
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 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาเคมม  วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

 .00
1 นายภาณณพงศศ  อณระภา591710034

2 นางสาวจจราภา  ประภะวะนนง591710154

3 นางสาวณนฐกาญจนศ  ขรรคศบา591710344

4 นางสาวสณชานนนทศ  พลโลก591710511

5 นางสาวเบญจมาศ  ดดางเกษษ591710762

6 นางสาวมารจกา  ภภยาทจพยศ591710849

7 นางสาววรนญญา  เกตณไพบภลยศ591710938

8 นายณนฐพงศศ  ว นฒนะ591711050

9 นางสาวเพพญสณภา  นนงตะลา591711219

10 นายฉนตรมงคล  ฮนงชนย591711493

11 นายตณลาการ  ดาทณมทา591711501

12 นางสาวอนญญารนตนศ  จนนทะวงษา591711636

13 นางสาววรรณฤดษ  มานนนทษ591711723

14 นางสาวกาญจนา  ธจละโคตร591711796

15 นางสาวพจมพศลนดดา  ศรษบณญเมมอง591711797

16 นางสาวณนฐนรษ   แสนสณมา591712318

17 นางสาวเบญจวรรณ  นาพจลา591712342

18 นายนนนทกร  ภภดษทจพยศ591712356

19 นางสาวมนทนา  บณญสมยา591712404

20 นายธจตจวณฒจ  ค คาบณญเกจด591712537

21 นายคฑาวณธ  ยจยมแย ยม591712542

22 นางสาวจจราพร  แสนสณรจวงคศ591712574

23 นายปจ ยะนนท  ใครบณตร591712600

24 นางสาวพนฒนกจจ  วรรณขาว591712789

25 นางสาววรจยา   ชาจณหลนน591712882

26 นางสาวอทจตยา  ขวาธจจนกร591713035
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาเคมม  วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

27 นางสาวจณฬาพร  เพษยตนวผภ ย591713107

28 นางสาวเบญจมาศ  ชาตจโสม591713242

29 นางสาวกนลยกร  พจมมา591713250

30 นางสาวมณษนจตยศ  ธนะคคาดษ591713695

31 นางสาวเกศวรางคศ  สจงหศงอย591713748

32 นางสาวเจนจจรา  ตาปราบ591713982

33 นางสาวเดมอนเพพญ  ไตรรจนทรศ591714105

34 นางสาววจภาวรรณ  สณรจยะฝด าย591714350

35 นางสาวฐจตจมา  ค คาแกยว591714525

36 นางสาววรยา  บณตรศรษ591714585

37 นางสาวกมลทจพยศ  ราชคคา591714645

38 นายอานาราช  กจลาวจต591714671

39 นางสาวอรญา  เมฆตนยง591714827

40 นายกฤษดา  เทษทยงธรรม591714850

41 นางสาวสณชานนนทศ  ศณกลรนตนศ591715085

42 นางสาวดอกแกยว  นาเคน591715097

43 นางสาวแกยวตา  ดอนปามษ591715144

44 นายจจรพนนธศ  เสษยงเพราะ591715269

45 นางสาวมนลลจกา  หดอหณ ยมดษ591715282

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาชมววสทยา  วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

 .00
1 นางสาวนนนทพร  คคาพะโคตร591710025

2 นางสาวปรารถนา  ไตรพจษ591710085

3 นางสาวรนชฎาภรณศ  ไชยภนกดษ591710148

4 นางสาวอรอมล  เบพญจพรรณ591710302

5 นางสาวอรวรรณ  มงคล591710325

6 นางสาวเมธจนษ  ศรษพณทธา591710427

7 นางสาวภนทรวรรณ  โมระดา591710514

8 นางสาวจารณวรรณ  อณปพงษศ591710530

9 นางสาวศจรจรนตนศ  สวนสดจด ศรษ591710531

10 นายอมรเลจศ  ศรษษะ591710648

11 นายณรงคศฤทธจด   ชมทนตา591710949

12 นางสาวจารณวรรณ   พรมคคา591711122

13 นางสาวพรพนา  จวงศรษ591711200

14 นางสาวบณญนนดดา  พนนธศจ คาปา591711300

15 นางสาวสณจจตรา  ทองใครย591711372

16 นายชนวษรศ  ชภฉนฏฐะ591711390

17 นางสาวจารณวรรณ  หอมจนนทรศ591711496

18 นางสาวพรมพร  พรมพลาศรษ591711596

19 นางสาวจจรนนนทศ  บณพศจรจ591711605

20 นางสาวภจญญาพนชญศ  ค คาเหพน591711708

21 นายศตวรรษ  ชณมปลา591711710

22 นางสาวฐจตาวษรศ  รนตนพนนธณศ591711781

23 นางสาวปจ ยะนณช  เชษยงขวาง591711795

24 นางสาววจรารนตนศ  เพพงเวลณน591711828

25 นางสาวเนตรนรจนทรศ  วงศศกาฬสจนธณศ591711878

26 นางสาวปภาวษ  เทษทยงวงษศ591711947
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาชมววสทยา  วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

27 นางสาวกณลยา  เมมองมณง591712003

28 นางสาวศจขรจนธาร  เปรยะรนตนศ591712039

29 นางสาวปจ ยวรรณ  ผ นนผดอน591712103

30 นางสาวจณฬารนตนศ  กลนยวกระโทก591712261

31 นางสาวแคทรจน  ชาภภมษ591712350

32 นางสาวอรวรรณ  เสนจนนตะ591712599

33 นางสาวยณพารนตนศ  สษแกยว591712807

34 นางสาวจณฑามาศ  ชนยสจทธจด591712892

35 นายวจชนยชจต  ตดออคานาจ591713038

36 นายกณศลชนย  บณพศจรจ591713325

37 นายธษรศนกดจด   อจนทรศรนกษา591713435

38 นางสาวกนกพร  เจรจญชนย591713510

39 นางสาวนภารนตนศ  เนตรวงคศค คา591713543

40 นายอนณว นฒนศ  แกยวดวงดษ591713563

41 นางสาวกนญญาวษรศ  วงศศกาฬสจนธณศ591713649

42 นางสาวนจตยา  ศรษสรยอย591713668

43 นางสาวนจธจพร  ทณมกจจจะ591713712

44 นางสาวฐจตจรนตนศ  ศรษลาศนกดจด591713740

45 นางสาวสณมจตตา  นาดษ591713802

46 นางสาวเอเชษย  โฮมปด า591713900

47 นางสาวปนญญาภรณศ  บดอหจน591714093

48 นางสาวมณทจตา  พจมสาร591714141

49 นางสาวศจรจลนกษณศ  พดอสาร591714194

50 นางสาวพรวดษ  ภภเงจน591714195

51 นางสาวชลจดา  กณลวงคศ591714316

52 นางสาวเจนจจรา  สณกกระจดาง591714337
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาชมววสทยา  วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

53 นางสาวเพชรนจดา  ค คามณงคณณ591714359

54 นายวจษณณ  สณตจ591714402

55 นางสาวณนชฌา  มานะสาร591714501

56 นางสาวบณญยศญาพร  แสงใส591714544

57 นางสาวศณลษพร  ศจรจปรณ591714670

58 นางสาวณจชากร  ศรษหาเศษ591714845

59 นางสาวศจรจลนกษณศ  ฮาดธจบาล591715008

60 นางสาวกาญจนาพร  เหลาแตว591715009

61 นางสาวเอมยออารษยศ  ทองภภ591715081

62 นางสาวพจจจตรา  โสมสจทธจด591715188

63 นางสาวสณพนตรา  อจนธจแสง591715233

64 นางสาวนคยาฝน  ชาชนย591715281

65 นายจรนญ  ศรษนณกภล591715289

66 นายสณทธจพงษศ  อณปพงษศ591715348

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาฟส สสกสร   วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

 .00
1 นางสาวปานตา  โพนทองถจทน591710145

2 นายบรจว นตร  เตษยงชนย591710320

3 นางสาวรนตตจกาล  สษดาแกยว591710326

4 นายเทพปนญญา  ชณมภภแสง591710827

5 นายธนโชตจ  สวดางชาตจ591710978

6 นายเกษยรตจชนย  แสนไชย591710994

7 นางสาวนรจศรา  ไชยผา591711215

8 นางสาวจามจณรษ   ศนกดจวงศศ591711657

9 นางสาวเจนจจรา  ใจกวยาง591711666

10 นางสาวสใบทจพยศ  เหลาพรม591711868

11 นายอลงกรณศ  พลราชม591711940

12 นายวรพล  พรมแผง591712018

13 นายศรเทพ  รนงระรมทน591712046

14 นายเทพพจทนกษศ  สณวรรณราช591712057

15 นายนฤปนาถ  หาญชณยชาย591712082

16 นายพจชาภพ  ลาจยอย591712358

17 นายอนครเดช  จนนฤาชนย591712373

18 นางสาวพนนธจตรา  นาภภวงคศ591712457

19 นางสาววจจจตรา  สณรจนทะ591712797

20 นางสาวพณธจตา  ไพรจจตร591712865

21 นางสาวพรสณดา  อจนทรวนง591713000

22 นางสาวกฤตจยา  ชภรนตนศ591713141

23 นางสาววจระสา  โคตรภภ591713326

24 นายนรปราชญศ  บณพศจรจ591713480

25 นายศจรจว นฒนศ  คคาศรษพล591713721

26 นายคณณานนตศ  ยาทองไชย591713732
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาฟส สสกสร   วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

27 นายชยานนนทศ  วารษยศ591713769

28 นางสาวเสาวลนกษณศ  เหมมอดอดทน591714048

29 นางสาวอนจฉสณดา  พจนา591714099

30 นายบณรนนนทศ  แสงสวดาง591714157

31 นางสาวปภนสสร  มาลษลนย591714401

32 นางสาวจจราภรณศ  ปากดษ591714487

33 นายพงศศณนฐ  หลยาสณพรม591714500

34 นางสาวพรสณดา  เมษา591714527

35 นางสาวสจรจรนตนศ  กงซณย591714598

36 นายธวนชชนย  เงจนนาม591714622

37 นางสาวมลจวรรณ  เจนการคยา591714644

38 นางสาวณนฐกณล  พจมพาเลษย591715061

39 นายปรกรณศ  ลษทนทา591715193

40 นายกฤษณะ  สกณลเตพม591715396

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาคณสตศาสตรร   วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

 .00
1 นางสาวกรรณจการศ  ปนย นบคารณงสณข591710157

2 นางสาวอนกษราภนค  ชมชายผล591710240

3 นางสาวฑจพรนตนศ  พจพนฒนศอนณกภล591710263

4 นางสาวศณภรนตนศ  ชรจนทรศ591710788

5 นายชญานนทศ  หงษศสษลา591710834

6 นางสาวบวรลนกษณศ  นาคประนจน591710929

7 นางสาวศรนญญา  แสนโสม591711062

8 นางสาวสณภาวดษ  พรหมพจทนกษศกณล591711117

9 นางสาวจจราวรรณ  ชมทอง591711148

10 นางสาววรรณพร  อจนธจเสน591711165

11 นางสาวฐจตจพร  จนนสษ591711173

12 นางสาวอณลนยพร  ฝอยทอง591711216

13 นางสาวธนญญารนตนศ  เสารศทอง591711243

14 นางสาวสณกนญญา  โชตะสษ591711248

15 นางสาวกณลสตรษ   สอนไชยา591711458

16 นางสาววรรณา  สณระชน591711812

17 นางสาวนณชนารถ  พนนธณศศจลา591711845

18 นางสาวอาภาพร  เกตณเนษยม591712123

19 นางสาววารษ   จนกษณมาตร591712135

20 นายนนนทวนฒนศ  เทษยนศรษ591712251

21 นายกจตตจพงษศ  โพธจด พรม591712480

22 นางสาวครองขวนญ  พาผล591712657

23 นางสาวจณฑามาศ  มดองโพธจด591712744

24 นางสาวอนญชญา  กองธรรม591712757

25 นางสาวศรณตา  นามเสารศ591712812

26 นายณนฐภนทร  ผดองกมล591712835
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาคณสตศาสตรร   วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

27 นายศรายณธ  จจตจนกรศ591712840

28 นางสาวกณลณนฐ  กลยนษยศ591712900

29 นางสาวอจงฟย า  สคาราญ591712906

30 นางสาวสณดารนตนศ  ภจญโญ591712945

31 นางสาวสณวนนนทศ  ไชยเชษฐศ591713542

32 นายเอกราช  จนกรชณม591713705

33 นางสาววรากร  ชาธจพา591713746

34 นางสาวพรนภา  ภาโสม591714129

35 นางสาวสณจารษ   อจนาลา591714148

36 นางสาวอนณลนกษศ  อณปชจต591714149

37 นางสาวสจรจกร  แสงโยธา591714235

38 นางสาวกานตจมา  โคระถา591714236

39 นายภาณณวจชญศ  ศรษแกยว591714369

40 นางสาววจภารนตนศ  บณพศจรจ591714387

41 นางสาวศจรจวจมล  ศรษโสภา591714406

42 นางสาวรณดงนภา  นจลขลนง591714636

43 นางสาวกณลวดษ  แกยวมณงคณณ591714764

44 นายศรนณยศ  กนลยาเขษยว591714844

45 นายนพรนตนศ  พดอชมภภ591714955

46 นางสาวจรจดา  บณญชาญ591714981

47 นางสาววาสนา  ศจรจ เพชร591715033

48 นายสณพจนศ  โพธจด พร591715113

49 นางสาวอรวษ  นยอยโสมศรษ591715410

50 นายรนชนาถ  ตณนา591715481
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาคณสตศาสตรร   วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาวสทยาการคอมพสวเตอรร   วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

 .00
1 นายชนชวาล  ไกรวจชนย591710103

2 นางสาวชลธจชา  วดองไว591710268

3 นางสาวอารดา  สณวรรณโพธจด ศรษ591710317

4 นางสาวนภนสกร  พจมพศพงษศ591710376

5 นายวษระพล  กงนะ591710709

6 นางสาวอภจญญา  ชมภภบาง591710840

7 นายเมษา  บณราณเหลดา591710841

8 นายเดชาธร  พลราชม591710909

9 นางสาวนนถธศฐนนนทศ  กยอนอจนทรศ591710965

10 นายกรภนทร  ดวงสณภา591710971

11 นางสาวศจวจมล  มาระนอ591711154

12 นางสาวอนจตยา  ไพคคานาม591711274

13 นายสณสจนธร  ทองงา591711296

14 นางสาวศจรจรนตนศ  กณลวงษศ591711394

15 นายพนฒนะ  ฉจมงาม591711495

16 นางสาวสณนจตา  เพษยลาดไหล591711498

17 นางสาวกนลยาณษ  สณวรรณมาโจ591711564

18 นางสาวอาทจตา  ตยนสวรรคศ591711646

19 นายเจษฎา  อยวนไตร591711848

20 นายจษระวณฒจ  ธจราชรนกษศ591712021

21 นายสจทธจพร  พรหมบณรมยศ591712029

22 นางสาวจจราวรรณ  เพพงสษแสง591712049

23 นายจจรพนฒนศ  ตะโพธจด591712070

24 นายณรงคศศนกดจด   ทองสวดาง591712117

25 นางสาวจณฑารนตนศ  กาญจนานณรนกษศ591712126

26 นายพงศกร  ทองอนนตนง591712360
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาวสทยาการคอมพสวเตอรร   วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

