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

วชิาชพีครูพเิศษนักศึกษาภาค ประกาศนียบตัรบณัฑติบณัฑติวทิยาลยั

557190020หมู่เรียน:

55719002024 นาย อศิรนิทร ์ นันทธ์นาวรกุล1 17/11/55 3.3623/05/57

557190060หมู่เรียน:

55719006046 นางสาว เพลนิพติา   ปาประโม1 14/03/56 3.3823/05/57

1 ชาย 1 หญิง 2 ทั �งหมด



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

การประชาสมัพนัธ ์ปกตินักศึกษาภาค ปรญิญาตร ี ปี4 ภาควชิามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ คณะศลิปศาสต(

534312010หมู่เรียน:

53431201004 นางสาว ทศันีย ์ สรุโิย1 24/05/53 2.9523/05/57

0 ชาย 1 หญิง 1 ทั �งหมด



 วนัที�เข้า รหสันกัศกึษา  ชื�อ  -  สกลุ  วนัที�สาํเร็จ  เกรด
ภาควชิาวทิยาศาสตร ์ คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสต(

วทิยาศาสตรก์ารกฬีาปกตินักศึกษาภาค ปรญิญาตร ี ปี4 ภาควชิาวทิยาศาสตร ์ คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสต(

534289010หมู่เรียน:

53428901003 นางสาว สธุดิา  กมลผุด1 24/05/53 3.2523/05/57

53428901004 นาย ไพฑรูย ์ กอเดช2 24/05/53 2.9223/05/57

53428901013 นาย เชดิพงษ ์ อฒัจกัร ์3 24/05/53 2.8223/05/57

53428901016 นาย วรตุ   ปัดทาํมา4 24/05/53 2.6823/05/57

3 ชาย 1 หญิง 4 ทั �งหมด

เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส ์ปกตินักศึกษาภาค ปรญิญาตร ี ปี4 ภาควชิาวทิยาศาสตร ์ คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสต(

524295010หมู่เรียน:

52429501025 นาย กอบชยั  เจนสระคู1 01/06/52 3.0123/05/57

1 ชาย 0 หญิง 1 ทั �งหมด

เทคโนโลยไีฟฟ้าปกตินักศึกษาภาค ปรญิญาตร ี ปี4 ภาควชิาวทิยาศาสตร ์ คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสต(

556296010หมู่เรียน:

55629601001 นาย ชาญยุทธ  อาจอาร ิ1 21/05/55 2.8123/05/57

55629601002 นาย ธรีวฒุ ิ สาระคํา2 21/05/55 2.9223/05/57

55629601004 นาย เรวตั ิ แกน่ภกัดี3 21/05/55 2.8223/05/57

55629601005 นาย วฒุพิงษ ์ ภูมพินัธ ์4 21/05/55 3.0023/05/57

55629601006 นาย สนธยา  ลาพานิช5 21/05/55 3.0623/05/57

55629601007 นาย อานนท ์ วสิงูเร6 21/05/55 2.8923/05/57

55629601008 นาย รตันศาสตร ์ ปัสสาจนัทร ์7 21/05/55 2.7123/05/57

55629601009 นาย พรชยั  ศิรโิชติ8 21/05/55 3.1823/05/57

8 ชาย 0 หญิง 8 ทั �งหมด

วทิยาศาสตรท์ ั�วไปปกตินักศึกษาภาค ปรญิญาตร ี ปี4 ภาควชิาวทิยาศาสตร ์ คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสต(

534297010หมู่เรียน:

53429701005 นางสาว กุณญพตั  อนิธแิสน1 24/05/53 3.4923/05/57

53429701008 นางสาว จนิตนา  นาไชย2 24/05/53 2.7923/05/57

53429701012 นางสาว ปรยีาภรณ ์ บางหนู3 24/05/53 2.7023/05/57

53429701014 นางสาว ลลลิ  สบืสงิห ์4 24/05/53 2.7923/05/57

0 ชาย 4 หญิง 4 ทั �งหมด



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

การบญัชีปกตินักศึกษาภาค ปรญิญาตร ี ปี4 วทิยาลยัการจดัการ

534335010หมู่เรียน:

53433501026 นาย อนันต ์  สุม่มาตย ์1 24/05/53 2.0123/05/57

556335010หมู่เรียน:

55633501003 นาย วชัรพงษ ์ แสงศร ี1 21/05/55 3.1023/05/57

55633501005 นาย สรุยุทธ   กณัหา2 21/05/55 2.7023/05/57

55633501009 นางสาว แจม่จรสั  กงศร ี3 21/05/55 2.1923/05/57

55633501010 นางสาว ธวนัินท ์ สารพฒัน์4 21/05/55 2.3123/05/57

55633501013 นางสาว ไพจติร  มลยัสทิธิ �5 21/05/55 2.3623/05/57

55633501024 นางสาว อาทติยา  บุญชาย6 21/05/55 2.3223/05/57

2 ชาย 5 หญิง 7 ทั �งหมด

คอมพวิเตอรธุ์รกจิปกตินักศึกษาภาค ปรญิญาตร ี ปี4 วทิยาลยัการจดัการ

534344010หมู่เรียน:

53434401019 นางสาว วริญา  มูลสตูร1 24/05/53 2.2923/05/57

0 ชาย 1 หญิง 1 ทั �งหมด



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

คอมพวิเตอรศ์กึษาปกตินักศึกษาภาค ปรญิญาตร ี ปี5 วทิยาลยัการศกึษา

528144020หมู่เรียน:

52814402016 นาย ศรทัธาวฒุ ิ วงษไ์ชยา1 01/06/52 2.7123/05/57

1 ชาย 0 หญิง 1 ทั �งหมด



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

นิตศิาสตร ์กศ ปช ส อ. .( - )นักศึกษาภาค ปรญิญาตร ี ปี4 วทิยาลยันิตริฐัศาสตร ์

493336010หมู่เรียน:

49333601042 นางสาว บุญยงั  ชนิคํา1 24/06/49 2.0023/05/57

523336010หมู่เรียน:

52333601005 นาย พงศธร  ไกยสวน1 20/06/52 2.7323/05/57

534336010หมู่เรียน:

53433601001 นาย จกัรกฤษณ ์ สงเคราะห ์1 24/05/53 2.0723/05/57

53433601013 นาย ภานันสนิ  มตัภาพ2 24/05/53 2.1223/05/57

53433601016 นาย ภูมนิทร ์ กระแจทอง3 24/05/53 2.9523/05/57

53433601023 นาย สพุงษ ์ สโุพแสน4 24/05/53 2.6023/05/57

53433601028 นางสาว คทัรยีา  อศัวภูมิ5 24/05/53 2.3323/05/57

53433601029 นางสาว จรยิา  ทมุอนันต ์6 24/05/53 2.0423/05/57

53433601035 นางสาว พรสดุา  บุญชาร ี7 24/05/53 2.3623/05/57

53433601036 นางสาว พมิพ ์ ชาํนาญเอื �อ8 24/05/53 2.5023/05/57

53433601038 นางสาว รตันด์าวรรณ  เอี�ยมศรี9 24/05/53 2.1223/05/57

53433601040 นางสาว ศรนัยา  ยิ�งสม10 24/05/53 2.3723/05/57

53433601045 นาย วฒุชิยั  เนียมโงน11 24/05/53 2.2423/05/57

53433601050 นางสาว นรนิทร  ศิรวิรรณคม12 24/05/53 3.0023/05/57

53433601059 นาย มนตร ี ฐานไชยยิ�ง13 24/05/53 2.2123/05/57

53433601063 นางสาว พชัชา  ทศับุตร14 24/05/53 2.1323/05/57

7 ชาย 9 หญิง 16 ทั �งหมด



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

เคมีปกตินักศึกษาภาค ปรญิญาตร ี ปี4 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

534284010หมู่เรียน:

53428401002 นาย ชยัวฒัน ์ เพ็งนํ�าคํา1 24/05/53 2.8723/05/57

53428401005 นาย อภริกัษ ์ ฐานไชยยิ�ง2 24/05/53 2.6723/05/57

53428401006 นางสาว กฤษณา  คุม้ศรไีวย ์3 24/05/53 3.4423/05/57

53428401007 นางสาว กวนิทพิย ์ อรมาตร4 24/05/53 2.6323/05/57

53428401008 นางสาว จารพุร  ศรยีะลา5 24/05/53 2.6223/05/57

53428401009 นางสาว จนิตหรา  แสงสรุยินต ์6 24/05/53 3.4123/05/57

53428401010 นางสาว จริาภรณ ์ รตันศร ี7 24/05/53 3.6723/05/57

53428401014 นางสาว นิโลบล  เย็นวฒันา8 24/05/53 3.2423/05/57

53428401015 นางสาว นุศรา  การนิทร ์9 24/05/53 3.5423/05/57

53428401016 นางสาว บุหลนั  ระหา10 24/05/53 3.1723/05/57

53428401018 นางสาว พศิมยั  ศรจีนัทร ์11 24/05/53 2.5623/05/57

53428401020 นางสาว ภทัราภรณ ์ เมอืงมุงคุณ12 24/05/53 3.2823/05/57

53428401022 นางสาว ลดัดา  คลงับุญวาส13 24/05/53 3.3923/05/57

53428401024 นางสาว ศิรพิร  เทศทอง14 24/05/53 2.8023/05/57

53428401026 นางสาว อมรา  มหาเนตร15 24/05/53 3.2523/05/57

53428401029 นางสาว งามเนตร  สมพงษ ์16 24/05/53 3.5523/05/57

53428401034 นางสาว กติตยิา  เสอืโนนม่วง17 24/05/53 3.1723/05/57

53428401036 นาย อาทติย ์  ละเหลา18 24/05/53 2.6823/05/57

53428401038 นางสาว สิรนิภา   เนตรอุบล19 24/05/53 2.7623/05/57

53428401039 นาย พจิติร   สุม่มาตย ์20 24/05/53 2.1623/05/57

4 ชาย 16 หญิง 20 ทั �งหมด



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

65Record :


