
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวชิาการ วทิยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง 

ครังที 7/2559 

วนัพุธ ที  1 กุมภาพนัธ์ 2560   

เวลา  10.00 – 12.00  น.  ณ ห้องประชุม ECR 

ผู้มาประชุม 

 1 ผศ.ดร.จกัรพนัธ ์พรนิมิตร      ประธานกรรมการ 

            (อธิการบดีวิทยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง)  

2. ดร.กรวิก พรนิมิตร       กรรมการ 

         (รองอธิการบดี)  

3. อาจารยอ์นงคว์รรณ อุประดิษฐ ์       กรรมการ 

     (ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิชาการและการประกนัคุณภาพฯ) 

4. อาจารยท์รายทอง  เลิศเปียง      กรรมการ 

     (คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ) 

5. อาจารยจ์นัทร์ขาว  สายแปลง       กรรมการ 

        (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย)ี 

6. อาจารยสุ์พรรณรัตน์ มาศรัตน ์      กรรมการ 

        (ผูอ้าํนวยการศนูยจ์ดัการศึกษานอกทีตงั) 

7. นางสาวสุดารัตน์ บุญติน      เลขานุการ 

8. นางจนัทร์เพญ็  เจา้กลดี       ผูช่้วยเลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

  -       

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.อาจารยช์ยัวฒัน์   สมศรี 

2. นางสาวจิรนนัท ์ บุพพณัหสมยั 

3. นางสาวฐิตาพชัร  ใจปลา 

4.อาจารยญ์ดารัตน์   อินทะขนัธ ์
 

เริมประชุมเวลา 13.00 – 15.00 น. 



 

 

ระเบียบวาระที 1  เรืองประธานแจ้งให้ทราบ 

ในวนัศุกร์ ที 10 กุมภาพนัธ ์ 2560 มีการประชุมสภาวิชาการ ครังที 1/2560  เสนอสภาเรือง

ขออนุมติัการใหป้ริญญาในระดบับณัฑิตศึกษา มหาบณัฑิต และประกาศนียบตัรภาษาไทย ครังที 2 

จาํนวน 42 คน นอกนนัจะเป็นเรืองทวัไป   

ระเบียบวาระที 2   เรืองรับรองรายงานการประชุม  

         2.1 รับรองรายงานการประชุมครังที 6/2559 เมือวนัที  19  มกราคม  2560 

 - หนา้ 42 บรรทดัที 2 แกไ้ข สาํเร็จการศึกษาเป็น คาดว่าจะสาํเร็จการศึกษา 

ระเบียบวาระที 3 เรืองสืบเนอืง 

      3.1 จาํนวนการรับนกัศึกษาปีการศึกษา 2560 สาํหรับเชือมโยงขอ้มลูหลกัสูตรกบักองทุนเงินให้

กูย้มืเพือการศึกษา สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

คณะพาณชิยศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ 

1) หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเทียว จาํนวน 30 คน 

2) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จาํนวน140 คน  

3) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  จาํนวน 30 คน 

4) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   จาํนวน 20 คน 

5) หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต  จาํนวน 60 คน(ลาํปาง 30 ,กทม. 30) 

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

1) หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม จาํนวน 40 คน 

 

มตทิีประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที 4 เรืองเสนอเพอืทราบ 

4.1 สํานักงานวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 

4.1.1 รายงานผลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายภมิูภาค:ภาคเหนือสรุปได้

ดงันี 

1. คณะกรรมการชุดนีมีจาํนวนสมาชิก 36 สถาบนั แบ่งเป็น 3  ZONE  ครังนีเป็นการ

ประชุมของคณะกรรมการ ZONE  1 ซึงมีสมาชิกจาํนวน 10 แห่ง 

2.  เป็นการประชุมเพือหารือตวัชีวดัการดาํเนินงานของเครือข่ายวิจยัภูมิภาค ประจาํปี 

2559  จาํนวน 9 ตวัชีวดั  



ตวัชีวดั 1 ดา้นการบริหารจดัการเครือข่ายภูมิภาค 

ตวัชีวดั 2 ดา้นการจดัการสารสนเทศ 

ตวัชีวดั 3 ดา้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทีเกียวขอ้งในภูมิภาค 

ตวัชีวดั 4 ดา้นการพฒันาบุคลากรดา้นวิจยั 

ตวัชีวดั 5 ดา้นการนาํผลงานวิจยัและองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน ์

ตวัชีวดั 6 ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัทีสาํคญัและเร่งด่วนของภูมิภาค 

