
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหมภาคปกติ 

ประเภทคัดเลือกทั่วไป  ประจําปการศึกษา  2559 

----------------------------------------- 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ไดดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  ประเภทคัดเลือกทั่วไป   เมื่อวันที่   19  มกราคม  2558  นั้น  ผลการสอบคัดเลือกดังกลาว  มีผูผานการสอบคัดเลือกดัง

รายชื่อแนบทายประกาศนี้ 

  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จึงแจงใหผูที่ผานการสอบคัดเลือก  มาดําเนินการดังน้ี 

 1. ใหผูที่ผานการสอบคัดเลือก  มารายงานตัวในวันที่  25  กุมภาพันธ  2559  ระหวางเวลา  09.00 – 15.00 น.                       

ณ   หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   (ถาไมมารายงานตัว  ตามกําหนดดังกลาวถือวาสละสิทธิ์)  พรอม

ดวยหลักฐาน เงินคาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียน  ดังนี้ 

  1.1  ใบรายงานผลการศึกษา หรือใบ ป.พ.1  (5  ภาคเรียน) ฉบับจริง  จากสถานศึกษา  พรอมสําเนา  1  ฉบับ   

                                (รับรองสําเนาถูกตอง)      

1.2 ใบรายงานผลการศึกษา  (TRANSCRIPT) หรือใบ  รบ.  ระดับอนุปริญญา  ปวส. (3 ภาคเรียน) หรือ

เทียบเทา  สําหรับผูสอบไดในระดับปริญญาตรี 4 ป (หลักสูตรเทียบโอน)  และระดับปริญญาตรี 2 ป 

(หลังอนุปริญญา)  ฉบับจริง  หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา  พรอมสําเนา 1 ฉบับ   (รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

1.3 สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน  พรอมฉบับถายเอกสาร  1  ฉบับ  (รับรองสําเนาถูกตอง) 

1.4 บัตรประจําตัวประชาชน  พรอมฉบับถายเอกสาร  2  ฉบับ  (รับรองสําเนาถูกตอง) 

1.5 บัตรประจําตัวประชาชนของบิดาและมารดา    1  ฉบับ  (รับรองสําเนาถูกตอง) 

1.6 รูปถายขนาด  1 นิ้ว  จํานวน  1  รูป  (สวมชุดเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)   

1.7 หลักฐานอ่ืน ๆ  (ถามี)  เชน  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  ( ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลปจจุบัน  

 ไมตรงกับชื่อ – สกุลในใบแสดงคุณวุฒิ ) ฉบับถายเอกสาร  1 ฉบับ  (รับรองสําเนาถูกตอง) 

1.8 เงินคาธรรมเนียม  โดยจําแนกเปน  (ตองชําระเงินคาธรรมเนียม  1,500  บาท  และคาลงทะเบียนตาม

หลักสูตรที่สมัครเรียนในวันรายงานตัว) 

1.8.1  คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา  500 บาท 

1.8.2  คาประกันสิ่งของเสียหาย  700 บาท 

1.8.3  คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษา  50 บาท 

1.8.4  คาคูมือนักศึกษา   250 บาท 

1.9  เงินคาลงทะเบียนเรียน  ดังนี้ 

1.9.1  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  เหมาจายภาคเรียนละ    6,500   บาท 

1.9.2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)   เหมาจายภาคเรียนละ    6,500   บาท 

1.9.3  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)   เหมาจายภาคเรียนละ    6,500   บาท 

1.9.4  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)   เหมาจายภาคเรียนละ    6,500   บาท 

1.9.5  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)  เหมาจายภาคเรียนละ    6,500   บาท 
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        1.9.6   หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)  เหมาจายภาคเรียนละ    6,500   บาท 

        1.9.7    หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) เหมาจายภาคเรียนละ     6,500   บาท 

              1.9.8    หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)  เหมาจายภาคเรียนละ    6,500   บาท 

        1.9.9   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)  เหมาจายภาคเรียนละ    6,500   บาท 

        1.9.10 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ)    เหมาจายภาคเรียนละ    6,500   บาท  

        1.9.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  เหมาจายภาคเรียนละ    7,500   บาท 

        1.9.12 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)    เหมาจายภาคเรียนละ    7,500   บาท 

           

   ประกาศ   ณ   วันที่    29   มกราคม  พ.ศ.  2559 
 

 

 

 

                                                                                         (ผูชวยศาสตราจารยปรีชา    ธรรมวินทร) 

