ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารายงานตัวเปนนักศึกษาภาคปกติ
ประเภทรับตรง ประจําปการศึกษา 2558

----------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยราชภั ฏสกลนคร ได ดํ า เนิน การการรับ สมั ค รบุ คคลเขา ศึกษาต อในมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
สกลนคร ประเภทรับตรง ตั้งแตวันที่ 5 - 30 มกราคม 2558 นั้น ผลการสมัครดังกลาว มีผูมีสิทธิ์รายงานตัวเปนนักศึกษา ดัง
รายชื่อที่แนบทายประกาศนี้
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงแจงใหผูที่มีรายชื่อตามประกาศ ดําเนินการดังนี้
1. ผู ที่ มี ร ายชื่ อ ทุ ก คน มารายงานตั ว ในวั น ที่ 22 เมษายน 2558 ระหว า งเวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ถาไมมารายงานตัว ตามกําหนดดังกลาวถือวาสละสิทธิ์) พรอมดวยหลักฐาน
และเงินคาธรรมเนียม ดังนี้
1.1 ใบรายงานผลการศึกษา หรือใบ ป.พ.1 ฉบับจริง จากสถานศึกษา พรอมสําเนา 2 ฉบับ
(รับรองสําเนาถูกตอง)
1.2 ใบรายงานผลการศึกษา (TRANSCRIPT) หรือใบ รบ. ระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเทา สําหรับ
ผูสอบไดใ นระดับปริญ ญาตรี 4 ป (หลักสูตรเทีย บโอน) และระดับ ปริญ ญาตรี 2 ป (หลัง อนุป ริญญา)
ฉบับจริง หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา พรอมสําเนา 2 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)
1.3 สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมฉบับถายเอกสาร 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)
1.4 บัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับถายเอกสาร 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)
1.5 รูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป (สวมชุดเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)
1.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถามี) เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ( ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลปจจุบัน
ไมตรงกับชื่อ – สกุลในใบแสดงคุณวุฒิ ) ฉบับถายเอกสาร 1 ฉบับ (รับรองสําเนาถูกตอง)
1.7 เงินคาธรรมเนียม โดยจําแนกเปน
1.7.1 คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา
500 บาท
1.7.2 คาประกันสิ่งของเสียหาย
700 บาท
1.7.3 คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
50
บาท
1.7.4 คาคูมือนักศึกษา
250 บาท
1.8 เงินคาลงทะเบียนเรียน ดังนี้
1.8.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ 6,500 บาท
1.8.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ 6,500 บาท
1.8.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ 6,500 บาท
1.8.4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ 6,500 บาท
1.8.5 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ 6,500 บาท
1.8.6 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)
เหมาจายภาคเรียนละ 6,500 บาท
1.8.7 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ)
เหมาจายภาคเรียนละ 6,500 บาท

2–
1.8.8 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1.8.9 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

เหมาจายภาคเรียนละ
เหมาจายภาคเรียนละ

7,500 บาท
7,500 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558

(ผูชวยศาสตราจารยปรีชา ธรรมวินธร)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลศลสตรร และเทคโนโลยท

สลขลววชล ชทวววทยล วท.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110037

นางสาวจจนททยา จจนทะไพร

ร.ร.ปลาปากวททยา

2

581110071

นางสาวประดจบพร แซซลกจ

ร.ร.ปลาปากวททยา

3

581110074

นางสาวชลธทชา จอนสสงเนทน

ร.ร.สวซางแดนดทน

4

581110112

นางสาวขณท ตตา ผทวผซอง

ร.ร.คคาสรรอยพททยาสรรคค

5

581110117

นางสาววราพร ดวงสส ถา

ร.ร.บรานบจวราษฎรคบาค รส ง

6

581110150

นางสาวสส ภสจ สร ใจชซวง

ร.ร.ปลาปากวททยา

7

581110164

นางสาวประกายรส รง โกพลรจตนค

ร.ร.พระซองสามจคคควทว บา

8

581110208

นางสาวอลทษา ยนยทงย

ร.ร.ปลาปากวททยา

9

581110210

นางสาวรจชลคยา ดาบพทมพคศรค

ร.ร.ปลาปากวททยา

10

581110215

นางสาวกมลวรรณ บจวชสม

ร.ร.พระซองสามจคคควทท ยา

11

581110218

นางสาวนทตยา ศทลงาม

ร.ร.โพนพททยาคม

12

581110220

นางสาวสส ภทจ ธา แกรวสมสทรค

ร.ร.โพนพททยาคม

13

581110228

นางสาวพรรณท ภา จสซมเปคป ย

ร.ร.พระซองสามจคคควทท ยา

14

581110238

นางสาวศทรทลกจ ษณค มอมสงคสณ

ร.ร.โพนพททยาคม

15

581110243

นางสาวฐทตทรจตนค ราชฐาน

ร.ร.ปลาปากวททยา

16

581110246

นางสาวชไมพร ชารค พร

ร.ร.โพนพททยาคม

17

581110249

นางสาวกาญจนา อทนธทแสง

ร.ร.โพนพททยาคม

18

581110359

นางสาวภจทราพร เครว อจคาปา

ร.ร.เซนตคโยเซฟทซาแรซ

19

581110394

นางสาวมาลควรรณ อซอนภสเขา

ร.ร.ทซานผสหร ญทงจจนททมาพพยงบารมค

20

581110441

นางสาวนจฐการณค ศรค สสโพธทธ

ร.ร.ทซานผสหร ญทงจจนททมาพพยงบารมค

21

581110468

นางสาวธจญพทชชา ชสกลทยน

ร.ร.ผพยงแดดวททยาคาร

22

581110478

นางสาวพจชรณค สส พร

ร.ร.ผพยงแดดวททยาคาร

23

581110482

นางสาวธนจญญา ประไพเพชร

ร.ร.ผพยงแดดวททยาคาร

24

581110507

นางสาวธจญญารจตนค คลซองแคลซว

ร.ร.ผพยงแดดวททยาคาร

25

581110540

นางสาวจทตตทมา จทตตคหาญ

ร.ร.้รเซนตคโยเซฟทซาแรซ
1

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลศลสตรร และเทคโนโลยท

สลขลววชล ชทวววทยล วท.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

26

581110611

นางสาวเพพญนภา แสงใสแกรว

ร.ร.มสกดาหาร

27

581110706

นางสาวนสชนาถ สส วรรณมงคล

ร.ร.ผพยงแดดวททยาคาร

28

581110855

นางสาวดาราวดค บสญทศ

ร.ร.นครพนมวททยาคม

29

581110879

นางสาววรรณอสมา บคารส งตา

ร.ร.ดงมอนวททยาคม

30

581110902

นางสาวสส กญจ ญา ปจญญาพซอ

ร.ร.นาแกพททยาคม

31

581110967

นางสาวภจทรกาญจนค ศรค สรรางทอง

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

2

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลศลสตรร และเทคโนโลยท

สลขลววชล ฟว สว กสร วท.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110095

สามเณรสส รเชษฐค แสงวงคค

ร.ร.วจดแจรงแสงอรส ณวททยา

2

581110109

นางสาวขนทษฐา ลสนจจกร

ร.ร.บรานบจวราษฎรคบาค รส ง

3

581110118

นายชสมพล แฮนเกตส

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

4

581110262

นางสาวแพรวพรรณ บสตรโสม

ร.ร.ไชยบสรควทท ยาคม

5

581110285

นางสาวพจชรา พาทสพาน

ร.ร.สวซางแดนดทน

6

581110356

นางสาวกนกพร ใจสซ อง

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

7

581110364

นายยสทธนา วทชยจ ศรค

ร.ร.ไชยบสรควทท ยาคม

8

581110466

นางสาวกรรณท การค ศรค มสล

ร.ร.ผพยงแดดวททยาคาร

9

581110602

นายทวคทรจพยค การสคาเนคยง

ร.ร.มสกดาหาร

10

581110727

นางสาวยสวดค หามวงคค

ร.ร.ปลาปากวททยา

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

3

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลศลสตรร และเทคโนโลยท

สลขลววชล คณวตศลสตรร วท.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110015

นางสาวรจชนคกร ศรค แกรว

ร.ร.หนองแวงวททยานสกลส

2

581110051

นางสาวแสงดาว เมฆดล

ร.ร.ปลาปากวททยา

3

581110142

นางสาวชไมพร เถทงพะวงษค

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

4

581110187

นางสาวมทนตรา ตสแสนแผน

ร.ร.เซนตคโยเซฟทซาแรซ

5

581110222

นางสาวนทพาพร ศรค พลพา

ร.ร.โพนพททยาคม

6

581110654

นางสาวชลธทดา สส วรรณไตรยค

ร.ร.มสกดาหาร

7

581110748

นางสาวธทตทนนจ ทค คนเพคยร

ร.ร.ผพยงแดดวททยาคาร

8

581110816

นางสาวสไบแพร อสดทารส น

ร.ร.ปลาปากวททยา

9

581110878

นางสาวทจศศทนา สส วรรณททพยค

ร.ร.ดงมอนวททยาคม

10

581110887

นางสาวดรส ณค หท ตะรจตนค

ร.ร.มหาชจยวททยาคม

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

4

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลศลสตรร และเทคโนโลยท

สลขลววชล ววทยลกลรคอมพววเตอรร วท.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110002

นายรจชชานนทค ทสมมาคอน

ร.ร.ปท ยะมหาราชาลจย

2

581110007

นางสาวจครนจนทค ลคฮวด

ร.ร.ปท ยะมหาราชาลจย

3

581110017

นายวทษณส เหลากสล

ร.ร.ปลาปากวททยา

4

581110021

นายเอกนคาพล จจนทรเพชร

ร.ร.ดอนตาลวททยา

5

581110036

นางสาวภทญญาลจกษณค ญาตทธรรม

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

6

581110067

นายชทณวจฒนค พรหมทจตโต

ร.ร.ปลาปากวททยา

7

581110079

นายธนาวจฒนค ประพจนธค

ร.ร.มจธยมศพกษาเทศบาล ๓ "ยสตทธรรมวททยา"

8

581110183

นางสาววราพร บสญชาญ

ร.ร.โพนงามศพกษา

9

581110274

นายทศพร ตกพจนธค

ร.ร.อสดรพจฒนศพกษา

10

581110275

นายจครศจกดทธ อทนเฉท ดฉาย

ร.ร.อสดมพจฒนศพกษา

11

581110308

นายศราวสธ ไชโย

ร.ร.ปลาปากวททยา

12

581110352

นายกฤษกร ใยวจงหนรา

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

13

581110366

นายวทรสฬหค ดรวงโตรด

ร.ร.ปลาปากวททยา

14

581110409

นายนทรพล สส นาพรม

ร.ร.บรานถซอน

15

581110422

นางสาวธจญลจกษณค อรวนแกรว

ร.ร.นครพนมวททยาคม

16

581110527

นายสส ทธทพงษค ตาลอทนทรค

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

17

581110651

นายพงษคนรท นทรค ทรายปาก

ร.ร.ผพยงแดดวททยาคาร

18

581110916

นางสาวสท รทรจตนค คคาเกาะ

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

19

581110969

นางสาวจสฑามาศ งอยภสธร

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

20

581111059

นางสาวพทมพคชนก สส ดแสง

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

5

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลศลสตรร และเทคโนโลยท

สลขลววชล เทคโนโลยทสลรสนเทศ วท.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110061