ตวัชีวดั 7 ดา้นนโยบายและแผนการบริหารจดัการเครือข่ายภูมิภาค 

ตวัชีวดั 8 ดา้นการติดตามประเมินผลและรายงาน 

ตวัชีวดั 9 ดา้นการติดตามประเมินผลและรายงาน 

3. จดัอบรมระบบขอ้มลูผลงานวจิยัเชือมโยงกบัคลงัขอ้มลูงานวิจยัไทย (TNRR) ใน

วนัที 27 ก.พ. 2560   ณ.อาคารสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ขอสถาบนัละ 2 

คน  

 

4.1.2 การจดัส่งขอ้มลูโครงการวจิยัและพฒันาในปีงบประมาณ 2559 ใหแ้ก่สาํนกังาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 

ตามทีสาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ไดมี้หนงัสือ ที วช 005/ว 10136 เรืองขอ

ความอนุเคราะห์ขอ้มลูโครงการวจิยัและพฒันาในปีงบประมาณ 2559 จากวิทยาลยัฯ

ในเรือง 

- สรุปภาพรวมโครงการวิจยัและพฒันา 

- แบบสรุปขอ้มลูบุคลากรทางการวิจยัและพฒันา 

โดยอธิการไดม้อบหมายให ้สวป เป็นผูด้าํเนินการจดัส่งขอ้มลูดงักล่าว ทาง สวป

ไดป้ระสานความร่วมมือไปยงั อาจารยว์ราพร และอาจารยจ์นัทร์ขาว ซึงไดรั้บ

ขอ้มลูกลบัมาและไดจ้ดัส่งเป็นทีเรียบร้อยแลว้ 

 

มตทิีประชุม   รับทราบ 

 

            4.2 สํานักงานบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ MBA 

     4.2.1 แบบรายงานขอ้มลูสารนิพนธร์ะดบับณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ปริญญาโท) วิทยาลยั

อินเตอร์เทคลาํปาง ส่งขอ้มลูใหก้บัสาํนกังานวิจยั 

 

 



แบบฟอร์มที 3 แบบรายงานข้อมูลสารนิพนธ์ระดบับัณฑติศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ปริญญาโท) วทิยาลยัอนิเตอร์เทคลาํปาง  

1.

ลาํดบั 

2.ชือเรือง

วทิยานิพนธ์ 

3.ชือ-

นามสกุล 

ผู้ทําสาร

นิพนธ์  

4.วนั/

เดือน/ปี 

พ.ศ.เกดิ 

5.สาร

นิพนธ์ 

ระดบั

ปริญญา

โท/

ปริญญา

เอก  

6.ชือวุฒิ

การศึกษา  

7.

สาขาวชิา

ทีจบ  

8.

งบประมาณ/

ค่าใช้จ่ายใน

การทําสาร

นิพนธ์

ทังหมด 

(บาท) 

9.

แหล่ง

ทุน 

10.ระบุชือ

แหล่งทุน 

1 ความพงึพอใจ

ของลูกค้าทีมี

ต่อช่อง

ทางการชําระ

ค่าไฟฟ้าของ

การไฟฟ้าส่วน

ภูมภิาค อาํเภอ

เกาะคา 

จงัหวดัลาํปาง 

นายอรรถ

ชัย   เอม

สะอาด 

17/1/2553 1 บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ 

OECD - 3 3 

2 ปัญหาการ

จดัทําระบบ

บัญชีกองทุน

หมู่บ้าน ตาํบล

วงัเหนอื 

จงัหวดัลาํปาง 

นางสาว

เกศิน ี 

เพยีรเลศิ 

1/1/2525 1 บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ 

OECD - 3 3 

3 ความคดิเหน็

ส่วนประสม

ทางการตลาด

ของผู้บริโภคที

มต่ีอผลติภัณฑ์ 

"ลูกชินปิง" 