27 นางสาวปวษนา  ว นนดษ591712517

28 นางสาวจจดาภา  เพพงสวดาง591712746

29 นายสโลธร  วะระกะ591712836

30 นายภาณณพงศศ  หลยาจนนทะ591712841

31 นายปฏจภาณ  อจนธจบาล591712988

32 นายปณจธาน   เสนานาค591713005

33 นายปรจว นตร  ขนนนดยวง591713042

34 นายภาณณว นฒนศ  ราชคคา591713126

35 นายชภทจตยศ  วจชาทจตยศ591713157

36 นายบรจพนฒนศ  อจนานนนทศ591713208

37 นายคมเพชร  พยวยเปจย น591713249

38 นายกจตตจพงษศ  สณพร591713420

39 นายพภนทรนพยศ  อาบสณวรรณ591713507

40 นายธนชพล  เถมทอนแกยว591713534

41 นายกจตตจพงษศ  ใบลาน591713566

42 นายพนฒนพงศศ  ศรษภภมษ591713680

43 นายธษรเจต  สายธนภ591713770

44 นายวนนเฉลจม  หลยาพรหม591713889

45 นายปนญญา  มภลเพพญ591713978

46 นายณนฐพงคศ  วงคศว นนดษ591714308

47 นางสาวภนสสร  แสงวงศศ591714455

48 นายปนฐวษ  ศรษสณนนทศ591714573

49 นายสณรวจทยศ  อจนทรสจทธจด591714841

50 นายศรนนยศ  ศรษโยธา591714919

51 นายกจตตจพงศศ  มะเสนนย591714940

52 นายกฤษณพล  ค คาตนยงหนยา591715029
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาวสทยาการคอมพสวเตอรร   วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

53 นางสาววราภรณศ  แกยวหาวงษศ591715036

54 นางสาวนนฐกานตศ  ค คามณลคร591715066

55 นายบณญผดอง  แกยวชณมภภ591715414

56 นายพจทยณตมศ  อจนทรศตจยะ591715472

57 นายคมกรจช  จนนทรศรนกษา591715480

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาเทคโนโลยมสารสนเทศ  วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

 .00
1 นางสาวณนฐกานตศ  คชพนนธศ591710237

2 นางสาวขวนญกมล  วงมษแกยว591710667

3 นางสาวกวจสรา  อณดมฉวษ591711890

4 นายจจรเดช  อดอนคคาหลยา591712407

5 นายวนชระ  ผาอจนทรศ591712531

6 นางสาวอมรกานตศ  นามมนตรษ591712643

7 นายภนกดษ  ฉจพจมาย591713296

8 นายพษรพล  เจรจญชนยวนฒนโชตจ591713458

9 นายธนโชตจ  อจนทรศแผง591713537

10 นางสาวรนตตจกร  เสนษชนย591714145

11 นายพนฒนนนนทศ  รนตนวงคศ591714168

12 นายพงศกร  ตาบดอฮณดง591714197

13 นายกชศรนณยศ  ดวงปรษชา591714334

14 นายธษระวณฒจ  อดอนนณ ยย591714819

15 นายรนฐศาสตรศ  สษดามาตยศ591715074

16 นายกฤษดา  สรยอยเสนา591715382

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาสาธารณสชขศาสตรร   วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

 .00
1 นายธษระพงษศ  งอยผาลา591710129

2 นางสาวอรณณรณดงทจพยศ  อณดมภภธร591710158

3 นางสาวสณดารนตนศ  โคตรพรม591710159

4 นางสาวเบญญาทจพยศ  ค คาสษสณข591710245

5 นางสาวอรณโณทนย  พจพจทธภนณฑศ591710274

6 นางสาวพรพจมล  หมมทนจภม591710293

7 นางสาววรจยา  นาคบณตร591710297

8 นางสาวปนนดดา  ผาบแกยว591710301

9 นางสาวณนฐรจยา  แสนวจเศษ591710353

10 นางสาวอนจฉราพรรณ  อณปถานา591710362

11 นางสาวชลธจชา  สนพโส591710384

12 นางสาวชนนนทร  สวนดอกไมย591710387

13 นางสาววราภรณศ  สณรจยะบณตร591710414

14 นางสาวปวษณา  อจนทวงคศ591710472

15 นางสาวจจราพร  เหลาพรม591710492

16 นางสาวพณธจตา  ชดวยกลาง591710500

17 นางสาวสณดารนตนศ  เผดาพนนธศ591710608

18 นางสาวนนนทนา  ขนนอาสา591710644

19 นางสาวณนฐนรษ   สตจยศ591710660

20 นางสาวกมลกานตศ  วงษา591710670

21 นางสาวพรรณกานตศ  เหลดาทะนนทศ591710671

22 นางสาวจจราภรณศ  อรรศรษ591710691

23 นางสาวสณนนสสา  ฐานะสณ591710737

24 นายเรกสณว นน  ยะไชยศรษ591710769

25 นางสาวนคยาฝน  วงอจนตา591710871

26 นางสาวนาถยา  เหลดาถาวร591710908
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาสาธารณสชขศาสตรร   วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

27 นางสาวรณ ยงทจพยศ  อณเทนทคา591710962

28 นางสาวกนลยรนตนศ  แกยวเคน591710980

29 นางสาวจจตรลดา  วงศศมษแกยว591710984

30 นางสาวกมลวรรณ  นามพจมล591711082

31 นางสาวเนตรอนปสร  สษใส591711111

32 นายสจรจว นฒนศ  คคาวงสณข591711138

33 นางสาวธนญนาฏ  บนวรจ591711195

34 นางสาวชดอผกา  ศรษโกมลวจลาศ591711206

35 นางสาวสกาวเดมอน  พลากณล591711207

36 นางสาวกนญญาณนฐ  บณญเขพม591711310

37 นางสาววรรวจศา  คงเกจด591711380

38 นางสาวเบญญาภรณศ  จนนทรศลาภา591711422

39 นางสาวนจราวรรณ  บณญทน591711426

40 นางสาวเบญจมาศ  มณลนยอยสณ591711492

41 นางสาวชนญญานณช  อจนทวงศศ591711586

42 นางสาวนจชดา  ขดวงทจพยศ591711628

43 นางสาววจจจตรา  ค คาสณขดษ591711686

44 นางสาวสณชาดา  จ คาปาเรมอง591711703

45 นางสาวจนนทราภรณศ  ทจมประเสรจฐ591711771

46 นางสาวจรจนธร  พจมมหา591711773

47 นางสาววนนวจสาขศ  เชจดชน591711777

48 นางสาวสณภาพร  อดอนภภเขา591711778

49 นางสาวอรวรรณ  มษคณณ591711882

50 นางสาวพรนจภาพนนธศ  รนนละโคตร591711888

51 นางสาวนนนธจดา  พรมพจลาด591711891

52 นางสาวณนฐธจดา  พรมประศรษ591711893
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาสาธารณสชขศาสตรร   วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

53 นางสาวปรษยาดา  กณดวงศศแกยว591711922

54 นางสาวอนญชลษ  ลณคะราช591712008

55 นางสาวอยอมขวนญ  กณลสาร591712025

56 นายณนฐภนทร  พองพรหม591712055

57 นางสาวศยามล  เชมยอคคาจนนทรศ591712084

58 นางสาวมณทจตา  ค คาเมมอง591712182

59 นายพงศธร  พวงศรษ591712217

60 นางสาวจรนสพร  เยษทยมพลนง591712287

61 นางสาวบณษบง  แกดนมะนจตนน591712336

62 นางสาวจจราภรณศ  บณตรดยวง591712402

63 นางสาวพรนภา  พจมเภา591712521

64 นางสาวพนชรจนทรศกร  คณณบณราณ591712527

65 นายภาณณเดช  ทอนฮามแกยว591712553

66 นางสาวปจ ยนาถ  สกณลโพน591712629

67 นายบนญพจนศ  ศรษแกยว591712713

68 นางสาวจรจยา  สาครเจรจญ591712736

69 นางสาวจรจยา  รสหอม591712743

70 นางสาวณนฐชา  ชนะเคน591712839

71 นายธนากร  ศรษแกยว591712990

72 นางสาววนจดา  สมจษ591713006

73 นางสาวพจรดา  พลนาคภ591713024

74 นางสาวกนกอร  ไขประภาย591713081

75 นายธนบนตร  มภลมนทง591713202

76 นางสาวธนญญลนกษณศ  โชกะตะ591713285

77 นางสาวศกลวรรณ  ทนานทอง591713380

78 นางสาววจมนศรษกรรณ  เมมองโคตร591713401
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาสาธารณสชขศาสตรร   วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

79 นายปภจนวจทยศ  กณดวงคศแกยว591713404

80 นางสาวธนาภา  จนนทรตนง591713414

81 นางสาวสณดากร  มะลจทอง591713530

82 นางสาวชวาลาพร  กะการดษ591713533

83 นางสาวเกวลษ   มนทนยมน591713586

84 นางสาวศจรจลนกษณศ  ใจแนด591713648

85 นางสาวศณภานนน  บณญพจมพศ591713706

86 นางสาวนนนทพร  กคทาสษ591713950

87 นางสาวมนชฌจมา  แสงสวดาง591713969

88 นางสาวพนณณจตา  ไชยรบ591713977

89 นางสาวปพจชญา  สณวรรณชนยรบ591714009

90 นายวรวณฒจ  ฐานะวงศศ591714068

91 นางสาวทจพยศมณษ  โสมชนย591714109

92 นางสาวอภจยาพร  ชมภภจนนทรศ591714189

93 นางสาวนนฐตจมา  วรสาร591714242

94 นางสาวปนทมวรรณ  ใจคณ ยมเกดา591714244

95 นางสาวจารวษ  เสษยระหนง591714328

96 นางสาวเรนณมาศ  หารธงชนย591714375

97 นายศจรชนช  ดาบณตร591714378

98 นางสาวเมลดา  ตนณฑวราภาธร591714380

99 นายเมษศ  สจรจพนฒนศ591714397

100 นางสาวอนศรา  อะโคตรมษ591714449

101 นางสาวกนญญารนกษศ  ผ นนผดอน591714474

102 นางสาวพรทจพา  โพตจยะ591714506

103 นางสาวณนฐนจดา  ราชอณดน591714508

104 นางสาวกรชนก   หารคคามภล591714548
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาสาธารณสชขศาสตรร   วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

105 นางสาวสณรษรนตนศ  ว นงนาทนน591714561

106 นางสาวณนฎฐณจชา  อรรคสนงขศ591714576

107 นางสาวอมลวรรณ  พลกลยา591714648

108 นางสาวอารษรนตนศ  เสนาชนย591714698

109 นางสาววจภาดา  ไชยงคศ591714723

110 นางสาวรณดงลนดดา  อจนทะประเสรจฐ591714751

111 นางสาววนลยา  กณหนะ591714793

112 นางสาวกาญจนา  เชจดทอง591714812

113 นางสาวชนจสรา  ประจง591714868

114 นางสาวจจนตนา  จคาปาหอม591714876

115 นางสาวนจธจมาศ  อาจหาญ591714945

116 นางสาวเจนจจรา  สจงหศไชย591714992

117 นางสาวศศจธร  ปจ นทณมา591715007

118 นางสาวทนศนษยศ  ทะบนนหาร591715014

119 นางสาวรณดงอรณณ  รจค คาแง591715032

120 นางสาวสณชาดา  นยอยบรรเทา591715047

121 นางสาวอภจญญา  มะลจตยน591715050

122 นางสาววรจศรา  นามนนทศ591715125

123 นางสาวรนตนศตจยากร  ชนยรจนทรศ591715149

124 นางสาวกจตจญา  บณญเยมอง591715298

125 นายวงศกร  จนนทรศค คาเขยม591715307

126 นางสาวฐจตจพร  ศจลาพจนศ591715523
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาสาธารณสชขศาสตรร   วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาวสทยาศาสตรรสสชงแวดลผอม  วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

 .00
1 นางสาวรนชดาภรณศ  ทองไสยศ591710027

2 นายอนนนธวนฒนศ  สงวนพฤกษศ591710035

3 นางสาวพรสวนสดจด   อนนทะปนญญา591710441

4 นางสาววนชรษกร  เนาคคาแพง591710572

5 นางสาวชนชฎาภรณศ  ตนดสมบ591710661

6 นางสาววนจดา  ชานนนโท591711014

7 นางสาวศจวพร  จจตอาคะ591711046

8 นายพงศธร  ดาวเสดพจ591711268

9 นางสาวละอองดาว  ตะว นงทนน591711384

10 นางสาวรจนนจกา  โคตมษ591711386

11 นางสาวกณลกนจล  เชมยอสาทณม591711445

12 นางสาวรนงศจยา  สณขหา591711548

13 นางสาวปณจตา  ปนญญารส591711550

14 นางสาวกนลยา  มดวงศรษ591711560

15 นางสาวปรษยาภรณศ  จนนมะโฮง591711662

16 นางสาวกนญญาณนฐ  ผากา591711714

17 นายปรนชญา  พนนธะศรษ591711899

18 นางสาวทนดดาว  นานอก591711900

19 นางสาวกมลทจพยศ  ตยนสวรรคศ591711962

20 นางสาวสณชานาถ  เทษทยงแทย591711983

21 นางสาวการณณรนตนศ  จนนทรศทศ591712165

22 นายพนนธศฤทธจด   ปนงอจน591712236

23 นายธรรมรนตนศ  มะตนเด591712361

24 นางสาววจภาวรรณ  จณลขนนธศ591712389

25 นางสาวนนนทจยา  ไชยเพชรศ591712425

26 นางสาวดลยา  ปาทะวงคศ591712616
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาวสทยาศาสตรรสสชงแวดลผอม  วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

27 นางสาวกนนยามาศ  แกยวดษ591712861

28 นางสาวมษชณตา  บณญพรม591712869

29 นางสาวสไบทจพยศ  เมมองชมภภ591712873

30 นายบนญชา  ทดาค คา591713061

31 นางสาวนจรมล  ปย อมไชยา591713106

32 นางสาวธารวดษ  กจทงโกย591713127

33 นางสาวอาภาพร  จนนทรศธรรม591713232

34 นางสาวจรจญญา  โคตะโน591713396

35 นายสจทธจพงษศ  พาลลก591713635

36 นายวลาหก  ล คาภา591713644

37 นายอนครเดช  บณญชาญ591713689

38 นายธนพล  แสงวงคศ591713891

39 นางสาวนคยาทจพยศ  ชจนบณตร591713930

40 นางสาวกนลยรนตนศ  ข คาณรงคศ591714076

41 นางสาววรจษา  ศรษชาทณม591714247

42 นางสาวกณลณนฐ  กณลบณตร591714279

43 นางสาวภรทจพยศ  สวดางศรษ591714364

44 นายเกษยรตจดคารงคศ  ดคารนกษศ591714410

45 นางสาวพจชมนย  ไตรคคา591714669

46 นางสาวอรจษา  ภภมจพนนธศ591714717

47 นางสาวนนยพร  อจนาลา591714960

48 นายอจทธจเดช  โรจนศรณดงสถจตยศ591715045

49 นางสาววรนญญา  คงบณญ591715053

50 นางสาวสณพรรณนจการศ  ดวงมาลนย591715155

51 นางสาวเครมอวนลลจด   เเสนพวง591715168

52 นายคมกฤช  พภลพณทธา591715435
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาวสทยาศาสตรรสสชงแวดลผอม  วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาศาสตรรและเทคโนโลยม

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาภาษาอตงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