นางสาวณจฐพร โยลจย

ร.ร.โพนสวรรคคราษฎรคพฒจ นา

2

581110138

นายวทษณส เหลพกสค ไทย

ร.ร.มสกดาหาร

3

581110174

นายสท ทธทชยจ แวววงศค

ร.ร.มสกดาหาร

4

581110363

นางสาวนทธทพร ซองวงษา

ร.ร.เตรค ยมอสดมศพกษาภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

5

581110691

นางสาวเกศกนก สค นวลแล

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

6

581110758

นางสาวสาวสส จทนดา จจนทรคอซอน

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

7

581110764

นายอภทวฒจ นค พาลพก

ร.ร.มสกดาหาร

8

581110901

นายอจฐพล พรมพลจด

ร.ร.ทซานผสหร ญทงจจนททมาพพยงบารมค

9

581110924

นางสาวพรพทมล อทนทรคทอง

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

10

581111027

นางสาวอรยา สค สด

ร.ร.กสตาไกรวทท ยาคม

11

581111030

นางสาวปณท ดา อทนสจงขค

ร.ร.กสตาไกรวทท ยาคม

12

581111111

นางสาวศรค กนจ ยา สมจค

ร.ร.กสตาไกรวทท ยาคม

13

581111198

นางสาวนสชรา พซอชมภส

ร.ร.พระซองสามจคคควทท ยา

14

581111263

นางสาวสส นทสา พรหมศทรท

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

15

581111328

นางสาวศศทธร บสญปก

ร.ร.ดซานมซวงคคาพททยาคม

16

581111332

นายพงศคพล ศรค วรขจนธสค

ร.ร.อสเทนพจฒนา

17

581111333

นางสาวพสนศทรท ปาระคะ

ร.ร.ดซานมซวงคคาพททยาคม

18

581111348

นายพงศคภรณค ศรค วรขจนธสค

ร.ร.อสเทนพจฒนา

19

581111411

นางสาวกนกวรรณ บสญเวทน

ร.ร.บพงโขงหลงวททยาคม

20

581111413

นางสาวททวารจตนค จารท อสททศ

ร.ร.บพงโขงหลงวททยาคม

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

6

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลศลสตรร และเทคโนโลยท

สลขลววชล ววทยลศลสตรร สวทงแวดลผ อม วท.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110046

นายณจฐพงษค ใจดค

ร.ร.นาแกพททยาคม

2

581110151

นางสาวนทลเนตร สงพราหมณค

ร.ร.ธาตสพนม

3

581110181

นางสาวศรรณค จาตสกสล

ร.ร.เซนตคโยเซฟทซาแรซ

4

581110311

นางสาวจสฬารจตนค ชจยรท นทรค

ร.ร.บรานบจวราษฎรคบาค รส ง

5

581110367

นางสาวศทรทลกจ ษณค ภสวงคค

ร.ร.ไชยบสรควทท ยาคม

6

581110475

นายอภทสททธทธ แกรวเจรท ญ

ร.ร.สวซางแดนดทน

7

581110522

นางสาวกสลธทดา อสปรค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

8

581110547

นายชนทนศจกดทธ อทนทรท ง

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

9

581110747

นางสาวพาททภทจ วงคศรค ยา

ร.ร.นาแกสามจคคควทท ยา

10

581110794

นางสาวมยสรค ไชยมาโย

ร.ร.นาหวราพททยาคม

11

581110808

นางสาววรรณภา พรมดม

ร.ร.เซนตคโยเซฟทซาแรซ

12

581110820

นางสาวนคปาผพปง วทถสนดจ

ร.ร.นครพนมวททยาคม

13

581110821

นางสาวนคปาฝน วทถสนดจ

ร.ร.นครพนมวททยาคม

14

581110907

นางสาวเยาวเรศ มคอยสซ

ร.ร.นาหวราพททยาคม

15

581111010

นางสาวสท รทญญา ผดสงกทจ

ร.ร.มสกดาหาร

16

581111039

นางสาวปรท ญาภจทร บสพศทรท

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

17

581111133

นางสาวมทรจณตค อจมพา

ร.ร.นครพนมวททยาคม

18

581111146

นางสาวศยามล รจนชทตโคตร

ร.ร.บรานโพนแพง

19

581111153

นางสาวพรททพยค ประทสมมา

ร.ร.เซนตคโยเซฟทซาแรซ

20

581111214

นางสาวอารค ยา คจนทะนาด

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

7

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ มนกษยศลสตรร และสด งคมศลสตรร

สลขลววชล ภลษลอดงกฤษ ศศ.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110006

นางสาวอรญา เชคยงขวาง

ร.ร.พะทายพททยาคม

2

581110055

นางสาวณจฐรท กา เมวองโคตร

ร.ร.ปลาปาก

3

581110099

นางสาววทชชสดา รจบจจนทรค

ร.ร.นครพนมวททยาคม

4

581110148

นายกทตตทพนจ ธค ปค ญญาวงคค

ร.ร.รร.ผพยงแดดวททยาคาร

5

581110182

นางสาวสส ชาวดค รซ วมทรจพยค

ร.ร.ปลาปากวททยา

6

581110189

นางสาวสส วจจ นค กงนะ

ร.ร.ชสมชนโพนทราย

7

581110230

นางสาวศรค สสดา แสงสวซาง

ร.ร.โพนพททยาคม

8

581110240

นางสาวกมลรจตนค พจนอสด

ร.ร.ผพยงแดดวททยาคาร

9

581110353

นางสาวสส ดาพร เมวองโคตร

ร.ร.นาวาราชกทจพททยานสสรณค

10

581110491

นางสาวนวพร ภาคภสมท

ร.ร.ผพยงแดดวททยาคาร

11

581110949

นายณจฐขจร คคาถา

ร.ร.ปลาปากวททยา

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

8

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ มนกษยศลสตรร และสด งคมศลสตรร

สลขลววชล ภลษลอดงกฤษธกรกวจ ศศ.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110062

นางสาวจทราภรณค อสปไชย

ร.ร.บรานมซวงพททยาคม

2

581110081

นางสาวกนกวรรณ คคาเมวอง

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

3

581110202

นางสาวสส ดารจตนค แสนศทรทมงคล

ร.ร. ธาตสนารายณควทท ยา

4

581110272

นายจจตสรงคค บสนนทค

ร.ร.มจธยมศพกษาเทศบาล๓ "ยสตทธรรมวททยา"

5

581110294

นายเกคยรตทศกจ ดทธ นนทะ

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

6

581110301

นางสาวอจปสร ศรค กลส กทจ

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

7

581110317

นางสาวสท รคธร ชาดง

ร.ร.ผพยงแดดวททยาคาร

8

581110345

นายชาญชจย อสซนวทเศษ

ร.ร.กสดเรว อคคาพททยาคาร

9

581110545

นางสาวนรท ศรา สนททนวล

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

10

581110846

นางสาวอจญชลค รจตนมาลค

ร.ร.เรณสนครวททยานสกลส

11

581110849

นางสาวผกามาส กจปโก

ร.ร.เรณสนครวททยานสกลส

12

581111021

นางสาวปารมทตา จจนทวจตร

ร.ร.เตรค ยมอสดมศพกษา ภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

9

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ มนกษยศลสตรร และสด งคมศลสตรร

สลขลววชล สลรสนเทศศลสตรร ศศ.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110022

นางสาวสท รทธร กจลยาบาล

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

2

581110040

นายฉจตรชจย ยะพลหา

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

3

581110050

นายณจฐวจฒนค แสนเกตส

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

4

581110451

นายภานสวฒจ นค เพพงสวซาง

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

5

581110501

นางสาวชลทตา บสพศทรท

ร.ร.อสเทนพจฒนา

6

581110561

นางสาววราภรณค โกพล

ร.ร.พจงโคนวททาคม

7

581110587

นายจามคกร หอมจจนทรค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

8

581110648

นางสาวกรกนก อสซนวทเศษ

ร.ร.มจธยมวานรนทวาส

9

581110653

นางสาววจชรท น นนทะศรค

ร.ร.อสเทนพจฒนา

10

581110734

นางสาววทกานดา นามมสงคสณ

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

11

581110759

นายธนกร เดชขจนธค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

12

581110931

นางสาวสส ดารจตนค แสนเขวยอน

ร.ร.ปท ยะมหาราชาลจย

13

581110938

นางสาวกษมา คงอยสซ

ร.ร.ปท ยะมหาราชาลจย

14

581111112

นางสาวธทดารจตนค อสดหนสน

ร.ร.ดงดาวแจรงพจฒนศพกษา

15

581111118

นางสาวธจญลจกษณค หารท นทชาตท

ร.ร.ดงดาวแจรงพจฒนศพกษา

16

581111141

นางสาวชสตทมา เรว องเกษม

ร.ร.ดงดาวแจรงพจฒนศพกษา

17

581111160

นายธนดล จจนทะวงษค

ร.ร.อสเทนพจฒนา

18

581111177

นายกครตท อสณาพรหม

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

19

581111188

นายอนสศกจ ดทธ วารค ศรค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

20

581111274

นางสาวธนทตา ประสงคคสสข

ร.ร.กสมภวาปค

21

581111300

นางสาวกนกวรรณ พจดนรอย

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

22

581111302

นางสาววรท ยา บสระเนตร

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

23

581111349

นางสาวนสสรา ดคโคตร

ร.ร.เซกา

24

581111355

นางสาวศทรทลกจ ษณค สท งหล

ร.ร.บพงโขงหลงวททยาคม

25

581111385

นางสาวอรท ญา สมไชย

ร.ร.ไชยบสรควทท ยาคม
10

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ มนกษยศลสตรร และสด งคมศลสตรร

สลขลววชล สลรสนเทศศลสตรร ศศ.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

26

581111416

นางสาวกมลรจตนค ไชตมาตยค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

27

581111419

นางสาวพรกมล สจพโส

ร.ร.บพงโขงหลงวททยาคม

28

581111420

นางสาวปารท ชาตท การส ณ

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

29

581111421

นางสาวจสฑามาศ แสนสะอาด

ร.ร.บพงโขงหลงวททยาคม

30

581111468

นายจทตรกร ลากร

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

31

581111487

นางสาวชสดานจนทค จจดสาร

ร.ร.เซกา

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

11

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ มนกษยศลสตรร และสด งคมศลสตรร

