
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.  5  ป) 

  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ. 4  ป)   การทองเที่ยว 

ประเภทคัดเลือกทั่วไป    ประจําปการศึกษา  2559 

----------------------------------------- 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ไดดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร  ประเภทคัดเลือกท่ัวไป   เมื่อวันท่ี   19   มกราคม  2559  นั้น    มีผูผานการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์

สอบสัมภาษณ  ดังรายชื่อท่ีแนบทายประกาศนี้     

  ดังน้ัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จึงแจงใหผูที่มีสิทธิ์สัมภาษณ  ดําเนินการดังตอไปนี ้

1. ใหผูมีสิทธิส์อบสัมภาษณ มาสอบสัมภาษณ    ในวันที่   3   กุมภาพันธ  2559  เวลา 09.00  น.   

เปนตนไป  ณ  หองสอบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  (ผูท่ีไมมาสอบสัมภาษณตามวันเวลาดังกลาวถือ 

วาสละสิทธิ์)   

2. มหาวิทยาลัยฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษา   ในวันที่   8  กุมภาพันธ   2559 

3. รายงานตัวเขาศึกษาในวันท่ี   25   กุมภาพันธ   2559 

   

   ประกาศ   ณ   วันท่ี    29   มกราคม    พ.ศ.  2559 

 

 

 

                                                                              (ผูชวยศาสตราจารยปรีชา  ธรรมวินทร) 

                                                  รองอธิการบดี   ปฏิบัติราชการแทน 

                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 



รายชชชอผผผมมสสทธสธสอบสสมภาษณณ หลสกสผตร ค.บ. 5 ปม  และสาขาการททองเทมชยว

ลลลดดบททท เลขทททสอบ ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคสดเลชอกรอบทสชวไป)

สาขาวสชาภาษาไทย  ค.บ. 5 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ ครรศาสตรณ

สถลนทททสอบ

 .00
1 นางสาวออนทอรา  ตะระแจจม591710160 อาคาร 821 หหอง 821

2 นางสาวธนพร  สสธรรม591710489 อาคาร 821 หหอง 821

3 นางสาวเพพญนภา  แกหวเคน591711298 อาคาร 821 หหอง 821

4 นางสาวโยทะกา  ขอคคา591712134 อาคาร 821 หหอง 821

5 นางสาวขววญเรรอน  วอชวย591712138 อาคาร 821 หหอง 821

6 นางสาวพวชรอนทรร  แกหวมะ591712559 อาคาร 821 หหอง 821

7 นางสาวววนเพพญ  ไตรวงศรย หอย591712866 อาคาร 821 หหอง 821

8 นางสาวสสพรรณษา  แสงสสวรรณ591712982 อาคาร 821 หหอง 821

9 นายนวนทววฒนร  ผ วนผจอน591713621 อาคาร 821 หหอง 821

10 นายจวกรพงษร  ชสมปวญญา591713936 อาคาร 821 หหอง 821

11 นายวอรอทธอธ พล  วอเศษฐฐ591714016 อาคาร 821 หหอง 821

12 นางสาวณวฐรฐพร  นครวงสส591714418 อาคาร 821 หหอง 821

13 นางสาวมะลอวรรณร  กสลภา591714965 อาคาร 821 หหอง 821

หมายเหตร

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธสอบสสมภาษณณพสมพณบสตรเขผาหผองสอบไดผทมชเววบไซตณ http://admission.snru.ac.th

2. ผผผทมชไมทมาสอบสสมภาษณณตามวสนและเวลาดสงกลทาวจะถชอวทาสละสสทธสธ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมาสอบสสมภาษณณในวสนทมช 3 กรมภาพสนธณ 2559  เวลา 09.00 เปว นตผนไป
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รายชชชอผผผมมสสทธสธสอบสสมภาษณณ หลสกสผตร ค.บ. 5 ปม  และสาขาการททองเทมชยว

ลลลดดบททท เลขทททสอบ ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคสดเลชอกรอบทสชวไป)

สาขาวสชาการศศกษาปฐมวสย  ค.บ. 5 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ ครรศาสตรณ