ในเขตเทศบาล

เมอืงแพร่ 

นาย

ธนวฒัน์  

โม้ตบิ 

26/6/2531 1 บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ 

OECD - 3 3 



อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัแพร่ 

4 ความพงึพอใจ

ของบุคลากรที

มต่ีอเทศบาล

ตาํบลปง

ยางคก อาํเภอ

ห้างฉัตร 

จงัหวดัลาํปาง 

นางคนงึ

นิจ  บุญ

เจริญ 

17/1/2524 1 บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ 

OECD - 3 3 

5 ความคดิเหน็

ของ

ผู้ใช้บริการรถ

ม้าใน อาํเภอ

เมอืง จงัหวดั

ลาํปาง 

นางสาว

ณฎัฐภัทร  

มุกสีมาศ 

19/12/2531 1 บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ 

OECD - 3 3 

6 ความพงึพอใจ

ของผู้ปกครอง

นักเรียนทีมต่ีอ

การบริหารจดั

การศึกษาของ

วทิยาลยั

เทคโนโลยแีละ

การจดัการ 

กฟผ. แม่เมาะ 

จงัหวดัลาํปาง 

นางสาว

พรรณ์

วไิล  จติ

อารีย์ 

11/4/2510 1 บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ 

OECD - 3 3 

7 แรงจูงใจใน

การเลอืกเข้า

ศึกษาต่อระดับ

นายณฐั

พงษ์  ศรี

ใจวงศ์ 

24/5/2529 1 บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ 

OECD - 3 3 



ปริญญาตรี 

ของนักศึกษา

วทิยาลยั

อนิเตอร์เทคลาํ

ปาง ปี

การศึกษา 

2557 

8 ปัญหาร้าน 

EGAT TECH 

COFFEE 

(ร้านกาแฟสด) 

ภายใน

วทิยาลยั

เทคโนโลยแีละ

การจดัการ 

กฟผ. แม่เมาะ 

จงัหวดัลาํปาง 

นางวนัด ี 

บุญงาม 

2/8/2518 1 บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ 

OECD - 3 3 

9 ปัญหาจากการ

สับเปลยีน

ตาํแหน่งงาน

ของพนักงาน 

ธนาคารออม

สิน สาขา

เซ็นทรัล

พลาซา ลาํปาง 

นางกนก

พร  ไชย

ยานนท์ 

1/2/2514 1 บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ 

OECD - 3 3 

10 ความคดิเหน็

ส่วนประสม

ทางการตลาด

ของผู้บริโภคที

มต่ีอผลติภัณฑ์ 

"ลูกชินปิง" 

นายธน

พล  มงคล 

20/11/2491 1 บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ 

OECD - 3 3 



ในเขตเทศบาล

ตาํบลขีเหลก็ 

อาํเภอแม่แตง 

จงัหวดั

เชียงใหม่ 

11 ปัจจยัทีมผีล

ต่อการ

ตดัสินใจของ

ผู้ปกครองให้

บุตรหลาน

เรียนดนตรีที

โรงเรียนดนตรี

ฮักหนามวิสิก 

นางสุมติ

ตา  จอม

วเิชียร 

20/1/2527 1 บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ 

OECD - 3 3 

12 ความต้องการ

ใช้บริการ

ธนาคารของ

บุคลากร

เทศบาลตาํบล

แม่เมาะ 

จงัหวดัลาํปาง 

นางสาวสุ

หทัย  แสง

วชัิย 

8/8/2530 1 บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ 

OECD - 3 3 

13 ความคดิเหน็

ตาม

สภาพแวดล้อม 

(บริบท) ของ

ชาวจนีใน

อาํเภอเมอืง 

จงัหวดัลาํปาง

ทีมต่ีอประเทศ

ไทย 

นางสาว

ประกาย

เดือน  ผล

ศิลป์ 

13/3/2528 1 บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ 

OECD - 3 3 



14 ความต้องการ

ของลูกค้าทใีช้

บริการเงนิฝาก 

ของธนาคาร

ออมสิน สาขา

เซ็นทรัล 

ลาํปาง 

นางจริา

ปรียา 

เวศยาสิริ

นทร์ 

25/9/2529 1 บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ 

OECD - 3 3 

15 ความคดิเหน็

ส่วนประสม

ทางการตลาด

ของผู้บริโภคที

มต่ีอผลติภัณฑ์ 

"ลูกชินปิง" 

ในเขตเทศบาล

นครลาํปาง 

อาํเภอเมอืง

ลาํปาง จงัหวดั

ลาํปาง 

นายปิยะ

พนัธ์  

วรรณมณ ี

21/10/2522 1 บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ 

OECD - 3 3 

16 ปัจจยัทีมต่ีอ

การตดัสินใจ

ของครู

โรงเรียน

อนุบาลเกาะคา

ในการใช้

บริการสินเชือ

ของธนาคาร

ออมสิน สาขา

เกาะคา 

จงัหวดัลาํปาง 

นางสาว

ไพลนิ  

ขัตตวิงค์ 

17/4/2526 1 บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ 

OECD - 3 3 



17 ปัจจยัทีเป็น

แรงจูงใจให้

ลูกค้าในตลาด

สด ฝากเงนิต่อ

ธนาคารออม

สิน สาขาแม่

เมาะ จงัหวดั

ลาํปาง 

นางเนตร

ชนก  ข่ม

อาวุธ 

5/9/2515 1 บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑติ 

OECD - 3 3 

หมายเหตุ  โปรดสรุปขอ้มลูสารนิพนธร์ะดบัปริญญาเอก และ ปริญญาโท ทุกเรืองทีสาํเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 รวมถึง