สลขลววชล กลรพดฒนลชกมชน ศศ.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110059

นางสาวรส จทรา มจยวงศค

ร.ร.พะทายพททยาคม

2

581110155

นางสาวกาญจนา ชจยบทน

ร.ร.นาหวราพททยาคม

3

581110170

นางสาวศศทธร สมทตร

ร.ร.โพนงามศพกษา

4

581110173

นางสาวนารค รจตนค ปจงอสทา

ร.ร.โพนงามศพกษา

5

581110236

นางสาวเบญจมาภรณค หมวยนเดช

ร.ร.โพนพททยาคม

6

581110245

นางสาวอรวรรณ มะโนศรค

ร.ร.โพนพททยาคม

7

581110248

นางสาวสส ทธทดา เกทยงสส วรรณ

ร.ร.เซนตคโยเซฟทซาแรซ

8

581110252

นางสาวศทรทรจตนค แสงวงคค

ร.ร.เซนตคโยเซฟทซาแรซ

9

581110358

นางสาวศทรทกลส ภจทรศทลาทอง

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

10

581110407

นางสาวอนสสรา ไชยมงคค

ร.ร.นาหวราพททยาคม

11

581110431

นางสาวศทรทนาถ อสตระหงษค

ร.ร.โพนงามศพกษา

12

581110460

นางสาวสนธยา พลไชย

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

13

581110462

นางสาวพทพฒจ นคพร พททกจ ษคกลส

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

14

581110530

นางสาวอนสชรา นามวงศค

ร.ร.เตรค ยมอสดมศพกษา ภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

15

581110566

นายเกรค ยงไกร เพรท ศแกรว

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

16

581110568

นายทองมค ไอยะไกษร

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

17

581110570

นายณจฐพงษค เพรท ศแกรว

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

18

581110583

นายนายศสภลจกาณค พรมแสง

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

19

581110585

นางสาวณท ชมน ปากดค

ร.ร.นาหวราพททยาคม

20

581110613

นางสาวนฤมล กงแกซนทา

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

21

581110617

นางสาวกจญญาพจทธค คสณทรจตนค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

22

581110744

นางสาวอรท ยา โกษาแสง

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

23

581110809

นางสาวพทจทตตรา ผสยโพธทธ

ร.ร.นครพนมวททยาคม

24

581110811

นางสาวศทรทวสท า ปซ วนพทนทจ

ร.ร.นครพนมวททยาคม

25

581110903

นางสาวสส จทตรา กลางเสนา

ร.ร.กสดเรว อคคาพททยาคาร
12

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ มนกษยศลสตรร และสด งคมศลสตรร

สลขลววชล กลรพดฒนลชกมชน ศศ.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

26

581110997

นายวชทระพงษค บงคคบสตร

ร.ร.โพนงามศพกษา

27

581111068

นางสาวธารททพยค มาตชจยเคน

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

28

581111084

นางสาวอารญา วะสาร

ร.ร.ธาตสสนารายณควทท ยา

29

581111088

นางสาวรจงสท ยาภรณค ผมคคา

ร.ร.นาแกพททยาคม

30

581111108

นางสาวจทราพร แกรวกจนหา

ร.ร.กสดเรว อคคาพททยาคาร

31

581111117

นางสาวนจนทพร วดคศทรทศกจ ดทธ

ร.ร.นาหวราพททยาคม

32

581111121

นางสาวธนทดา วะชสม

ร.ร.นาหวราพททยาคม

33

581111187

นางสาวมารท ษา สวจสดค

ร.ร.นาหวราพทยาคม

34

581111199

นางสาวกาญจนา ภาโส

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

35

581111209

นางสาววทภาดา กสลสอนนนาน

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

13

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ มนกษยศลสตรร และสด งคมศลสตรร

สลขลววชล ภลษลไทยเพชอท กลรสชท อสลร ศศ.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110063

นายอดทศกจ ดทธ ลพมปา

ร.ร.รซ มไทรวททยา

2

581110073

นางสาวสส นทตา พซอพทลา

ร.ร.ปลาปากวททยา

3

581110085

นางสาวจสฬารจตนค มองทจง

ร.ร.ธาตสพนม

4

581110090

นายโกวททยค พทมพคโยธา

ร.ร.อสดมพจฒนศพกษา

5

581110216

นางสาวนจดดาวรรณ โคตรหานาม

ร.ร.โพนพททยาคม

6

581110235

นางสาววราพร ชารค พร

ร.ร.โพนพททยาคม

7

581110260

นายปท ยะ ศรค ระวงศค

ร.ร.โพนงามศพกษา

8

581110261

นางสาวเอวปอการยค บาแกรว

ร.ร.อสดมพจฒนศพกษา

9

581110265

นางสาววทภารจตนค สมนรอย

ร.ร.อสดมพจฒนศพกษา

10

581110324

นางสาวอรอนงคค ศรค จนจ ทรค

ร.ร.ปลาปากวททยา

11

581110349

นางสาวสส วนจนทค ศรค วรสาร

ร.ร.ไชยบสรควทท ยาคม

12

581110357

นางสาวธนจชพร ไชยบสลยค

ร.ร.ไชยบสรควทท ยาคม

13

581110371

นางสาวผกามาศ สส ดาเดช

ร.ร.ไชยบสรควทท ยาคม

14

581110379

นางสาวอนงคคนาถ โกลนกระโทก

ร.ร.ยโสธรพททยาคม

15

581110391

นางสาวรจตนาภรณค สค พทมสาร

ร.ร.พจงโคนวททยาคม

16

581110399

นางสาวอจจฉราภรณค เจรท ญถาวรวจฒนค

ร.ร.พจงโคนวททยาคม

17

581110437

นางสาวสส ธาททพยค ผซองใสสค

ร.ร.โพนงามศพกษา

18

581110793

นางสาวสส พตจ รา อสสาพรหม

ร.ร.นาหวราพททยาคม

19

581110806

นางสาวเจนจทรา วงคคตาขน

ร.ร.ปลาปากวททยา

20

581110815

นางสาวณจฐกาญ หมอนแพร

ร.ร.คคามซวง

21

581110818

นางสาวนฤมล วงคคราชา

ร.ร.ปลาปากวททยา

22

581110835

นางสาวอรนภา อทนบคารส ง

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

23

581111063

นางสาววรรณท ดา ดาบพลอซอน

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

24

581111114

นางสาวณจฐธทดา เทคยยงธรรม

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

25

581111172

นางสาวจรจสศรค โชตกทตตทศกจ ดทธ

ร.ร.ปลาปากวททยา
14

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ มนกษยศลสตรร และสด งคมศลสตรร

สลขลววชล ภลษลไทยเพชอท กลรสชท อสลร ศศ.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

15

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ มนกษยศลสตรร และสด งคมศลสตรร

สลขลววชล รดฐศลสตรร (กลรเมชองกลรปกครอง) ร.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110003

นางสาวมณท สร เหลซาบจวโฮง

ร.ร.นาหวราพททยาคม

2

581110009

นางสาวปรจศนคย ค ใยธรรมมา

ร.ร.นาหวราพททยาคม

3

581110039

นางสาวรจตตทกร บสญพทนทจ

ร.ร.มจธยมศพกษาเทศบาล 3" ยสตทธรรมวททยา"

4

581110047

นางสาวสส รจสวดค เถทงนคามา

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

5

581110083

นายวจชระ กซอบจว

ร.ร.โพนงามศพกษา

6

581110088

นางสาวจทราวรรณ แสงพรมชาลค

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

7

581110108

นางสาวณจฐมน ปากดค

ร.ร.นาหวราพททยาคม

8

581110111

นายอภทสททธทธ พซอสาร

ร.ร.นาแกพททยาคม

9

581110180

นายนทคม ศรค หนองแสง

ร.ร.ทซานผสหร ญทงจจนททมาพพยงบารมค

10

581110200

นายนจตพล พคระธรรม

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

11

581110314

นางสาวสส คนธา นารค แพงศรค

ร.ร.นาหวราพททยาคม

12

581110323

นางสาวสส นทสา มจงกาย

ร.ร.เซนตคโยเซฟทซาแรซ

13

581110336

นางสาวกาญจนา คจนทะนาด

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

14

581110396

นางสาวเพพญนทภา โพตทยะ

ร.ร.เซนตคโยเซฟทซาแรซ

15

581110420

นายเกรท กกพล พวงพจปว

ร.ร.ดอนตาลวททยา

16

581110434

นางสาวเพพญนภา เขตรบราน

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

17

581110521

นางสาววทศรา จคาใบรจตนค

ร.ร.ยโสธรพททยาคม

18

581110624

นางสาวปาลทตา สมสค ดา

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

19

581110625

นางสาวธทดารจตนค งอยภสธร

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

20

581110707

นางสาววรรณวทสา ไมซแพง

ร.ร.นาหวราพททยาคม

21

581110893

นางสาววทภาภรณค รส ปงาม

ร.ร.นาแกพททยาคม

22

581110898

นางสาวปรท ศนา วงคคชาชม

ร.ร.นาแกพททยาคม

23

581110928

นายกทตตทศพจ ทค ซาเสน

ร.ร.ดอนตาลวททยา

24

581111008

นายศทรทโชค เหมพลชม

ร.ร.นาทมวททยา

25

581111009

นายนาคทนทรค ขอบไชยแสง

ร.ร.นาทมวททยา
16

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ มนกษยศลสตรร และสด งคมศลสตรร

สลขลววชล รดฐศลสตรร (กลรเมชองกลรปกครอง) ร.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

17

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ มนกษยศลสตรร และสด งคมศลสตรร

สลขลววชล ดนตรท ศป.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110056

นายณจฐพงษค นจนทะแพง

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

2

581110280

นายศสภวสฒท ภสซศทรทภทญโญ

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

3

581110326

นายโสพทษ คสณปจญญา

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

4

581110361

นายอภทรจตนค มะกระทจศ

ร.ร.บรานเเพงพททยาคม

5

581110603

นายกฤษณะ จตสรเกคยรตท

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

6

581110635

นายสหรจฐ แสงสซ อง

ร.ร.ทซานผสหร ญทงจจนททมาพพยงบารมค

7

581110637

นายโชคทวค จจนใด

ร.ร.ทซานผรหญทงจจนททมาพพยงบารมค

8

581111180

นายพทรทยกร แงซมสส ราช

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

9

581111315

นายศรา เครว อไชย

ร.ร.บรานนาคสพฒจ นา กรป.กลางอสปถจมภค

10

581111371

นายกทตตทศกจ ดทธ แนนไชย

ร.ร.โพนงามศพกษา

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

18

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ มนกษยศลสตรร และสด งคมศลสตรร

