60107408133 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

49 นางสาวนชชนาฏ  สชพรรณเมมอง60107408134 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

50 นางสาวอรวดร  พรระธรรม60107408136 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายพรมพวรวยะ  คคามร60107408141 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

2 นางสาวลพกษวกา  กชลสชทธวด60107408150 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

3 นายสวรวนชช  บชษมงคล60107408207 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

4 นางสาวธพญลพกษณย  เนมกออวอน60107408215 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

5 นางสาวชพชญา  โทนศวรว60107408216 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

6 นางสาวสชดารพตนย  ระดาฤทธวด60107408228 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

7 นางสาวปารวชาตว  วงคยโสภา60107408229 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

8 นางสาวณพฐชยา  นาลววงศย60107408232 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

9 นางสาวนภาลพย  ทองอพนตพง60107408301 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

10 นางสาวจวรพฐวตวกาล  กรรมณร60107408303 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

11 นางสาวเพพญนภา  หลพกทอง60107408306 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

12 นางสาวพรพวมล  พวลาศรพมยย60107408308 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

13 นางสาวณพฐวดร  บชตรเพพง60107408316 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

14 นางสาวณพฎฐวณร  เชมกอตาหมมพน60107408317 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงววชาการจพดการทพพวไป)  บธ.บ. 4 ปป

15 นางสาวฐวตวรพตนย  บชญกอ60107409110 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสย)  บธ.บ. 4 ปป

16 นางสาวสชรวณร  ชพยมชงคชณ60107409113 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสย)  บธ.บ. 4 ปป

17 นางสาวววลาสวนร  จพนทะนชช60107409116 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสย)  บธ.บ. 4 ปป

18 นายนพนทกร  ลาดบพวนนอย60107409119 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสย)  บธ.บ. 4 ปป

19 นายสชรพตนย  ศรรนชฤทธวด60107409120 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสย)  บธ.บ. 4 ปป

20 นายจวรานชวพฒนย  ปปยะราช60107409127 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสย)  บธ.บ. 4 ปป

21 นางสาวชลพญจกร  ทองออน60107409137 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสย)  บธ.บ. 4 ปป

22 นางสาวทราวดร  ดวงสงคย60107409143 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสย)  บธ.บ. 4 ปป

23 นางสาวปนพสดา  จวปอมจา60107409145 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสย)  บธ.บ. 4 ปป

24 นางสาวพวนทชสร  เเกนวจชฬาศรร60107409170 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสย)  บธ.บ. 4 ปป

25 นางสาวอารรรพตนย  อวนสา60107409173 สาขาววชาบรวหารธชรกวจ(แขนงการจพดการโลจวสตวกสย)  บธ.บ. 4 ปป

26 นางสาวทวพวรรณ  บชญเรมองจพกร60107425101 สาขาววชาการจพดการธชรกวจคนาปลรก  บธ.บ. 4 ปป
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27 นางสาวจชไรวรรณ  เสโนฤทธวด60107425104 สาขาววชาการจพดการธชรกวจคนาปลรก  บธ.บ. 4 ปป

28 นางสาวชลกานตย  คคาตาล60107425106 สาขาววชาการจพดการธชรกวจคนาปลรก  บธ.บ. 4 ปป

29 นางสาวจวตรตวนพนทย  สวนธชวานวช60107425204 สาขาววชาการจพดการธชรกวจคนาปลรก  บธ.บ. 4 ปป

30 นายฐวตววพตว  แสงกลนา60107426105 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

31 นางสาวจชฑารพตนย  ดวงมาลพย60107426107 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

32 นางสาวจวราภา  รพกบชญ60107426108 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

33 นางสาวววทวตา  ปชกะนะ60107426114 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

34 นางสาวชลธวชา  คนครอง60107426115 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

35 นายอมรกานตย  ไชยสพจ60107426118 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

36 นายธรรภพทธย  สชระเสรยง60107426125 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

37 นางสาววรรณนวษา  งามนาสร60107426130 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

38 นายจวรโชตว  แซวลวกม60107426135 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

39 นายออมทรพพยย  พรมประศรร60107426210 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

40 นายทพศนพย  ใจมพพน60107426212 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

41 นางสาวววภาพร  ยาสภญ60107426213 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

42 นายราชพน  ฤทธวดศรรบชญ60107426214 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

43 นายณรงคยฤทธวด  แสงสชรวนทรย60107426216 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

44 นางสาวสชธาสวณร  อนวนโสดา60107426218 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

45 นางสาวลาวพณยย  อพบไพ60107426223 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

46 นายอมรวนทรย  ไวววอง60107426301 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

47 นายรพตนพล  จพนทรยปาน60107426302 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

48 นายตะวพน  เทเสนา60107426303 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

49 นายกฤษณะ  ศรรเพชร60107426308 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

50 นายธเนศ  เกษมสาน60107426311 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวจวราพร  อนชญาหงษย60107426312 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

2 นายลพกษนพนทย  เเสนศรร60107426315 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