                                                         รองอธิการบด ี   ปฏิบัติราชการแทน 

                                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

คณะววทยาการจจดการ

ภาคปกตว  ปป การศศกษา 2559

ประเภท (สอบคจดเลลอกรอบทจทวไป)

รายชลทอผผผมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเปป นนจกศศกษา

บรวหารธธรกวจ(แขนงคอมพววเตอรรธธรกวจ) บธ.บ. 4 ปป (เทปยบโอน)

 .00
1 นางสาวปลายฟฟ า   โทรรตนน591810023

2 นางสาวสลรกจจตร  พานศรร591810025

3 นายจจรายย   ภจรมยนการ591810033

4 นางสาวปนรดดา  พรหมภา591810052

5 นายผดยงศรกดจด   ชรยสยระ591810059

6 นายวรชระ  ศรรโยหะ591810062

7 นางสาวนจศาชล  ดอกสร591810071

8 นายพงศกร  กายราช591810107

9 นายสมจทธจนรนทน  มรเพรยร591810118

10 นางสาวสยธจดา  ศรรหาตา591810162

11 นางสาวสยดารรตนน  พลกลฟา591810165

5. ใหผผผผทปทมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเวปบไซตรกรอกประวจตวรายงานตจว ทปท http://admission.snru.ac.th

4. รายชลทอเรปยงลลาดจบจากรหจสผผผสมจครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทปทมปสวทธวธรายงานตจวเตรปยมเอกสารรายงานตจว และเงวนคคารายงานตจว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทปทไมคมารายงานตจวตามวจนและเวลาดจงกลคาวจะถลอวคาสละสวทธวธ

1. ใหผผผผทปทมปรายชลทอตามประกาศขผางตผนมารายงานตจว ในวจนทปท 25 กธมภาพจนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตธ

      ณ หอประชธมมหาวชวราลงกรณ

6. ผผผสมจครหลจกสผตร 4 ปป เทปยบโอน และ 2 ปป หลจงอนธปรวญญา ทปทชลาระเงวนแลผวแตคไมคมปรายชลทอใหผนลาใบเสรปจทปทชลาระเงวนมายลทน

     ทปทสลานจกสคงเสรวมววชาการและงานทะเบปยน หรลอ สค งแฟกซรมาทปทเบอรร  042-970025
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ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

คณะววทยาการจจดการ

ภาคปกตว  ปป การศศกษา 2559

ประเภท (สอบคจดเลลอกรอบทจทวไป)

รายชลทอผผผมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเปป นนจกศศกษา

บรวหารธธรกวจ(การจจดการทจทวไป) บธ.บ. 4 ปป (เทปยบโอน)

 .00
1 นางสาวฐจตจยา  แกฟวนาง591810030

2 นางสาวสยธจดา  แสนหหม591810078

3 นางสาวสยภาวดร  ปาทะวงคน591810079

4 นางสาวดาวฤดร  สาสม591810080

5 นางสาวจยฑามาศ  เรรยมแสน591810081

6 นางสาวชไมพร  นฟอยโสมศรร591810082

7 นางสาวปรรยานยช  ศรรทจน591810084

8 นายกกาชรย  จรนทามร591810091

9 นางสาวจยรรพร  เพพชรนวจเศษ591810092

10 นางสาวภรทธจราภรณน  ฤทธจธรรม591810093

11 นางสาวลลจตา  อจนหนอง591810108

12 นางสาวอรอยมา    สยขเกจด591810109

13 นางสาวศศจประภา  จาเพราช591810110

14 นางสาววราภรณน  เหมมอนเหลา591810125

15 นางสาวนกนาฝน  สาระทะ591810127

16 นางสาวชฎาพร  ดาบพลหาร591810128

17 นางสาวกานตนปรจยา  ธจโนชรย591810132

18 นางสาวอนงคนนจด  ภหมจศรร591810133

19 นางสาวพจมลวรรณ  มาตราช591810134

20 นางสาวกาญจนา  แผงนาวรรณ591810135

21 นางสาววรรณวจษา  ทองบยญธาตย591810144

22 นางสาวภควดร  ปราบจรนทะ591810154

23 นางสาวสยรรสวดร  การยณ591810158
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ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

คณะววทยาการจจดการ

ภาคปกตว  ปป การศศกษา 2559

ประเภท (สอบคจดเลลอกรอบทจทวไป)

รายชลทอผผผมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเปป นนจกศศกษา

บรวหารธธรกวจ(การจจดการทจทวไป) บธ.บ. 4 ปป (เทปยบโอน)

5. ใหผผผผทปทมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเวปบไซตรกรอกประวจตวรายงานตจว ทปท http://admission.snru.ac.th

4. รายชลทอเรปยงลลาดจบจากรหจสผผผสมจครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทปทมปสวทธวธรายงานตจวเตรปยมเอกสารรายงานตจว และเงวนคคารายงานตจว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทปทไมคมารายงานตจวตามวจนและเวลาดจงกลคาวจะถลอวคาสละสวทธวธ

1. ใหผผผผทปทมปรายชลทอตามประกาศขผางตผนมารายงานตจว ในวจนทปท 25 กธมภาพจนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตธ

      ณ หอประชธมมหาวชวราลงกรณ

6. ผผผสมจครหลจกสผตร 4 ปป เทปยบโอน และ 2 ปป หลจงอนธปรวญญา ทปทชลาระเงวนแลผวแตคไมคมปรายชลทอใหผนลาใบเสรปจทปทชลาระเงวนมายลทน

     ทปทสลานจกสคงเสรวมววชาการและงานทะเบปยน หรลอ สค งแฟกซรมาทปทเบอรร  042-970025

3



ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

คณะววทยาการจจดการ

ภาคปกตว  ปป การศศกษา 2559

ประเภท (สอบคจดเลลอกรอบทจทวไป)

รายชลทอผผผมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเปป นนจกศศกษา

การบจญชป บช.บ. 4 ปป (เทปยบโอน)

 .00
1 นางสาวศยภนจดา  ทาวะลยน591810001

2 นางสาวธรญญารรตนน  พรมพจนจจ591810006

3 นางสาวแสงระวร  แฮนหลยน591810007

4 นางสาวสยธจดา  บยญชจต591810011

5 นางสาวปณจดา  อรกษาสอน591810012

6 นางสาวฐจตาภรณน  ผยยสย591810013

7 นางสาวภรชรพร  ละครทฟาว591810015

8 นางสาวสยทธจตา  หนนนงค กามร591810016

9 นางสาวนจภาวรรร  แกฟวสววาง591810018

10 นางสาวเอมนองฟฟ า  สยมรงคะ591810019

11 นางสาวสยภาพร  โกสจงหน591810022

12 นางสาวอรอยมา  ไพเรมองโสม591810027

13 นางสาวกมลวรรณ  จหงวงษนสยข591810040

14 นางสาวสยวนรนทน  ใจเดพด591810041

15 นางสาวอรญชณา   อจนทวงคน591810042

16 นางสาวนารรรรตนน  มหลมร591810043

17 นางสาวกนกวรรณ  สยทธจศรกดจด591810044

18 นางสาวอยบล  เจจงชรยภหมจ591810045

19 นางสาวอรจฉรา  ทองโคตร591810046

20 นางสาวมจนทรนตรา  ชาลมอ591810047

21 นางสาววณรสนรนทน  ยางธจสาร591810048

22 นางสาวสยพรตรา  หลฟาพรหม591810054

23 นายวจสจทธจด   บยสดร591810055

24 นางสาวนกนาทจพยน  บยปผาชาตจ591810056

25 นางสาวภรทรวดร  องอาจ591810057

26 นางสาวทราภรณน  สววางภพ591810058
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ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

คณะววทยาการจจดการ

ภาคปกตว  ปป การศศกษา 2559

ประเภท (สอบคจดเลลอกรอบทจทวไป)

รายชลทอผผผมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเปป นนจกศศกษา

การบจญชป บช.บ. 4 ปป (เทปยบโอน)