สลขลววชล ศวลปกรรม ศป.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110057

นางสาวสโรชา เวคยงสมสทร

ร.ร.มสกดาหาร

2

581110159

นางสาวถนอมทรจพยค วงษคอทนตา

ร.ร.นวมทนทราชสททศ อคสาน

3

581110190

นางสาวทอฝจน สส วรรณไตร

ร.ร.หนองโพธทธพททยาคม

4

581110380

นางสาวกจณฐทมา สารณาคมนคกลส

ร.ร.ยโสธรพททยาคม

5

581110477

นางสาวศทรประภา ราชชมภส

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

6

581110724

นางสาววาททนค กองศรค

ร.ร.กสดเรว อคคาพททยาคาร

7

581110869

นางสาวตวงรจตนค กระจจงทอง

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

8

581110880

นางสาวนทตทยา ปจญญาวงคค

ร.ร.ดงมอนวททยาคม

9

581110885

นายถทรวจฒนค สจงกฤษ

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

10

581111054

นายธนวจฏ พททยาวจฒนชจย

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

11

581111078

นางสาวชลธทฌา อภทวฒจ นคชชจ วาลยค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

12

581111250

นางสาวอลทตา พจนสท ตท

ร.ร.อสเทนพจฒนา

13

581111316

นางสาวสส พตจ รา จจนทะโม

ร.ร.อสเทนพจฒนา

14

581111532

นางสาวพลอยนภา โยลจย

ร.ร.โพนสวรรคคราษฎรคพฒจ นา

15

581111536

นางสาวพรวทภา โคตรคคา

ร.ร.ไชยบสรควทท ยาคม

16

581111538

นางสาวสส ภาภรณค ไทยจจนทพก

ร.ร.ไชยบสรควทท ยาคม

17

581111558

นางสาวยศวดค พงษคสวจสดทธ

ร.ร.รซ องคคา

18

581111599

นางสาวมลธทกา ยานะสาร

ร.ร.คคาเพทยมพททยา

19

581111601

นางสาวนฤมล เพทยมพสล

ร.ร.คคาเพทยมพททยา

20

581111602

นายชจชชนมค โชตทเกคยรตท

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

21

581111628

นางสาวเสาวณค ย ค ขาวฟอง

ร.ร.บรานตาขสนวททยา

22

581111647

นางสาวอจจฉรา อภทเศรษฐคศทรทกลส

ร.ร.นาแกสามจคคควทท ยา

23

581111770

นางสาวอรอสมา หงษคตาใน

ร.ร.ทซานผสหร ญทงจจนททมาพพยงบารมค

24

581111789

นายนจฐพงษค วงคคตาผา

ร.ร.นาแกพททยาคม

25

581111849

นางสาวสลทนททพยค ลคทนทา

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา
19

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ มนกษยศลสตรร และสด งคมศลสตรร

สลขลววชล ศวลปกรรม ศป.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

20

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลกลรจดดกลร

สลขลววชล บรวหลรธกรกวจ(แขนงววชลกลรบรวหลรทรดพยลกรมนกษยร ) บธ.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110128

นางสาวจารส พกจ ตรค พสนผล

ร.ร.มจธยมวานรนทวาส

2

581110139

นายอนสชา กรอนธทงาม

ร.ร.กศน.กสดบาก

3

581110290

นางสาวนภจสสร นาโควงคค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

4

581110293

นางสาวอรยา อสสาพรม

ร.ร.บรานบจวราษฎรคบาค รส ง

5

581110309

นางสาวททพวจลยค ชาไมลค

ร.ร.บรานบจวราษฎรคบาค รส ง

6

581110360

นางสาวทจบททม ประลอบพจนธค

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

7

581110412

นางสาวนสศรา วงคคอาษา

ร.ร.บรานบจวราษฎรคบาค รส ง

8

581110448

นางสาวทจศนคยวค รรณ แสงวงคค

ร.ร.เซนตคโยเซฟตค ทซาแรซ

9

581110463

นางสาวพจดธสพร แสนปจดสค

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

10

581110483

นางสาวรจชดาภรณค โจนลายดา

ร.ร.สกลทวาปค

11

581110557

นางสาวปรารถนา หาญมนตรค

ร.ร.สกลทวาปค

12

581110649

นางสาวมลทษา อรวนอทนทรค

ร.ร.้ทดงมะไฟวททยา

13

581110660

นางสาวปนจดดา บสญนอก

ร.ร.มสกดาหาร

14

581110672

นายกจญญารจตนค คคาอทนทรค

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

15

581110692

นางสาวปท ยธทดา ชามสล

ร.ร.ดงมะไฟวททยาคม

16

581110700

นางสาวเบญญา สมปท ตะ

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

17

581110736

นายกทตกร กาญจนสมบจตท

ร.ร.ธาตสนารายณค

18

581110873

นางสาวเกษศทรทนทรค กลยนค

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

19

581110974

นางสาวลลทตา พรมประศรค

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

20

581110975

นางสาวพจชณค การเพคยร

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

21

581110976

นางสาว สรรอยเพชร คคาศรค

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

22

581111011

นางสาวแกรวตา ชาประสอ

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

23

581111012

นางสาวกจลยาณค นจดทะยาย

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

24

581111047

นายวรพล พจนธสคไชย

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

25

581111064

นางสาวสส ดาพร วงคคสาเนาวค

ร.ร.ดงมะไฟวททยา
21

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลกลรจดดกลร

สลขลววชล บรวหลรธกรกวจ(แขนงววชลกลรบรวหลรทรดพยลกรมนกษยร ) บธ.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

26

581111066

นางสาวนวรจตนค ขอนสจก

ร.ร.สวซางแดนดทน

27

581111102

นางสาวโชตทกา พจนธคโสม

ร.ร.นาทรายวททยาคม

28

581111119

นางสาวศศทวมท ล วานทตยค

ร.ร.เซนตคโยเซฟทซาแรซ

29

581111120

นางสาวรจตนคตทยากร พานทคม

ร.ร.สวซางแดนดทน

30

581111257

นางสาวออนปรค ญา พรมแสง

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

22

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลกลรจดดกลร

สลขลววชล บรวหลรธกรกวจ(แขนงววชลกลรตลลด) บธ.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110013

นายณจฐพงคค ตทยะบสตร

ร.ร.หนองซนพททยาคม

2

581110027

นางสาวอรอยททพยค ปท ลอง

ร.ร.นาหวราพททยาคม

3

581110070

นายนจนทวจฒนค ไสโสก

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

4

581110089

นางสาวกจลญา ตกพจนธค

ร.ร.อสดมพจฒนศพกษา

5

581110376

นายถทรวจฒนค นาคะบสตร

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

6

581110417

นางสาวแพรวเพชร เนตรผาบ

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

7

581110429

นางสาวขวจญจทรา ตะดวงดค

ร.ร.ดงมอนวททยาคม

8

581110552

นางสาวจคระนจนทค โคตพรม

วททยาลจยเทคโนโลยคเทคนทคภสพาน

9

581110646

นางสาวสส กานดา โสพจนธค

ร.ร.ทซานผสหร ญทงจจนททมาพพยงบารมค

10

581110737

นางสาวจทนตนา โคตพรม

ร.ร.นาหวราพททยาคม

11

581110860

นายธนวสฒท ยอจคาปา

ร.ร.สกลนพจฒนศพกษา

12

581111016

นางสาววทไลพร โสดาวงศค

ร.ร.นากะทาด

13

581111044

นางสาวเกคยรตทสสดา สส ขสคาราญ

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

14

581111046

นายภานสวฒจ นค กลยณค ย ค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

15

581111072

นางสาวจสตทพร ตาลกสล

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

23

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลกลรจดดกลร

สลขลววชล บรวหลรธกรกวจ(แขนงววชลคอมพววเตอรร ธกรกวจ) บธ.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110319

นางสาวรจชนคกร แสงวงคค

ร.ร.ปลาปากวททยา

2

581110430

นางสาวพทชามนตรค รจตนวรรณค

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

3

581110509

นางสาวศทรทลกจ ษณค เหลาบจว

ร.ร.ปลาปากวททยา

4

581110541

นายนจฐพร ศรค วงศคษา

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

5

581110778

นางสาววรจชญา ทวงคคศรค

ร.ร.โพธทธชยจ ทองพททยาคม

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

24

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลกลรจดดกลร

สลขลววชล บรวหลรธกรกวจ(แขนงววชลกลรจดดกลรทดวท ไป) บธ.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110014

นางสาววทชทตา เชวปอคคาเพพง

ร.ร.นาแกพททยาคม

2

581110016

นายสจนตทภาพ นทละภา

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

3

581110101

นางสาวศรส ตา เภารจงคค

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

4

581110122

นางสาววจชฌทราภรณค พาลอทยมมะเรท ง

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

5

581110177

นายวชทรา เขจรเนตร

วททยาลจยการอาชคพสวซางแดนดทน

6

581110267

นางสาวเยาวรจตนค สส พร

ร.ร.ดงมอนวททยาคม

7

581110273

นางสาวบสศราวดค แสนมะฮสง

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

8

581110296

นางสาวสส ดารจตนค เพคยรโคตร

ร.ร.สวซางแดนดทน

9

581110297

นางสาวพรวทภา แกรวสอนดค

ร.ร.ปลาปากวททยา

10

581110313

นางสาววทชชสลดา พทลางาม

ร.ร.อสเทนพจฒนา

11

581110350

นางสาวศทรทนภา นามมสงคสล

ร.ร.เซนตคโยเซฟทซาแรซ

12

581110351

นางสาวศสภางคค พทลาคง

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

13

581110374

นางสาวอทนททรา มซอมพะเนาวค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

14

581110375

นางสาวกมลชนก กสดทา

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

15

581110392

นางสาวมจณฑรท กา วงศคษา

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

16

581110436

นางสาวลจกษมค ผาพองยสน

ร.ร.โพธทแสนวททยา

17

581110447

นางสาวททพรรณ ธรรมรจงศรค

ร.ร.เซนตคโยเซฟทซาแรซ

18

581110515

นายคมชาญ คสณปจญญา

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

19

581110558

นางสาวจสฑามาศ คคาสส ขะ

ร.ร.ธาตสพนม

20

581110575

นางสาวกานดา นามมสงคสณ

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

21

581110592

นางสาวสส จทตรา แสงสส รทย ค

ร.ร.ธาตสพนม

22

581110595

นางสาวพรพทมล ลคาทอง

ร.ร.ธาตสพนม

23

581110669

นางสาวศทรทนาถ อสซมจจนสา

ร.ร.เซนตคโยเซฟ ทซาแรซ

24

581110762

นางสาวมจตตทภา วะเกทดเปร ม

ร.ร.นาหวราพททยาคม

25

581110838

นางสาวนคปาฝน แกรวปจดชา

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา
25

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลกลรจดดกลร

สลขลววชล บรวหลรธกรกวจ(แขนงววชลกลรจดดกลรทดวท ไป) บธ.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