เรืองทีใช ้"ทุนส่วนตวั" ดว้ย 

 

มตทิีประชุม   รับทราบ 

 

            4.3  ศูนย์การศึกษานานาชาต ิ

     4.3.1 คอร์สเรียนวิชาพืนฐานเป็นภาษาองักฤษสําหรับนักศึกษาหลกัสูตรไทย  เน้นทักษะ

ภาษาองักฤษโปรโมทการเรียนแบบสองภาษา ปิดคอร์สเรียนวิชาพืนฐานเป็นภาษาองักฤษสาํหรับนักศึกษา

หลกัสูตรไทยทีจะสามารถเขา้ร่วมการเรียนกบันักศึกษา BBA ได้ ในส่วนของวิชาภาษาองักฤษเองก็ได้

อาจจะใหน้กัศึกษามาเรียนกบัศนูย ์II แต่ตอนนีขาดอาจารยภ์าษาองักฤษ ในปัจจุบนัจดัแยก II กบัวิชาศึกษา

ทวัไป กรณีทีนกัศึกษาหลบกัสูตรไทยสนใจในการเรียนร่วมวิชาพืนฐานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งชาํระ

ค่าลงทะเบียนเพิมเติมหรือไม่อยา่งไรอยากจะใหที้ประชุมพิจารณาเป็นตวัเลือกในการลงทะเบียน 

 

มตทิีประชุม   

  รับทราบ แผนการเรียนในปีการศึกษา 2560 ถา้วิชาไหนทีสามารถจดัรวมไดเ้ลย วิชาทีตรงกนัจะจดั

ใหไ้ด ้และดูกนัอีกทีว่ามีค่าใชจ่้ายทีเพิมเติมหรือไม่ 

 

 

ระเบียบวาระที 5   เรืองเสนอเพอืพจิารณา  

5.1 สํานักงานวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา 

                  5.1.1    การยกเลิกแบบคาํร้องขอการสาํเร็จการศึกษา เสนอยกเลิกแบบคาํร้องขอแจง้สําเร็จ

การศึกษาโดยใชแ้บบคาํร้องขึนทะเบียนบณัฑิตแทน เนืองจากมีปัญหาในการจดัการ การประชุมสภาไม่

ตรงกนัในแต่ละภาคเรียน อาํนาจในการสาํเร็จการศึกษาเป็นอาํนาจอธิการบดี อาํนาจรับปริญญาถา้เป็นของ



สภา อธิการเซ็นจบไดเ้ลยเพือแกปั้ญหานกัศึกษากลุ่มทีจบแลว้ ตอ้งการรับปริญญาก็เป็นของสภา กลบัไปใช้

ระบบเดิม ระบบทีตอ้งตรวจสอบคุณสมบติัแลว้ก็ส่งส่งไปใหส้ภาอนุมติั และปรับรอบในการประชุมสภาให้

สอดคลอ้งกบัการจบของนักศึกษาได ้ทีในอดีตมีปัญหาเพราะว่าประชุมสภาโดยไม่ไดค้าํนึงรอบจบของ

นกัศึกษา นกัศึกษาตอ้งขึนทะเบียนบณัฑิตก่อนทีจะเอาชือเขา้อนุมติัปริญญา คือถา้จะให้สภาอนุมติัตอ้งขึน

ทะเบียนบณัฑิตเลย ไม่ใช่แค่ยนืคาํร้องขอจบอย่างเดียวการยืนสาํเร็จเป็นหน้าทีของสภาไม่ใช่ของวิทยาลยั 

การขึนทะเบียนบณัฑิตกบัการอนุมติัปริญญาเป็นเรืองเดียวกนัสภาเท่านนัทีมีอาํนาจอนุมติัปริญญา ชาํระเงิน

ไม่ครบก็ไม่สามารถขึนทะเบียนบณัฑิตได ้แจง้จบไม่ไดแ้ละไม่สามารถส่งรายชืออนุมติัปริญญา และ MBA 

ก็จะดาํเนินการตามนกัศึกษาปริญญาตรี ยกเลิกมติกรรมการบริหาร จะใชว้่าอนุมติัเสนอชือผูส้าํเร็จการศึกษา