3 นางสาวประภาพร  หลาบโพธวด60107426317 สาขาววชาคอมพววเตอรยธชรกวจ  บธ.บ. 4 ปป

4 นางสาวนพฐญา  บรรณาลพย60108406102 สาขาววชาการบพญชร  บช.บ. 4 ปป

5 นางสาวทวพยยรพตนย  เกตจชนา60108406114 สาขาววชาการบพญชร  บช.บ. 4 ปป

6 นางสาวจวตทาลพกษย  รพตนยพนา60108406119 สาขาววชาการบพญชร  บช.บ. 4 ปป

7 นางสาวรชวงนภา  ดาสร60108406126 สาขาววชาการบพญชร  บช.บ. 4 ปป

8 นางสาวกนกวรรณ  ไกรสวน60108406171 สาขาววชาการบพญชร  บช.บ. 4 ปป

9 นายกพญญาภพทร  เพชรววชพย60108406201 สาขาววชาการบพญชร  บช.บ. 4 ปป

10 นายลคาพภน  คคามชงคชณ60108406227 สาขาววชาการบพญชร  บช.บ. 4 ปป

11 นางสาวพพชรรภรณย  โซวเมมองแซะ60108406232 สาขาววชาการบพญชร  บช.บ. 4 ปป

12 นางสาวมณรการ  คคามชงคชณ60108406238 สาขาววชาการบพญชร  บช.บ. 4 ปป

13 นางสาวกชกร  สามาตรา60109407107 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

14 นางสาวสชดารพตนย  ศวรว60109407110 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

15 นางสาวพพชรวดา  แสงมร60109407112 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

16 นายวพชพล  วงษา60109407117 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

17 นางสาวปพวชญา  อวอนเขรยว60109407124 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

18 นางสาวทววาภรณย  วาดเมมอง60109407135 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

19 นางสาวศวรประภา  พพกวทอง60109407136 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

20 นางสาวสชนพทชฎา  จคาปา60109407143 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

21 นางสาวปปยนชช  คคาลมอฤทธวด60109407145 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

22 นางสาววธพญญารพตนย  บชสะอาด60109407148 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

23 นางสาวศวรวลพกษณย  จวตบพวลอย60109407204 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

24 นางสาวธพนญาธรณย  ปภปอรชณ60109407206 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

25 นายยชทธนา  ทองใบใหญว60109407211 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

26 นายชนะชพย  ศรรแพง60109407213 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป
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วอนททชอบรม 8 - 26 ม.ค. 2561

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 1

สาขาวตชา

27 นางสาวกนวษฐา  จพนทรยแกนว60109407214 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

28 นางสาวอาทวตา  ตรรศวรวจรรยา60109407215 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

29 นางสาววราภรณย  ทองลนวน60109407219 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

30 นายววศรชต  แสงคคา60109407220 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

31 นางสาววาสนา  วงคยสาย60109407221 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

32 นายกวตตวพงศย  มชลทองสชข60109407224 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

33 นางสาวประภพสสร  โสมนาม60109407228 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

34 นายจชลสวทธวด  ธนะคคาดร60109407231 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

35 นายนพพล  มพดถาปะกา60109407242 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

36 นางสาวเอมมวกา  หงสาชชม60109407245 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

37 นายปฏวภาณ  งอยจพนศรร60109407246 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

38 นายพงศธร  สมรฤทธวด60109407247 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

39 นายนราววชญย  วงคยละคร60109407248 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

40 นางสาวชไมพร  แสนไชย60109407249 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

41 นางสาวววมลพรรณ  มรเทรพยง60109407301 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

42 นางสาวสชพพตตรา  ขานหยภ60109407302 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

43 นางสาวพรพวมล  โคตรบรม60109407314 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

44 นายสชรชาตว  จพนลาวงคย60109407319 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

45 นางสาวศรพญญา  โยธร60109407327 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

46 นายอรรถสวทธวด  ไชยวงศยคต60109407330 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

47 นายกรววชญย  เทวงศยกชลชร60109407335 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

48 นายอนชพล  อวนธวราช60109407339 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

49 นางสาวกพญญาภพทร  โยธายชทธ60109407340 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

50 นายววศวนาถ  ชาชพย60109407341 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป
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รายชชชอผผผเขผาอบรมภาษาอองกฤษ

ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล

สลาหรอบนอกศศกษาชอชนปป 1 ภาคปกตต ปปการศศกษา 2560

อาคาร 11 หผอง 1126

ลายมชอชชชอ

วอนททชอบรม 8 - 26 ม.ค. 2561

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 1

สาขาวตชา

 .00 1 นางสาวกาญจนา  มชลสชรวนทรย60109407343 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

2 นายจพกรกฤษ  อาจหาร60109407344 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

3 นายศชภชพย  ใจทพศนย60109407351 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

4 นายพพทธพล  ไชยขพนธย60109407352 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

5 นายปปยะวพฒนย  ศรรวรขาน60109407355 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

6 นางสาวงามเนตร  ศวรวพงษย60109407362 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

7 นายธรรวพฒนย  ผววเขรยว60109407364 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

8 นายพรรววทยย  ชพยสชรวนทรย60109407368 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