สถลนทททสอบ

 .00
1 นางสาวพวกตรรพอลาศ  พวนเคน591710235 อาคาร 822 หหอง 822

2 นางสาวปอ ยพร  แสนสสมา591710865 อาคาร 822 หหอง 822

3 นางสาวอรอศรา  สสธรรม591711028 อาคาร 822 หหอง 822

4 นางสาวปาณอสรา   ขวนตะราช591711609 อาคาร 822 หหอง 822

5 นางสาวรสจอรา  สอนสมนนก591711617 อาคาร 822 หหอง 822

6 นางสาวเกษศอรอนทรร  ธงหาร591712473 อาคาร 822 หหอง 822

7 นางสาวสสดารวตนร  กลยนฐยร591712860 อาคาร 822 หหอง 822

8 นางสาวพอชวญญา  ประเสรอฐถาวรศอรอ591712976 อาคาร 822 หหอง 822

9 นางสาวดวงทอพยร  พอมมานนทร591713243 อาคาร 822 หหอง 822

10 นางสาวภวทรวดฐ  แสงกลหา591713593 อาคาร 822 หหอง 822

11 นางสาวเฟรฟ องฟห า  ไชยคสณ591715000 อาคาร 822 หหอง 822

12 นางสาวศสภนอดา  แกหวมณฐชวย591715469 อาคาร 822 หหอง 822

หมายเหตร

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธสอบสสมภาษณณพสมพณบสตรเขผาหผองสอบไดผทมชเววบไซตณ http://admission.snru.ac.th

2. ผผผทมชไมทมาสอบสสมภาษณณตามวสนและเวลาดสงกลทาวจะถชอวทาสละสสทธสธ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมาสอบสสมภาษณณในวสนทมช 3 กรมภาพสนธณ 2559  เวลา 09.00 เปว นตผนไป
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รายชชชอผผผมมสสทธสธสอบสสมภาษณณ หลสกสผตร ค.บ. 5 ปม  และสาขาการททองเทมชยว

ลลลดดบททท เลขทททสอบ ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคสดเลชอกรอบทสชวไป)

สาขาวสชาภาษาอสงกฤษ  ค.บ. 5 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ ครรศาสตรณ

สถลนทททสอบ

 .00
1 นางสาวนลนฐยร  สารนอก591710264 อาคาร 823 หหอง 823

2 นายจอรวอทยร  คะโยธา591711584 อาคาร 823 หหอง 823

3 นางสาวอวญณอชา  ปวญสวงกา591712115 อาคาร 823 หหอง 823

4 นายอชอรวสฒอ  ออนธอแสน591712192 อาคาร 823 หหอง 823

5 นางสาวสกสลรวตนร  พจอธานฐ591712335 อาคาร 823 หหอง 823

6 นายคฑา  คณานวนทร591712887 อาคาร 823 หหอง 823

7 นายณวฐดนวย  ศรฐอสดร591713497 อาคาร 823 หหอง 823

8 นายวรวอช  ผอวบสญเรรอง591713531 อาคาร 823 หหอง 823

9 นายจารสวอชญร  จวนทรรนามวงคร591713910 อาคาร 823 หหอง 823

10 นางสาวดวงดาว  ชาวนาหวจาน591714034 อาคาร 823 หหอง 823

11 นายชสตอมวนตร  ไชยสาคร591714467 อาคาร 823 หหอง 823

12 นางสาวพอมพรชนก  ไชยขวนธสร591714666 อาคาร 823 หหอง 823

13 นายวอรอยะ  เดชไชย591715015 อาคาร 823 หหอง 823

14 นางสาวเบญญาภา  รวตนวงศร591715178 อาคาร 823 หหอง 823

หมายเหตร

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธสอบสสมภาษณณพสมพณบสตรเขผาหผองสอบไดผทมชเววบไซตณ http://admission.snru.ac.th

2. ผผผทมชไมทมาสอบสสมภาษณณตามวสนและเวลาดสงกลทาวจะถชอวทาสละสสทธสธ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมาสอบสสมภาษณณในวสนทมช 3 กรมภาพสนธณ 2559  เวลา 09.00 เปว นตผนไป
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รายชชชอผผผมมสสทธสธสอบสสมภาษณณ หลสกสผตร ค.บ. 5 ปม  และสาขาการททองเทมชยว

ลลลดดบททท เลขทททสอบ ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคสดเลชอกรอบทสชวไป)

สาขาวสชาสสงคมศศกษา  ค.บ. 5 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ ครรศาสตรณ

