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รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชาท่ีสมัคร
612418001 นางสาววาสิณี  สีอินทร์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
612418004 นางสาวธานีรัตน์  สิงห์ทอง บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
612418005 นายสุรสิทธ์ิ  จับใจ บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
612418006 นางสาวปรียานุช  พวงบุบผา บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
612418007 นางสาวณัฐสิตา  ย้อมสี บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
612418008 จ่าสิบเอกชัยวัฒน์  เจริญพงษ์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
612418009 นายปรมินทร์  สมรัก บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
612418010 นางสาวชาริณี  เหมหงษ์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
612418011 นางสาวรัตนาภรณ์  ลาวัลย์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
612418012 นางสาววัชราภา  หลักเพ็ชร์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
612418013 นายชัยรัตน์  พุโพ บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
612418014 นางสาวสาวิณี  ปานน้อย บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
612422001 นายชินกร  อุดม รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
612422002 นางสาวณัฐวดี  ไต่วัลย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
612422003 นางสาวจิรวดี  ทอดสนิท รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
612422004 นายธวัชชัย  ทับจิตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
612422005 จ่าอากาศโทฐิติกานต์  กสิพล รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
612422006 นายกีรติ  แดงกระจ่าง รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
612422007 นายกฤตยชญ์  จันณรงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
612422008 นางสาวสุพรรณี  เซ่ียงจง รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
612474001 นายณัฐชนน  สกุณี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์(เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย)
612474002 นางสาวณัฐธิดา  หัสพันธ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์(เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย)
613405001 นายกรชัย  ลํ้าเลิศ การพัฒนาชุมชน
613405002 นายวิษณุ  เเย้มสี การพัฒนาชุมชน
613405003 นายอดิศักด์ิ  นพรัตน์ การพัฒนาชุมชน
613405004 นางสาวเฉลย  ทองคํา การพัฒนาชุมชน
613405005 นายปรัชญา  เทพอยู่ การพัฒนาชุมชน
613405006 นายศิวกร  พรรณรักษ์ การพัฒนาชุมชน
613405007 นายรังสี  ชุ่มจิต การพัฒนาชมุชน
613442001 นายโรจนศักด์ิ  ขันธคีรีวัฒน์ อาหารและโภชนาการประยุกต์
613442002 นางสาวพิชญ์พิชชา  มากมูล อาหารและโภชนาการประยุกต์
613442003 นางบุญประคอง  บุญรอดน้อย อาหารและโภชนาการประยุกต์
613442005 นายเมธาวัฒน์  มีศรี อาหารและโภชนาการประยุกต์

รายช่ือนักศึกษาภาคนอกเวลาท่ีจํานวนผู้สมัครต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด ปีการศึกษา 2561
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2/2

รหัสผู้สมัคร ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชาท่ีสมัคร

รายช่ือนักศึกษาภาคนอกเวลาท่ีจํานวนผู้สมัครต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด ปีการศึกษา 2561
 *****ให้มารายงานตัวและเลือกสาขาใหม่ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2561*****

613442006 นายณัฐวุฒ  ฉวีศักด์ิ อาหารและโภชนาการประยุกต์
613472001 นางสาวนัฐริกา  สีมาเหล็ก นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
613472002 นางสาวศศิพร  จินดา นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
613472003 นายชนะชัย  ศรีอุด นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
613472004 นางสาวรัตนากร  อัปมะโน นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
613472005 นางสาวธันย์ชนก  จันแปงเงิน นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
613472006 นางสาวพิมพา  บูรพามีชัย นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
613472007 นางสาวอาภาพร  ปกิระเต นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
613472008 นางสาวโชติรส  สุปะเท นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
613472009 นายศุภกร  อินเฟย นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
613472010 นายคมสันต์  สายบัว นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
613472011 นายพรรณธร  บุญจันทร์ นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
613472012 นายวันชัย  คําคง นวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ
613473001 นางสาวนิศา  พลายแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน)
613473002 ร้อยตํารวจเอกบุญสถิตย์  เกตุลาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน)
613473003 นายตรงตะวัน  พิมพันธ์ุดี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน)
613473004 จ่าอากาศโทศิริพงศ์  วงค์สุภา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน)
613473005 นางสาววิภาวรรณ  บุญสิทธ์ิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน)
613473006 นายชยวุฒิ  อุระช่ืน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน)
613473007 สิบโทเทพทัต  เสวียงชัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สํานักงาน)
613474001 นางสาวภัชราพร  สอนบุตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย)
613474002 นายศรายุทธ  เพ็งถมยา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย)
613474003 นายศุภณัฐ  ปุญญวา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย)
613474005 นายนัทวุฒิ  พันธ์ุดี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย)
613474006 นายพีรพล  ปิ่นรัตน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย)
613474007 นายธนศักด์ิ  พวงบุษบา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย)
613474008 นายสุรเดช  ถนอมชนม์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย)
613474009 นายพิริยะ  สาระจิตต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (เทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย)