9 นายคณวศร  พลราชม60109407370 สาขาววชารพฐประศาสนศาสตรย  รป.บ 4 ปป

10 นายชนาวรรย  ขพนทะชา60128325110 สาขาววชารพฐศาสตรย  ร.บ. 4 ปป

11 นางสาวกนกพร  คพนทะนาด60128325112 สาขาววชารพฐศาสตรย  ร.บ. 4 ปป

12 นางสาวศชภวสรา  เหลพกแสน60128325122 สาขาววชารพฐศาสตรย  ร.บ. 4 ปป

13 นายปรวญญากร  วชฒวพวศชทธวดกชล60128325125 สาขาววชารพฐศาสตรย  ร.บ. 4 ปป

14 นายรพฐพงษย  มรโชตว60128325129 สาขาววชารพฐศาสตรย  ร.บ. 4 ปป

15 นายณรงคยกร  สวทธวโน60128325130 สาขาววชารพฐศาสตรย  ร.บ. 4 ปป

16 นายสวทธวชพย  เหลาบพว60128325142 สาขาววชารพฐศาสตรย  ร.บ. 4 ปป

17 นายสวทธพงษย  ผวานสชวรรณ60128325145 สาขาววชารพฐศาสตรย  ร.บ. 4 ปป

18 นางสาวศศวนา  ดาโอภา60128325146 สาขาววชารพฐศาสตรย  ร.บ. 4 ปป

19 นายณรงคยฤทธวด  สายธวไชย60128325149 สาขาววชารพฐศาสตรย  ร.บ. 4 ปป

20 นางสาวเสาวลพกษณย  วระโงน60128325158 สาขาววชารพฐศาสตรย  ร.บ. 4 ปป

21 นางสาวณพฐสชดา  อวนธวกาย60128325184 สาขาววชารพฐศาสตรย  ร.บ. 4 ปป

22 นายอลงกรณย  บชระเนตร60128325185 สาขาววชารพฐศาสตรย  ร.บ. 4 ปป

23 นางสาวพวชญยสวนร  วงศยศรรชา60128325186 สาขาววชารพฐศาสตรย  ร.บ. 4 ปป

24 นายณพฐพร  พรมบชตร60129634103 สาขาววชาเทคโนโลยรกวอสรนางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรกวอสรนาง)  ทล.บ. 4 ปป

25 นายธนวพฒนย  แสนมะฮชง60129634105 สาขาววชาเทคโนโลยรกวอสรนางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรกวอสรนาง)  ทล.บ. 4 ปป

26 นายเปรมศพกดวด  แสบงบาล60129634109 สาขาววชาเทคโนโลยรกวอสรนางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรกวอสรนาง)  ทล.บ. 4 ปป
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รายชชชอผผผเขผาอบรมภาษาอองกฤษ

ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล

สลาหรอบนอกศศกษาชอชนปป 1 ภาคปกตต ปปการศศกษา 2560

อาคาร 11 หผอง 1126

ลายมชอชชชอ

วอนททชอบรม 8 - 26 ม.ค. 2561

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 1

สาขาวตชา

27 นายโกสวนทรย  พรหมสาขา ณ สกลนคร60129634110 สาขาววชาเทคโนโลยรกวอสรนางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรกวอสรนาง)  ทล.บ. 4 ปป

28 นายพงศกร  พระภภมร60129634112 สาขาววชาเทคโนโลยรกวอสรนางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรกวอสรนาง)  ทล.บ. 4 ปป

29 นายศชภกฤต  แพจพนทศก60129634113 สาขาววชาเทคโนโลยรกวอสรนางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรกวอสรนาง)  ทล.บ. 4 ปป

30 นายโชคชพย  จพนดาพพนธย60129634114 สาขาววชาเทคโนโลยรกวอสรนางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรกวอสรนาง)  ทล.บ. 4 ปป

31 นายพงศธร  ชาตวแพงตา60129634123 สาขาววชาเทคโนโลยรกวอสรนางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรกวอสรนาง)  ทล.บ. 4 ปป

32 นายธวพชชพย  ธ นโสม60129634124 สาขาววชาเทคโนโลยรกวอสรนางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรกวอสรนาง)  ทล.บ. 4 ปป

33 นายฉพตทนง  วงศยศวรวยานนทย60129635102 สาขาววชาเทคโนโลยรกวอสรนางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

34 นายศวรวชพย  ศรรเมฆ60129635105 สาขาววชาเทคโนโลยรกวอสรนางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

35 นายวรรยชทธ  ชวนมา60129635106 สาขาววชาเทคโนโลยรกวอสรนางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

36 นายอนชชา  คคาลชน60129635107 สาขาววชาเทคโนโลยรกวอสรนางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

37 นางสาวพฤกษา  กชละนาม60129635110 สาขาววชาเทคโนโลยรกวอสรนางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

38 นายโชคอนพนตย  เหงนาละคร60129635111 สาขาววชาเทคโนโลยรกวอสรนางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

39 นายศชภกร  รวยะบชตร60129635114 สาขาววชาเทคโนโลยรกวอสรนางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

40 นายพพฒนยพงษย  ตนนสารร60129635115 สาขาววชาเทคโนโลยรกวอสรนางและเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม(แขนงเทคโนโลยรสถาปปตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปป

41 นายเฉลวมเกรยรตว  ชาเสน60129636105 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

42 นายยชทธชพย  แดนรพกษย60129636106 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

43 นายอาทวเทพ  ศรรสชดทอ60129636109 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

44 นายเดชมงคล  เตรยงไชย60129636110 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

45 นายอวทธวเดช  ทองสชข60129636113 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

46 นายปฏวศพกดวด  พวโย60129636115 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

47 นายชยพล  ประวพง60129636116 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

48 นายจาตชรงคย  พพนธยเทพ60129636119 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

49 นายสชภพทรชพย  คพดทะจพนทรย60129636121 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

50 นายเรมองววทยย  มาระนอ60129636122 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