สถลนทททสอบ

 .00
1 นายเอกพงศร  ศรฐพรหมทวต591710203 อาคาร 824 หหอง 824

2 นางสาวปวฐณา  วงครสฐดา591710805 อาคาร 824 หหอง 824

3 นางสาวกอกงกาญจนร  เหมรอนเดช591711460 อาคาร 824 หหอง 824

4 นางสาวชสตอมา  แกหวฝจ าย591712011 อาคาร 824 หหอง 824

5 นางสาวศอรอลวกษณร  ค คาสงคร591712641 อาคาร 824 หหอง 824

6 นางสาวกนกพร  โถดาสา591712733 อาคาร 824 หหอง 824

7 นางสาวเบญญาภา  หาธรรม591712828 อาคาร 824 หหอง 824

8 นายธนพล  ชาวไทย591713036 อาคาร 824 หหอง 824

9 นางสาวธวนยพร  กวฟวมาลา591713544 อาคาร 824 หหอง 824

10 นางสาวศอรอรวตนร  แกหวกจา591714417 อาคาร 824 หหอง 824

11 นางสาวจรอดาพร  ปาระพอมพร591714470 อาคาร 824 หหอง 824

12 นางสาวจวนทรรศอรอ   เจรอญไชย591714971 อาคาร 824 หหอง 824

13 นายธารอนทรร  ออนทรรกอง591715034 อาคาร 824 หหอง 824

14 นายพอเชษฐ  เทพวงษา591715069 อาคาร 824 หหอง 824

15 นายสมศวกดา  สมสะอาด591715132 อาคาร 824 หหอง 824

หมายเหตร

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธสอบสสมภาษณณพสมพณบสตรเขผาหผองสอบไดผทมชเววบไซตณ http://admission.snru.ac.th

2. ผผผทมชไมทมาสอบสสมภาษณณตามวสนและเวลาดสงกลทาวจะถชอวทาสละสสทธสธ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมาสอบสสมภาษณณในวสนทมช 3 กรมภาพสนธณ 2559  เวลา 09.00 เปว นตผนไป

4



รายชชชอผผผมมสสทธสธสอบสสมภาษณณ หลสกสผตร ค.บ. 5 ปม  และสาขาการททองเทมชยว

ลลลดดบททท เลขทททสอบ ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคสดเลชอกรอบทสชวไป)

สาขาวสชาพลศศกษาและวสทยาศาสตรณการกมฬา  ค.บ. 5 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ ครรศาสตรณ

สถลนทททสอบ

 .00
1 นางสาวสสกวญญา  ฮวดมาลวย591710278 อาคาร 831 หหอง 831

2 นายกชกร  พลศวกดอธ ขวา591712226 อาคาร 831 หหอง 831

3 นายทนงศวกดอธ   อวตตอยะ591713651 อาคาร 831 หหอง 831

4 นายกฤษณะ  ยะสะกะ591714100 อาคาร 831 หหอง 831

5 นายวราวสฒอ  วงครกระโซจ591714821 อาคาร 831 หหอง 831

6 นายเดชา  สสวรรณศรฐ591714888 อาคาร 831 หหอง 831

7 นายกฤษฎฐกา  สสรอโย591714920 อาคาร 831 หหอง 831

8 นายเกรฐยงศวกดอธ   ชจวยรวกษา591714976 อาคาร 831 หหอง 831

หมายเหตร

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธสอบสสมภาษณณพสมพณบสตรเขผาหผองสอบไดผทมชเววบไซตณ http://admission.snru.ac.th

2. ผผผทมชไมทมาสอบสสมภาษณณตามวสนและเวลาดสงกลทาวจะถชอวทาสละสสทธสธ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมาสอบสสมภาษณณในวสนทมช 3 กรมภาพสนธณ 2559  เวลา 09.00 เปว นตผนไป

5



รายชชชอผผผมมสสทธสธสอบสสมภาษณณ หลสกสผตร ค.บ. 5 ปม  และสาขาการททองเทมชยว

ลลลดดบททท เลขทททสอบ ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคสดเลชอกรอบทสชวไป)

สาขาวสชาคณสตศาสตรณ   ค.บ. 5 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ ครรศาสตรณ

สถลนทททสอบ

 .00
1 นางสาวเบญจวรรณ  คนหาญ591710285 อาคาร 832 หหอง 832

2 นายสมเกฐยรตอ  เมตสลา591710843 อาคาร 832 หหอง 832

3 นางสาวอภอญญา    เหนรอไพศาล591712209 อาคาร 832 หหอง 832

4 นางสาวสสภาพร  พจอไชยราช591714011 อาคาร 832 หหอง 832

5 นางสาวยสวฉวตร  สสภาษร591714394 อาคาร 832 หหอง 832

6 นางสาวสอรอธอดา  จอตอามาตยร591714512 อาคาร 832 หหอง 832

7 นางสาวพอจอตรา  บววอจอน591714556 อาคาร 832 หหอง 832

8 นางสาวจารสวรรณ  ว วงคะฮาต591714579 อาคาร 832 หหอง 832

9 นายพฐระพงษร  แกหวมณฐ591714915 อาคาร 832 หหอง 832

10 นางสาวนอศาชล  ไชยเพชร591715249 อาคาร 832 หหอง 832

11 นางสาวพอมพรปวฐณร  พรมประศรฐ591715285 อาคาร 832 หหอง 832

12 นายพฐรพงษร  ภภจนหอย591715371 อาคาร 832 หหอง 832

13 นางสาวณวฐตฌา  วรรณทอง591715415 อาคาร 832 หหอง 832

หมายเหตร

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธสอบสสมภาษณณพสมพณบสตรเขผาหผองสอบไดผทมชเววบไซตณ http://admission.snru.ac.th