27 นางสาวอรอนงคน  เมมองโคตร591810066

28 นางสาวชมนนจจต  ใสศรรทธา591810069

29 นางสาวสยกรญญา  บยระวงคน591810074

30 นางสาววจชยดา  มรนนแกวน591810075

31 นางสาวเมธจกา  นจละปะกะ591810083

32 นางสาวพจมประภา  จรนทะปรญญา591810085

33 นางสาวกมลวรรณ  แพงคกาดร591810086

34 นายณรฐพล  มาตราช591810087

35 นางสาวพรชฎา  ปานรรกษา591810088

36 นางสาวปรรยาพร  สยรจย รนตน591810089

37 นางสาวสยพรรณร  ค กาโสมศรร591810090

38 นายจรกกฤษ  พลกลฟา591810097

39 นางสาวจจนตนา  ไตรวงคนย ฟอย591810099

40 นางสาววจลรยพร  อจนธจโคตร591810100

41 นางสาวอมจตตรา  ดงภหยาว591810101

42 นางสาวระพรพร  แสนภหวา591810102

43 นางสาวศศจมา  พรนเพรยง591810104

44 นางสาวปจ ยะนยช  ประกจนง591810105

45 นางสาวจารยมาฎ  พรมโส591810112

46 นางสาววจลาสจนร  โคตรภรกดร591810115

47 นางสาวกาญจนา  เสรยงอวอน591810116

48 นางสาวอรญชลร   ชรพมรมหล591810117

49 นางสาวนรชนจชา  วงคนกระโซว591810121

50 นางสาวมยกดารา  ศรรสยข591810123

51 นางสาวไพรจนทรน  ศรร เสรจม591810124

52 นางสาวประภรสสร  วรดร591810136

5



ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

คณะววทยาการจจดการ

ภาคปกตว  ปป การศศกษา 2559

ประเภท (สอบคจดเลลอกรอบทจทวไป)

รายชลทอผผผมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเปป นนจกศศกษา

การบจญชป บช.บ. 4 ปป (เทปยบโอน)

53 นางสาวขวรญนภา  พวอบยตรดร591810137

54 นางสาวนารรรรตนน  ชจนบยตร591810138

55 นางสาวอรอยมา  นรสาร591810139

56 นางสาวธนาภรณน  สายสร591810140

57 นางสาวสยวรรณา  ไหลอยดร591810141

58 นางสาวปรทมา  กยหนะ591810145

59 นางสาวเบญจมาศ  โพธจด ศจรจ591810150

60 นางสาวธนาพร  แสนสามารถ591810152

61 นางสาวอรชา  เลจศสงคราม591810159

62 นางสาวสยรรมาศ  อยดมญาตจ591810166

63 นางสาวเกตวดร  โคตรวจชรย591810168

64 นางสาวฉรตรศจรา  ไกรษรวงคน591810169

65 นางสาวสาวจตรร   แสนบรรดจษฐน591810170

66 นางสาวพรชรร   โคตรวจชา591810171

67 นางสาวจรรสศรร   ขรนตจยห591810172

68 นางสาวอรจสา  สจงหนพรมมา591810173

69 นางสาวอาภาพร  เสลาด591810174

70 นางสาวอรสา  กาฬแสง591810178

71 นางสาววจไลวรรณ  บยตรจรนทรน591810179

72 นางสาวทจพยนอรกษร  อรศวาวยฒจ591810180
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ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

คณะววทยาการจจดการ

ภาคปกตว  ปป การศศกษา 2559

ประเภท (สอบคจดเลลอกรอบทจทวไป)

รายชลทอผผผมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเปป นนจกศศกษา

การบจญชป บช.บ. 4 ปป (เทปยบโอน)

5. ใหผผผผทปทมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเวปบไซตรกรอกประวจตวรายงานตจว ทปท http://admission.snru.ac.th

4. รายชลทอเรปยงลลาดจบจากรหจสผผผสมจครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทปทมปสวทธวธรายงานตจวเตรปยมเอกสารรายงานตจว และเงวนคคารายงานตจว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทปทไมคมารายงานตจวตามวจนและเวลาดจงกลคาวจะถลอวคาสละสวทธวธ

1. ใหผผผผทปทมปรายชลทอตามประกาศขผางตผนมารายงานตจว ในวจนทปท 25 กธมภาพจนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตธ

      ณ หอประชธมมหาวชวราลงกรณ

6. ผผผสมจครหลจกสผตร 4 ปป เทปยบโอน และ 2 ปป หลจงอนธปรวญญา ทปทชลาระเงวนแลผวแตคไมคมปรายชลทอใหผนลาใบเสรปจทปทชลาระเงวนมายลทน

     ทปทสลานจกสคงเสรวมววชาการและงานทะเบปยน หรลอ สค งแฟกซรมาทปทเบอรร  042-970025
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ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

คณะเทคโนโลยปอธตสาหกรรม

ภาคปกตว  ปป การศศกษา 2559

ประเภท (สอบคจดเลลอกรอบทจทวไป)

รายชลทอผผผมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเปป นนจกศศกษา

เทคโนโลยปไฟฟผ าและอวเลปกทรอนวกสร (แขนงเทคโนโลยปไฟฟผ า) ทล.บ. 2 ปป (หลจงอนธปรวญญา)

