
 วนัที�เข้า รหสันกัศกึษา  ชื�อ  -  สกลุ  วนัที�สาํเร็จ  เกรด
บณัฑติวทิยาลยั

วชิาชพีครูพเิศษนักศึกษาภาค ประกาศนียบตัรบณัฑติบณัฑติวทิยาลยั

557190010หมู่เรียน:

55719001001 นาย กรวศิ  อนัปัญญา1 16/06/55 3.5003/12/56

55719001002 นาย กติตภิพ  สารโพคา2 16/06/55 3.7203/12/56

55719001004 นาย จกัรพงษ ์ นากลาง3 16/06/55 3.3603/12/56

55719001006 นาย ชยัณรงค ์ เผอืกคลา้ย4 16/06/55 3.1803/12/56

55719001007 นาย เนตพิงษ ์ บุญประสม5 16/06/55 3.6803/12/56

55719001009 นาย ปรเมษฐ  ถวลิการ6 16/06/55 3.5403/12/56

55719001010 นาย พนิิจ  สพุรรณโน7 16/06/55 3.3603/12/56

55719001011 นาย ภานุพงศ ์ พมิพษ์ร8 16/06/55 3.4003/12/56

55719001013 นาย มงคล  ณะหนองหาร9 16/06/55 3.6303/12/56

55719001014 นาย แมน  มูลสติิ10 16/06/55 3.6303/12/56

55719001015 นาย วทิวสั  สารจมู11 16/06/55 3.3603/12/56

55719001016 นาย วรีวฒัน ์ สนิธพุนัธ ์12 16/06/55 3.5903/12/56

55719001017 นาย ศกัดิ �นิรนัดร ์ วงษศ์รแีกว้13 16/06/55 3.9003/12/56

55719001019 นาย สมศกัดิ �  รกัธรรม14 16/06/55 3.5003/12/56

55719001020 นาย สนัต ิ มารตัน์15 16/06/55 3.7703/12/56

55719001021 นาย สาคร  หลกัคํา16 16/06/55 3.5003/12/56

55719001022 นาย สามารถ  พฤษฏี17 16/06/55 3.5903/12/56

55719001023 นาย สชุยั  ยุซ ิ18 16/06/55 3.2703/12/56

55719001024 นาย สเุทพ  บุตะเขยีว19 16/06/55 3.2203/12/56

55719001025 นาย สรุเดช  แสนบุญครอง20 16/06/55 3.2203/12/56

55719001027 นาย อาทติยอ์ุทยั  พดัโท21 16/06/55 3.4503/12/56

55719001029 นาง กรรณิการ ์ สาอุดร22 16/06/55 3.4003/12/56

55719001030 นาง กลอยใจ  สมฤาแสน23 16/06/55 3.3603/12/56

55719001031 นางสาว กลัยา  แกว้สหีาบุตร24 16/06/55 3.3603/12/56

55719001032 นาง จนิตนา  แสนใจ25 16/06/55 3.4003/12/56

55719001033 นางสาว เจษฎา  เศษคมึบง26 16/06/55 3.5003/12/56

55719001034 นางสาว ชนิชา  ระเวงวรรณ27 16/06/55 3.4003/12/56

55719001036 นางสาว ณัฐชานันท ์ พงสภุา28 16/06/55 3.2703/12/56

55719001037 นาง ณัฐฐชิา  พลวนั29 16/06/55 3.4003/12/56

55719001038 นาง ทพิวรรณ  เมฆกกตาล30 16/06/55 3.5403/12/56

55719001039 นางสาว ธริดา  คุณโภชน์31 16/06/55 3.5903/12/56

55719001040 นางสาว นงลกัษณ ์ อุตสาห ์32 16/06/55 3.5403/12/56

55719001041 วา่ที�รอ้ยตร ี นรารตัน ์ เหลา่บา้นเหนือ33 16/06/55 3.4003/12/56

55719001042 นางสาว นิตยา  วรโยธา34 16/06/55 3.3603/12/56

55719001043 นางสาว บวัพนัธ ์ คําใสสขุ35 16/06/55 3.5003/12/56