2. ผผผทมชไมทมาสอบสสมภาษณณตามวสนและเวลาดสงกลทาวจะถชอวทาสละสสทธสธ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมาสอบสสมภาษณณในวสนทมช 3 กรมภาพสนธณ 2559  เวลา 09.00 เปว นตผนไป
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รายชชชอผผผมมสสทธสธสอบสสมภาษณณ หลสกสผตร ค.บ. 5 ปม  และสาขาการททองเทมชยว

ลลลดดบททท เลขทททสอบ ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคสดเลชอกรอบทสชวไป)

สาขาวสชาวสทยาศาสตรณ   ค.บ. 5 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ ครรศาสตรณ

สถลนทททสอบ

 .00
1 นายธนพล  ไขลายหงษร591710073 อาคาร 842 หหอง 842

2 นายธนากร  ศรฐแกหว591713049 อาคาร 842 หหอง 842

3 นางสาวกรสณามอตร  แสนสสรอวงคร591713627 อาคาร 842 หหอง 842

4 นายภภพสส  อนวนตรว วฒนาศอรอ591713636 อาคาร 842 หหอง 842

5 นางสาวสสทธอดา  จองลฐพวนธร591713637 อาคาร 842 หหอง 842

6 นางสาวฟารอดา  เจรอญไชย591713659 อาคาร 842 หหอง 842

7 นายนอพวฒนร  ทวศมฐ591713790 อาคาร 842 หหอง 842

8 นางสาวทวดดาว  หนจอแกหว591713989 อาคาร 842 หหอง 842

9 นางสาวกมลชนก  ฐานทนดฐ591714124 อาคาร 842 หหอง 842

10 นางสาววรางคณา  จวนทศรฐ591714214 อาคาร 842 หหอง 842

11 นายวอทววส  ศรฐสสข591714245 อาคาร 842 หหอง 842

12 นายทรงวอทยร  ตอยะบสตร591714400 อาคาร 842 หหอง 842

13 นายธฐรพงศร  บสญมา591714532 อาคาร 842 หหอง 842

14 นางสาวกนกพร  พละสาร591714686 อาคาร 842 หหอง 842

15 นายวรสตมร  ทองประภา591714917 อาคาร 842 หหอง 842

16 นางสาวบสสยา  วรรณทอง591714929 อาคาร 842 หหอง 842

หมายเหตร

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธสอบสสมภาษณณพสมพณบสตรเขผาหผองสอบไดผทมชเววบไซตณ http://admission.snru.ac.th

2. ผผผทมชไมทมาสอบสสมภาษณณตามวสนและเวลาดสงกลทาวจะถชอวทาสละสสทธสธ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมาสอบสสมภาษณณในวสนทมช 3 กรมภาพสนธณ 2559  เวลา 09.00 เปว นตผนไป
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รายชชชอผผผมมสสทธสธสอบสสมภาษณณ หลสกสผตร ค.บ. 5 ปม  และสาขาการททองเทมชยว

ลลลดดบททท เลขทททสอบ ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคสดเลชอกรอบทสชวไป)

สาขาวสชานวสตกรรมและคอมพสวเตอรณศศกษา  ค.บ. 5 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ ครรศาสตรณ

สถลนทททสอบ

 .00
1 นางสาวแพรพลอย  นามไพร591710308 อาคาร 851 หหอง 851

2 นายพรรษววฒนร  มาตราช591711957 อาคาร 851 หหอง 851

3 นางสาวจสฑาทอพยร  วงศรฐลา591712141 อาคาร 851 หหอง 851

4 นายธนวชพงศร  วงศรกลสจม591712200 อาคาร 851 หหอง 851

5 นายศราวสธ  จวนทรมฐ591712283 อาคาร 851 หหอง 851

6 นายมาโกโต  ทานออภชอ591712811 อาคาร 851 หหอง 851

7 นางสาวนอลอนทอพยร  เชองหอม591713674 อาคาร 851 หหอง 851

8 นายพอเชษฐร  แพงสอน591713784 อาคาร 851 หหอง 851

9 นายราชววตร  ดาวเศรษฐ591714063 อาคาร 851 หหอง 851

10 นายเกฐยรตอศวกดอธ   คอดโสดา591714262 อาคาร 851 หหอง 851

11 นายเศวตโชตอ  ค คาชนะ591714347 อาคาร 851 หหอง 851

12 นางสาวสสนวนทา  นาแพงหมรกน591714444 อาคาร 851 หหอง 851

หมายเหตร

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธสอบสสมภาษณณพสมพณบสตรเขผาหผองสอบไดผทมชเววบไซตณ http://admission.snru.ac.th