 .00
1 นางสาวธนญวรนตมศ  อดอนสณระทณม591710005

2 นางสาวนนญฐพนชร  หงษศณษ591710021

3 นางสาวสรนญภจตา  หงษศณษ591710024

4 นางสาวพรรนจภา  จนนทรศชนะ591710055

5 นางสาวสจรจภา  สระภภ591710178

6 นางสาวสณธจดา  อจนทรนกษศ591710255

7 นางสาวอนญชญา  ชดวยกายตภม591710436

8 นางสาวณจชาภนทร  ขาวอดอน591710607

9 นางสาวอนนญพร  หมายมนทน591710678

10 นางสาวสจรจนยา  สณพร591710830

11 นางสาวยณว นลดา  บณญชาญ591710833

12 นางสาวพรรณพนชร  พรมอยวน591710955

13 นางสาวพนชราภา  ดกเอษย591710977

14 นางสาวอรวษ  ยะภนกดษ591711079

15 นางสาวกจทงแกยว  บณระเนตร591711227

16 นางสาวเกศกนก  แสนแกยว591711279

17 นางสาวกณลธจดา  วะลนบ591711291

18 นางสาวศจรจรนตนศ  ศรษบณญ591711578

19 นายนพพล  โพธจด งาม591711660

20 นางสาววจภารนตนศ  ว นนคคากภด591711732

21 นางสาวสณธจนษ  วษรสอน591711902

22 นายพงศธร  จนนดาวนน591712101

23 นางสาวนารษรนตนศ  วรบนตร591712122

24 นางสาวสจตานนนทศ  เพพชรยอด591712174

25 นางสาวขวนญภจรมยศ  ค คาขวา591712178

26 นางสาวพจทาพร  พรหมวงษศซยาย591712285
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาภาษาอตงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

27 นางสาวกณลณนฐ  เถายะบณตร591712535

28 นายกฤษณะ  อณดมอาษา591712794

29 นายชนปฏจว นตจ  นยอยนาง591712796

30 นางสาวเปรมรนตนา  ดาดาษ591713140

31 นางสาวสณธษกานตศ  จจนดามณษ591713313

32 นางสาวณนฐพร  ปจ นนะวงศศศรษ591713359

33 นางสาวอตจชา  แชดมชมทน591713588

34 นางสาวธนนญญา  สจงหกณล591713645

35 นายนวพล  อณระ591713780

36 นางสาวศจขรจนทรศธาร  ใจธรรม591713887

37 นายทอง  รนตนอาษา591714072

38 นางสาวธนญนาฏ  ภะวะ591714120

39 นางสาวกณลสตรษ   พจมเสน591714404

40 นางสาวปวษณา  สณโพธจด ชนย591714407

41 นางสาวสณรษรนตนศ  มาตขาว591714642

42 นางสาวสจรจยากร  ไชยชมภภ591714774

43 นางสาวรมจตา  ศรษวรกณล591714817

44 นางสาวสจรจกนญญา   เชาวศขณนทด591715055

45 นางสาวพจชญารนตนศ  เทพคนนทษ591715228

46 นางสาวขวนญเนตร  เพรจศแกยว591715278

47 นายธษรจนทรศ  อณดมเดช591715497
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาภาษาอตงกฤษ  ศศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาภาษาอตงกฤษธชรกสจ  ศศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

 .00
1 นายศจรจพงษศ  ว นงทะพนนธศ591710038

2 นายขจรศนกดจด   โพธจด ศรษลา591710133

3 นางสาวลลจตา  มณงคณณ591710143

4 นางสาวชลนจภา  จจตมาตยศ591710164

5 นางสาววจไลลนกษณศ  ชมภภราช591710262

6 นางสาวปวษธจดา  วจสณกนน591710407

7 นางสาวรนตนา   นนสะเกษรศ591710460

8 นางสาวพจมลพร  มามจมจน591710513

9 นางสาวชณลษพร  คคาเกษ591710586

10 นางสาวปนญฑจตา  สจงหศศรษ591710591

11 นางสาวอรชร  เสนจนนตะ591710592

12 นางสาวนจภารนตนศ  บณพศจรจ591710935

13 นางสาวกมลมาลยศ  แสนหภม591710939

14 นางสาวทนศนษยศ  โพธารจนทรศ591711010

15 นางสาวนจธจตา  รอดเปษ ย591711031

16 นายทรงวณฒจ  ชภทรนพยศประเสรจฐ591711037

17 นางสาวอณทณมพร  ตนประดนบ591711057

18 นางสาวศจรจลนกษณศ  โพธจสวดาง591711113

19 นางสาวรนชนษกร  ศรษว นตร591711193

20 นายจตณรงคศ  โสมสจทธจด591711218

21 นางสาวณนฐา  สณโขทนย591711360

22 นางสาวศจรจนาถ  แกยวโพคา591711412

23 นางสาวจจราภา  ประทาพนนธศ591711464

24 นางสาวทนณฑจกามาศ  อณดชณม591711489

25 นางสาวสณชนญญา  แกยวลา591711601

26 นางสาวอณษณษยศ  มาลณน591711776
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาภาษาอตงกฤษธชรกสจ  ศศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

27 นายธวนชชนย  ชาลษพร591711873

28 นางสาววรดา  ดณงศรษแกยว591711903

29 นางสาวสณดารนตนศ  นจลมาตร591711914

30 นางสาวกนกวรรณ  แสนพนนนา591711948

31 นางสาวธารโสภจณ  สษกานจน591712094

32 นางสาวเรนณมาตร  กาละตนน591712120

33 นางสาวณจชากร  ค คาพรหมมา591712246

34 นางสาวพจมพา  สษสมพนนธศ591712249

35 นางสาวฐจชาภนทร  หอมจนด591712452

36 นางสาวศจรภา  ลามษ591712677

37 นางสาวกณลธจดา  รดมเกษ591712688

38 นางสาวนพวรรณ  มาตรา591712813

39 นางสาวอรปรษยา  ตณพจลา591712881

40 นางสาวอภจญญา  ค คามา591713066

41 นางสาวปรางทจพยศ   วงษาเนาวศ591713101

42 นางสาวอทจตยา  คนทน591713131

43 นางสาวธจภาพร  โคตรหาชนย591713499

44 นายกฤษฎา  ทะวงษา591713673

45 นางสาวจจดาภา  มษศจลปศ591713724

46 นางสาวสารจกา  ปณด มเปย า591713765

47 นางสาวนภาพร  ชะนะภนกดจด591713874

48 นางสาวนจยากร  แกดนพจมพศ591713912

49 นางสาวเดมอนฉาย  แสงสวดาง591713939

50 นางสาววราภรณศ  นวนสดษ591713942

51 นางสาวสรนลพร  บคารณงศจลปศ591713975

52 นางสาวจจนดารนตนศ  จนนทนณ591714138
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาภาษาอตงกฤษธชรกสจ  ศศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

53 นางสาวเบญญา  ไชยชจต591714158

54 นางสาวนฤมล  พาวจนจจ591714259

55 นางสาวจณฬาลนกษณศ  ฮนงกะสษ591714265

56 นางสาวนพวรรณ  กองวงษา591714338

57 นายอนณชนช  ตณยรนมยศ591714354

58 นางสาวนภาภรณศ  ดษสจงหศ591714452

59 นางสาวเพพญพจชชา  ค คานนทศ591714646

60 นางสาวจจภาภรณศ  รนตนานจคม591714707

61 นางสาวสณปราณษ  ค คามณงคณณ591714907

62 นางสาววนจดา  เหลดาทะนนทศ591714986

63 นายจตณรภพ  ดษมนทน591714997

64 นายวจญญภ  เสนาไชย591715297

65 นางสาวรตจรนตนศ  อณดนจางวาง591715393

66 นางสาวอจนธจรา  ทอนใจ591715425

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาสารสนเทศศาสตรร   ศศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

 .00
1 นายธนญณะวนฒนศ  พรหมสณพรรณ591710544

2 นางสาวสณนจสา  เฉจดเจจม591711126

3 นางสาวอรสา  ศรษอณทธา591711147

4 นายวรพงษศ  ชจนภาส591711272

5 นายคมกฤษ  คนคลดอง591711320

6 นางสาวยศวดษ  มหาพนนธณศ591712191

7 นางสาวทนศนรร  หยภดมนทน591712764

8 นายภภรจณนฐ  โพธจนาม591712914

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาการพตฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

 .00
1 นางสาวสณทธจฉนนทศ  พลราชม591710067

2 นางสาวอรชฎา  ดาวกระจาย591710277

3 นางสาวอารยา  ภาวงศศ591710298

4 นายจนกรกฤษณศ  แจดมบาล591710456

5 นางสาวศจรจรนตนศ  อจนทรสจทธจด591710486

6 นางสาวณนฐพนชรศ  พจมพศโพกณล591710538

7 นางสาวแกยวทจพยศ  กองวงษา591710576

8 นางสาวพนจดา  พนนธณศเมมอง591710582

9 นางสาวธมลวรรณ  มณลตองคะ591710593

10 นางสาวปจ ยะดา  นยอยหวยา591710605

11 นางสาวปวษณา  คณะพล591710699

12 นางสาวพนชรวษรศ  สณวรรณโณ591710777

13 นางสาวพจกณลทอง  วาดเมมอง591710779

14 นางสาววราภรณศ  ผลทวษ591710804

15 นายคณจศร  มษจจนดา591710820

16 นางสาวอาทจตยา  บณตดษดยวง591710824

17 นางสาวกรกนก  เชมยอคณณะ591710930

18 นางสาวเสาวลนกษณศ  ปนญญาสาร591710946

19 นางสาวพรพจมล  นาหมมทนหงษศ591710985

20 นางสาวนจลนารา  ศรษสาพนนธศ591711023

21 นางสาวธนญชญา  โพพา591711024

22 นางสาวจจระนนนทศ  พยณพล591711070

23 นางสาวศจรจพร  ว นงหลดอ591711191

24 นางสาวรนงสจนษ  ทองหนองยาง591711223

25 นางสาววรรนจสา  สณนษพรรณ591711447

26 นางสาวศศจมา  รนตนะโคตรศ591711448
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาการพตฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

27 นางสาวพรอารษยศ  ค คาฮนง591711527

28 นายวนชชจรา  ผลมะลษ591711541

29 นางสาววนนสนนนทศ  จนนมษ591711677

30 นางสาวอารษยา  มณงคณณ591711687

31 นางสาววลนยพร  ปนญญารส591712036

32 นางสาวชไมภรณศ  แสนพนนนา591712110

33 นางสาวภาวจณษ  จนนลาวงคศ591712137

34 นางสาวศศจธร  สณวรรณศรษ591712235

35 นางสาวศจรจลนกษณศ  ศรษหาผล591712346

36 นางสาวดวงกมล  แจยงจจตร591712364

37 นางสาวพรรณจการศ  ยตะโคตร591712519

38 นางสาวศจรจรนตนศ   ชณมปนญญา591712596

39 นางสาวชลจตา  โพธจราช591712598

40 นางสาววจชณดา  บาลจบ591712651

41 นางสาวอรณษา  มดอมพะเนาวศ591712732

42 นางสาวสายสณรษย ศ  แสงพรมชารษ591712824

43 นางสาวรนตนาภรณศ  สณจรจต591712857

44 นางสาวนนนทจดา  จนนคคา591712880

45 นางสาวศจรจวรรณ  อณปพงษศ591712885

46 นางสาวกณลจจรา  ค คามณงคณณ591712922

47 นายณนฐพล  อนคศรษ591712958

48 นางสาวเจนจจรา  รามสษดา591712980

49 นางสาวอรนภา  รนกษาวงศศ591713046

50 นางสาวมณษรนตนศ  โพธจด เบษยยว591713132

51 นายกจตตจศนกดจด   ศรษไทย591713137

52 นางสาวฐจตจมา  สองเมมอง591713171
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาการพตฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

53 นางสาวสณวรรณา  ทะวงศศนา591713672

54 นางสาวทนศรจนทรศ  บณญทองลยวน591713754

55 นางสาวอาภาพร  วงคศสษลา591713861

56 นางสาวทวจนนนทศ  รนตนวงศศ591713868

57 นางสาวปวษณา  ไพคคานาม591713914

58 นางสาวเสาวณษยศ  แสงพรมชารษ591713932

59 นางสาวนภาพร  ศรษสถาน591713953

60 นางสาวพนชรษ   ทยาวนาง591714024

61 นางสาวสณกนญญา  จนนตะแสง591714125

62 นายกฤษณะ  สณกนน591714291

63 นายสณภนท  กคาขนนตษ591714314

64 นางสาวกนญญาณนฐ  แสนโสม591714319

65 นางสาวพนชรษ   กณลวงคศ591714321

66 นายศจรจศนกดจด   ดาษดา591714639

67 นางสาวพรพจมล  ไชยวงคศ591714699

68 นายวณฒจชนย   ภาระพงษศ591714701

69 นายธษรภนทร  ตนกโพธจด591714797

70 นางสาวขวนญจจรา  จนนทะเลษยง591714804

71 นางสาวพนชรฌา  จนนทร591714818

72 นางสาวทจพยศมลรนตนศ  อณทนยว นตร591714893

73 นางสาวยณภารนตนศ  พลสจมมา591714928

74 นายนจธจ  ศลปษ591714939

75 นางสาวอรวรรณ  ชาชณมวงศศ591715167

76 นายอานนทศ  แกยวอณดมผล591715218

77 นางสาวจจราพร  พภลสวนสดจด591715247

78 นายนราสจทธจด   กจตตจภณไพศาล591715266
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาการพตฒนาชชมชน  ศศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

79 นางสาวชญาณษ  วงศศตาผา591715271

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาภาษาไทยเพชชอการสชชอสาร  ศศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

 .00
1 นางสาวนพรนตนศ  แสนหภม591710066

2 นางสาวปารจฉนตร  ลษทนทา591710116

3 นางสาวกนนทจชา  ศจรจบภรณศ591710142

4 นางสาวนรจศรา  สณระชณย591710276

5 นางสาวฑจตฐจตา  รนตนไตร591710288

6 นางสาวณภนทร  อนนนตจ591710332

7 นางสาววจภาวรรณ  รนตนะ591710390

8 นางสาววนชราภรณศ  อจนทะวงษศ591710606

9 นางสาวสณภาวดษ  แกยววจลนย591710616

10 นายอภจสจทธจด   บนบพาน591710662

11 นางสาวจณฑาธจป  สณอรจยพงษศ591710696

12 นางสาวธนญสณดา  สษดาดจษฐศ591710701

13 นายภาณณพงศศ  เคนทวาย591710792

14 นางสาวจณฑามาศ  จงสษหา591710885

15 นางสาวสณรภา   ภภเขมดา591711081

16 นางสาวกนกวรรณ  ทคาดษ591711344

17 นางสาวสณกนญญา  มษเทษทยง591711444

18 นางสาววจลาว นลยศ  ศรษคนนธร591711446

19 นางสาวภนชราภรณศ  อนคราช591711536

20 นางสาวสจรจยากร  เถมทอนแกยว591711589

21 นางสาวดณจลดา  กนนยาตษ591711700

22 นางสาวสโรสจนษ  ประชาแปลง591711754

23 นางสาวกนณธจมา  ตยนสวรรคศ591711774

24 นายเอกสจทธจด   มณษจนนทรศ591711801

25 นางสาวกมลรนตนศ  ค คาเพชรดษ591711808

26 นางสาวพลอยไท  ศรษ เครมอ591711869
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาภาษาไทยเพชชอการสชชอสาร  ศศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