 วนัที�เข้า รหสันกัศกึษา  ชื�อ  -  สกลุ  วนัที�สาํเร็จ  เกรด

55719001044 นางสาว ปัญจรตัน ์ ปัณาวรรธนัสกุล36 16/06/55 3.2203/12/56

55719001045 นาง ปิยมาศ  เวยีงแก37 16/06/55 3.5403/12/56

55719001046 นางสาว พนิดา  พลเยี�ยม38 16/06/55 3.4003/12/56

55719001047 นางสาว พกิุลทอง  ถาวรเรอืง39 16/06/55 3.4503/12/56

55719001048 นางสาว พสิมยั  ปัตบุตร40 16/06/55 3.1803/12/56

55719001049 นางสาว เพ็ญฉว ี สมอหมอบ41 16/06/55 3.5903/12/56

55719001050 นางสาว ธรณิดา  สุม่มาตย ์42 16/06/55 3.4003/12/56

55719001051 นางสาว รตันา  อญัญโพธิ �43 16/05/55 3.5003/12/56

55719001052 นางสาว ลทัธญิาราช  โตไทยะ44 16/06/55 3.5903/12/56

55719001053 นางสาว ลาํแพน  บุรวฒัน์45 16/06/55 3.0903/12/56

55719001054 นางสาว วรรณวสิา  จนัทะขนัธ ์46 16/06/55 3.5003/12/56

55719001055 นางสาว วลติยา  แสงทอน47 16/06/55 3.6303/12/56

55719001056 นางสาว วไิล  อนิทาํมา48 16/06/55 3.5903/12/56

55719001057 นางสาว เวทดิา  ศรเีดช49 16/06/55 3.4003/12/56

55719001058 นาง ศรญัญา  ภูอาบทอง50 16/06/55 3.5003/12/56

55719001059 นาง ศิรวิรรณ  วงษด์ี51 16/06/55 3.6303/12/56

55719001060 นาง สมร  เทยีมมาลา52 16/06/55 3.4003/12/56

55719001061 นางสาว สจุติราพร  คมัภท์วี53 16/06/55 3.5003/12/56

55719001062 นางสาว สพุตัรา  ภูมฐิาน54 16/06/55 3.3103/12/56

55719001063 นางสาว สพุตัรา  สารจนัทร ์55 16/06/55 3.4503/12/56

55719001064 นางสาว สภุทัรา  ศิรสิวุรรณ56 16/06/55 3.3603/12/56

21 ชาย 35 หญิง 56 ทั �งหมด

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาพเิศษนักศึกษาภาค ปรญิญาโท  ปี2  บณัฑติวทิยาลยั

509349020หมู่เรียน:

50934902002 นาย ทองใบ  สนิโท1 29/03/51 3.4503/12/56

1 ชาย 0 หญิง 1 ทั �งหมด



 วนัที�เข้า รหสันกัศกึษา  ชื�อ  -  สกลุ  วนัที�สาํเร็จ  เกรด
ภาควชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ คณะศลิปศาสต(

การพฒันาชุมชนปกตินักศึกษาภาค ปรญิญาตร ี ปี4 ภาควชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ คณะศลิปศาสต(

524307010หมู่เรียน:

52430701016 นาย จลุพล   จติรกัษ ์1 01/06/52 2.7103/12/56

1 ชาย 0 หญิง 1 ทั �งหมด



 วนัที�เข้า รหสันกัศกึษา  ชื�อ  -  สกลุ  วนัที�สาํเร็จ  เกรด
วทิยาลยัการจดัการ

การบญัชีกศ ปช ส อ. .( - )นักศึกษาภาค ปรญิญาตร ี ปี4 วทิยาลยัการจดัการ

543335020หมู่เรียน:

54333502003 นาย สถาพร  มหาศกึ1 04/06/54 2.0203/12/56

1 ชาย 0 หญิง 1 ทั �งหมด

คอมพวิเตอรธุ์รกจิกศ ปช ส อ. .( - )นักศึกษาภาค ปรญิญาตร ี ปี4 วทิยาลยัการจดัการ

543443020หมู่เรียน:

54344302004 นาย ทนงศกัดิ �  สงิหส์โีว1 04/06/54 2.3103/12/56

54344302023 นางสาว นิธนัินต ์ อาศยัสงฆ ์2 04/06/54 2.9603/12/56

54344302054 นางสาว นันฑกา  พื �นชมภู3 23/05/54 2.5103/12/56

1 ชาย 2 หญิง 3 ทั �งหมด



 วนัที�เข้า รหสันกัศกึษา  ชื�อ  -  สกลุ  วนัที�สาํเร็จ  เกรด
วทิยาลยัการศกึษา

การศกึษาปฐมวยักศ ปช ส อ. .( - )นักศึกษาภาค ปรญิญาตร ี ปี5 วทิยาลยัการศกึษา

511018601หมู่เรียน:

51101860101 นาย เยี�ยมยศ   พลเยี�ยม1 05/07/51 3.0403/12/56

1 ชาย 0 หญิง 1 ทั �งหมด



 วนัที�เข้า รหสันกัศกึษา  ชื�อ  -  สกลุ  วนัที�สาํเร็จ  เกรด
วทิยาลยันิตริฐัศาสตร ์

การปกครองทอ้งถิ�นโครงการฯ อปท( .)นักศึกษาภาค ปรญิญาตร ี ปี4 วทิยาลยันิตริฐัศาสตร ์

523334010หมู่เรียน:

52333401003 นาย ครรชติ  บรรพสาร1 06/06/52 2.8003/12/56

1 ชาย 0 หญิง 1 ทั �งหมด

นิตศิาสตร ์ปกตินักศึกษาภาค ปรญิญาตร ี ปี4 วทิยาลยันิตริฐัศาสตร ์

514336010หมู่เรียน:

51433601005 นาย ธนัวา  มแีสง1 09/06/51 2.6303/12/56

541336010หมู่เรียน:

54133601002 นาย ทาํนอง  จนัทสมีา1 18/06/54 3.2303/12/56

54133601003 นาย เนรมติ  จนัทรท์อง2 18/06/54 3.0603/12/56

54133601005 นาย พสิทุธพิงษ ์  มหาณรงค ์ณ ราชสมีา.3 18/06/54 2.8603/12/56

54133601006 นาย วษิณุ  เยาวนิจ4 18/06/54 2.8703/12/56

54133601007 ดาบตํารวจ สรุพงษ ์ แยงไธสง5 18/06/54 3.3403/12/56

54133601008 นาย อภวิฒัน ์ สาระภกัดี6 18/06/54 3.3603/12/56

54133601009 นางสาว ชญาดา  สทิธเิสนา7 18/06/54 3.4403/12/56

54133601010 นางสาว รตักิรณ ์ สาระภกัดี8 18/06/54 3.4603/12/56

54133601011 นางสาว วราพรรธน ์ ภทัรอารพีนัธุ ์9 18/06/54 3.3703/12/56

54133601012 นางสาว ศริดา  รตันไตรมงคล10 18/06/54 3.4403/12/56

54133601013 นาง กิ�งแกว้   ศรไีพรวรรณ11 18/06/54 2.7803/12/56

54133601014 นาย สพุฒัน ์  ชาตเิช ื �อ12 18/06/54 2.8203/12/56

54133601016 นาย สมนึก  พานตะสี13 18/06/54 2.3903/12/56

9 ชาย 5 หญิง 14 ทั �งหมด

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงกระทรวงกลาโหมนักศึกษาภาค ปรญิญาตร ี ปี4 วทิยาลยันิตริฐัศาสตร ์

520337010หมู่เรียน:

52033701016 จา่สบิเอก ทรงพล  เพ็งปอภาร1 13/06/52 2.7103/12/56

52033701082 นางสาว ภทัรพร  ประเสรฐิ2 13/06/52 2.9103/12/56

52033701092 รอ้ยเอก ธนชยั  โพธิ �แกว้3 13/06/52 2.8603/12/56

2 ชาย 1 หญิง 3 ทั �งหมด



 วนัที�เข้า รหสันกัศกึษา  ชื�อ  -  สกลุ  วนัที�สาํเร็จ  เกรด
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