 .00
1 นายอนจว รฒนน  พรหมสาขา ณ สกลนคร591810032

2 นายขวรญชรย  โพธจด ขาว591810036

3 นายกจตจกร  จรนทาพรม591810061

4 นายพนรส  ไชยวงศนคต591810068

5 นายพจสจทธจด   นาคสวรสดจด591810072

6 นายธรระ  ชยมปลา591810073

7 นายอดจศร  ไพคกานาม591810098

8 นายวจทยา   ชาดรกรณน591810157

9 นายธรระวรฒนน  รหปงาม591810160

10 นายทศพร  มรบยตร591810161

5. ใหผผผผทปทมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเวปบไซตรกรอกประวจตวรายงานตจว ทปท http://admission.snru.ac.th

4. รายชลทอเรปยงลลาดจบจากรหจสผผผสมจครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทปทมปสวทธวธรายงานตจวเตรปยมเอกสารรายงานตจว และเงวนคคารายงานตจว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทปทไมคมารายงานตจวตามวจนและเวลาดจงกลคาวจะถลอวคาสละสวทธวธ

1. ใหผผผผทปทมปรายชลทอตามประกาศขผางตผนมารายงานตจว ในวจนทปท 25 กธมภาพจนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตธ

      ณ หอประชธมมหาวชวราลงกรณ

6. ผผผสมจครหลจกสผตร 4 ปป เทปยบโอน และ 2 ปป หลจงอนธปรวญญา ทปทชลาระเงวนแลผวแตคไมคมปรายชลทอใหผนลาใบเสรปจทปทชลาระเงวนมายลทน

     ทปทสลานจกสคงเสรวมววชาการและงานทะเบปยน หรลอ สค งแฟกซรมาทปทเบอรร  042-970025
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ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

คณะเทคโนโลยปอธตสาหกรรม

ภาคปกตว  ปป การศศกษา 2559

ประเภท (สอบคจดเลลอกรอบทจทวไป)

รายชลทอผผผมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเปป นนจกศศกษา

เทคโนโลยปไฟฟผ าและอวเลปกทรอนวกสร (แขนงเทคโนโลยปอวเลปกทรอนวกสร ) ทล.บ. 2 ปป (หลจงอนธปรวญญา)

 .00
1 นายพรนธนทวร  เครมอทองศรร591810063

2 นายศตวรรษ  โถดาสา591810129

3 นายวราวยฒจ  จรนดาวรน591810156

5. ใหผผผผทปทมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเวปบไซตรกรอกประวจตวรายงานตจว ทปท http://admission.snru.ac.th

4. รายชลทอเรปยงลลาดจบจากรหจสผผผสมจครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทปทมปสวทธวธรายงานตจวเตรปยมเอกสารรายงานตจว และเงวนคคารายงานตจว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทปทไมคมารายงานตจวตามวจนและเวลาดจงกลคาวจะถลอวคาสละสวทธวธ

1. ใหผผผผทปทมปรายชลทอตามประกาศขผางตผนมารายงานตจว ในวจนทปท 25 กธมภาพจนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตธ

      ณ หอประชธมมหาวชวราลงกรณ

6. ผผผสมจครหลจกสผตร 4 ปป เทปยบโอน และ 2 ปป หลจงอนธปรวญญา ทปทชลาระเงวนแลผวแตคไมคมปรายชลทอใหผนลาใบเสรปจทปทชลาระเงวนมายลทน

     ทปทสลานจกสคงเสรวมววชาการและงานทะเบปยน หรลอ สค งแฟกซรมาทปทเบอรร  042-970025
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ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

คณะเทคโนโลยปอธตสาหกรรม

ภาคปกตว  ปป การศศกษา 2559

ประเภท (สอบคจดเลลอกรอบทจทวไป)

รายชลทอผผผมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเปป นนจกศศกษา

เทคโนโลยปเครลทองกลและเทคโนโลยปการผลวต(แขนงเทคโนโลยปเครลทองกล) ทล.บ. 4 ปป (เทปยบโอน)

 .00
1 นายวสรนตน  เกษมศจลปน591810096

2 นายจจรายยทธ  นากรณน591810113

3 นายศรยตจ  เจรยมแพ591810119

5. ใหผผผผทปทมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเวปบไซตรกรอกประวจตวรายงานตจว ทปท http://admission.snru.ac.th

4. รายชลทอเรปยงลลาดจบจากรหจสผผผสมจครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทปทมปสวทธวธรายงานตจวเตรปยมเอกสารรายงานตจว และเงวนคคารายงานตจว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทปทไมคมารายงานตจวตามวจนและเวลาดจงกลคาวจะถลอวคาสละสวทธวธ