10



รายชชชอผผผเขผาอบรมภาษาอองกฤษ

ลลาดอบททช เลขททชสอบ ชชชอ-สกกล

สลาหรอบนอกศศกษาชอชนปป 1 ภาคปกตต ปปการศศกษา 2560

อาคาร 11 หผอง 1128

ลายมชอชชชอ

วอนททชอบรม 8 - 26 ม.ค. 2561

มหาวตทยาลอยราชภอฏสกลนคร

กลกลม 1

สาขาวตชา

 .00 1 นายเกรยรตวชพย  แกนวคคาสอน60129636129 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

2 นายนพรพตนย  นนตระอชดร60129636133 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

3 นายจพกรร  ลวางพลงาม60129636135 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

4 นายถนพดกวจ  นาโควงศย60129636137 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

5 นายพวสวษฐย  เลาหววโรจนย60129636138 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

6 นายนายผดชงพงษย  แสนสชภา60129636139 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

7 นายอวศรา  ธรรมรพตนย60129636144 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

8 นายจวรยชทธ  แทนทอง60129636145 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

9 นายธรรภพทร  ววเศษศรร60129636147 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

10 นายศวรวชพย  รภปงาม60129636148 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

11 นายอภววพฒนย  ประเทพา60129636150 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

12 นายชาญชพย  กาญจนพพนธย60129636201 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

13 นายธรรมวงษย  ชายกวด60129636202 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

14 นายพพฒนะ  ยศรพกษา60129636204 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

15 นายธวพชชพย  พวงพพพว60129636205 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

16 นายอนวรชทธย  ชาแสน60129636206 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

17 นายชลตพพฒนย  ลชนจพกร60129636207 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

18 นายวชฒวชพย  ดอกสร60129636208 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

19 นายทนงศพกดวด  สพงเกตช60129636209 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

20 นายศรราม  เพรยโคตร60129636212 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

21 นายบวร  มชลตองคะ60129636213 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

22 นายพนารพตนย  พภวเรมองหงษย60129636214 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

23 นายคมกฤช  คคาเกษ60129636216 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

24 นายจวรายช  ปปกไธสง60129636217 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

25 นายฤทธวเกรยรตว  ปปญญาสาร60129636219 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป

26 นายจรระวพฒนย  จพนทรา60129636220 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรเครมพองกล)  ทล.บ. 4 ปป
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27 นางสาวทอฝปน  สชรวยพนตย60129637102 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

28 นางสาวณพฐธวญา  หนภเนรยม60129637103 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

29 นางสาวสชธาลพกษณย  เชมกอตาลร60129637105 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

30 นางสาวสชดาภรณย  พวมเสน60129637111 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

31 นายศชภกวต  โพตวยะ60129637201 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

32 นายภานชพงศย  ภากาชาตว60129637202 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

33 นายสพตวชฒว  ศชภวชฒว60129637204 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

34 นายกวตตวศพกดวด  สวงหะ60129637207 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

35 นางสาวชไมพร  จพนทะโข60129637208 สาขาววชาเทคโนโลยรเครมพองกลและเทคโนโลยรการผลวต(แขนงเทคโนโลยรการผลวต)  ทล.บ. 4 ปป

36 นายโชคสกล  ผานะวงคย60129638103 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

37 นายธนาวชฒว  ไชยโชค60129638104 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป
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 .00 1 นางสาวปรวณดา  ทองไสย60101201110 สาขาววชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปป

2 นายวพชระ  ยาชมภภ60101205135 สาขาววชาสพงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปป

3 นายศชภววชญย  จารรรพตนย60101206104 สาขาววชาพลศศกษาและววทยาศาสตรยการกรฬา  ค.บ. 5 ปป

4 นายอพจฉรวยะ  งามสนวท60101206112 สาขาววชาพลศศกษาและววทยาศาสตรยการกรฬา  ค.บ. 5 ปป

5 นายศพกดวพพฒนย  วงคยศรรชา60101206119 สาขาววชาพลศศกษาและววทยาศาสตรยการกรฬา  ค.บ. 5 ปป

6 นายรชดจวโรจนย  ไชยรวบภรณย60101206132 สาขาววชาพลศศกษาและววทยาศาสตรยการกรฬา  ค.บ. 5 ปป

7 นางสาวนพนทวยา  แสนจพนทรย60101209104 สาขาววชานวพตกรรมและคอมพววเตอรยศศกษา  ค.บ. 5 ปป

8 นายธนวพฒนย  จชลศรร60101209115 สาขาววชานวพตกรรมและคอมพววเตอรยศศกษา  ค.บ. 5 ปป

9 นายพพสกร  กางทอง60101209117 สาขาววชานวพตกรรมและคอมพววเตอรยศศกษา  ค.บ. 5 ปป

10 นายธรระ  ภภผานม60101209118 สาขาววชานวพตกรรมและคอมพววเตอรยศศกษา  ค.บ. 5 ปป

11 นางสาววรวยา  ทรวรพมยย60101209129 สาขาววชานวพตกรรมและคอมพววเตอรยศศกษา  ค.บ. 5 ปป

12 นางสาวเมธาพร  คมขคา60101209130 สาขาววชานวพตกรรมและคอมพววเตอรยศศกษา  ค.บ. 5 ปป

13 นางสาวฌรวการณย  พลเยรพยม60101209131 สาขาววชานวพตกรรมและคอมพววเตอรยศศกษา  ค.บ. 5 ปป

14 นายชพยมงคล  จพนดาวงศย60101209136 สาขาววชานวพตกรรมและคอมพววเตอรยศศกษา  ค.บ. 5 ปป