26

581110840

นางสาวปท ยธทดา โถชจยคคา

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

27

581110890

นางสาววทมลรจตนค บคารส งตา

ร.ร.ดงมอนวททยาคม

28

581110899

นางสาวรจชนคกร จจนทรจงษค

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

29

581110904

นางสาววรรณเพพญ เมวองโคตร

ร.ร.เรณสนครวททยานสกลส

30

581110965

นางสาวอสราพร แกรวคนตรง

ร.ร.นาแกพททยาคม

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท
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รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลกลรจดดกลร

สลขลววชล บรวหลรธกรกวจ(กลรจดดกลรโลจวสตวกสร ) บธ.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110193

นายรจตนคตทกร ชาคสณ

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

2

581110199

นายธวจชชจย สส ราราช

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

3

581110207

นางสาวจทนตนา โคตรมหา

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

4

581110456

นายกฤษณะ อทนทะชจย

ร.ร.หนองแวงวททยานสกลส

5

581110900

นางสาวละออรจตนค ชาลค

ร.ร.ผพยงแดดวททยาคาร

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

27

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลกลรจดดกลร

สลขลววชล บรวหลรธกรกวจ(แขนงคอมพววเตอรร ธกรกวจ) บธ.บ. 4 ปท (เททยบโอน)

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581210001

นางสาวพจชรท นทรค โพธทนค

วททยาลจยการอาชคพพรรณานทคม

2

581210015

นายสส บทน ไชยกา

วททยาลจยเทคโนโลยคอสตสาหกรรมศรค สงคราม

3

581210018

นางสาวแจซมนภา จจนจสฬา

วททยาลจยเทคโนโลยคอสตสาหกรรมศรค สงคราม มหาวททยาลจยนครพนม

4

581210022

นางสาวพรพรรณ วะชสม

วททยาลจยการอาชคพพรรณานทคม

5

581210041

นางสาวธทศวรรณ พซอบาล

วททยาลจยเทคโนโลยคอสตสาหกรรมศรค สงคราม

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

28

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลกลรจดดกลร

สลขลววชล บรวหลรธกรกวจ(กลรจดดกลรทดวท ไป) บธ.บ. 4 ปท (เททยบโอน)

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581210002

นางสาววทลดจ ดา ลาดบาศรค

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

2

581210005

นางสาวศทรทพร บรท รจตนคฤทธทธ

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

3

581210006

นายสส วฒจ นค กางทอง

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

4

581210007

นางสาวรท ศรา นาโควงคค

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

5

581210008

นางสาวภราดา ประกทยง

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

6

581210009

นางสาวศทรทลกจ ษณค วงละคร

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

7

581210010

นายชจยชนะ ลอนตรง

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

8

581210011

นางสาวจสฑารจตนค สมนาม

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

9

581210012

นางสาวจทตรดา พรมลา

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

10

581210013

นางสาววารส ณค มสลสาโคตร

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

11

581210026

นายประยงคค นนทะมาต

วททยาลจยการอาชคพพรรณานทคม

12

581210032

นางสาวพรททพยค แสนภสวา

วททยาลจยเทคสกลนคร

13

581210038

นางสาวชยทสรา หมสซแสนกอ

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

14

581210043

นางสาวศทรทวรรณ ศรค สสทศจ นค

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

15

581210044

นางสาวธจญมาส เนวปอศรค

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

16

581210047

นางสาวศสภรจตนค คคามสงคสณ

วททยาลจยการอาชคพนวมทนทราชทนคมสกดาหาร

17

581210048

นางสาววนทตา คลรอยพะโยม

วททยาลจยการอาชคพนวมทนทราชทนคมสกดาหาร

18

581210056

นางสาวชลภจทรค โพนสส ภาพ

วททยาลจยการอาชคพนวมทนทราชทนคมสกดาหาร

19

581210057

นางสาวมณค รจตนค คนหาญ

วททยาลจยการอาชคพนวมทนทราชทนคมสกดาหาร

20

581210063

นางสาวพจชนทดา บคารส งตา

วททยาลจยการอาชคพนวมทนทราชทนคมสกดาหาร

21

581210069

นายณจฐภจทร ปาระลค

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

22

581210073

นางสาวนสชบา แสงวงคค

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

23

581210074

นางสาวสส กญจ ญา ฉลาดเลทศ

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

24

581210075

นางสาวเปรมวดค วงศคบาตร

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

25

581210076

นางสาวพรพทน เสมอใจ

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร
29

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลกลรจดดกลร

สลขลววชล บรวหลรธกรกวจ(กลรจดดกลรทดวท ไป) บธ.บ. 4 ปท (เททยบโอน)
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

26

581210101

นางสาวดวงฤทจย เกคยรตทวรค ะเดช

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

27

581210121

นางสาวยสพาพร ไชมะโย

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

30

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลกลรจดดกลร

สลขลววชล รดฐประศลสนศลสตรร รป.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110008

นางสาวกาญจนา มาตนอก

ร.ร.ธรรมบวรวททยา

2

581110010

นางสาวปท ยะดา นรอยหวรา

ร.ร.นาแกพททยาคม

3

581110011

นางสาวอนงคคนาฎ สส พร

ร.ร.ดงมอนวททยาคม

4

581110026

นายธนวจฒนค กทยงคคาวงคค

ร.ร.มสกดาหาร

5

581110045

นางสาวดสจสส ดา จจนทรคสวซาง

ร.ร.ปลาปากวททยา

6

581110060

นายสรายสท คสณบสราณ

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

7

581110066

นางสาวเกวลทน พรหมชาตท

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

8

581110075

นางสาวกาญจนาพร พรหมคนซวยอ

ร.ร.พระซองสามจคคควทท ยา

9

581110080

นางสาวนทรนสช โถชจยคคา

ร.ร.รซ มไทรวททยา

10

581110126

นางสาวกนกกานตค จจนทรโคตร

ร.ร.มสกดาวททยานสกลส

11

581110149

นางสาวชรท ดา จามนรอยพรม

ร.ร.บรานบจวราษฎรคบาค รส ง

12

581110152

นางสาวกจญญารจตนค แกซนจจนทรค

ร.ร.ธาตสพนม

13

581110168

นายศสภชจย แสนคคา

ร.ร.พระซองสามจคคควทท ยา

14

581110171

นางสาวนลทนททพยค วงคคจาค ปา

ร.ร.พระซองสามจคคควทท ยา

15

581110172

นางสาวปรท มประภา อทนธทแสน

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

16

581110201

นางสาวนทรจตนคชา บจวกมล

ร.ร.ทซานผสหร ญทงจจนททมาพพยงบารมค

17

581110212

นางสาวนสภาภรณค ลคาตรน

ร.ร.โพนพททยาคม

18

581110221

นางสาววทกรรดา คคาโสภา

ร.ร.โพนพททยาคม

19

581110224

นางสาวภทรดค หลราพรหม

ร.ร.โพนพททยาคม

20

581110225

นายยสทธพงษค ผทวผซอง

ร.ร.พระซองสามจคคควทท ยา

21

581110226

นางสาวจทราภา เครว อตาแกรว

ร.ร.โพนพททยาคม

22

581110241

นางสาวอภทรดค พทมพทลาย

ร.ร.โพนพททยาคม

23

581110251

นางสาวปท ยรจตณค แสงวงศค

ร.ร.โพนพททยาคม

24

581110312

นายนายกทตตทคสสณ ซาเสน

ร.ร.-

25

581110322

นางสาวปท ยะธทดา กทตตทภณไพศาล

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส
31

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลกลรจดดกลร

สลขลววชล รดฐประศลสนศลสตรร รป.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

26

581110343

นางสาวเบญจมาพร ศทลปราช

ร.ร.042796445

27

581110382

นางสาวแคทลคยา อสซมอาสา

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

28

581110433

นางสาวสส ภาพร ภสผาศรค

ร.ร.ทซานผสหร ญทงจจนททมาพพยงบารมค

29

581110445

นางสาวศทรทนญา อามาตมนตรค

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

30

581110446

นางสาวสกสลตรา ตคผาลาด

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

31

581110454

นายฉจตรชจย เสนพจนธค

ร.ร.หนองแวงวททยานสกลส

32

581110461

นางสาววารส ณค แกรววทรจตนค

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

33

581110489

นางสาวณจฐนรท นทรค จจนทรคสองดวง

ร.ร.พระซองสามจคคควทท ยา

34

581110508

นางสาวสายธาร พรมวจง

ร.ร.มจธยมวานรนทวาส

35

581110524

นางสาวพทจทตรา ฮจงกาสค

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

36

581110525

นายอวทรสทธค สอนสกสล

ร.ร.เตรค ยมอสดมศพกษา ภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

37

581110548

นายปฏทภาณ ฝซ ายทะแสง

ร.ร.หนองแวงวททยานสกลส

38

581110556

นายจทรพจฒนค ธรรมปจตยค

ร.ร.ดอนตาลวททยา

39

581110591

นางสาววจนวทสาขค ธรรมรจกษค

ร.ร.หรวยผพปงพททยา

40

581110594

นางสาวอรทจย อทนแกรงไคร

ร.ร.โพธทแสนวททยา

41

581110609

นางสาวณจฐกานตค มหามาศ

ร.ร.นาแกพททยาคม

42

581110634

นายเจษฎา บสญตะหลรา

ร.ร.โพนพททยาคม

43

581110677

นางสาวสส ดารจตนค วงศรค ชา

ร.ร.นาแกพททยาคม

44

581110750

นายธนทรจพยค ภสชซางทอง

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

45

581110751

นายพสท ษฐค ผลจจนทรค

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

46

581110843

นายวรากร สค โมสาร

ร.ร.หนองหลวงศพกษา

47

581110852

นางสาวธจญวรจตนค เเววตา

ร.ร.ภสดทนเเดงวททยา

48

581110906

นางสาวจสฑาททพยค ชคแพง

ร.ร.ทซานผสหร ญทงจจนททมาพพยงบารมค

49

581110934

นางสาวธทดารจตนค ลาดบาศรค

ร.ร.นาแกพททยาคม

50

581110980

นายวครยสทธค โกฏครางพลส

ร.ร.พจงโคนวททยาคม
32

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลกลรจดดกลร

สลขลววชล รดฐประศลสนศลสตรร รป.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

51

581111003

นางสาวนสชทตา สส แพง

ร.ร.พจงโคนวททยาคม

52

581111020

นางสาวจจนทรคสสดา ศรค ฤทธทธ

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

33

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลกลรจดดกลร

สลขลววชล เศรษฐศลสตรร ธกรกวจ ศ.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110110