2. ผผผทมชไมทมาสอบสสมภาษณณตามวสนและเวลาดสงกลทาวจะถชอวทาสละสสทธสธ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมาสอบสสมภาษณณในวสนทมช 3 กรมภาพสนธณ 2559  เวลา 09.00 เปว นตผนไป
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รายชชชอผผผมมสสทธสธสอบสสมภาษณณ หลสกสผตร ค.บ. 5 ปม  และสาขาการททองเทมชยว

ลลลดดบททท เลขทททสอบ ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคสดเลชอกรอบทสชวไป)

สาขาวสชาคหกรรมศาสตรณ   ค.บ. 5 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ ครรศาสตรณ

สถลนทททสอบ

 .00
1 นางสาวทอพประภาพร  แกหวกจอ591710028 อาคาร 861 หหอง 861

2 นางสาวอรวรรณ  ไพรวตนร591710339 อาคาร 861 หหอง 861

3 นางสาวสายฝน  เคนคคาภา591711006 อาคาร 861 หหอง 861

4 นางสาวทวศนฐยร  ทอพรวกษา591711017 อาคาร 861 หหอง 861

5 นางสาวปนวดดา  บสญมา591711705 อาคาร 861 หหอง 861

6 นายศรายสทธ  ไชยสสทวศนร591712111 อาคาร 861 หหอง 861

7 นางสาวอรทวย  นามมสงคสณ591712238 อาคาร 861 หหอง 861

8 นางสาววอราสอนฐ  แกหวพาดฐ591712271 อาคาร 861 หหอง 861

9 นางสาวอรชฎา  สาขามสละ591712625 อาคาร 861 หหอง 861

10 นายรวงสอมวนตร  บสตรจวนทรร591712809 อาคาร 861 หหอง 861

11 นายธรรมกร  อหวนกวนยา591713274 อาคาร 861 หหอง 861

12 นางสาวมนวสนวนทร  เลอศศอรอ591713465 อาคาร 861 หหอง 861

13 นายธฐระพงษร  วงสาลฐ591714086 อาคาร 861 หหอง 861

14 นายอมฤต  สสสา591714315 อาคาร 861 หหอง 861

หมายเหตร

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธสอบสสมภาษณณพสมพณบสตรเขผาหผองสอบไดผทมชเววบไซตณ http://admission.snru.ac.th

2. ผผผทมชไมทมาสอบสสมภาษณณตามวสนและเวลาดสงกลทาวจะถชอวทาสละสสทธสธ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมาสอบสสมภาษณณในวสนทมช 3 กรมภาพสนธณ 2559  เวลา 09.00 เปว นตผนไป
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รายชชชอผผผมมสสทธสธสอบสสมภาษณณ หลสกสผตร ค.บ. 5 ปม  และสาขาการททองเทมชยว

ลลลดดบททท เลขทททสอบ ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคสดเลชอกรอบทสชวไป)

สาขาวสชาการศศกษาพสเศษและภาษาอสงกฤษ  ค.บ. 5 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ ครรศาสตรณ