15 นางสาวพพชรร  ไทธะนช60101209137 สาขาววชานวพตกรรมและคอมพววเตอรยศศกษา  ค.บ. 5 ปป

16 นายสชกวจ  สชรวยะจพนทรย60101226101 สาขาววชาอชตสาหกรรมศวลปปและเทคโนโลยร  ค.บ. 5 ปป

17 นายนพนทวชฒว  ศรรยงคย60101226108 สาขาววชาอชตสาหกรรมศวลปปและเทคโนโลยร  ค.บ. 5 ปป

18 นางสาวศวรววรรณ  จพนทรยมณร60101226110 สาขาววชาอชตสาหกรรมศวลปปและเทคโนโลยร  ค.บ. 5 ปป

19 นายปรเมศรย  จพนทรยมาลา60101226116 สาขาววชาอชตสาหกรรมศวลปปและเทคโนโลยร  ค.บ. 5 ปป

20 นายภภวนาท  เงวนลาง60101226119 สาขาววชาอชตสาหกรรมศวลปปและเทคโนโลยร  ค.บ. 5 ปป

21 นายกมลวชฒวพงษย  บมอทอง60101226125 สาขาววชาอชตสาหกรรมศวลปปและเทคโนโลยร  ค.บ. 5 ปป

22 นางสาวพรพวมล  จพนทรเสนา60101235114 สาขาววชาคหกรรมศาสตรย  ค.บ. 5 ปป

23 นางสาวมลฤดร  จพนดร60101235119 สาขาววชาคหกรรมศาสตรย  ค.บ. 5 ปป

24 นายเมธา  สรหาราช60102101109 สาขาววชาเคมร  วท.บ. 4 ปป

25 นางสาวสชวพนทอง  เครมอศรร60102101132 สาขาววชาเคมร  วท.บ. 4 ปป

26 นายรชต  เหมะธชลวน60102101139 สาขาววชาเคมร  วท.บ. 4 ปป
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27 นางสาวนชจรร  สชรวนทะ60102102105 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

28 นายโกมวนทรย  สวยฉลาด60102102110 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

29 นางสาวกนกวรรณ  สชวรรณชพยรบ60102102113 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

30 นายเฉลวมศพกดวด  คชณาคม60102102205 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

31 นางสาวพนมวรรณ  วพงคะฮาต60102102217 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

32 นางสาวสชวรพตนย  คชวงษย60102102219 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

33 นางสาวกชลณพฐ  จพนตพกง60102102229 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

34 นางสาวบชษบา  ธงยศ60102102232 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

35 นางสาวจชฬารพตนย  ปราบววชพย60102102233 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

36 นางสาวขวพญใจ  เปรวมกชล60102102234 สาขาววชาชรวววทยา  วท.บ. 4 ปป

37 นางสาวกมลวรรณ  ศวรวบชตร60102103102 สาขาววชาฟปสวกสย  วท.บ. 4 ปป

38 นางสาวจชตวพร  อวนโนนเชมอก60102103110 สาขาววชาฟปสวกสย  วท.บ. 4 ปป

39 นางสาวกมลวรรณ  งามสงวา60102103111 สาขาววชาฟปสวกสย  วท.บ. 4 ปป

40 นางสาวเกวรวน  งอยภภธร60102103113 สาขาววชาฟปสวกสย  วท.บ. 4 ปป

41 นางสาวปปยธวดา  เกตสรพรม60102103114 สาขาววชาฟปสวกสย  วท.บ. 4 ปป

42 นายยชทธพวชพย  แจนโกนดร60102103115 สาขาววชาฟปสวกสย  วท.บ. 4 ปป

43 นางสาววารชณร  พรมภาพ60102103120 สาขาววชาฟปสวกสย  วท.บ. 4 ปป

44 นายณพฐพล  วงศยสรดา60102103137 สาขาววชาฟปสวกสย  วท.บ. 4 ปป

45 นายศชภชพย  ปฟองทอง60102105105 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรย  วท.บ. 4 ปป

46 นายสมพงษย  กงพาน60102105106 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรย  วท.บ. 4 ปป

47 นายอนชชา  ชชมภภแสง60102105119 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรย  วท.บ. 4 ปป

48 นายณรงคยฤทธวด  อาษาจวตร60102105126 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรย  วท.บ. 4 ปป

49 นายสชรวชฒว  รพกษยมณร60102105128 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรย  วท.บ. 4 ปป

50 นายพวชวต  ปานเเกนว60102105134 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรย  วท.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายฉพตรมงคล  รวมเกษ60102105137 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรย  วท.บ. 4 ปป

2 นายจพกรภพ  รพตนวงศย60102105138 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรย  วท.บ. 4 ปป

3 นายอดวศพกดวด  ผววผวอง60102105150 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรย  วท.บ. 4 ปป

4 นางสาวพนารพตนย  ลาแสดง60102105202 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรย  วท.บ. 4 ปป

5 นายทนงศพกดวด  บชตรพพนธย60102105203 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรย  วท.บ. 4 ปป

6 นายณพฐชพย  วงคยษาเนาวย60102105206 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรย  วท.บ. 4 ปป

7 นายชดลทร  ศพกดวดนาราโรจนย60102105213 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรย  วท.บ. 4 ปป

8 นายววโรจนย  นามเสนา60102105223 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรย  วท.บ. 4 ปป

9 นายอพครเดช  คนยมน60102105237 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรย  วท.บ. 4 ปป