27 นางสาวธจดาทจพยศ  อณดนวจเศษ591711921

28 นางสาวนฤทธจด ศรา  คคาปาน591711946

29 นางสาวสณทธจดา  ค คาพจลา591712026

30 นางสาวภนชรวรรณ  นครวงศศ591712081

31 นางสาวมนสยา  มหาธรรม591712091

32 นายฐจตจพงคศ  ดวงดภสนน591712370

33 นางสาวอนนญญา  คลนงไธสง591712414

34 นายนนฐเขต  อดองสอาด591712727

35 นางสาวนฤมล  แกยวว นนทา591712747

36 นายวนนวจทภร  สณวรรณคคา591712817

37 นางสาวฐจตจมา  หงษาหลวง591712921

38 นางสาวปรจชญา  พรมดอนกดอ591712927

39 นายสรเดช  คะสาราช591713133

40 นางสาวศศจวจมล  มจตรแสง591713218

41 นางสาวธนญญารนตนศ  พนนธวงคศ591713309

42 นางสาวรจนรดา  สษโดน591713323

43 นางสาวนงนณช  สงวนนาม591713377

44 นางสาวศณภนจดา  ตระกภลมา591713524

45 นายวนชรพงษศ  พรหมสาขา ณ สกลนคร591713539

46 นางสาวสณภาพร  สณทธจสาร591713622

47 นางสาวเบญจมจนทรศ  คนไว591713685

48 นางสาวอนจฉรา  สจมมาพจมพศ591713694

49 นางสาวนจระชา  ตะวงคศ591713709

50 นางสาวชมพภนณช  อณปสณ591714041

51 นางสาวสณภาพร  วงคศตา591714064

52 นางสาวนจภาพร  นามเสารศ591714144
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาภาษาไทยเพชชอการสชชอสาร  ศศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

53 นางสาวเกพจมณษ  จนนสมนคร591714318

54 นางสาวขนตตจยา  ไชยเพชรศ591714357

55 นางสาวชวนชม  สณวรรณเทน591714358

56 นางสาวพรธจตา  ภาคแกยว591714405

57 นางสาวมนลลจกา  เจรจญตา591714515

58 นางสาวพรสวรรคศ  วรรณทอง591714633

59 นางสาวกจตตจมา  ดวงชาญ591714683

60 นางสาวกณลธจดา  เพรจศแกยว591714748

61 นางสาวสณวจมล  ตณดยไชย591714785

62 นายเกษยรตจศนกดจด   มภลปณก591714787

63 นางสาวเมขลา  ศรษนาเมมอง591715004

64 นางสาววจจจตรา  พรหมภนกดษ591715110

65 นายอาชจรานณกภล  คภณแกยว591715111

66 นางสาวมะลจสา  ผลจนนทรศ591715505

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชารตฐศาสตรร   (การเมชองการปกครอง)  ร.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

 .00
1 นางสาวอรปรษยา  ถานทองดษ591710063

2 นางสาวสจรจณญา  หลยาชาญ591710077

3 นายวรชนย  ทณมกจจจะ591710209

4 นางสาวมารจสา  ตยนจคาปา591710261

5 นางสาวอภจญญา  ปาหลา591710303

6 นายอภจชาตจ  เดชขนนธศ591710304

7 นางสาวกชกร  มนตศอจนทรศ591710417

8 นางสาวกฤตยา  อนณสนธจด591710598

9 นายศณภชนย  เชมยอคคาจนนทรศ591710960

10 นายอภจสจทธจด   บณตดษ591711245

11 นางสาวรสา  ค คาพา591711306

12 นายไชยา  จจตรประสงคศ591711330

13 นายเกษยรตจกณล  ปนนเขมทอนขนตจ591711332

14 นายทวษทรนพยศ  มอมณงคณณ591711402

15 นายกรวณฒจ  กลางประพนนธศ591711440

16 นางสาววจภาพร  กรพนนธศ591711499

17 นางสาวอรชา  มะลจทอง591711514

18 นายเนตจนนย  สอนถลง591711594

19 นางสาวพรทจพยศ  วงคศกระโซด591711611

20 นางสาวเกวลจน  ชณมปลา591711622

21 นายวรรธนนนทศ  ภภโปรดง591711624

22 นางสาววจชชณดา  แสงลษ591711913

23 นางสาวอรนญญา  บณญแยยม591712142

24 นางสาวนจตยา  สณนา591712267

25 นางสาวรนชนษกร  ใยแกยว591712405

26 นายปฏจภาณ  เสนาคคา591712565
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชารตฐศาสตรร   (การเมชองการปกครอง)  ร.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

27 นางสาวพนนธนนนทศ  รษทอง591712738

28 นางสาวพลนฏฐศ  รษทอง591712740

29 นางสาวรณดงนภา  ทองพรจยง591712753

30 นายอภจชนย  แสงยศ591713154

31 นางสาวสณทธาสจนษ  บณญเลจศ591713190

32 นางสาวเสาวลนกษณศ  ชนะสงคราม591713203

33 นางสาวปทณมวดษ  สารษแหลด591713304

34 นางสาววจราวรรณ  ภาคภภมจ591713335

35 นายภานณพงศศ  ทบภนกดจด591713638

36 นายอชจตพล  เคะนะอดอน591713646

37 นางสาวจจราภรณศ  ปาสด591713707

38 นายนจตจนนย  แสนละมณล591714085

39 นายพณฒจธนชนย  อณสาพรหม591714180

40 นายฤทธจเกษยรตจ  เจรจญศจรจ591714227

41 นายพจทยา  อณทชนยยา591714304

42 นางสาวรนชนษกร  คคาว นน591714415

43 นางสาวปษ ยะธจดา  สมรฤทธจด591714478

44 นายอนษฎาวณธ  ปย องกนน591714524

45 นางสาวอนญชรจดา  ดาคคา591714661

46 นางสาวกนจษฐา  ค คาทอง591714726

47 นางสาววราภรณศ  บณญเสมา591714783

48 นางสาวกชกร  นนฤาชา591714983

49 นางสาวศจรจนารถ  ผดณงสณข591715038

50 นายณนฐพล  ทจพจร591715057

51 นางสาวศจรจวรรณ  อจนทรศพรหมมา591715089

52 นายณรงคศฤทธจด   มนทงสภงเนจน591715108
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชารตฐศาสตรร   (การเมชองการปกครอง)  ร.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

53 นายกฤษกร  สณหญยานาง591715200

54 นางสาวณนฐกานตศ  เรษยมแสน591715246

55 นายศณภณนฐ  ตาลษชนย591715411

56 นายราชนน  พรมโสภา591715483

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาวตฒนธรรมศศกษาเพชชอการพตฒนา  ศศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

 .00
1 นายอจศรานณว นฒนศ  แกยวบนงว นน591710352

2 นางสาววนจดา  จนนทรนงษษ591710396

3 นางสาวอนญธจกา  ทะวงศศนา591710611

4 นางสาวอนนนตญา  ทาศรษภภ591711403

5 นางสาวโศรยา  ศจรจฟอง591711766

6 นางสาวนารษรนตนศ  ไชยเพพชร591712048

7 นางสาวสณพรรษา  กยอนกงไกว591712588

8 นายวจเศษ  ทณมเทษทยง591713679

9 นางสาวนพนฒนศสร  เดชบรรทม591713855

10 นางสาวกนลยา  แสงอดอน591714055

11 นางสาววนจดา  พนนธศพานจชยศ591714226

12 นางสาวนคยาเพชร  เขพมลาด591714964

13 นางสาวธจดาวรรณ  พดอเพลษยโคตร591715318

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาดนตรม  ศป.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

 .00
1 นางสาวปนญญารนตนศ  สณภรณศ591710061

2 นายศณภศรนณ  ศรษกระภา591710866

3 นายเอกสจทธจด   จจนดา591710989

4 นายธนวนฒนศ  โยธาพนนธศ591711210

5 นายกฤษฎาพงศศ  สณรจยะ591711285

6 นายภภรจพนฒนศ  โสมศรษ591711348

7 นายธนาวณฒจ  ซลมเมฆ591712819

8 นายชาญชนย  นอนจล591712848

9 นายพจชจตชนย  เชษฐาไชย591712853

10 นายไตรภพ  อดอนชมทนชม591713004

11 นายวนชรพล  บณตรบณรษ591713261

12 นายสณนจว นฒนศ  พรรณขาม591713354

13 นายธนายณทธ  มะสณใส591713470

14 นายฉนตรดนนย  มณษบภด591714078

15 นายกจตตจพงศศ  พรมนอก591714564

16 นายจจรายณทธ  วรสาร591714578

17 นายธษระศนกดจด   นษอ คามาตยศ591714884

18 นายภควนจ  ขนนตจยภ591715026

19 นายฃยณตพงคศ  ดอนจนนดา591715270

20 นายนครจนทรศ  โชตโกศนยกานนทศ591715449

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชานสตสศาสตรร   น.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

 .00
1 นางสาวชนนจกานตศ  สาระพนฒนศ591710007

2 นายณนฐวณฒจ  ถนอมซมทอ591710020

3 นายภภบดจนทรศ  งจยวสษดา591710022

4 นางสาวปารจตา  ไรดสงวน591710056

5 นางสาวแววมณษยา  ใจชดวง591710074

6 นางสาวธนญวนฒนศ  สจงหศงอย591710083

7 นายวษระพงศศ  ไตรธจเลน591710122

8 นางสาวธนญญาภรณศ   ทองสมบสาย591710256

9 นางสาวจจนตพร  กณดวงศศแกยว591710296

10 นางสาวนนนทรวษ  เหษทยมษ591710310

11 นายอานณชน  จนนทรศไตร591710312

12 นางสาวเขมมจกา  วงศศตา591710321

13 นายฐจตจกร  เอษทยมสะอาด591710334

14 นางสาวสณดารนตนศ  สงตา591710590

15 นายพงษศศธรณศ  เสนจนนตะ591710596

16 นายณนฐวณฒจ  ขอคคา591710614

17 นายจจรว นฒนศ  เจจนทคา591710635

18 นายอนณชา  ทศศะ591710697

19 นางสาวรณดงรนตนศ  จรจงประโคน591710712

20 นางสาวกนกอร  ลณนงามหาร591710771

21 นางสาวพรทจพยศ  ทจพนาง591710880

22 นายธวนชชนย  กณลอนก591710942

23 นางสาวเจนจจรา  ชษแกยว591710947

24 นางสาวเพพญนภา  มนยวงคศ591711032

25 นางสาวกมลรนตนศ  ขะทษ591711059

26 นายธชณนฎฐศ  แสงวงศศ591711106
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สาขาวสชานสตสศาสตรร   น.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559
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27 นางสาวฐาปนษ  พรรณขาม591711270

28 นางสาวเอมอมร  ฮนงชนย591711518

29 นางสาวสณธจดา  สจงหศวงคศษา591711555

30 นายศณภกร  ปจท นใจ591711583

31 นางสาวพนจดา  โคตรผาย591711695

32 นางสาววจไลวรรณ  อณดานนทศ591711758

33 นายไวยากรณศ  ไวแสน591711775

34 นายไพโรจนศ  อณดนวจเศษ591711894

35 นางสาวศจรจนทรา  สษหาพล591711938

36 นายกานตศ  ภภกองสนงขศ591711990

37 นายวนชระ  บณรษ เพษย591712093

38 นางสาวจษรนนนทศ  สณรนนตศ591712139

39 นายนาย ภภวนาถ  สายธจไชย591712181

40 นายกฤษณะ  โคตพรม591712208

41 นางสาวมนทนา  เชยชมศรษ591712220

42 นางสาวแกยวตา  ไพรฑภลยศ591712240

43 นายบวรกมล  ขนนธนจยม591712288

44 นางสาวละออทจพยศ  ปาทองมษ591712321

45 นายวรายณทธ  โดยพจลา591712323

46 นางสาวขนตจยาภรณศ  แสนสามารถ591712348

47 นายอณ ยมเพชร  บณปผาวาส591712365

48 นายธานษว นฒนศ  ศรษไทย591712375

49 นางสาวกฤษณา   พดอคนตรง591712509

50 นายเตชจนทศ  วณฒจสาร591712524

51 นายจษระวนฒนศ  ทองผา591712546

52 นายณนฐพงศศ  นารษนณช591712557
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คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

53 นางสาวนฤมล  สอนระวนตร591712564

54 นายพงษศพนฒนศ  แกยวมะ591712566

55 นางสาวธนญชนก  โพธาราม591712567

56 นางสาวแพรวพรรณ  โถชาลษ591712601

57 นายสจรภพ  หจรนญกณลบวร591712612

58 นางสาวณนฐธจดา  แดนรนกษศ591712634

59 นางสาวชลจดา  แสนศจรจ591712636

60 นายธษรกานตศ  อนฐประจง591712667

61 นายเอดจพงษศ  วามะลณน591712685

62 นายอรงกรณศ   อจนทรวจศจษฏศ591712698

63 นางสาวกจตตจยา  อนนสณข591712729

64 นายวจเชษยร  พนฒคาต591712741

65 นางสาวธจดารนตนศ  ภาระหนตถศ591712759

66 นางสาวพจชญาภา   จนนทรศแกยวแรด591712871

67 นางสาวชลธจชา  ดาว นงปา591712896

68 นางสาวฐานจสา  ปนทมดจลก591712938

69 นายธษรว นฒนศ  เกมยอทาน591712967

70 นายวจชยณตมศ  นาสจนพรยอม591713003

71 นางสาวพนชรจดา  อณตสาหะ591713014

72 นายอาชานนทศ  ศรษค คาแซง591713020

73 นางสาวนนนทนนช  มะสณใส591713030

74 นางสาวปณจตตรา  ศรษพลอย591713067

75 นายธนาวจทยศ  มณดงนากลาง591713108

76 นางสาวสกากาญจนศ  สณดชา591713166

77 นางสาวศณภรดา  ว นฒนาวารษกณล591713189

78 นางสาวพนจตตจญา  ยมนนาน591713258
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คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

79 นายชาญวจทยศ  จ คาปาว นน591713389

80 นางสาวนษรชา  แกยวเบยา591713397

81 นายอนษฎาวณธ  อจนทรศกอง591713498

82 นายพณทธรนกษศ  ขยอหลยา591713521

83 นายรนตนศนกดจด   จนนทะไทย591713603

84 นายเฉลจมศนกดจด   จนนทรศทจบณตร591713613

85 นางสาวจณฑามาศ  แกดนมษ591713624

86 นางสาวยณวดษ  สณวอ591713687

87 นายธษรพล  หนภพนนธศ591713762

88 นายณนฐวณฒจ  ชดวยรนกษา591713929

89 นางสาวสจรษธร  พภลเทษยบรนตนศ591713943

90 นายณนฐพล  หมณดยศรษ591713949

91 นางสาวณนฐพร  ยศทะแสน591713958

92 นายจจตรภาณณ  คจดโสดา591714088

93 นางสาวรวจวรรณ  พลทงบณญไพศาล591714121

94 นางสาวพรทจพยศ  อนกษร591714225

95 นายอภจเชษฐศ  รนนละโคตร591714232

96 นางสาวมานจตา  โทนทา591714239

97 นายอลงกรณศ  รามฤทธจด591714257

98 นางสาวสณกนญญา  วระโงน591714306

99 นายชาญฤทธจด   ลาดบาศรษ591714413

100 นางสาวมนณฑนา  แกยวบณดตา591714435

101 นางสาวฉนตรชฎาภรณศ  ใจตรง591714537

102 นายวงธวนช  กองแกยว591714591

103 นายเชษฐา  ลาชนย591714602

104 นายปราโมทยศ  ฤทธจธรรม591714695
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105 นายธนากร  พนนธณโคตร591714709