ต่อสภา ใบทรานสคริปไม่สามารถเลือกได ้วนัทีสาํเร็จการศึกษาก็จะเป็นวนัทีสภาอนุมติัตามระบบเดิม ณ 

วนัทีประชุมสภา 

 

ประเด็นเพอืพจิารณา    

จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการเพือพิจารณาอนุมติั   

มตทิีประชุม   

  อนุมติั เริมใชใ้นปีการศึกษา 2/2559 เป็นตน้ไป 

 

            5.1.2   ขออนุมติัการใหป้ระกาศนียบตัรภาษาไทย วทิยาลยัอินเตอร์เทคลาํปาง ภาคการศึกษา 1/2559 

ลําดับ รหัสนักศึกษา ชือ-ชือสกุล เกรดเฉลีย 
ภาค/

หลักสูตร 

วัน-เดือน-ปี 

ทีอนุมัติ 

เกียรติ

นิยม 

ประกาศนียบัตรภาษาไทย 

1. 5909016013    Miss. Duan Yanchen 3.41 ระยะสนั - - 

2. 5909016014     Miss.Duan Yanyu 3.51 ระยะสนั -       - 

3.  5909016018     Mr.He Jianghao 3.03 ระยะสนั - - 

4. 5909016008     Miss.Hong Cenyu 2.67 ระยะสนั - - 

5. 5909016007     Miss.Li Junbin 2.02 ระยะสนั - - 

6. 5909016017     Mr.Yan Wenyuan 3.47 ระยะสนั -  



 

 

ประเด็นเพอืพจิารณา    

จึงเสนอคณะกรรมการวิชาการเพือพิจารณาอนุมติั   

 

มตทิีประชุม   

  อนุมติั 

    

            5.2 สํานักงานบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ MBA 

     5.2.1 ขออนุมติัรายชือนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ปีการศึกษา 2559  

ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-ชือสกุล เกรดเฉลยี ภาค/หลกัสูตร 
วัน-เดือน-ปี 

 ทีอนุมัติ 

เกียรติบัตร

เรียนดี 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ 

1 5802059001 นายทศัศพ์ล จีระรัตนธรรม ์ 3.38 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

2 5802059002 นางปาณัชฐ ์ จีระรัตนธรรม ์ 3.38 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

3 5802059003 นางสาวจิรัดชญา ฝันมงคล 3.67 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

7. 5909016002     Miss.Yang Xiaoli 2.85 ระยะสนั - - 

8. 5909016006     Miss.Yi Guangbing 3.26 ระยะสนั - - 

9. 5909016003    Miss.Yu Boling 3.97 ระยะสนั - - 

10. 5909016004    Miss.Yu Erbao 4.00 ระยะสนั - - 

11. 5909016011    Miss.Yu Kannen 2.92 ระยะสนั - - 

12. 5909016001    Miss.Yu Yinghuo 4.00 ระยะสนั  - 

13. 5909016005    Miss.Zhu Lianni 2.86 ระยะสนั  - 



4 5802059004 นางสาวปาริชาติ ธรรมธิ 3.88 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

5 5802059005 นางสาวธนพร ทองบาล 3.75 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

6 5802059006 นายวิบูลย ์ เจริญชยั 3.67 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

7 5802059007 นายชยัชนะ โสภา 3.79 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

8 5802059008 นางสาวอรพิน วรรณสุวงศ ์ 3.63 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

9 5802059009 นางวาสนา วงศใ์ต ้ 3.66 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

10 5802059010 นางสาวธิดาทิพย ์ ทามมณีวรรณ 3.58 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

11 5802059012 นายอดิเรก มีธรรม 3.58 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

12 5802059013 นางนาํผงึ จารุชาต 3.63 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

13 5802059016 นายสกักสี์ห์ แสงจนัทร์ 3.83 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

14 5802059017 นางสาวกุลลดา โพธิกาวิน 3.38 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

15 5802059018 นางสาวธญัน์จิรา ใหม่วงค ์ 3.71 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

16 5802059020 นายวิสาหกิจ ศิริผดั 3.33 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

17 5802059022 นายอธิวฒัน ์ ราษฎนิ์ยม 3.67 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

18 5802059023 นายพงศกร วิเศษการ 3.67 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

19 5802059024 นางสาวตรีมลู ใจบุญ 3.75 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

20 5802059025 นายกฤตนนั วิงวอน 3.00 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

21 5802059026 นายธนพล วงศก์าํ 3.13 ปกติ/1ปี6เดือน - - 

22 5802059028 นายยทุธพงษ ์ กงัแฮ 3.17 ปกติ/1ปี6เดือน - - 



 