นางสาวชไมพร จจนดาวงศค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

2

581110757

นางสาวกานตทมา วดคศทรทศกจ ดทธ

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

3

581110774

นางสาวพจชรค ญา สอนวงษา

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

4

581110923

นางสาวจจนทรคจทรา เลานามสท งหค

ร.ร.ทซานผสหร ญทงจจนททมาพพยงบารมค

5

581111017

นางสาวธจญญพร โคตะสท งหค

ร.ร.พรรณาวสฒาจารยค

6

581111018

นางสาวนจนธทกา วรรณสวจสดทธ

ร.ร.พรรณาวสฒาจารยค

7

581111031

นางสาวอารค ยา สส นาพรม

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

8

581111051

นางสาวประภจสสร เทศรสซ งเรว อง

ร.ร.พรรณาวสฒาจารยค

9

581111129

นางสาวอรอสมา ชสมปจญญา

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

10

581111185

นางสาวจสฑามาศ พานทจ

ร.ร.ธรรมบวรวททยา

11

581111210

นางสาวจทนตนา งทปวฝร าย

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

12

581111258

นางสาวอรยา งอยภสธร

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

13

581111281

นายนางสาวมณฑาททพยค สส ทธธทอาจ

ร.ร.ธรรมบวรวททยา

14

581111284

นายจทรพงศค คคาผอง

ร.ร.ธรรมบวรวททยา

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

34

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ ววทยลกลรจดดกลร

สลขลววชล นวเทศศลสตรร นศ.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110053

นายสฤษฎทธ พทนทจจทตรสมสทร

ร.ร.นาแกพททยาคม

2

581110072

นางสาวเจนจทรา รวมทคา

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

3

581110124

นายณจฐวสฒท ศรค สรรอย

ร.ร.มสกดาหาร

4

581110299

นางสาวกนกภรณค หนสภกจ ดทธ

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

5

581110307

นางสาวรจตตทยา อสปพงคค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

6

581110386

นางสาวกาญจนศทรท หอมไกรลาศ

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

7

581110404

นายปรท นทร กคาลจงเลทศ

ร.ร.มสกดาหาร

8

581110664

นายณจฐชานนทค คคามค

ร.ร.ธาตสนารายณ

9

581110828

นางสาวภจคจทรา สนสนทท

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

10

581110829

นายกทตตทภฎจ ปจตสาลค

ร.ร.มสกดาหาร

11

581110830

นายกรวคย ค สส วรรณโพธทธศรค

ร.ร.ศสนยคการศพกษานอกโรงเรค ยนจจงหวจดสกลนคร

12

581110876

นางสาวสส พตจ รา กคารท สส

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

13

581111048

นางสาวจสฑาททพยค ขอลาศรค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

14

581111226

นางสาวปวคณา อจนทะปจญญา

ร.ร.บพงโขงหลงวททยาคม

15

581111231

นางสาวกาญจนาพร ทสมคคา

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

35

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทกลรเกษตร

สลขลววชล ววทยลศลสตรร และเทคโนโลยทกลรอลหลร วท.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110137

นายสส รทเดช สส คสณพจนธค

ร.ร.นาหนจงพจฒนศพกษา

2

581110140

นางสาวสส ลคพร ขจนบรรจง

ร.ร.สกลนครพจฒนคพกษา

3

581110242

นางสาวนจทธมน พลทะสค

ร.ร.ดงมอนวททยาคม

4

581110334

นางสาวอารค ยา ปท ตทสม

ร.ร.มสกดาหาร

5

581110402

นายเอกพจน เครว อตาแกรว

ร.ร.โพนพททยาคม

6

581110415

นางสาวจจนทรคสสดา สายมาลจย

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

7

581110450

นางสาวภจกธทดา บสญชาญ

ร.ร.โพนงามศพกษา

8

581110488

นางสาวจทตตทมา แกรวฝซ าย

ร.ร.โพนงามศพกษา

9

581110513

นางสาวจทรวรรณ พวงพจนออน

ร.ร.นาแกสามจคคควทท ยา

10

581110534

นางสาวลลทตา มคสทน

ร.ร.เทศบาล๔

11

581110539

นางสาวประทสมรจตนค ดคทะเล

ร.ร.นาแกสามจคคควทท ยา

12

581110546

นางสาววรรณภา ดรางถางคคา

ร.ร.เซนตคโยเซฟทซาแรซ

13

581110630

นางสาวอนงคคนาถ โทษาธรรม

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

14

581110652

นางสาวประภจสรา วจนชา

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

15

581110857

นายพงศคกฤษณค สส วรรณวร

ร.ร.เตรค ยมอสดมศพกษา ภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

16

581110892

นางสาวจทนตนา วงคคผาบสตร

ร.ร.นาแกพททยาคม

17

581111026

นางสาวจทนดารจตนค ไกษรวงคค

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

18

581111042

นายมนสญ กทยงแกรว

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

19

581111073

นายณจฐวสฒท บสตราช

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

20

581111094

นางสาวอภทรสจค สค หาบสตร

ร.ร.ภสลงจ กาพททยาคม

21

581111097

นางสาวบจณฑทตา วสฒทสาร

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

22

581111128

นางสาวจรรยพร เหนวอกลาง

ร.ร.เซนตคโยเซฟทซาแรซ

23

581111150

นางสาวสส ราวดค ตระแกรวจทตร

ร.ร.ดซานมซวงคคาพททยาคม

24

581111207

นางสาวคนทษฐา บสญมาก

ร.ร.บรานบจวราษฎรคบาค รส ง

25

581111211

นางสาวรจตตทกรณค บาดดค

ร.ร.บรานบจวราษฎรคบาค รส ง
36

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
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สลขลววชล ววทยลศลสตรร และเทคโนโลยทกลรอลหลร วท.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

26

581111224

นางสาวศรจณยา ฮวดคจนทะ

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

27

581111225

นางสาวพจชรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

28

581111239

นายศทรทศกจ ดทธ มทตพมา

ร.ร.บพงโขงหลงวททยาคม

29

581111246

นางสาวกาญจนา ยทงย ผล

ร.ร.บพงโขงหลงวททยาคม

30

581111249

นายสส วตจ ร บสตรทศ

ร.ร.ลจงกาพททยาคม

31

581111255

นางสาวกจญชพร พรมวงคค

ร.ร.ลจงกาพททยาคม

32

581111259

นางสาวเจตรท น คสณบสราณ

ร.ร.โพนงามศพกษา

33

581111267

นางสาวอนงคคนสช ไตรยงคค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

34

581111283

นางสาวสส จทตรา แสนเมวอง

ร.ร.ดซานมซวงคคาพททยาคม

35

581111289

นางสาวนคปาผพปง นามตาแสง

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

36

581111384

นางสาววทวธทวรรณ ภสมทชยจ

ร.ร.เซนตคโยเซฟทซาแรซ

37

581111397

นางสาวสาวทตรค ไชยมงคค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

38

581111521

นายณจฐนจนทค หลทนภส

ร.ร.คคาเพทยมพททยา

39

581111890

นางสาวอรอนงคค อยสแซ รซ

ร.ร.ทซาแรซ ศพกษา

40

581111895

นางสาวอรอสมารท นทรค โคตะมา

ร.ร.บรานมซวงพททยาคม

41

581111900

นางสาวอรอสมา แถมสมดค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

42

581111922

นายศทลปค ชจย บสตรเพพง

ร.ร.บจณฑทตศพกษาลจย

43

581111928

นางสาวขวจญใจ อจบมา

ร.ร.โพนแพงพททยาคม

44

581111931

นางสาวขวจญประภา ถพงคคาภส

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

45

581111932

นางสาวหนพยงฤดค ศรค มสกดา

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

46

581111938

นางสาวธจนยพร วจงพาน

ร.ร.นครพนมวททยาคม

47

581111954

นางสาวพทชญา มคมาก

ร.ร.นาแกสามจคคควทท ยา

48

581111958

นายปจญญาวดค ศทรทชยจ พรศจกดทธ

ร.ร.นาแกสามจคคควทท ยา

49

581111961

นางสาวปรค ยานสช ไชยงวงศคคต

ร.ร.นาแกสามจคคควทท ยา

50

581111977

นางสาวจทราภรณค ยอดนา

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา
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ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

51

581111984

นายวรากร ยจงอยสซ

ร.ร.บรานนาคสพฒจ นา(กรป.กลางอสปถจมภค)

52

581111992

นางสาววราภร ฤทธทศร

ร.ร.นครพนมวททยาคม

53

581112005

นางสาวนวลนภา บสญปก

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

54

581112015

นางสาวณจฐรท กา โมธรรม

ร.ร.นาทมวททยา

55

581112037

นางสาวประภจสรา ปท ยาโยค

ร.ร.บรานบจวราษฎรคบาค รส ง

56

581112065

นางสาวพจชราภรณค บอนศรค

ร.ร.ขวาววททยาคาร

57

581112088

นางสาวปวคณา นครธรรม

ร.ร.เซกา

58

581112097

นางสาววทภาวดค ทองหนสน

วททยาลจยเทคโนโลยคเอพนเทคบพงกาฬ

59

581112100

นายรจตนพงษค ศรค นสกลส

ร.ร.มจธยมวารท ชภสมท

60

581112125

นางสาวพสนศทรท ปาระคะ

ร.ร.ดซานมซวงคคาพททยาคม

61

581112128

นางสาวนจนททดา จสงกลาง

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

62

581112129

นางสาวกมลชนก พรมเมวอง

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

63

581112156

นางสาวชลนทกานตค วงษคไทย

ร.ร.นครพนมวททยาคม

64

581112167

นางสาววรนจนทค ศรค รจตนนาม

ร.ร.สวซางแดนดทน

65

581112192

นางสาวพนจสดา วจงคะฮาต

ร.ร.เซกา

66

581112204

นางสาวศรส ตา วสฒทโรม

ร.ร.นครพนมวททยาคม

67

581112241

นางสาววดาพร ศรค ลาค พจง

ร.ร.เขาวงพททยาคาร

68

581112255

นายอธทวฒจ นค แกรวมะ

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

69

581112256

นายภานสพงษค ตซายเนาดง

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

70

581112270

นางสาวศจค ธรรมรจงสค

ร.ร.นครพนมวททยาคม

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

38
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ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110041