106 นายสรายณทธ  คยาเกวษยน591714728

107 นางสาวณนฐกายศ  อจนธจเสน591714749

108 นางสาวจณฑาทจพยศ  ทจพยศสณข591714757

109 นางสาวกรรณจกา  เวชกามา591714763

110 นางสาวณจฌาภนทร  ผณดเกตณ591714879

111 นางสาวรนชฎา  เสนาคคา591714882

112 นางสาวนนนทนา  ศนกดจด ศรษว นน591714885

113 นายนครจนทรศ  บณญนจยม591714892

114 นายธษระพงษศ  พนนจนนดา591714902

115 นายวงศธร  อณสาราช591714943

116 นายปณชนย  เทพเสน591714956

117 นายสจทธจพร  โยลนย591715023

118 นางสาวเมธาพร  สนกเขพมหาร591715040

119 นางสาววราภรณศ  ละอองเดช591715059

120 นายนทษ  อจนไชยา591715128

121 นางสาวพนจดา  พนนคคา591715143

122 นายชยสจทธจด   พรหมอารนกษศ591715173

123 นายศรณรงคศ  ยงทอง591715219

124 นายสนธยา  สณวรรณดษ591715220

125 นายจจรายณ  โสมรจนทรศ591715223

126 นายพนชรพงษศ  บณญตาทยาว591715303

127 นายศราวณธ  ชาตจพจนศ591715313

128 นางสาวทนศนษยศ  บณตรนาม591715376

129 นายณพกจตตจด   มะโนชนย591715379

130 นางสาวจจตรตจนนนทศ  ลษทอง591715398
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131 นายธามาธจป  หจรจโกกณล591715498

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

 .00
1 นายณนฐชนย  สณกใส591710299

2 นางสาวมณษรณ ยง  นามเกตณ591710412

3 นางสาวศจรจพร  เมมองขนนธศ591710432

4 นางสาวณนฐรจกา  บลลา591710448

5 นางสาววราพร  เพชรดษคาย591710600

6 นางสาวปาณจสรา  บรรไพร591710800

7 นางสาวจารณตา  ตยนสวรรคศ591710912

8 นายสวนจต  ใจชดวง591711925

9 นางสาวพนชรพร  ผาสณกมหาวจโล591712179

10 นางสาวนจรชา  สษทอง591713071

11 นางสาวนภาภรณศ  วงคศบาตรศ591713087

12 นางสาวณนฐรจกา  ธรรมโม591713165

13 นางสาวอภจญญา  ลาดบาศรษ591713287

14 นายภานณเดช  ขดวงทจพยศ591713846

15 นายตดอลาภ  คณะเมมอง591714188

16 นางสาวสณภาภรณศ  พนนดวง591714237

17 นางสาววจมลศจรจ   ปจ ดตานนง591714662

18 นางสาวศศจภรณศ  สณรจวรรณศ591714719

19 นางสาวสณชาวดษ  สษดาอณบล591714731

20 นายเรณณว นฒนศ  ศรษสอาด591714933

21 นายอาณนตจ  ปาทวาท591715027

22 นายวจษณณ  อณดมกนน591715058

23 นางสาวศณภนณช  กยอนแพง591715086

24 นางสาววจกานดา  คนไว591715242
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คณะ มนชษยศาสตรรและสตงคมศาสตรร

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา
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สาขาวสชาบรสหารธชรกสจ(แขนงวสชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

 .00
1 นางสาวพจนษ  ใยวนงหนยา591710257

2 นางสาวชนจกา  ศนกดจด สจทธจการ591710283

3 นายวจชนย  เชมยอคคาฮด591710306

4 นางสาวชลจตา  ศรษมณกดา591710461

5 นางสาวจนนทรศทจพา  โสมนาม591710780

6 นางสาวภารจณษ  เหมะธณลจน591710791

7 นางสาวศจรจลนกษณศ    ปนกเขทานนง591710888

8 นางสาวศจวจมล  พรมศรษ591710922

9 นางสาวกฤษรจนทรศยา  นนเลาพล591710931

10 นางสาวจจรารณพร  ปภนจนนตนง591711140

11 นางสาวมารจสา  แกยวระคณณ591711222

12 นางสาวอนจฉรจญา  อจนทรศพรม591711400

13 นางสาวชณตจมา  พจมพศมษลาย591711439

14 นายสณทธจเกษยรตจ  งามเชย591711679

15 นายสราวจทยศ  อณปนญ591711689

16 นายนจพนธศ  บณรเนตร591711706

17 นางสาวยณจรษ   บณญแสน591711735

18 นายชนะสจทธจด   มณงเพษย591711763

19 นางสาวอรวรรณ  หลยาหจบ591712088

20 นางสาวธนญวรรณ  กาญจนสจรจอนงกภร591712106

21 นางสาวสณชานาถ  กยอนวนน591712145

22 นางสาววลจวรรณ  กจทงทอง591712260

23 นางสาวอภนทรสรา  รอดทณกขศ591712329

24 นางสาวอรจศรา  อจนทรา591712816

25 นางสาววนชญา  กมลชดวง591712961

26 นางสาวสณภาภรณศ  ไตยราช591713142
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาบรสหารธชรกสจ(แขนงวสชาการตลาด)  บธ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

27 นางสาววราภรณศ  รนตนพลแสน591713278

28 นายศจรจศนกดจด   ภภสมตา591713331

29 นายกฤตภาส  สตาสจทธจด591713462

30 นางสาวอรจสรา  บณราคร591713545

31 นายธนพล  ย นทงยมนนาน591713733

32 นายธษรภนทร  ศรษลาราช591713801

33 นางสาวไปรยา  คอมแพงจนนทรศ591713820

34 นายธนพงศศ  ยะภนกดษ591713964

35 นางสาวรนตดามลณศ  แสนคคา591714008

36 นายภควนต  ตะวนงทนน591714020

37 นางสาวสณวนนน  ชษพสณวรรณ591714161

38 นางสาวศศจวจมล  ชมสน591714198

39 นางสาวมณฑจรา  ผดานแสนเสารศ591714260

40 นายภานณว นฒนศ  เกษมทาง591714625

41 นางสาวกฤตจยา  ปากดษ591714689

42 นายศณภชนย  เรมองรมทน591714704

43 นางสาวณนฐฎาภรณศ  สนงขศกฤษณศ591714769

44 นางสาวขนจษฐา  ศรษวจชนย591714952

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาบรสหารธชรกสจ(แขนงวสชาการเงสนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

 .00
1 นางสาวพรรณนจตตา  นนเลาพล591710015

2 นางสาวสมฤทนย  พนนธะ591710026

3 นางสาวจษระวรรณ  นาขนนทษ591710093

4 นางสาวปจ ยะนาฎ  วงศศสาย591710098

5 นางสาวอรอนงคศ  กนยวจคานงคศ591710140

6 นางสาวเดดนนภา  บณญญานยอย591710156

7 นางสาวสณดารนตนศ  โพธจดคา591710171

8 นางสาวอภจญญา  เมมองสณวรรณ591710176

9 นางสาวสณชาดา  ปภด บณตรชา591710275

10 นางสาวนาตยา  บณทธจจนกรศ591710282

11 นางสาวนฤมล  เพชรดษคาย591710327

12 นางสาวอรยา  จจตมาตยศ591710328

13 นางสาวจจราวรรณ  ชนะแสบง591710331

14 นางสาววจภารนตนศ  คณณา591710341

15 นางสาวกนญญาณนฐ  การณญ591710385

16 นางสาวเปษ ยทจพยศ  มะณษสาร591710458

17 นางสาวสจนจนย  ชาวนด591710464

18 นางสาวทจวาภรณศ  ยงทอง591710487

19 นางสาวภนทราวรรณ  อณทธศรษ591710559

20 นางสาวเกวรษ   สมนครสมาน591710574

21 นางสาวพจมพศพร  วงคศจนนทา591710585

22 นางสาวกนญญารนตนศ  แผดนทอง591710783

23 นางสาววนจดา  ชมทนชอบ591710858

24 นางสาวปจ ญาพร  ศรษมณกดา591710870

25 นางสาวอภจรดษ  ศรษพอ591710878

26 นางสาวเอมวจกา  อาจจคานงคศ591710881
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาบรสหารธชรกสจ(แขนงวสชาการเงสนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

27 นางสาวหทนยชนก  ฝณด นสณวรรณ591710883

28 นางสาวสณดารนตนศ  ประสงคศดษ591710936

29 นางสาวพจมพจกา  พลรนตนศ591710959

30 นายณนฐพล  เสนาจนนทรศ591710964

31 นางสาวชลธจชา  พาลษ591711047

32 นางสาวอรอนงคศ  สณรจย ศพณธ591711180

33 นางสาวพจลนยวรรณ  สตจยศ591711202

34 นางสาวพรรณจภา  เพรจศแกยว591711203

35 นางสาววจชณดา  โสมณวนฒนศ591711238

36 นางสาวกนกวรรณ  ล คาพภน591711239

37 นายศรนณยศ  สณทธวงคศ591711432

38 นางสาวสจรจนาฏ  ภภมจประเสรจฐ591711491

39 นางสาวเกตณแกยว  อาจสมดษ591711567

40 นางสาววรดา  บณญมาวงษา591711638

41 นางสาวอรกนก  จนนทรโคตร591711712

42 นางสาวพนจดา  แกยวสจงหศ591711737

43 นางสาวมาลจษา  ชนยบจน591711755

44 นางสาวนจญาภรณศ  ครยามอคทา591711786

45 นายอณดมชนย  ฐจตจพงษศไพศาล591711841

46 นายเนตจพงศศ  ค คาปาน591711849

47 นางสาวกมลวรรณ  แสงลษ591711860

48 นางสาวพาณษ  วารษขนนธศ591711967

49 นางสาวทจพยศสณคนธศ  ศรษนา591711973

50 นางสาวนรษพร  สนงแดง591712215

51 นางสาวปรษยานณช  วงคศดวงผา591712292

52 นางสาวเจนจจรา  สษกาลนง591712295
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาบรสหารธชรกสจ(แขนงวสชาการเงสนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

53 นายตรษภพ  นนนทจนกรศ591712334

54 นางสาวพนจดา  อจงเอนณ591712339

55 นางสาววรจศรา  ปานโพธจจารยศ591712374

56 นางสาวพรนภา  โพนแสนคคา591712486

57 นางสาวสณรษพร  ทจพเสนา591712502

58 นางสาวนณจจราพร  ค คาลมอไชย591712520

59 นางสาวสณภนทรา  พรานรณดงเรมอง591712576

60 นางสาวสณภนสสรา  เงจนสวดาง591712606

61 นางสาวอภจญญา  คนนทะระ591712647

62 นางสาวรนชศจมาภรณศ  เทพคคาดษ591712682

63 นางสาวโสภจดา  ศรษล คาพนง591712715

64 นางสาวพรนภา  ไชยยนตศ591712718

65 นายสนนตจภาพ  บณญอยวน591712765

66 นางสาวศศจภา  แกยวนจวงศศ591712901

67 นางสาวสาวจตรษ   ไปด แดน591712948

68 นางสาวเจนจจรา  กาละศรษ591712995

69 นางสาวสณดารนตนศ  อณปรษ591713075

70 นางสาวสณจจตรา  ผาอจนทรศ591713158

71 นางสาวพจมพกานตศ  ศรษสวนสดจด591713159

72 นางสาวปจ ยะนณช  พจนตะพาด591713222

73 นางสาวกณลณนฐ  แกยวมา591713342

74 นางสาววรจนดา  แกยวฝด าย591713363

75 นางสาวนฤมล  ทณมโส591713369

76 นางสาวภวจกา  วงคศเเกยว591713410

77 นางสาวอรอณมา  อจนทจสจทธจด591713456

78 นางสาวนฤทนย  พาลษ591713484
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาบรสหารธชรกสจ(แขนงวสชาการเงสนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

79 นางสาววนนวจสา  ซณยชะโก591713502

80 นางสาวกจตตจญา  จนกรบณตร591713560

81 นางสาวสณพนฒตรา  สษดอกไมย591713606

82 นางสาวชลจตา  สจงหศงอย591713616

83 นางสาวศศจนา  ราชชมภภ591713717

84 นางสาวสจรจวจมล  แกยวกดา591713866

85 นางสาวนนทวรรณ   แกยววจรนตนศ591713941

86 นายคณจต  อจนลษ591713995

87 นางสาวอรยา  ค คาเกษ591714001

88 นายเอกพล  งอยภภธร591714043

89 นางสาววนนดษ  สษนวลแล591714150

90 นางสาวศจรจรนตนศ  สมพจนจจ591714307

91 นายธนาวนฒนศ  อณทนยชจต591714348

92 นางสาวณจชา  หมมทนภภ591714390

93 นายทจว นตถศ  ไชยพร591714395

94 นางสาวอนจฉรารนตนศ  ซาเสน591714398

95 นางสาวบรรณาลนกษศ  พรษ เพพง591714565

96 นางสาวธนญญาเรศ  รนงศรษ591714632

97 นายจจราพล  ปนญจะการ591714725

98 นางสาวณนฐธจดา  เทษทยงธรรม591714778

99 นายมนตรษ   นามเสารศ591714799

100 นางสาวชารวษ  ตนนตจชนยมงคล591714811

101 นางสาวนจจจารษยศ  กนลยาบาล591714824

102 นางสาวจจตรานณช  สณค คาภา591714883

103 นางสาวนภาพร  ไทยเหนมอ591714901

104 นายภานณพงศศ  อจนทรนตนศ591714946
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาบรสหารธชรกสจ(แขนงวสชาการเงสนการธนาคาร)  บธ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

105 นางสาวเกวรจนทรศ  ประสงคศดษ591714968

106 นางสาวณนฐนจชา  ตรษไมราช591714973

107 นางสาวปรจชาตจ  พดอคยาชยาง591715025

108 นางสาวกนญญารนตนศ  แกดนลคาพนนธศ591715062

109 นางสาวชณตจมา  ประคคา591715067

110 นางสาววจภาพร  วงคศผาบณตร591715083

111 นายจารณทนศนศ  จงรวมกลาง591715163

112 นายชนชตจวณฒจ  คณณปนญญา591715196

113 นางสาวดวงพร  วะชณม591715354

114 นางสาววาสจฏฐษ  จนนทา591715358

115 นางสาวเกจดวจภา  บนวพจษ591715404

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาบรสหารธชรกสจ(แขนงวสชาคอมพสวเตอรรธชรกสจ)  บธ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

 .00
1 นางสาวอนจตา  สาวะทา591710006

2 นายกจตตจธร  อณณหะโชตจ591710009

3 นางสาววจชณดา  วงศศเตชะ591710094

4 นางสาววจไล  งามดษ591710161

5 นายกฤษณะ  อนณญาหงษศ591710408

6 นางสาวชลดา  ไชยสณรจยงคศ591710473

7 นายกฤษณะ  ชจณจนกรศ591710495

8 นายอคาพล   ขณนประชา591710991

9 นางสาวสณภาพร  บนวพรม591711039

10 นายนนฐพงศศ  ทนณว นน591711339

11 นางสาวณนฐชยา  อจนธจดา591711975

12 นายธนายณทธ  นรจนทรศ591712171

13 นางสาวศรจนดา  วรบนณฑจต591712408

14 นางสาวมยณรษ   บนวพรม591712426

15 นางสาวดวงฤทนย  สารโพธจคา591712575

16 นายนายอธจว นฒนศ   วารษ591712907

17 นางสาวธนญญาลนกษณศ  นจทมเภา591712972

18 นายกฤษดา  กานนทศ591713300

19 นางสาวลลจตา  ยางธจสาร591713618

20 นายณนฐพล  จภดมา591714341

21 นางสาววจยะดา  ดอกสษ591714450

22 นางสาวสณวภนทร  ดวงสา591714581

23 นายยศนนทศ  ทองประเสรจฐ591714681

24 นายศณภกร  มณษรนตนศ591715016

25 นางสาวสณดารนตนศ  วงศศเครมอศร591715209

26 นายวษระวนฒนศ  นนเลาพล591715260

58



รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาบรสหารธชรกสจ(แขนงวสชาคอมพสวเตอรรธชรกสจ)  บธ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