1. ใหผผผผทปทมปรายชลทอตามประกาศขผางตผนมารายงานตจว ในวจนทปท 25 กธมภาพจนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตธ

      ณ หอประชธมมหาวชวราลงกรณ

6. ผผผสมจครหลจกสผตร 4 ปป เทปยบโอน และ 2 ปป หลจงอนธปรวญญา ทปทชลาระเงวนแลผวแตคไมคมปรายชลทอใหผนลาใบเสรปจทปทชลาระเงวนมายลทน

     ทปทสลานจกสคงเสรวมววชาการและงานทะเบปยน หรลอ สค งแฟกซรมาทปทเบอรร  042-970025
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ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

คณะเทคโนโลยปอธตสาหกรรม

ภาคปกตว  ปป การศศกษา 2559

ประเภท (สอบคจดเลลอกรอบทจทวไป)

รายชลทอผผผมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเปป นนจกศศกษา

เทคโนโลยปเครลทองกลและเทคโนโลยปการผลวต(แขนงเทคโนโลยปการผลวต) ทล.บ. 4 ปป (เทปยบโอน)

 .00
1 นายธนทรรพยน  วงศนสรดา591810077

2 นายอรรถพงษน  พจมพนพงษน591810143

3 นายกฤษฎา  แกฟวมะ591810147

5. ใหผผผผทปทมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเวปบไซตรกรอกประวจตวรายงานตจว ทปท http://admission.snru.ac.th

4. รายชลทอเรปยงลลาดจบจากรหจสผผผสมจครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทปทมปสวทธวธรายงานตจวเตรปยมเอกสารรายงานตจว และเงวนคคารายงานตจว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทปทไมคมารายงานตจวตามวจนและเวลาดจงกลคาวจะถลอวคาสละสวทธวธ

1. ใหผผผผทปทมปรายชลทอตามประกาศขผางตผนมารายงานตจว ในวจนทปท 25 กธมภาพจนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตธ

      ณ หอประชธมมหาวชวราลงกรณ

6. ผผผสมจครหลจกสผตร 4 ปป เทปยบโอน และ 2 ปป หลจงอนธปรวญญา ทปทชลาระเงวนแลผวแตคไมคมปรายชลทอใหผนลาใบเสรปจทปทชลาระเงวนมายลทน

     ทปทสลานจกสคงเสรวมววชาการและงานทะเบปยน หรลอ สค งแฟกซรมาทปทเบอรร  042-970025
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ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

คณะเทคโนโลยปอธตสาหกรรม

ภาคปกตว  ปป การศศกษา 2559

ประเภท (สอบคจดเลลอกรอบทจทวไป)

รายชลทอผผผมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเปป นนจกศศกษา

เทคโนโลยปกคอสรผางและเทคโนโลยปสถาปจตยกรรม(แขนงเทคโนโลยปกคอสรผาง) ทล.บ. 4 ปป (เทปยบโอน)

 .00
1 นายเกรยรตจศรกดจด   ปหดวงรรมยน591810076

2 นางสาวกรงสดาล  สยรจยะภา591810106

3 นางสาวภจญญาพรชญน  อยทโท591810163

5. ใหผผผผทปทมปสวทธวธรายงานตจวเขผาเวปบไซตรกรอกประวจตวรายงานตจว ทปท http://admission.snru.ac.th

4. รายชลทอเรปยงลลาดจบจากรหจสผผผสมจครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทปทมปสวทธวธรายงานตจวเตรปยมเอกสารรายงานตจว และเงวนคคารายงานตจว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทปทไมคมารายงานตจวตามวจนและเวลาดจงกลคาวจะถลอวคาสละสวทธวธ

1. ใหผผผผทปทมปรายชลทอตามประกาศขผางตผนมารายงานตจว ในวจนทปท 25 กธมภาพจนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตธ

      ณ หอประชธมมหาวชวราลงกรณ

6. ผผผสมจครหลจกสผตร 4 ปป เทปยบโอน และ 2 ปป หลจงอนธปรวญญา ทปทชลาระเงวนแลผวแตคไมคมปรายชลทอใหผนลาใบเสรปจทปทชลาระเงวนมายลทน

     ทปทสลานจกสคงเสรวมววชาการและงานทะเบปยน หรลอ สค งแฟกซรมาทปทเบอรร  042-970025
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