สถลนทททสอบ

 .00
1 นางสาวบสญธอญา  ธอราชรวมยร591710356 อาคาร 852 หหอง 852

2 นายสรวลยศ  ดวงสสภา591710479 อาคาร 852 หหอง 852

3 นางสาวรจนาถ  มภลตรฐแกหว591710523 อาคาร 852 หหอง 852

4 นายณรงครฤทธอธ   รสจงเรรองคคา591711819 อาคาร 852 หหอง 852

5 นายนวรวตนร  เสนงาม591711991 อาคาร 852 หหอง 852

6 นายธนพล  ประไมยะ591712708 อาคาร 852 หหอง 852

7 นางสาวอารยา   แพงสกล591712829 อาคาร 852 หหอง 852

8 นางสาววอชญาดา  สาขามสละ591713104 อาคาร 852 หหอง 852

9 นางสาวธวญญารวตนร  เวฐยงพรหมมา591713241 อาคาร 852 หหอง 852

10 นางสาวสอรอยาพร  พอละมาตยร591713418 อาคาร 852 หหอง 852

11 นางสาวภวทราพร  จ คารวกษา591713684 อาคาร 852 หหอง 852

12 นายวอนวย  สสระสาย591713688 อาคาร 852 หหอง 852

13 นายวรวญญภ  สอนสมนนก591713727 อาคาร 852 หหอง 852

14 นางสาวศรสดา  สวญญะงาม591713954 อาคาร 852 หหอง 852

15 นางสาวเบญจมาภรณร  สอนคะ591714765 อาคาร 852 หหอง 852

16 นางสาวพอรสณรวตนร  ค คามสงคสณ591714899 อาคาร 852 หหอง 852

หมายเหตร

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธสอบสสมภาษณณพสมพณบสตรเขผาหผองสอบไดผทมชเววบไซตณ http://admission.snru.ac.th

2. ผผผทมชไมทมาสอบสสมภาษณณตามวสนและเวลาดสงกลทาวจะถชอวทาสละสสทธสธ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมาสอบสสมภาษณณในวสนทมช 3 กรมภาพสนธณ 2559  เวลา 09.00 เปว นตผนไป
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รายชชชอผผผมมสสทธสธสอบสสมภาษณณ หลสกสผตร ค.บ. 5 ปม  และสาขาการททองเทมชยว

ลลลดดบททท เลขทททสอบ ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคสดเลชอกรอบทสชวไป)

สาขาวสชาการททองเทมชยว  ศศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนรษยศาสตรณและสสงคมศาสตรณ

สถลนทททสอบ

 .00
1 นางสาวนสศรา  สลวกคคา591710131 อาคาร 862 หหอง 862

2 นางสาวนอตตอยา  เสนสอทธอธ591710169 อาคาร 862 หหอง 862

3 นางสาวจอราภรณร  แกหวดวงดฐ591710195 อาคาร 862 หหอง 862

4 นางสาวสสวอกฤตอการณร  กอฟวลาดแยง591710208 อาคาร 862 หหอง 862

5 นางสาวกฤษณา  ศรฐ เลอศ591710223 อาคาร 862 หหอง 862

6 นายเมธฐ  ศรฐ เครรอ591710269 อาคาร 862 หหอง 862

7 นายจวกรพวนธร  บสตรพรม591710354 อาคาร 862 หหอง 862

8 นางสาวนวนทอกา  พรมกระบอล591710370 อาคาร 862 หหอง 862

9 นางสาวกาญจนศอรอ   หอมไกรลาศ591710398 อาคาร 862 หหอง 862

10 นางสาวกนกวรรณ  ธรรมบสญ591710411 อาคาร 862 หหอง 862

11 นางสาวศศอกานตร  ไพคคานาม591710416 อาคาร 862 หหอง 862

12 นางสาวมวทนา  สสวรรณพวนธร591710418 อาคาร 862 หหอง 862

13 นางสาวอสไรรวตนร  ค คาศรฐพล591710424 อาคาร 862 หหอง 862

14 นายพอทยา  โถบคารสง591710463 อาคาร 862 หหอง 862

15 นางสาวมณฐกานตร  ค คามสงคสณ591710545 อาคาร 862 หหอง 862

16 นางสาวมรอษา  หภมดา591710636 อาคาร 862 หหอง 862

17 นางสาวอรฎา  สคานวน591710692 อาคาร 862 หหอง 862

18 นายเกรอกฤทธอธ   สฐละววน591710703 อาคาร 862 หหอง 862

19 นางสาวสสทธอดา  ชสมปวญญา591710796 อาคาร 862 หหอง 862

20 นางสาวพรธอดา  กาบบววคคา591710856 อาคาร 862 หหอง 862

21 นายเศรษฐกอจ  จากสภงเนอน591710889 อาคาร 862 หหอง 862

22 นางสาวพรไพลอน  จวงศรฐ591710921 อาคาร 862 หหอง 862

23 นางสาวสสนอตา  ผลาเหอม591711002 อาคาร 862 หหอง 862

24 นางสาวนอตยา  โคตรเครรกอง591711067 อาคาร 862 หหอง 862
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รายชชชอผผผมมสสทธสธสอบสสมภาษณณ หลสกสผตร ค.บ. 5 ปม  และสาขาการททองเทมชยว

ลลลดดบททท เลขทททสอบ ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคสดเลชอกรอบทสชวไป)

สาขาวสชาการททองเทมชยว  ศศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนรษยศาสตรณและสสงคมศาสตรณ