27 นางสาววรรณธณา  โพธจตะนนง591715317

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาบรสหารธชรกสจ(แขนงวสชาการจตดการทตชวไป)  บธ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

 .00
1 นางสาวศณภนฏษร  นามเดช591710040

2 นายดคารงคศศนกดจด   พรหมสาขา ณ สกลนคร591710184

3 นางสาวพจมพศจนนทรศ  ไชยสงคราม591710212

4 นางสาวเจตจยา  พลราชม591710324

5 นางสาวชฎาพร  จนนทรศมาลา591710426

6 นางสาวปนนดดา  ศรษสคาราญ591710447

7 นายปจ ยชนนศ  ทคาสณนา591710554

8 นางสาวสตรษรนตนศ  โคตรบรม591710577

9 นางสาวสณพนตรา  กาแกยว591710695

10 นางสาวกนญธจมา  ชณมปลา591710765

11 นางสาวขนจษฐา  เรษยมแสน591710790

12 นางสาวนจธจพร  วงศศราช591710854

13 นางสาวอรทนย  วงคศษา591710979

14 นายนพรณจ  จนนทรศแกยว591710993

15 นางสาววจสณดา    ใบธรรม591711054

16 นางสาวสนธยา  มหาเสนา591711172

17 นางสาวชนจตตา  พงษศศจรจ591711217

18 นางสาววจลาศจณษ  สษเกจยง591711240

19 นางสาวปารจชาตจ  จจตมาตยศ591711544

20 นางสาวมนลลจกา  จนนทรศสด591711917

21 นางสาวธนพร  แสนธจจนกรศ591711972

22 นางสาวปจ ยดา  ค คาแพง591712234

23 นางสาวชณลษนารถ  เทษทยงจจตร591712345

24 นางสาวสณดาภา  สณวรรณชนยรบ591712355

25 นางสาวศรนญญา  พรหมปนญญา591712419

26 นางสาวสณมจนตรา  พจกณลศรษ591712558
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาบรสหารธชรกสจ(แขนงวสชาการจตดการทตชวไป)  บธ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

27 นางสาวกองมณษ  สษเทษยวไทย591712608

28 นางสาวจจตรานณช  สจงเสษยว591712638

29 นางสาวรนชดาพร  เทศมษ591712786

30 นางสาวสณธาทจพยศ  แดงหลยา591712842

31 นางสาวพรรณจกา  บณพศจรจ591712904

32 นางสาวณษรกต  หลวงโปย591712956

33 นางสาวภนทรสณดา  โถตนนคคา591713023

34 นายสณทนศนศ  รนตนวจบภลยศกณล591713070

35 นางสาวศจรจรตนศ  ฟองอดอน591713103

36 นางสาวธารารนตนศ  ภนกดษ591713115

37 นางสาวเกษยรตจสณดา  สณขสคาราญ591713135

38 นางสาวดวงพร  รนกเจรจญ591713272

39 นายวณฒจพงศศ  พวงแกยว591713306

40 นางสาวรณ ยงทราย  วรรณโล591713355

41 นางสาวสณรษพร  บณทธจจนกรศ591713361

42 นางสาวเอมยอมพร  เสนาอณดร591713421

43 นางสาวอารษยา  ลมอแสน591713500

44 นางสาวรนชนก  พดอครวงคศ591713572

45 นางสาวสณรษพร  ยมนยง591713597

46 นางสาวสณธาว นลยศ  โชตจอ คาพร591713607

47 นางสาววนนวจสา  เขพมแกยว591713615

48 นางสาวทนตดาว  รนชโน591713755

49 นางสาวศจวาพร  ยางธจสาร591713882

50 นางสาวกนญตณนฐ  ทรงแสง591714135

51 นางสาวอนมพร  สณวะรนตนศ591714228

52 นายจนกรพงษศ  ทรงวงเกตณ591714248
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาบรสหารธชรกสจ(แขนงวสชาการจตดการทตชวไป)  บธ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

53 นางสาวจจลมจกา  สนพโส591714275

54 นางสาวปจ ยะพร  โคสมบภรณศ591714280

55 นายอนณรนกษศ  กนนหาลลก591714296

56 นายอนษฎา  ผาพรม591714647

57 นางสาวกนกพร  บางศจรจ591714781

58 นางสาวสณจจตรา  แกยวคคาแสน591714910

59 นายพงศกร  พรอรรถพนนธศ591714924

60 นายภภเบศ  ภธรรมวนฒนศ591715078

61 นางสาวนวรนตนศ  บณตรเพพง591715198

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาบรสหารธชรกสจ(การจตดการโลจสสตสกสร )  บธ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

 .00
1 นายชนธษ  ราชภภมษ591710222

2 นางสาวเกศจนษ  ยมพยวย591710403

3 นางสาวศนนนธฉนตร  รามคคา591710556

4 นางสาวสณทธจดา  แสนมะฮณง591710672

5 นายนางสาวอรฤทนย  อจนกอง591710754

6 นางสาวสณดารนตนศ  รนงหอม591710869

7 นางสาวณนฐกมล  ฤกษศงาม591710926

8 นางสาวกาญจนา  เหลาแหลม591710952

9 นางสาวธนนชชา  ไวแสน591711011

10 นางสาววจลนยพร  อณทธวงศศ591711076

11 นางสาวอภจญญาณษ  สลนบแกยว591711121

12 นางสาวพรชนก  จวงศรษ591711197

13 นางสาวฤทนยทจพยศ  ยอดหอ591711205

14 นายกฤษณะ  จภมคคา591711254

15 นางสาวพาฤดษ  ขนนเพษยแกยว591711318

16 นางสาวจณฬารนตนศ  เยพนวนฒนา591711355

17 นางสาวศรษสณดา  เหงยานยอย591711371

18 นายพงษศพนฒนศ  อณปพงษศ591711537

19 นายอนครพล  เกตณใหมด591711715

20 นางสาวฐจตจพร  บณญทวษ591711749

21 นายกฤษฏา  ชณมปนญญา591711802

22 นางสาวเบญจรนตนศ  นนนขนนตษ591711877

23 นางสาวศณภลนกษณศ  ยตะโคตร591712438

24 นายณนฐกร  นาลาดทา591712498

25 นางสาวธจดารนตนศ  สณราราช591712518

26 นางสาวจารณวรรณ  ดามงคล591712627
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาบรสหารธชรกสจ(การจตดการโลจสสตสกสร )  บธ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

27 นายธษระศนกดจด   พลบคารณง591712676

28 นางสาวอาทจตยาพร  ไชยชมภภ591712970

29 นางสาวจณฑามาศ  กณลสอนนาน591713105

30 นายศาตราวณฒจ  ประรจทยาพงศศ591713556

31 นางสาวมารจษา  สณรารนกษศ591713623

32 นายนจว นฒนศ  พนนคคาภภ591713650

33 นางสาวพฤกษา  จนกรพจมพศ591713664

34 นายธษกาญจนศกร  หงษศธนทรนพยศ591713683

35 นางสาวจนนทกานตศ  นนกงาน591713947

36 นางสาวรณจจตา  ชภอารมณศ591714054

37 นางสาววรรณภนทรจศา  หมมทนพรมไพร591714273

38 นางสาวณจรฌาณศ  พลเยษทยม591714330

39 นางสาวสาวจตรษ   คงธรรม591714340

40 นางสาวกชมน  เรณภรดวง591714510

41 นายนนฐพงษศ  นาทณม591714715

42 นายพจชญศทวนส  เมมองโคตร591714772

43 นายสณเทพ  ศรษสณว นฒนศ591714878

44 นางสาวรนงสจนษ  บณญแสน591714886

45 นายวษระพล  เดชทนบไทย591714887

46 นางสาวศรนญญา  มงคลรอบ591715006

47 นายปรจญญา  อจนทะวงศศ591715019

48 นางสาววราภรณศ  ศรษนา591715117

49 นางสาวจจตลดา  ภภมจบณตร591715133

50 นายนนทวนชรศ  แพงคคาฮนก591715146

51 นางสาวนาถญาณษ  จณลบณรมยศ591715161

52 นางสาวธจมาพร  อณดมภภธร591715283
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาบรสหารธชรกสจ(การจตดการโลจสสตสกสร )  บธ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาบรสหารธชรกสจ(การจตดการธชรกสจคผาปลมก)  บธ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

 .00
1 นางสาวชนากาญ  สจงหศวงศศษา591710499

2 นางสาวฉวษวรรณ  สณทธจ591710522

3 นางสาวเกษร  ศรษกภลกจจ591710529

4 นางสาวจณพารนตนศ  หารจคาปา591710551

5 นางสาวเกษรจนทรศ  ฮณยพจทนกษศ591710599

6 นางสาวพจจจตรา  ฮนงกาสษ591710643

7 นางสาวกณลธจดา  ยะไชยศรษ591710785

8 นางสาวอารษยา  เยพนบคารณง591710787

9 นางสาวรมทนฤดษ  มนทะการ591711043

10 นางสาวพลอยธจดา  พลอยมณกดา591711175

11 นางสาวแสนแกยว  เวยสาร591711177

12 นางสาวสณภาชจนษ  พดออามาตยศ591711805

13 นางสาวสณชาดา  ฤาชนยสา591712289

14 นางสาวภานจดา  ไชยตมาตยศ591712330

15 นางสาวเจษฎาพร  ดอบณตร591712540

16 นางสาวนคยาฝน  ถานทนดษ591712639

17 นางสาวสณพนนดา  โลมปลา591712984

18 นายธษระยณทธ  คคาพนนธศ591713349

19 นางสาวปจ ยธจดา   อนณญาหงษศ591713427

20 นางสาวอมรรนตนศ  ถวจลมาตยศ591713722

21 นางสาวสณดาวดษ  ไชยคคา591713839

22 นายนนธวนช  อบอณดน591714021

23 นางสาวสณดธจดา  ศรษวรชนย591714547

24 นายนนฐวณฒจ  เมมองสณวรรณ591714550

25 นายณนฐกจจ  แพงแพง591715306

26 นางสาวเบญจวรรณ  แสงสวน591715434
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาบรสหารธชรกสจ(การจตดการธชรกสจคผาปลมก)  บธ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาการบตญชม  บช.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

 .00
1 นางสาวณนฐกาญจนศ  จนนปณด ม591710023

2 นางสาววรนญญา  ลษยพล591710068

3 นางสาวสณทธาทจพยศ  อณปพงษศ591710087

4 นางสาวฐจตาภา  บณตรเพพง591710109

5 นางสาวนคยาทจพยศ  ลาลนย591710149

6 นางสาวพลอยไพรจน  วจบภลยศชนย591710205

7 นางสาวสณลาลนกษศ  แนดนอณดร591710233

8 นางสาวสณพนฒตา  สษบณญแปลง591710272

9 นางสาวกนลยารนตนศ  พจมทอง591710322

10 นางสาวรณจจรา  แสงมนตรษ591710502

11 นางสาวธวนลพร  ทะโคดา591710575

12 นางสาวสไบทจพยศ  ทองสวนสดจด591710656

13 นางสาวสณภนสตรา  แกยวพจลา591710706

14 นางสาวมนทกานตศ  โคตรมภล591710716

15 นางสาววรจศดา  พรหมมา591710761

16 นางสาววนจดา  บณญเรมองจนกร591710789

17 นางสาวปจ ยะวรรณ  เพพชรศมาลษ591710837

18 นางสาวอณลนยพร  สณขจจตร591710847

19 นางสาวศจนษนาถ  พจกณลทอง591710863

20 นางสาวรณ ยงนภา  สณวรรณสจงหศ591710882

21 นางสาวปจ ยะรนตนศ  ดวงดภสนน591711123

22 นางสาวอมลรดา  ย ยอยดวงชนย591711125

23 นางสาวนณชบา  เพชรดษคาย591711168

24 นางสาววจภาดา  ขนนธศตรษ591711212

25 นางสาวศศจประภา  ค คาพรหม591711213

26 นางสาวอรรนตนศ  เหพมชนย591711287
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาการบตญชม  บช.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

27 นางสาวศจรจวรรณ  ถากงตา591711368

28 นายณนฐพงษศ  ลาดบนวขาว591711373

29 นางสาวสจรจลนกษณศ  ใจชดวง591711563

30 นางสาวศรจนญา  ยมบณญ591711582

31 นางสาวบณษบา  มาตยะคณณ591711667

32 นางสาวกมลทจพยศ  สระทองเพชร591711702

33 นายนนนทสจทธจด   บนวชณม591711736

34 นางสาวอาภาพร  นนนทะศรษ591711769

35 นางสาวพรจจตรา  ดาวงคศ591711816

36 นางสาวณนฐณจชา  แกยวนามไชย591711824

37 นายธษรศนกดจด   จนนทรศแอ591711852

38 นางสาวรวจสรา  ทวษโคตร591711853

39 นางสาวจจนดารนตนศ  ฟองคคาสษ591711907

40 นางสาวกนกพร  อณดนมะดษ591711924

41 นางสาวทจพยศสณดา  ศภนยศศร591711971

42 นางสาวพนชรา  สณขไชย591712065

43 นางสาวอาทจนาถ  สลางสจงหศ591712083

44 นางสาวกนตตจกา  เสษยงลคยา591712144

45 นางสาวจณฑามาศ  ขนนทะชา591712231

46 นางสาวชไมพร  ชารษพร591712302

47 นางสาวพนฒรจณ  มณษกนญญศ591712383

48 นางสาวสณพาพร  อจนภภวา591712461

49 นางสาวปจ ยะนจตยศ  วงษศเสนา591712510

50 นางสาวกนญญารนตนศ  วดองไว591712530

51 นางสาวสณธจดา  มาปนงโม591712539

52 นายประจนกษ  แสนสามารถ591712554
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาการบตญชม  บช.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

53 นางสาวนนนทจกา  หอมพจทนกษศ591712623

54 นางสาวกจตจยา  บณตรพรม591712630

55 นางสาววราพร  รามฤทธจด591712652

56 นางสาวสจรจรนตนศ  ศรษแสนตอ591712683

57 นางสาวอรพรรณ  สดองแกยว591712726

58 นางสาวสณกนลญา  แกยวกดา591712902

59 นางสาวจจรนนนทศ  เวษยงคคา591712915

60 นางสาวจจตตจกานตศ  ภภศรษอดอน591713220

61 นางสาวอาจารษ   สณดมมาตรศ591713311

62 นางสาวศจราว นลยศ  มะสณใส591713382

63 นางสาวจจราวรรณ  วงคศตาทคา591713453

64 นางสาวภรณศทจพยศ  นามบณรษ591713617

65 นางสาวกนกพร  เวษยงจนนทรศ591713743

66 นางสาวจณฑามาศ  ทนพธานษ591713772

67 นางสาวสณนจสา  วงศศเจรจญ591713824

68 นายณนฐพงษศ  แสนแพง591713844

69 นางสาวพนณณจตา  ดวงปากดษ591713845

70 นางสาวณนฐฌา  จภมศรษสจงหศ591713854

71 นางสาววจชดาภรณศ  ค คาพนนธศ591713865

72 นางสาวอรไพลจน  ทองดษ591713967

73 นางสาวประภนสสร  สณขภาค591714104

74 นางสาวพรชจตา  เรมองแจยง591714171

75 นางสาวชณตจกาญจนศ  ศรษนา591714254

76 นางสาวพนชรจดา  โคตรชมภภ591714288

77 นางสาวนจรนชชา  จจตจนกรศ591714393

78 นางสาวสณชานนนทศ  นทษศรษ591714408
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาการบตญชม  บช.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