นางสาวอจจฉรา วงคคตาแพง

ร.ร.ปลาปากวททยา

2

581110043

นางสาวเบญจวรรณ คพมยะราช

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

3

581110048

นางสาวสรรอยเพชร อคาคคา

ร.ร.ปลาปากวททยา

4

581110114

นางสาวผกาวดค นามราช

ร.ร.ปลาปากวททยา

5

581110136

นางสาวธจนยพร พนมชจยวจฒนค

ร.ร.นครพนมวททยาคม

6

581110347

นางสาวอรนสช นามผา

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

7

581110384

นายธวจช หารท ชยจ

ร.ร.อสเทนพจฒนา

8

581110470

นางสาววนทศรา ปทย นกา

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

9

581110494

นางสาวสาธทตา อรวนอทนทรค

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

10

581110498

นางสาวททพยคสสคนธค ทสมวรรณ

ร.ร.อสเทนพจฒนา

11

581110555

นายรจฐศาสตรค บสทธทจกจ ร

ร.ร.ดอนตาลวททยา

12

581110580

นางสาวธจญญารจตนค โยธายสทธทธ

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

13

581110596

นางสาววรรณท สา แสนสส ภา

ร.ร.มหาชจยวททยาคม

14

581110720

นางสาววทสสทธทดา ดอนไพรเพพชร

ร.ร.บะฮควทท ยาคม

15

581110728

นางสาวพทมฤดค พจนา

ร.ร.บะฮควทท ยาคม

16

581110729

นางสาวธจนยพร จจนทเพพชร

ร.ร.ปลาปากวททยา

17

581110730

นางสาวชลธทชา หวานวาจา

ร.ร.ปลาปากวททยา

18

581110761

นางสาวสท รทกาญจนค เผซาภสไทย

ร.ร.มสกดาหาร

19

581110780

นางสาววราภรณค ชสมปลา

ร.ร.วจงยางวททยาคม

20

581110797

นางสาวธจญญาเรศ สพานหลรา

ร.ร.ปลาปากวททยา

21

581110832

นางสาวกาญจนรจตนค จจนทรคทองศรค

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

22

581110961

นางสาวสส ภาวดค เสมามทยง

ร.ร.หนองหานวททยา

23

581110978

นายกฤษฎา ปจญญาประชสม

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

24

581111002

นางสาวจารส มณค ผลจจนทรค

ร.ร.พรรณาวสฒาจารยค

25

581111025

นางสาวททพวรรรณ กจนทะธง

ร.ร.นาแกพททยาคม
39

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทกลรเกษตร

สลขลววชล เทคนวคกลรสด ตวแพทยร วท.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

26

581111040

นายชจชวาลยค สรมแปร น

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

27

581111081

นายนจฐกรณค ไชยหมวยน

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

28

581111099

นายสถาพร เมวองมสงคสณ

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

29

581111131

นางสาวญาสส มทณรค เขตสส ภา

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

30

581111138

นางสาวญานทกา อสดรพสล

ร.ร.เฉลทมพระเกคยรตทพระบาทสมเดพจพระเจราอยสหซ วจ ภสมทพลอดสลยเดชทรงครองศทรทราชสมบ

31

581111182

นางสาวจรท ญา แกรวพทลา

ร.ร.บพงโขงหลงวททยาคม

32

581111220

นางสาวกชกร รจตนเกวปอกสกลกทจ

ร.ร.นาหวราพททยาคม

33

581111271

นางสาวกจลยรจตนค เพพงกจบหนส

ร.ร.พลสตาหลวงวททยา

34

581111273

นางสาวนทตยา ศรค พลลา

ร.ร.พลสตาหลวงวททยา

35

581111294

นางสาวพรรณนทภา ไชยตะมาตยค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

36

581111305

นางสาวศศทวรรณ แสนเมวอง

ร.ร.ธาตสนาราณควทท ยา

37

581111319

นางสาวพทมพจชฌา กทตทศรค วรพจนธสค

ร.ร.อสเทนพจฒนา

38

581111327

นางสาวสส นทษา เพชรกรอน

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

39

581111362

นางสาวหทจยชนก เศรฐบสตร

ร.ร.หนองหานวททยา

40

581111372

นายธนชจย ศรค สวจสดทธ

ร.ร.พรรณาวสฒาจารยค

41

581111561

นางสาวจทราวรรณ รจตนะ

ร.ร.พรรณาวสฒาจารยค

42

581111672

นางสาวชนากานตค สส ขเจรท ญ

ร.ร.โพนสวรรคคราษฎรคพฒจ นา

43

581111715

นางสาวศศทนา บสญชาย

ร.ร.ศพกษาประชาสามจคคค

44

581111804

นางสาวณจฐตทญา ดาบพทมพคศรค

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

45

581111834

นางสาวประภาวดค ขซวงททพยค

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

46

581111838

นางสาวธทตทยาพร สท งหคเสนา

ร.ร.หนองหานวททยา

47

581111911

นางสาวสส กญจ ญา นนสะเกษ

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

48

581111921

นางสาวปท ยธจช มสตทมรรคา

ร.ร.รซ องคคา

49

581111943

นางสาวณจฎฐา สส ระทร

ร.ร.รซ องคคา

50

581111948

นางสาวศทรทนททพยค จจนทพรม

ร.ร.สกราชวททยานสกลส
40

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทกลรเกษตร

สลขลววชล เทคนวคกลรสด ตวแพทยร วท.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

51

581111985

นางสาวสส นนจ ทา กอบเกวปอ

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

52

581112053

นางสาวชไมพร นากลางดอน

ร.ร.รร อสดรพททยานสกลส

53

581112055

นางสาวนงลจกษณค ดาวเรว อง

ร.ร.ขวาววททยาคาร

54

581112056

นางสาวธจนยพร สส ขภสวงคค

ร.ร.ไชยบสรควทท ยาคม

55

581112058

นางสาวจรท ยา มสลเสนา

ร.ร.ทสซงฝนพจฒนศพกษา

56

581112089

นายเฉลทมชนมค บรรเทาพทษ

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

57

581112124

นางสาวณจฐรท กา พรมเมวอง

ร.ร.ดซานมซวงคคาพททยาคม

58

581112133

นางสาวธณท ตตา แซซเตทตน

ร.ร.มจธยมวานรนทวาส

59

581112138

นางสาวกนกวรรณ ปจญญะ

ร.ร.นครพนมวททยาคม

60

581112159

นางสาวนจนธทชา ปจตฆาต

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

61

581112160

นางสาวจทดาภา ดาบพลอซอน

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

62

581112161

นางสาวกจญญารจตนค โททสมพล

ร.ร.รซ มไทรวททยา

63

581112177

นางสาวลจดดาวจลยค พซอวงษค

ร.ร.นครพนมวททยาคม

64

581112197

นางสาวกฤตทกา สายอสราช

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

65

581112224

นางสาวธครจชฌา ปาลค

ร.ร.พรรณาวสฒาจารยค

66

581112226

นางสาวนสจารค ไชยปจญหา

ร.ร.พรรณาวสฒาจารยค

67

581112228

นางสาวปท ยะภรณค เฉท ดละออ

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

68

581112229

นางสาวฤทจย พรมใจ

ร.ร.พรรณาวสฒาจารยค

69

581112233

นางสาวกจณณท กา พจนธสออน

ร.ร.โพธทนทมทตวททยาคม

70

581112239

นายจทรเมธ ศรค นาทม

ร.ร.นาทม

71

581112245

นางสาวประภจสสร บพงสส วรรณ

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

72

581112248

นางสาวมณค กานตค ขจนแขพง

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

73

581112254

นายจตสรวททยค ปาทองมค

ร.ร.เขาวงพททยาคาร

74

581112259

นายวรวททยค ยอดวงคคษา

ร.ร.รซ มเกลรา

41

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทกลรเกษตร

สลขลววชล เทคนวคกลรสด ตวแพทยร วท.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

42

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทกลรเกษตร

สลขลววชล เทคโนโลยทกลรเกษตร (แขนงววชลเทคโนโลยทกลรประมง) วท.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110098

นางสาวสส ภาวดค แพนสท งหค

ร.ร.เรณสนครวททยานสกลส

2

581110131

นางสาวภจทรท นทรค โคชขพง

ร.ร.ดอนตาลวททยา

3

581110178

นายศาสตราวสฒท ทองทศ

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

4

581110282

นายนคร ศรค อาภจย

ร.ร.ดงมอนวททยาคม

5

581110550

นายเนตทพงษค เคนทวาย

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

6

581110608

นางสาวปวคณา พรมนทล

ร.ร.เรณสนครวททยานสกลส

7

581110679

นายกทตตทพนจ ธค คพปมยะราช

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

8

581110783

นายภทเษก บสญมา

ร.ร.ดซานมซวงคคาพททยาคม

9

581110871

นางสาวสส กลจ ยคธทมา อสสาพรหม

ร.ร.นาหวราพททยาคม

10

581110884

นายททนกร ผทวขคา

ร.ร.คคาชะอคพททยาคม

11

581110889

นางสาววทชสดา เพคยรสบาย

ร.ร.มจธยมวารท ชภสมท

12

581110905

นางสาวสส พฒจ ตา จจนลาวงคค

ร.ร.ทซานผสหร ญทงจจนททมาพพยงบารมค

13

581110952

นางสาววทภาพรรณ กทตทศรค วรพจนธสค

ร.ร.ดอนตาลวททยา

14

581111056

นางสาวสส ปรค ยา หาญมนตรค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

15

581111110

นายวททยา คทดรซ วม

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

16

581111157

นายสรศจกดทธ กาหลง

ร.ร.มสกดาวททยานสกลส

17

581111228

นางสาวนทตยา คพมยะราช

ร.ร.ดซานมซวงคคาพททยาคม

18

581111232

นางสาวธนาภรณค ผทวเดช

ร.ร.ดซานมซวงคคาพททยาคม

19

581111318

นายวทภาส รส ปสอาด

ร.ร.นาวาราชกทจพททยานสสรณค

20

581111330

นางสาววทภาพจนณค รสซ งโรจนคประกาย

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

21

581111463

นางสาวศทรทญาภรณค คคาคนซวยอ

ร.ร.นาแกพททยาคม

22

581111519

นายวสฒทพงษค โคตรบรรเทา

ร.ร.นาขซาวททยาคม

23

581111527

นางสาวจารส ณค จจนทวงคค

ร.ร.เตรค ยมอสดมศพกษา ภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

24

581111546

นางสาวนจนทวรรณ ตารท ชยจ

ร.ร.นาแกพททยาคม

25

581111571

นางสาวสส วมท ล ชสสคทอง

ร.ร.นาแกพททยาคม
43

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทกลรเกษตร

สลขลววชล เทคโนโลยทกลรเกษตร (แขนงววชลเทคโนโลยทกลรประมง) วท.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

26

581111597

นายธจญเทพ กาละรจตนค

ร.ร.เตรค ยมอสดมศพกษาภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

27

581111598

นายวลงกรณค วงพทนทจ

ร.ร.สวซางแดนดทน

28

581111626

นางสาวอธทยา ตจนสมรส

ร.ร.นาแกพททยาคม

29

581111629

นายสส รพล สส พร

ร.ร.ดงมอนวททยาคม

30

581111678

นางสาววทสา สค หมสน

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

31

581111689

นายสท ทธทศกจ ดทธ วงศคกาฬสท นธสค

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

32

581111735

นางสาวกลวรรณ วงคคอสดดค

ร.ร.นาแกพททยาคม

33

581111739

นางสาวณจฐกานตค อรวนโสดา

ร.ร.ธาตสพนม

34

581111805

นางสาวสส รางคณา สส รทยะมาตรค

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

35

581111843

นางสาววราภรณค กรอนจจนทรค

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

36

581111974

นางสาวณจฐมน ศทรทฟอง

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

37

581111986

นางสาวมนปรท ยา บสญศรค

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

38

581112064

นายธานควฒจ นค บสตรสา

ร.ร.รซ มไทรวททยา

39

581112180

นายอนสชา แกรวดค

ร.ร.เฉลทมพระเกคยรตทฯ สกลนคร

40

581112181

นางสาวพทมพคชนก จจนทรคดาบสตร

ร.ร.เฉลทมพระเกคยรตทฯ สกลนคร

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

44

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทกลรเกษตร

สลขลววชล เทคโนโลยทกลรเกษตร (แขนงววชลเทคโนโลยทกลรผลวตสด ตวร ) วท.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110175