10 นายพวศณชพงษย  คนยมน60102105238 สาขาววชาววทยาการคอมพววเตอรย  วท.บ. 4 ปป

11 นายสชวพฒนย  หอมไกรลาศ60102106103 สาขาววชาเทคโนโลยรสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

12 นายจพกรกฤษ  ผาบจพนดา60102106107 สาขาววชาเทคโนโลยรสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

13 นายสรววศ  เชมกอไทย60102106118 สาขาววชาเทคโนโลยรสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

14 นางสาวอาภาพร  อวนวพง60102106121 สาขาววชาเทคโนโลยรสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

15 นายธนะโชตว  บชญนพนทย60102106124 สาขาววชาเทคโนโลยรสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

16 นายชยธร  โสหนองบพว60102106125 สาขาววชาเทคโนโลยรสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

17 นายศพกดวดฏวพงคย  สมมา60102106126 สาขาววชาเทคโนโลยรสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

18 นายทพศนพงษย  อชวนหลนา60102106129 สาขาววชาเทคโนโลยรสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

19 นายชวนดนพย  ชวนวงศย60102106134 สาขาววชาเทคโนโลยรสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปป

20 นางสาวภพคจวรา  เขรยวเขนม60102108102 สาขาววชาววทยาศาสตรยสวพงแวดลนอม  วท.บ. 4 ปป

21 นางสาวกววนทวพยย  แฮนหลชน60102108105 สาขาววชาววทยาศาสตรยสวพงแวดลนอม  วท.บ. 4 ปป

22 นางสาวนภพสววรรณ  ดรบชดชา60102108114 สาขาววชาววทยาศาสตรยสวพงแวดลนอม  วท.บ. 4 ปป

23 นางสาวนภาลพย  จคาปา60102108115 สาขาววชาววทยาศาสตรยสวพงแวดลนอม  วท.บ. 4 ปป

24 นางสาวกพญญารพตนย  จพนววเศษ60102108120 สาขาววชาววทยาศาสตรยสวพงแวดลนอม  วท.บ. 4 ปป

25 นายชพยรพตนย  โคตรหลง60102108121 สาขาววชาววทยาศาสตรยสวพงแวดลนอม  วท.บ. 4 ปป

26 นางสาวณพฐพร  ดงภภธร60102108122 สาขาววชาววทยาศาสตรยสวพงแวดลนอม  วท.บ. 4 ปป
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27 นางสาววราพร  อนชญาหงษย60102108130 สาขาววชาววทยาศาสตรยสวพงแวดลนอม  วท.บ. 4 ปป

28 นายอรรถสวทธวด  แพงศรร60102108131 สาขาววชาววทยาศาสตรยสวพงแวดลนอม  วท.บ. 4 ปป

29 นางสาวสชนวดา  วงคยกระโซว60102108133 สาขาววชาววทยาศาสตรยสวพงแวดลนอม  วท.บ. 4 ปป

30 นางสาวเอมกองฟฟา  วงคยกระโซว60102108139 สาขาววชาววทยาศาสตรยสวพงแวดลนอม  วท.บ. 4 ปป

31 นางสาวปภาวดร  เงวนนาม60102110118 สาขาววชาคณวตศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

32 นางสาวสชภาพร  มากอง60102110124 สาขาววชาคณวตศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

33 นางสาววารวณร  จพนทรยโพธวด60102110141 สาขาววชาคณวตศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

34 นายนทร  จพนทรยแดง60102110146 สาขาววชาคณวตศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

35 นางสาวชฎาภา  ผลาหวน60102116104 สาขาววชาสาธารณสชขศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

36 นายอภวเดช  แสงจพนทรย60102116107 สาขาววชาสาธารณสชขศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

37 นางสาวศชลรมาศ  ผววขคา60102116129 สาขาววชาสาธารณสชขศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

38 นายปรวญญากร  สวนสะกะ60102116201 สาขาววชาสาธารณสชขศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

39 นางสาวเกศวนร  ตนองโพนทอง60102116208 สาขาววชาสาธารณสชขศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

40 นางสาวกพญญารพตนย  โพธวดสพย60102116214 สาขาววชาสาธารณสชขศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

41 นางสาวอมพยญะ  คะมชง60102116216 สาขาววชาสาธารณสชขศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

42 นางสาวอรนวช  ชมพนใจ60102116219 สาขาววชาสาธารณสชขศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

43 นางสาวนพฐฐวญา  อามาตยยมนตรร60102116231 สาขาววชาสาธารณสชขศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

44 นางสาวจวตตวมา  อวนนอก60102116252 สาขาววชาสาธารณสชขศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

45 นางสาวดาราวรรณ  ปภธวรพตนย60102502101 สาขาววชาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

46 นายเมธวชพย  วาฤทธวด60102502103 สาขาววชาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

47 นายกรรตว  ศรรพลภา60102502106 สาขาววชาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

48 นางสาวพราวพรรณ  เหลมพอมเภา60102502116 สาขาววชาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

49 นางสาวพรชวตา  อนพนตย60102502123 สาขาววชาววทยาศาสตรยและเทคโนโลยรการอาหาร  วท.บ. 4 ปป

50 นายนวตวศาสตรย  ธงวาส60102503106 สาขาววชาเทคนวคการสพตวแพทยย  วท.บ. 4 ปป
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 .00 1 นายศชภมวตร  นพกบชญ60102503107 สาขาววชาเทคนวคการสพตวแพทยย  วท.บ. 4 ปป