79 นางสาวอจนทจรา  ชอบสณข591714411

80 นางสาวสายธาร  ปทณมมากรณศ591714441

81 นายภานณพงษศ  โทรนตนศ591714442

82 นางสาวนจราวรรณ  ว นนทาวงคศ591714687

83 นายวรวจชญศ  โนนสณรนส591714756

84 นางสาวสจรามล  จนกดา591714847

85 นางสาวภาวจณษ  ดษดยวยปาก591715002

86 นางสาวเจนจจรา  ศรษจณดานณ591715080

87 นางสาวศจรจกนญญา  พลชา591715134

88 นางสาวอนญมณษ  สภงเทจง591715162

89 นางสาวอมรรนตนศ  หาญมนตรษ591715226

90 นางสาวขวนญเรมอน  ภภเทพง591715239

91 นางสาวธนญลนกษณศ  สณวรรณไตรยศ591715273

92 นางสาววรจศรา  คคาซาว591715501

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชารตฐประศาสนศาสตรร   รป.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

 .00
1 นายสณเมธ  พดอคคารนก591710013

2 นายมจตรภาพ  แสงนนทศ591710037

3 นางสาวศศจวจมล  บณญชนย591710126

4 นางสาวกรวจภา  แสงไพบภลยศ591710136

5 นางสาวศจรจญญา  หาญมนตรษ591710187

6 นางสาวสณกนญญา  พจมพะสภตร591710199

7 นางสาวดารจกา  ศจรจไสว591710239

8 นายธนพงษศ  อณดมสาพล591710346

9 นางสาวยลรดา  ธรรมวงคศ591710358

10 นางสาวสณภาพร  ผาอจนทรศ591710395

11 นายกฤษฎากรณศ  วงศศศรษจนนทรศ591710405

12 นางสาวสณทธจกานตศ  คณณวงศศ591710440

13 นางสาวนาตาชา  ถจทนกาแบง591710442

14 นายนลธวนช   วงศศศรษดา591710443

15 นายวษระวนฒนศ  สณขโฉม591710444

16 นางสาวเตมอนใจ  พาลลก591710457

17 นายธษระพงษศ  ดาษดา591710465

18 นางสาวปภนสสร  มาตราช591710506

19 นายวรายณทธ  ตณดตะเวช591710563

20 นางสาวชณลษขวนญ  แกดนจนนทรศ591710710

21 นางสาวกนกพร  ไขประภาย591710749

22 นางสาวโชตจรส  คคาพรมมา591710764

23 นางสาวจนนทจมา  แสนภภวา591710770

24 นางสาวรนตนพร  ประทณมชาตจ591710845

25 นางสาวสณทธจกานตศ  จนนทา591710852

26 นางชฎาภรณศ  ไชยมษ591711016
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชารตฐประศาสนศาสตรร   รป.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

27 นางสาวพจจจตรา  โนนตสณภา591711051

28 นางสาวโสระยา  สมทอง591711069

29 นางสาวพจมพจกา  ข นนสนมฤทธจด591711073

30 นางสาวปภชจกา  ไตรยะถา591711114

31 นางสาวสณปรษยา  สณวรรณมาโจ591711139

32 นางสาวเจมจจรา  ทภลไชย591711141

33 นางสาวโสภาพร  กจยมตจตน591711199

34 นางสาวรนตนาพร  จนนทวงคศ591711247

35 นางสาวสณภาวดษ  วงศรษชภ591711261

36 นางสาววรรณภา  ชดางสอน591711324

37 นางสาวอรอนงคศ  พจมพศจนนทรศ591711529

38 นางสาวทนศนษยศวรรณ  ดษแกง591711551

39 นางสาวอภจญา  วงศรษลา591711565

40 นางสาวกนกพร  ไพคคานาม591711604

41 นายมานะ  ทาอจนทะ591711645

42 นายนนทศนกดจด   เเกยวกจทง591711649

43 นางสาวศจรจลนกษณศ  งอยกณดจจก591711692

44 นายปรจญญา  ภาวงศศ591711804

45 นายปจ ตจพงศศ  ปจ ยะนนนทศ591711858

46 นายเนตจวณฒจ   ทองออน591711897

47 นายเกษยรตจศนกดจด   กงนะ591711901

48 นางสาวอรอณมา  จนนทรศคามคคา591711963

49 นายกจตตจพงศศ  ทองประทณม591712068

50 นางสาวจจดาภา  โถปาสอน591712074

51 นางสาวธวนลหทนย  ฉจมตระกภล591712077

52 นางสาวแคทรจญา  วงอจนอยภด591712151
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชารตฐประศาสนศาสตรร   รป.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

53 นางสาวนณชธจดา  ว นงมลหมดอม591712173

54 นายภนทรกณล  บณญมา591712219

55 นายภภวดล  พนกตะไชย591712294

56 นายธนดล  ศรษสรยางคอม591712305

57 นางสาวเบพญจวรรณ  เนตรวงษศ591712378

58 นางสาววนชราภรณศ  บณญสถจตยศ591712412

59 นายภาคภภมจ  นารถชมสา591712445

60 นายศจวดล  ลษนาราช591712449

61 นายคฑาวณธ  ทนศนจวาส591712476

62 นางสาวรนตนกร  คคาเกลษยยง591712491

63 นายณนฐปกรณศ  แกยวกนนหา591712515

64 นายนนนทวณธ  มษเทษทยง591712538

65 นางสาวปรษยาวรรณ  คนขยนน591712584

66 นางสาวนนนทจกานตศ  โคตรเสนา591712707

67 นายศรายณทธ  พนฒคาต591712923

68 นางสาวธนพร  ประดาอจนทรศ591712946

69 นางสาวมลาวรรณ  ทองออน591712949

70 นางสาวเจนจจรา  ทยาวนาง591712951

71 นางสาววจสณดา  อณทควาปษ591712981

72 นางสาวนวรนตนศ  ใครบณตร591712996

73 นางสาวรนตนศชนก  บณนนทศ591713026

74 นายสจทธจชนย  แสนบรรดจษฐศ591713146

75 นายวนชรวจทยศ  ทณมสา591713176

76 นางสาวปารจชาต  มาภา591713318

77 นางสาวชนญญานณช  แสนสณรจวงคศ591713376

78 นางสาวณนชชา  จนนทพนนธศ591713384
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชารตฐประศาสนศาสตรร   รป.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

79 นางสาวพรสณดา  ชาวคนดง591713395

80 นายฤทธจเกษยรตจ  บณตรพนนธศ591713436

81 นางสาวศจรจกานตศ  จนนทรนงษษ591713441

82 นายสณรจยา  วงคศสณสจก591713455

83 นางสาวสรวงสณดา  สณพร591713460

84 นางสาวชานณรนตนศ  สภนยะราช591713474

85 นายธนาษจต  ดาชะเมา591713479

86 นางสาวสจรจพร  ระมยายศรษ591713501

87 นางสาวศณภนจดา  สาระคร591713520

88 นายรนชพล  สมโชค591713573

89 นายจจรายณ  สายธจไชย591713630

90 นายชาครจต  หาญมนตรษ591713702

91 นายมารณต  นจตจธรรม591713713

92 นางสาวลลจตา  ทองสณข591713734

93 นางสาวนนนทจชา  นาใจนลก591713777

94 นายทวษว นฒนศ  พรอจนทรศ591713791

95 นางสาวสณชาวดษ  ไชยทองดา591713822

96 นายณนฐวนฒนศ  พรมสจทธจด591713848

97 นางสาวจจรภจญญา  ค คาหมณน591714012

98 นางสาวนจรนชพร  อรจยชาตจ591714152

99 นายอภจวจญชศ  เชมยอคคาเพพง591714199

100 นางสาวสณทธจดา  เสนาทจพยศ591714258

101 นายสนนตจภาพ  พรมสถาน591714362

102 นายพาสณ  ชาแสน591714374

103 นางสาวณนชชา  ฉนตรทอง591714414

104 นางสาวพรรณนจภา  โคตพรม591714476
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชารตฐประศาสนศาสตรร   รป.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

105 นายศรนทธา  ประสานวงษศ591714497

106 นายวรพล  มหาวงศศ591714587

107 นางสาวจนนจจรา  เกษมสานตศ591714624

108 นายอนณกภล  ไฮวนง591714649

109 นางสาวศศจธร  ว นงอณปนดชา591714654

110 นางสาวธนญญา  ครณธตคาค คา591714708

111 นายรวษว นฒนศ  ไกยพาย591714788

112 นายกจตตจภพ  ศจรจวงศศ591714925

113 นางสาวอตจนณช  ตนยงมนทน591715176

114 นายธษระวจทยศ  เตจมทานาม591715214

115 นายจนกรพรรดจด   สษกะพา591715215

116 นางสาวสโรชา  จจตรมนทน591715225

117 นายภานณพงศศ  ทณมไมลศ591715230

118 นางสาวภนสรา  ยมนยง591715304

119 นางสาวพนตตจยา   คณจสาร591715356

120 นางสาวพรธจชา  หาญมนตรษ591715362

121 นางสาวตรษรนตนศ  อณปชจตวาฬ591715365

122 นายทศพล  ทนศคร591715390

123 นายธงไชย  สวดางใจ591715395

124 นางสาวกมลวรรณ  สอนศภนยศ591715489

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาเศรษฐศาสตรรธชรกสจ  ศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

 .00
1 นางสาวนษนดา  ชโปนโฮลสศ591710371

2 นางสาวนจตจกาญจนศ  นนทศจนนทรศ591710413

3 นางสาวอารษยา  เทษทยงทนศนศ591710526

4 นางสาวพรรณษ  ลาว นยศ591711026

5 นางสาวนรจศรา  ใยปางแกยว591711134

6 นางสาวสณวจชาดา  ทองโนนสภง591711451

7 นางสาววจภาวษ  วงคศเจรจญ591711477

8 นางสาวกรรณจกา  ศรษสณเพชรกณล591711696

9 นายธษรว นฒนศ  วระโงน591711742

10 นางสาวอาภาพร  อ คาภาวงศศ591712470

11 นางสาวธจตจมา  จนนชะลคยา591712620

12 นางสาวกณลนนด  บณพศจรจ591712622

13 นางสาวพรนภา  ชายทวษป591712769

14 นางสาวประกายทจพยศ  ทณมโยมา591713315

15 นางสาวสกณลเพพช  พรมโคตร591713536

16 นางสาวนภนสวรรณ  จจระวรรณา591713665

17 นายเอกชนย  พรรณวงศศ591713944

18 นางสาวรนตตจยา  ผากงคคา591714128

19 นางสาวชไมภนค  ใครบณตร591714136

20 นางสาวธมลวรรณ  ชภอารมณศ591714505

21 นายคมกฤช  พรมจนนทรศ591714589

22 นายเกรจกพล  สณวรรณมาโจ591714634

23 นางสาวนณชณา  ชาธจรนตนศ591714839

24 นางสาวอรอนงคศ  คนคลดอง591714944

25 นางสาวอนงรนตนศ  พงษศสจทธจศนกดจด591715043

26 นายกนนตภณ  กลยนษยศ591715107
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาเศรษฐศาสตรรธชรกสจ  ศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

27 นางสาวศจรจวรรณ  มณษว นน591715189

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชานสเทศศาสตรร   นศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

 .00
1 นายชจนดนนย  ภภมจวงษศ591710004

2 นางสาวธลจตา  แสงพรมชาลษ591710059

3 นางสาวกนลยศสณดา  นามวงศศ591710076

4 นายมนตศรนก  ค คาอดอน591710165

5 นายบณญฤทธจด   ค คาชมภภ591710193

6 นางสาวกาญจนา  มณลสณรจนทรศ591710194

7 นายณพล  เกตณสระ591710230

8 นางสาวรนตยากร  นาคโคตร591710335

9 นายปรจญญา  ศรษลา591710477

10 นายนราวจชญศ  เหพนกลาง591710533

11 นายอจสระ  จนนทะลนย591710555

12 นายธนพล  ธนะคคาดษ591710603

13 นายศรนนยศภนทร   รนตนไพบภลยศ591710708

14 นางสาววจภาดา  ทษมษ591710778

15 นางสาวบณนจกา  แกยวโบดา591711120

16 นางสาววรนนธร  อนศวธษรากณล591711297

17 นางสาวรนตนาพร  ดอกชะบา591711312

18 นางสาวนณชนาฎ  พจมโตตร591711340

19 นายสณรชนย  พรมบณญ591711468

20 นายวจรณฬโรจนศ  เครมอสณวรรณ591711598

21 นายศนกดจด บดจนรศ  ราชมณษ591711644

22 นางสาวพลอยไพลจน  โสมแผยว591711928

23 นางสาวรนตตจญา   ไชยยายงคศ591712090

24 นางสาวสณทธจตา  เหมพลชม591712359

25 นายปภนงกร  เมมองโคตร591712465

26 นางสาวพรฉวษ  บณญฤทธจด591712503
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชานสเทศศาสตรร   นศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

27 นางสาวเจนจจรา  สณโขพนนธศ591712580

28 นายสณธจมนตศ  แพนบณตร591712778

29 นายนนธวนฒนศ  หมมทนสา591713191

30 นายกฤษกร  ศรษสมบภรณศ591713267

31 นายรนฐกร  ทจพจนกร591713284

32 นางสาวจจตตจพร  ปาระพจมพศ591713346

33 นายนราธจป  กรณณานคา591713438

34 นางสาวอะมจตา  ไชยโคตร591713662

35 นางสาวสณภาวจตา  วงษศชนยภภมจ591713675

36 นายนพศนกดา  เปาวะนา591713813

37 นางสาวนนนทจดา  วงศศษาพาน591713916

38 นายธนพนฒนศ  นกดษ591714113

39 นายนราธร  รณดงจจนดารนตนศ591714192

40 นางสาวนฤนาถ  พรหมสาขา591714384

41 นายวจศว  ปณวงคศ591714572

42 นายรณนสถศชนย  บณรนตนศ591714837

43 นายศนกดา  แสงทนบ591714911

44 นางสาวกาญจนาพร  บณญมนทน591714912

45 นางสาวกมลกานตรศ  กองแกยว591714918

46 นายพษระเชฏฐศ  หอมชมทน591714921

47 นางสาวกณลธจดา  พาลณกา591715010

48 นางสาวนจษฐา  ละเอษยดมาก591715079

49 นายธวนชชนย  บนนโสภา591715338

50 นางสาวศจรจรนตนศ  จนนทะแพน591715421

51 นายประทนกษศ  ปนญญาไว591715502
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชานสเทศศาสตรร   นศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ วสทยาการจตดการ

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาวสทยาศาสตรรและเทคโนโลยมการอาหาร  วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ เทคโนโลยมการเกษตร

 .00
1 นางสาวกชกร  กนนเสนา591710130

2 นางสาวสณดาลนกษศ  แดนรนกษศ591710241

3 นายสณภกฤตจ  วงคศเทวราช591710884

4 นางสาวสณพนตรา  แสงวงศศ591711018

5 นางสาววจภาดา  สวนสจจตรศ591711246

6 นางสาวจรจยา  ว นงทะพนนธศ591711854

7 นางสาวสณดารนตนศ  สณขชจต591712544

8 นางสาวอรอนงคศ  อดอนกาฬสจนธศ591712550

9 นางสาวรณจจตา  จนงมษโคตร591712562

10 นางสาวมารจษา  นจตยารส591712888

11 นางสาววาสจตา  วระโคตร591713177

12 นางสาวขนตจยาภรณศ  ถจทนเซโปน591713288

13 นางสาวมนณฑนา  สนตนาโค591713375

14 นางสาวอณณชจดา  วงษา591713412

15 นางสาวทนดดาว  อบภจรมยศ591713710

16 นายนจธจพนฒนศ   สอนหาร591713879

17 นางสาวจจราวรรณ  มณทาพร591713945

18 นางสาวประทณมวนน  ตอนเหนมอ591714075

19 นางสาวสณภนสสร  บณตรเทศ591714182

20 นายวจษณณ  บณญยมจตร591714439

21 นางสาวรวจนทศนจภา  ดวงมาลา591714458

22 นางสาวลนกขณา  ค คามณงคณณ591714657

23 นางสาวพนชรษ   พละสาร591715138

24 นางสาวณจชกานตศ  โชคมาดษ591715177
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาวสทยาศาสตรรและเทคโนโลยมการอาหาร  วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ เทคโนโลยมการเกษตร