สถลนทททสอบ

25 นางสาวผกาว วลยร  ศรฐค คา591711068 อาคาร 862 หหอง 862

26 นางสาวนพมาศ  พสฒธรรม591711110 อาคาร 862 หหอง 862

27 นางสาวพนอดา  ขสนทา591711116 อาคาร 862 หหอง 862

28 นางสาวอภอญญา  ลฐค คาพอก591711129 อาคาร 862 หหอง 862

29 นางสาวสสขอตา  คนไว591711133 อาคาร 862 หหอง 862

30 นายพงศรระพฐ  ปภนาศรฐ591711211 อาคาร 862 หหอง 862

31 นางสาวศศอธร  งอยหลหา591711225 อาคาร 862 หหอง 862

32 นางสาวศอรอลวกษณร  มสลสรอนทรร591711253 อาคาร 862 หหอง 862

33 นายววชระ  กอมา591711345 อาคาร 862 หหอง 862

34 นางสาวอวจฉรา  เหพนหลอด591711453 อาคาร 862 หหอง 862

35 นางสาวกาญจนา  บสญรวกษา591711476 อาคาร 862 หหอง 862

36 นางสาวจอราภรณร  หลานเศรษฐา591711505 อาคาร 862 หหอง 862

37 นางสาววอสสดา  วอสสทธะยา591711532 อาคาร 862 หหอง 862

38 นางสาวอสทวยวรรณ  พอลาพวนธร591711538 อาคาร 862 หหอง 862

39 นางสาวแกหวกวญญา  ดฐสรหอย591711561 อาคาร 862 หหอง 862

40 นางสาววอภารวตนร  วงษาเนาวร591711713 อาคาร 862 หหอง 862

41 นางสาวชนวญทวพพร  บววลภ591711721 อาคาร 862 หหอง 862

42 นางสาวกฤตอยา  ค คาศรฐ591711863 อาคาร 862 หหอง 862

43 นางสาวจสฑามณฐ  ราชาทรวพยร591711889 อาคาร 862 หหอง 862

44 นางสาวรวตนา  ดฐดวงพวนธร591711904 อาคาร 862 หหอง 862

45 นายธนชวย  เวชกามา591711920 อาคาร 862 หหอง 862

46 นางสาวกชพร  เรณภรจวง591711959 อาคาร 862 หหอง 862

47 นางสาวสอรอญญา  สารกรณร591711970 อาคาร 862 หหอง 862

48 นางสาวศอรอพร  สสมาลวย591711977 อาคาร 862 หหอง 862

49 นางสาวยสว วนดา  อสนาพรหม591712012 อาคาร 862 หหอง 862
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รายชชชอผผผมมสสทธสธสอบสสมภาษณณ หลสกสผตร ค.บ. 5 ปม  และสาขาการททองเทมชยว

ลลลดดบททท เลขทททสอบ ชชทอ-สกกล

ประเภท (สอบคสดเลชอกรอบทสชวไป)