2 นางสาววพลลภา  ชาแสน60102503115 สาขาววชาเทคนวคการสพตวแพทยย  วท.บ. 4 ปป

3 นางสาวกพญญาวรยย  ไชยตะมาตยย60102503116 สาขาววชาเทคนวคการสพตวแพทยย  วท.บ. 4 ปป

4 นายธรรมรพตนย  ลมอแสน60102511102 สาขาววชาพมชศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

5 นายวชวรววทยย  บชญบชตร60102511103 สาขาววชาพมชศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

6 นายธวพชชพย  สชวรรณชพยรบ60102511105 สาขาววชาพมชศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

7 นางสาวทวพยยสชดา  แสนลา60102511107 สาขาววชาพมชศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

8 นางสาวขนวษฐา  เชรยงขวาง60102511108 สาขาววชาพมชศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

9 นางสาวมะลวณร  โมธรรม60102511109 สาขาววชาพมชศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

10 นางสาวสชจวตรา  คคาสชขชม60102511110 สาขาววชาพมชศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

11 นางสาวประกายดาว  สารวศรร60102511115 สาขาววชาพมชศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

12 นายภาณชพงศย  จพนทรยแดง60102511116 สาขาววชาพมชศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

13 นางสาวพพชราภรณย  เชมกอคคาจพนทรย60102511123 สาขาววชาพมชศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

14 นางสาวนพนทยสวนร  ขชนเรศ60102511128 สาขาววชาพมชศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

15 นางสาวกมลลพกษณย  กองวงคย60102511129 สาขาววชาพมชศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

16 นางสาวกาญจนา  แสนราช60102511131 สาขาววชาพมชศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

17 นายศชภววทยย  เชมกอกชณะ60102511132 สาขาววชาพมชศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

18 นายปรวญญา  หนองสภง60102511134 สาขาววชาพมชศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

19 นางสาวจชฑาทวพยย  เชมกอเมมองแสน60102511135 สาขาววชาพมชศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

20 นายนฤดล  จวตรปรรดา60102511140 สาขาววชาพมชศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

21 นายวพลลภ  ไชยเพชร60102512101 สาขาววชาสพตวศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

22 นายธนภพทร  มอมชงคชณ60102512106 สาขาววชาสพตวศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

23 นายนพนทวพฒนย  ภภมลา60102512107 สาขาววชาสพตวศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

24 นางสาวนพนทพร  วรสาร60102512114 สาขาววชาสพตวศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

25 นายจรระศพกดวด  เสนานวคม60102512115 สาขาววชาสพตวศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

26 นางสาวนราวพลยย  จพนทะรพงศรร60102512117 สาขาววชาสพตวศาสตรย  วท.บ. 4 ปป
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27 นางสาวกนกวรรณ  จพนทรยธรรม60102512119 สาขาววชาสพตวศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

28 นางสาวจวนตนา  ดงภภยาว60102512122 สาขาววชาสพตวศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

29 นายเรมองศพกดวด  วงศยสวพสดวด60102512127 สาขาววชาสพตวศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

30 นายกมลเทพ  พอพระ60102512140 สาขาววชาสพตวศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

31 นางสาวศศวธร  โตนงกระโทก60102512147 สาขาววชาสพตวศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

32 นายยชทธพวชพย  ปาทา60102512149 สาขาววชาสพตวศาสตรย  วท.บ. 4 ปป

33 นายศพกดา  สวงหยคคามา60102513111 สาขาววชาการประมง  วท.บ. 4 ปป

34 นายสาธวต  วาสวงหน60102513113 สาขาววชาการประมง  วท.บ. 4 ปป

35 นายจรรณพฐ  ยงยพนตย60102514101 สาขาววชาบรวหารธชรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

36 นางสาวธวชากรณย  หลนาพรหม60102514104 สาขาววชาบรวหารธชรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

37 นางสาวนวภาพร  อวนธวจพกรย60102514107 สาขาววชาบรวหารธชรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

38 นางสาวรวรวรรณ  ชาปากดร60102514109 สาขาววชาบรวหารธชรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

39 นางสาวธพญญานชช  บาลลา60102514113 สาขาววชาบรวหารธชรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

40 นายทวนกร  ไขลคาเมา60102514116 สาขาววชาบรวหารธชรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

41 นางสาวกมลทวพยย  นนเลาพล60102514119 สาขาววชาบรวหารธชรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

42 นางสาวกชลปรวยา  สชพร60102514121 สาขาววชาบรวหารธชรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

43 นางสาววรดา  พรมพวนวจ60102514122 สาขาววชาบรวหารธชรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

44 นางสาวปปยะดา  ดวงปรรชา60102514124 สาขาววชาบรวหารธชรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

45 นางสาวสชชาดา  อชทคากา60102514125 สาขาววชาบรวหารธชรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

46 นางสาวกนกอร  วงศยเตชะ60102514126 สาขาววชาบรวหารธชรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

47 นางสาวภาวรวนทรย  งอยจพนทรยศรร60102514127 สาขาววชาบรวหารธชรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

48 นายภคพณ  แกนวศรรนวน60102514129 สาขาววชาบรวหารธชรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

49 นางสาวชลวดา  เอกชมภภ60102514133 สาขาววชาบรวหารธชรกวจการเกษตร  วท.บ. 4 ปป

50 นางสาวสชดารพตนย  การชญ60103302114 สาขาววชาภาษาอพงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปป

51 นายปารเมษฐย  ราชบพณดวษฐ60103304107 สาขาววชาสารสนเทศศาสตรย  ศศ.บ. 4 ปป

52 นางสาวชลวตา  ประกวพง60103304111 สาขาววชาสารสนเทศศาสตรย  ศศ.บ. 4 ปป
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53 นางสาวธพญทวพยย  อวนทรยพร60103305103 สาขาววชาการพพฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปป

54 นางสาวจวนตนา  กชลสนวท60103305107 สาขาววชาการพพฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปป

55 นางสาวณพฐกานตย  ทาใบยา60103305109 สาขาววชาการพพฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปป

56 นางสาวอมรรพตนย  ถาวร60103305110 สาขาววชาการพพฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปป

57 นายสชทธวรพชตย  ราชพงษย60103305115 สาขาววชาการพพฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปป

58 นางสาวปปยดา  ภพกภภมวนทรย60103305117 สาขาววชาการพพฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปป

59 นายปโยธร  พรมทพน60103305120 สาขาววชาการพพฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปป

60 นางสาวกนวษฐา  กพนพา60103305126 สาขาววชาการพพฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปป

19



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

 .00 1 นายเกรยรตวภภมว  ศรรนารพตนย60129638107 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

2 นายฆนพทพงศย  คคาตะลบ60129638108 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

3 นายอตวชาตว  เชมกอใหญว60129638109 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

4 นายชาญณรงคย  ใจสชข60129638119 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

5 นายจพกรวนทรย  ศรรหาตา60129638121 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

6 นายพชฒวพงศย  อภพยพพกตย60129638123 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

7 นายจพกรวนทรย  ภภดร60129638202 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

8 นายปปยะมวตร  คคายง60129638203 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

9 นายศชภลพกษณย  พรมแสง60129638208 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

10 นายนชธวพงษย  อชทพยชวพง60129638210 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

11 นายนฤเบศรย  ลาดบาศรร60129638212 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

12 นายอพษฎาวชธ  แกวนคคา60129638213 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

13 นายณรงคยศพกดวด  นามเสนา60129638216 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

14 นายอนชรพกษย  สารวมพต60129638217 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

15 นายฉพนทชา  สชขแซว60129638218 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาไฟฟฟา)  ทล.บ. 4 ปป

16 นายนทรกานตย  มรแกวน60129639101 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสย)  ทล.บ. 4 ปป

17 นายอวสระ  อชปเพพง60129639102 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสย)  ทล.บ. 4 ปป

18 นายรวมเกลนา  พงษยเพชร60129639106 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสย)  ทล.บ. 4 ปป

19 นายเฉลวมพล  วงษาเนาวย60129639108 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสย)  ทล.บ. 4 ปป

20 นายเรมองชพย  ศรรตาชพย60129639110 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสย)  ทล.บ. 4 ปป

21 นายพวชญะ  ดาบลาอคา60129639112 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสย)  ทล.บ. 4 ปป

22 นายอรรถพล  ไชยกวนาง60129639202 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสย)  ทล.บ. 4 ปป

23 นายอภวสวทธวด  บชตรจพนทรย60129639203 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสย)  ทล.บ. 4 ปป

24 นายยชทธนา  อชสาพรหม60129639204 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสย)  ทล.บ. 4 ปป

25 นายณพฎฐชพย  นาโควงคย60129639205 สาขาววชาเทคโนโลยรไฟฟฟาและอวเลพกทรอนวกสย(แขนงววชาอวเลพกทรอนวกสย)  ทล.บ. 4 ปป

26 นายโชคอชดม  ชมภภราช60133424116 สาขาววชานวเทศศาสตรย  นศ.บ. 4 ปป
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27 นายปววนทย  โคตรชมภภ60133424117 สาขาววชานวเทศศาสตรย  นศ.บ. 4 ปป

28 นายสามารถ  คคาชนะ60133424118 สาขาววชานวเทศศาสตรย  นศ.บ. 4 ปป

29 นายเดชนวน  ชพยพฤกษยไพรวพน60133424120 สาขาววชานวเทศศาสตรย  นศ.บ. 4 ปป

30 นายธวตววพฒนย  ปชณยสวรวโรจนย60133424122 สาขาววชานวเทศศาสตรย  นศ.บ. 4 ปป

31 นางสาวอลรนดา  เกตศรรพรม60133424125 สาขาววชานวเทศศาสตรย  นศ.บ. 4 ปป

32 นาย ปฏวนพนทย  ศรรสชพรรณ60133424126 สาขาววชานวเทศศาสตรย  นศ.บ. 4 ปป

33 นายดวษฎา  เชมกอคคาเพพง60133424128 สาขาววชานวเทศศาสตรย  นศ.บ. 4 ปป

34 นายนพทธวพฒนย  ธวสพงกะวรวพฒนย60133424130 สาขาววชานวเทศศาสตรย  นศ.บ. 4 ปป

35 นางสาวสชภพทตรา  เถาวยสอน60133424136 สาขาววชานวเทศศาสตรย  นศ.บ. 4 ปป

36 นางสาวพพชรวนทรย  เสมอเฒวา60133424138 สาขาววชานวเทศศาสตรย  นศ.บ. 4 ปป

37 นายชพชพวสวฐ  เเซวตพน60133424144 สาขาววชานวเทศศาสตรย  นศ.บ. 4 ปป
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