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาเทคนสคการสตตวแพทยร  วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ เทคโนโลยมการเกษตร

 .00
1 นางสาวสณภนชชา  ภาวะโพธจด591710088

2 นางสาวจณฑาทจพยศ  เทอคารณง591710266

3 นางสาวนจตตจยา  เชมยอดวงผภย591710309

4 นางสาวกานตจมา  เชษยงขวาง591710421

5 นายธนากร  เมมองโคตร591710570

6 นางสาวสณดารนตนศ  จนนทรศกระจดาง591710763

7 นางสาวจจราภรณศ  จนนสณพนนธศ591711273

8 นางสาวเบญญา  หาญมนตรษ591711278

9 นางสาวปจ ยะพร  ถาคคา591711520

10 นางสาวทนศนษภรณศ  โคดยอจนทรศ591711603

11 นางสาวลนดดาว นลยศ  ชนยเทพ591711693

12 นางสาวนนนทจนษ  โถชนยคคา591711883

13 นางสาวสณชนญญา  อณดมเลจศปรษชา591711945

14 นางสาวศศจธร  ทองสณทธจด591711988

15 นางสาวธจดาทจพยศ  แกยวสนจท591712067

16 นางสาวเจนจจรา  สาระพร591713048

17 นางสาวนราพร  ชนยภภธร591713094

18 นางสาวกนลยา  วงษา591713145

19 นางสาวสณพนตรา  นรบณตร591713188

20 นายนนกสจทธจด   เชมยอคคาจนนทรศ591713282

21 นางสาวประนจดา  พจมพศโยธา591713324

22 นางสาวชาตจสจรจ   ทองจนนดา591713340

23 นางสาวศจรจรนตนศ  เหวยไทย591713511

24 นางสาวจรนสพร  ศรษบณรจนทรศ591713681

25 นางสาวมลฤดษ  ประสพศรษ591713831

26 นางสาวปจ ยะวนลยศ  แกยวคคาแจยง591713870
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาเทคนสคการสตตวแพทยร  วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ เทคโนโลยมการเกษตร

27 นางสาวเสาวลนกษณศ  อรรคศรษวร591714133

28 นางสาวสณมาลษ  พจพจทธภนณฑศ591714233

29 นางสาวนภนสสร  จนนทรศสณพนนศ591714623

30 นางสาวฟย ารณดง  ไฝทาคคา591714738

31 นายศณภกฤษฎจด   เสมอเหลมอง591714745

32 นางสาวสณภาศจยา  ศรษตระกภล591715064

33 นางสาวธจดารนตนศ  เสามนทน591715103

34 นางสาวสณวพร  วงศศประทณม591715148

35 นางสาวเจนจจรา   สมขนนธณศ591715166

36 นางสาวนนฐพร  ศรษบณรมยศ591715192

37 นางสาวอภจชญา  ไกรษร591715245

38 นางสาวพจสมนย  ทานนง591715350

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช

85



รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาเทคโนโลยมการเกษตร (แขนงวสชาเทคโนโลยมการประมง)  วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ เทคโนโลยมการเกษตร

 .00
1 นางสาวศจรจลนกษณศ  ไชยรบ591710467

2 นายกจตจศนกดจด   อจนทวงคศ591710475

3 นายวษระพงษศ  ไชยตยนเทมอก591710476

4 นางสาวธจดาทจพยศ  งอยผาลา591710956

5 นางสาวอรนณช  ไขไพรวนน591711892

6 นายอจสรภาพ  คคาศรษ591712897

7 นางสาวณภนทรา  ค คาศรษ591713281

8 นายธนพล  โคตรสมบนตจ591713805

9 นายธวนชชนย  ตรษประโคน591714229

10 นางสาววจไลลนกษณศ  เจษยมตน591714580

11 นายจรณจนทศ  ภาคภภมจ591714872

12 นางสาวจณฑามาศ  เทพจน591715171

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาเทคโนโลยมการเกษตร (แขนงวสชาเทคโนโลยมการผลสตสตตวร )  วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ เทคโนโลยมการเกษตร

 .00
1 นางสาวมษนา  ผาใตย591710051

2 นายอาทจตยศ  กณญชร591710923

3 นางสาวอนกษราภนค  มษแสง591710958

4 นางสาววราภรณศ  ประทณมวนน591711665

5 นางสาวเตพมศจรจ   บณญเรมอง591711814

6 นางสาวปารจฉนตร  โคตรพนนดร591712054

7 นายทนศนะ  คคามะโนชาตจ591712508

8 นางสาวปรางทจพยศ  บณตรโคษา591713093

9 นางสาวนภาพรรณ  พลวงคศษา591713095

10 นางสาววรนญญา  เพพญลณน591713297

11 นางสาวจจระประภา  แคนสษ591713487

12 นายรนกษจต  แซดเลยา591714737

13 นางสาววนชราภรณศ  อนกษรจรรยา591714984

14 นายกฤษณพงษศ  วาปษ นนง591715104

15 นายพจทนกษศ  บณญชาญ591715229

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาเทคโนโลยมการเกษตร (แขนงวสชาธชรกสจการเกษตร)  วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ เทคโนโลยมการเกษตร

 .00
1 นายมงคล  ทจพยศสณวรรณ591710191

2 นางสาวกนญญารนตนศ  นษลานาด591710419

3 นางสาวสณธาสจนษ  กณณรนกษศ591710503

4 นายพษระพล  ไพสษขาว591710886

5 นายวนชระพร  กนญญะศจลปศ591711434

6 นางสาวเนตรนภา  ชณมปนญญา591712642

7 นางสาวผกามาศ  สมอจนอยอย591712795

8 นายศราวณธ  โสภา591713504

9 นางสาวทจศราภา  ขนดจคาปา591713792

10 นายจจรายณทธ  แสงหาญ591714067

11 นายอชจตพล  บณญตาวนน591714165

12 นางสาวยณวดษ  นาหอมจนนทรศ591714297

13 นายพงศกร  ชณมธษรรนตนศ591714586

14 นายวนชระพล  เรไร591715096

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาพชชศาสตรร   วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ เทคโนโลยมการเกษตร

 .00
1 นางสาวอรอณมา  วจระยะไชย591710053

2 นางสาวอนณธจดา  มหาชนย591710072

3 นายทจนวนฒนศ  แสงพรหมชาลษ591710139

4 นายวนชรากร  แสนทยาว591710243

5 นางสาวสณรษมาศ  กณมภจโร591710265

6 นางสาวมาลนย  บณญมาก591710392

7 นายพจเชษฐศ  บณตรละคร591710428

8 นายปาฏจหารจยศ  ธงอาษา591710578

9 นายเกษยรตจศนกดจด   วงคศศรษชา591710877

10 นางสาวสายชล  ฦาชา591710937

11 นางสาวพรนจภา  วงศศเตชะ591711145

12 นายชนะชนย  แกยวกนญญา591711694

13 นางสาวศจรจวดษ  แกยววงคศษา591711730

14 นางสาวณนฐรจกา  โมธรรม591711839

15 นางสาวทจมพจกา  ทรงอาจ591711884

16 นางสาวหทนยชนก  พาวจนจจ591711908

17 นางสาวสณจจตรา  จนนอาสา591712855

18 นายสจทธจโชค  โมกไธสง591713076

19 นายกจตตจภพ  กณลยะ591713884

20 นายภภธเนศ  ทองคคา591713959

21 นางสาวนจตยา  ศรษพณทธา591714312

22 นางสาวพรวจภา  ปนดตา591714448

23 นายธษรณตมศ  อณทโท591714503

24 นางสาวโสมณรษ  อนมโพด591714504

25 นายไชยนนนทศ  เกตณกยอง591714575

26 นางสาวชดารนตนศ  แย ยมไชยศรษ591714693
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาพชชศาสตรร   วท.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ เทคโนโลยมการเกษตร

27 นางสาวณนฐนรษ   ปภด ฝย าย591714865

28 นางสาววนชรษภรณศ  สณล คานาจ591714867

29 นายอรรถพล  บณญฉวษ591715139

30 นายพจชญณตมศ  พจมพศภภ591715387

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาเทคโนโลยมไฟฟผ าและเทคโนโลยมอสเลปกทรอนสกสร (แขนงเทคโนโลยมไฟฟผ า)  ทล.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ เทคโนโลยมอชตสาหกรรม

 .00
1 นายชนยณรงคศ  สรยอยมาลนย591710064

2 นายวณฒจพงษ  โสดสาย591710982

3 นายเรมองศนกดจด   ชนยพงศศ591711543

4 นายอภจรนกษศ  ทจมจาด591711939

5 นายกนมปนาท  พองพรหม591711953

6 นายจนกรนรจนทรศ  ใยปางแกยว591712756

7 นายวชจตชนย  คภวนจชชนย591713057

8 นายกรจชขจร  สรยอยเสนา591713294

9 นายจษรศนกดจด   จนนทะเลจง591714169

10 นายพจษณณ  สจนวร591714346

11 นายณนฐนนนทศ  อจนธจเสน591714833

12 นายกษรตจ  สณวรรณโพธจด ศรษ591715051

13 นายธษรศนกดจด   วจลนยพจษ591715070

14 นายนจรนตนศ  ถาละคร591715082

15 นายนฤเบศกศ  เขมทอนแกยว591715091

16 นายปฏจว นตจ  บนวศรษ591715093

17 นายพนชรพล  มาตราช591715440

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาเทคโนโลยมไฟฟผ าและเทคโนโลยมอสเลปกทรอนสกสร (แขนงเทคโนโลยมอสเลปกทรอนสกสร )  ทล.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ เทคโนโลยมอชตสาหกรรม

 .00
1 นายรนฐศาสตรศ  นจดสษลาย591710300

2 นายธนวนฒนศ  มณงธจสาร591711288

3 นายนลธวนช  ทองวงษา591711308

4 นายกจตจพงษศ  แกยวบนวสา591711635

5 นายจจราณนฐ  บลงแกยว591711859

6 นายเขตตศตะวนน  โจระโถ591713279

7 นายวษระวนฒนศ  นจลทะราช591713513

8 นายภานณว นฒนศ  สณวรรณไตรยศ591714303

9 นายนทษ  พรมรจนทรศ591715264

10 นายณนฐพงษศ  มษทอง591715366

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาเทคโนโลยมเครชชองกลและเทคโนโลยมการผลสต(แขนงเทคโนโลยมเครชชองกล)  ทล.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ เทคโนโลยมอชตสาหกรรม

 .00
1 นายวจศรณต  อจนาลา591710189

2 นายจษรว นฒนศ  วงคศตาผา591710872

3 นายปณรจม  อยายแกยว591710875

4 นายวนชระ  วงศศอาสา591711185

5 นายจษระวนฒนศ  นษลนยนารถ591711311

6 นาย ภภวนนย   วงศศมษแกยว591711614

7 นายศศจว นฒนศ  มณษวรรณศ591711716

8 นายวจทวนช  ทอนอโสม591712014

9 นายอภจว นฒนศ  วงคศศรษชา591712301

10 นายวจทวนฒนศ  ล คามะสะ591712514

11 นายณนฐพงษศ  เคนตรษ591712870

12 นายนลธวนฒนศ  พรมอวน591713341

13 นายจนกรกฤษ  ค คานลง591713444

14 นายยศรนณ  ยาษาชนย591713661

15 นายพจทนกษศ  ศรษโยธษ591713756

16 นายภนทรพงศศ  บาตดษ591713803

17 นายเอกชนย  สณนาพรม591714066

18 นายอตจชาตจ  ไขเหลาคคา591714284

19 นายกฤษดา  สณขสบาย591714638

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาเทคโนโลยมเครชชองกลและเทคโนโลยมการผลสต(แขนงเทคโนโลยมการผลสต)  ทล.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ เทคโนโลยมอชตสาหกรรม

 .00
1 นายกฤษฎา  ไชยมะโย591712105

2 นายอภจว นฒนศ  ผองสณข591712799

3 นายศจวาทจตยศ  ศรษทอง591712837

4 นางสาวปนทมาภรณศ  ไชยา591713246

5 นายนณกภล  พนนยณโดด591713277

6 นายอจนทร  ละสา591713345

7 นายชจนวนตร  ตณพจลา591715473

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาเทคโนโลยมกคอสรผางและเทคโนโลยมสถาปตตยกรรม(แขนงเทคโนโลยมกคอสรผาง)  ทล.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ เทคโนโลยมอชตสาหกรรม

 .00
1 นายณนฐวณฒจ  โคตรตาแสง591711327

2 นางสาวนรจศรา  บณตรนาม591711724

3 นายศรนณยศภนทร  ไตรโยธษ591711833

4 นายอนณชา  งนนปนญญา591712850

5 นายวนชรพงษศ  มษพรหม591713558

6 นายวจศรณต  ฮดมปด า591713570

7 นายเกรษยงไกร  ชดวยรนกษา591714957

8 นายจจรพงษศ  ทณมมารนกษศ591715150

9 นายกจตจพงษศ  พลอยวจเลจศ591715465

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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รายชชชอผผผมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเปป นนตกศศกษา

ลลลดดบททท รหดสรลยงลนตดว ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคตดเลชอกรอบทตชวไป)

สาขาวสชาเทคโนโลยมกคอสรผางและเทคโนโลยมสถาปตตยกรรม(แขนงเทคโนโลยมสถาปตตยกรรม)  ทล.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ เทคโนโลยมอชตสาหกรรม

 .00
1 นายศจรจลนกษณศ  หมอยาเกดา591711260

2 นางสาวนจรชา  ไชยมงคศ591712185

3 นายธรรมรนกษศ  กณลยณษยศ591712248

4 นางสาวสณจจตรา  จนนทสจงหศ591712679

5 นายศณภวณฒจ  วงคศเตชะ591712928

6 นางสาวมนณฑนา  ปจ นะโต591713383

7 นายธนาพร  โคตะ591714494

8 นายธนพล  โยธานนก591714535

9 นางสาวธนญลนกษณศ  สาธณชาตจ591714567

10 นางสาวณนฐธจดา  เสนาศรษ591714789

11 นางสาวณจภารนตนศ  มงคลสณภา591714832

12 นายฌนฐปกรณศ  ทจพยศสจงหศ591715054

13 นายพจสจษฐศ  บณตรสาลษ591715401

5. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเขผาเวปบไซตรกรอกประวตตสรายงานตตว ทมช http://admission.snru.ac.th

4. รายชชชอเรมยงลลาดตบจากรหตสผผผสมตครจากนผอยไปหามาก

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธรายงานตตวเตรมยมเอกสารรายงานตตว และเงสนคคารายงานตตว ตามประกาศขผางตผนมาใหผครบ

2. ผผผทมชไมคมารายงานตตวตามวตนและเวลาดตงกลคาวจะถชอวคาสละสสทธสธ

     ณ หอประชชมมหาวชสราลงกรณ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมารายงานตตว ในวตนทมช 25 กชมภาพตนธร 2559  เวลา 09.00  -  15.00 น.

หมายเหตช
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