สาขาวสชาการททองเทมชยว  ศศ.บ. 4 ปม

ภาคปกตส  ปม การศศกษา 2559

คณะ มนรษยศาสตรณและสสงคมศาสตรณ

สถลนทททสอบ

50 นางสาวปวทมา  ไชยเพชรร591712100 อาคาร 862 หหอง 862

51 นางสาวชนอกานตร  ราชจวนทรร591712112 อาคาร 862 หหอง 862

52 นางสาวสสนอตา  เหลาพรม591712147 อาคาร 862 หหอง 862

53 นางสาวชสตอนวนทร  ภภประเสรอฐ591712189 อาคาร 862 หหอง 862

54 นายนอตอพงษร  ถนงภภวงคร591712213 อาคาร 862 หหอง 862

55 นางสาวสสวจฐ  แกกสสภงเนอน591712427 อาคาร 862 หหอง 862

56 นางสาวดาราพร  มจอมพะเนาวร591712504 อาคาร 862 หหอง 862

57 นางสาววนอดา  ศรฐดฐ591712660 อาคาร 862 หหอง 862

58 นางสาวพรสสดา  ประกอกง591712739 อาคาร 862 หหอง 862

59 นางสาวรวตนาภรณร  สฐเทฐยวไทย591712802 อาคาร 862 หหอง 862

60 นางสาวเกวลอน  หลฐกออนทรร591712823 อาคาร 862 หหอง 862

61 นางสาวสสพวตรา  อสค คา591712890 อาคาร 862 หหอง 862

62 นางสาวพอมพรกนก  โจมแพง591712998 อาคาร 862 หหอง 862

63 นางสาวรสจอรดา  หนภจวนทรร591713033 อาคาร 862 หหอง 862

64 นางสาวนคฟาฝน  โคตรพรม591713077 อาคาร 862 หหอง 862

65 นางสาวจรอยา  โชตอประเสรอฐ591713134 อาคาร 862 หหอง 862

66 นางสาวรวชดาภรณร  เคนไชยวงคร591713187 อาคาร 862 หหอง 862

67 นางสาวสสดารวตนร  มหามาตร591713236 อาคาร 862 หหอง 862

68 นางสาวชสตอมา  ชวยเสน591713481 อาคาร 862 หหอง 862

69 นางสาวกสลดา  ยะภวกดฐ591713489 อาคาร 862 หหอง 862

70 นางสาวสอรอรอนทรร  แสนเมรอง591713532 อาคาร 862 หหอง 862

71 นางสาวศอรอลวกษณร  สสกวน591713612 อาคาร 862 หหอง 862

72 นางสาวภาวอดา  แสนพยสหร591713729 อาคาร 862 หหอง 862

73 นายอานนทร  พวฒนสาร591713829 อาคาร 862 หหอง 862

74 นางสาวจสฑามาศ  เรรองราม591713836 อาคาร 862 หหอง 862
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75 นายอภอสอทธอธ   โคตะบอน591713841 อาคาร 862 หหอง 862

76 นางสาวอารยา  เหลาตฐบ591713873 อาคาร 862 หหอง 862

77 นางสาวชาครอยา  ศรฐรวกษา591713923 อาคาร 862 หหอง 862

78 นางสาวกวนตรกนอษฐร  กอตอวงศรกร591713974 อาคาร 862 หหอง 862

79 นางสาววอภาวดฐ  บสญตะววน591713990 อาคาร 862 หหอง 862

80 นางสาวณวฐธอดา  สสวรรณชวยรบ591713998 อาคาร 862 หหอง 862

81 นางสาวอรอสมา  แสนเมรอง591714035 อาคาร 862 หหอง 862

82 นางสาวเบญญทอพยร  ศรฐสววสดอธ591714162 อาคาร 862 หหอง 862

83 นางสาวสสกวญญา  โทตวนคคา591714215 อาคาร 862 หหอง 862

84 นายชนะชล  จอนาตอ591714263 อาคาร 862 หหอง 862

85 นางสาวจอรนวนทร  สมบภรณร591714322 อาคาร 862 หหอง 862

86 นางสาวปานดารอนทรร  จฐนเมรอง591714371 อาคาร 862 หหอง 862

87 นางสาวณวฐธอดา  เทฐยมราช591714399 อาคาร 862 หหอง 862

88 นางสาวธาราทอพยร  ลอนแกหว591714419 อาคาร 862 หหอง 862

89 นางสาวกรนรอนทรร  บสญชาญ591714438 อาคาร 862 หหอง 862

90 นางสาวนวภรณร  จจาบสญ591714460 อาคาร 862 หหอง 862

91 นางสาวศอรอนาถ  คามราช591714481 อาคาร 862 หหอง 862

92 นายกภหชวย  จวนทรรชนะ591714577 อาคาร 862 หหอง 862

93 นางสาวสสกวญญา  คอนสาย591714796 อาคาร 862 หหอง 862

94 นางสาวอชอรญาณร  แสนศอรอ591714829 อาคาร 862 หหอง 862

95 นายณวฐพงษร  เสนาะเสฐยง591714866 อาคาร 862 หหอง 862

96 นางสาววอภาวดฐ  โพตอยะ591714900 อาคาร 862 หหอง 862

97 นายสสรชาตอ  จวงคสณดฐ591715005 อาคาร 862 หหอง 862

98 นายนวฐพล  แกหวคคาแสน591715195 อาคาร 862 หหอง 862

99 นางสาวชนาพร  อวกษรจรรยา591715261 อาคาร 862 หหอง 862
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100 นางสาวจอรวชญา  นาหนอง591715337 อาคาร 862 หหอง 862

101 นางสาวอโรชา  ดฐมอตร591715419 อาคาร 862 หหอง 862

หมายเหตร

3. ใหผผผผทมชมมสสทธสธสอบสสมภาษณณพสมพณบสตรเขผาหผองสอบไดผทมชเววบไซตณ http://admission.snru.ac.th

2. ผผผทมชไมทมาสอบสสมภาษณณตามวสนและเวลาดสงกลทาวจะถชอวทาสละสสทธสธ

1. ใหผผผผทมชมมรายชชชอตามประกาศขผางตผนมาสอบสสมภาษณณในวสนทมช 3 กรมภาพสนธณ 2559  เวลา 09.00 เปว นตผนไป
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