นายอลงกรณค สรรอยคคาหลา

ร.ร.มสกดาหาร

2

581110279

นางสาวเบญจรงคค ปจจฉท มะ

ร.ร.พลจงราษฎรคพททยาสรรพค

3

581110668

นายสท รทพงษค วจนปลจงย

ร.ร.มสกดาหาร

4

581110988

นางสาวจสฑาททพยค วทภาวทน

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

5

581111076

นางสาวอจจฉราพร คคาใบ

ร.ร.สหราษฎรครจงสฤษดทธ

6

581111142

นางสาววครภจทรา สค ทาหนสน

ร.ร.ปท ยะมหาราชาลจย

7

581111200

นายสมพร พรหมปจญญา

ร.ร.สวซางแดนดทน

8

581111365

นางสาวปนจดดา จจนไขโคตร

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

9

581111418

นายภากร กกอกพทมพค

ร.ร.เซก

10

581111482

นายวทชาญ บสตรสงซา

ร.ร.เตรค ยมอสดมศพกษาภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

11

581111494

นายธวจชชจย วงศคเพพญ

ร.ร.เตรค ยมอสดมศพกษาภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

12

581111501

นายปรค ชา บสญรท นทรค

ร.ร.เตรค ยมอสดมศพกษาภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

13

581111503

นายสหรจฐ นนลวอชา

ร.ร.เตรค ยมอสดมศพกษาภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

14

581111606

นางสาวจทราภรณค พทมชจย

ร.ร.ธรรมบวรวททยา

15

581111651

นางสาวศทรทลกจ ษณค จจนทรคมะณค

ร.ร.นาแกสามจคคควทท ยา

16

581111710

นายพคระ ลายบสตรศรค

ร.ร.ทซาแรซ ศพกษา

17

581111719

นางสาวนคปาฝน กสลลทนพล

ร.ร.มจธยมศพกษาเทศบาล 3 ยสตทธรรมวททยา

18

581111729

นายธนพจฒนค วทชยจ ยา

ร.ร.ทซาเเรซ ศพกษา

19

581111745

นางสาวนภจสสร ลามคคา

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

20

581111748

นางสาวศทรทลกจ ษค โคตรลาคคา

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

21

581111752

นางสาวรจกษคสสดา บสญเรว องจจกร

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

22

581111767

นางสาวทรายทอง จสงไทย

ร.ร.พจงโคนวททยาคม

23

581111787

นางสาวปทย นทอง ไผซทาค

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

24

581111788

นางสาวชสตทมา นาพรม

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

25

581111841

นายนจนธวจช คคาลวอ

ร.ร.อสเทนพจฒนา
45

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทกลรเกษตร

สลขลววชล เทคโนโลยทกลรเกษตร (แขนงววชลเทคโนโลยทกลรผลวตสด ตวร ) วท.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

26

581111880

นางสาวมนทการ ควจนโคตร

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

27

581111980

นางสาวศกสลตลา ลาดมสณค

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

28

581111994

นายภาณสวฒจ นค ชจยปลวปม

ร.ร. หนองเรว อวททยา

29

581112049

นายณจฐวสฒท พสทธกสล

ร.ร.อสดรพทชยจ รจกษคพททยา

30

581112062

นางสาวธจญจทตรา คคากจนหา

ร.ร.อสดรพทชยจ รจกษคพททยา

31

581112068

นายศรชจย สคาราญ

ร.ร.สหราษฎรครจงสฤษดทธ

32

581112104

นางสาวกนกอร บจวพทน

ร.ร.ภสดทนแดงวททยา

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

46

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทกลรเกษตร

สลขลววชล เทคโนโลยทกลรเกษตร (แขนงววชลธกรกวจกลรเกษตร) วท.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110302

นางสาววรรณพร เมศใหมซ

ร.ร.เดวยอพททยาคม

2

581110339

นายณจชพล เครว อชจย

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

3

581110362

นางสาวพรทวคทรจพยค พราวศรค

ร.ร.นาแกสามจคคควทท ยา

4

581110533

นายธครภจทร วรกทจ

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

5

581110719

นางสาวแสงพลอย แสงพรมชารค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

6

581110732

นายตรค ชยจ ลาบสสงเนทน

ร.ร.เพพญพททยาคม

7

581110804

นางสาวททพยาภรณค ชาดคกรณค

ร.ร.สหราษฎรครจงสฤษดทธ

8

581110805

นางสาวสส ธทตา สมปจกษค

ร.ร.สหราษฎรครจงสฤษดทธ

9

581110807

นายสส วนจนทค แกรวชาลสน

ร.ร.สหราษฎรครจงสฤษดทธ

10

581110817

นางสาวธจญสท นค ธรรมสวาสดทธ

ร.ร.นาแกสามจคคควทท ยา

11

581110824

นางสาวกมลททพยค นามวงษา

ร.ร.ปท ยะมหาราชาลจย

12

581110872

นางสาวอารค ยา อซอนสนทท

ร.ร.เทพมงคลรจงษค

13

581110918

นางสาวททพธจญญา มณค ชาตท

ร.ร.กสดเรว อคคาพททยาคาร

14

581110926

นางสาวธทดา เนตรวงอทนทรค

ร.ร.ทซานผสหร ญทงจจนททมาพพยงบารมค

15

581110954

นายอภทเชษฐค อาชะนค

ร.ร.ธาตสพนม

16

581111022

นางสาวอมรมาศ พทมพา

ร.ร.นาแกพททยาคม

17

581111028

นายกทตทศกจ ดทธ หมอกใส

ร.ร.นาแกพททยาคม

18

581111178

นายชจยวจฒนค ททพยคคาค มค

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

19

581111208

นางสาวศสภรจตนค ดากาวงคค

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

20

581111248

นางสาววลจยวจน พทมพคพงษค

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

21

581111253

นางสาววลจยพร พทมพคพงษค

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

22

581111261

นางสาวศทรทรจตนค สส วรรณจจนทรค

ร.ร.อากาศอคานวย

23

581111278

นางสาววนจนทคญา จจนลาวงศค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

24

581111303

นายทวคศกจ ดทธ จจนทะขพปน

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

25

581111311

นางสาวขวจญฤทจย คทอทนธท

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา
47

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทกลรเกษตร

สลขลววชล เทคโนโลยทกลรเกษตร (แขนงววชลธกรกวจกลรเกษตร) วท.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

26

581111312

นายชจชพงษค โวหารกลรา

ร.ร.บรานนาคสพฒจ นา กรป.กลางอสปถจมภค

27

581111352

นางสาวจทนตนา มาตชจยเคน

ร.ร.นาหวราพททยาคม

28

581111356

นายอภทรจตนค นารท นทอง

ร.ร.เซกา

29

581111368

นายอธทวฒจ นค แกรวมะ

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

30

581111429

นางสาวธนาภา ลทมปค ประเสรท ฐ

ร.ร.เซกา

31

581111431

นางสาวฐทตทกานตค วจงใจ

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

32

581111433

นางสาวชาลทนค ขจวลคาธาร

ร.ร.เซกา

33

581111438

นางสาวกนกวรรณ เพพญจะมสกดค

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

34

581111439

นางสาวมารท สา แสนหสม

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

35

581111441

นางสาวกมลชนก ชจยมสงคสณ

ร.ร.โพธทแสนวททยา

36

581111442

นางสาวตรค รจก จทตวทขาม

ร.ร.เซกา

37

581111453

นางสาวสส ดารจตนค บคารส งรจตนค

ร.ร.รซ องคคา

38

581111455

นางสาวสส ภาพร ผองแกรวอทนทรค

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

39

581111456

นางสาววทไลลจกษณค วงษคสสเพพง

ร.ร.รซ องคคา

40

581111458

นางสาวนจทจทราภรณค ศรค ละคร

ร.ร.รซ องคคา

41

581111462

นางสาวณจฐรท กา จงมคสตจ ยค

ร.ร.รซ องคคา

42

581111472

นายพจชรพล พลชา

ร.ร.สหราษรครจงสฤษดทธ

43

581111495

นางสาวจรรยพร เหงรานรอย

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

44

581111508

นางสาวอสไรลจกษณค กทตทศรค วรพจนธสค

ร.ร.อสเทนพจฒนา

45

581111512

นางสาวสส ดารจตนค พรมเพพง

ร.ร.อสเทนพจฒนา

46

581111513

นางสาวกาญจนา ยศไชยวทบสลยค

ร.ร.อสเทนพจฒนา

47

581111517

นางสาวณจฐรท กา นาขะมทปน

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

48

581111520

นางสาวสส กญจ ญา ผานะวงศค

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

49

581111523

นางสาวนคปาผพปง เทพอซอน

ร.ร.ปท ยะมหาราชาลคย

50

581111531

นางสาววกระนสช โลซหควสท ท ทธทธอารค ย ค

ร.ร.มจธยศพกษาเทศบาล3ยสตทธรรมวททยา
48

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทกลรเกษตร

สลขลววชล เทคโนโลยทกลรเกษตร (แขนงววชลธกรกวจกลรเกษตร) วท.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

51

581111540

นางสาวจสฑามาศ มะอาจเลทศ

ร.ร.รซ องคคา

52

581111543

นางสาวรจตตทกา พจฒยา

ร.ร.รซ องคคา

53

581111560

นางสาวกาญจนา พสทธทไสย

ร.ร.สกลราช

54

581111590

นางสาวกนกกร ศรค หนองหราง

ร.ร.นาแกพททยาคม

55

581111614

นายเกคยรตทพงษค คคาสวจสดทธ

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

56

581111642

นางสาวปาณท ศา จสปะมจตตจง

ร.ร.บรานนาคสพฒจ นา "กรป.กลางอสปถจมภค

57

581111682

นางสาวกจญญควรา สส ขเจรท ญ

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

58

581111694

นางสาวศทรทลกจ ษณค ชาลวอ

ร.ร.นาวาราชกทจพททยานสสรณค

59

581111732

นางสาวธทดารจตนค ราชพงษค

ร.ร.นาหวราพททยาคม

60

581111940

นายทรจพยคสมบสรณค สายมาลจย

ร.ร.อสเทนพจฒนา

61

581111990

นายภานสพงษค ตซายเนาดง

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

62

581112004

นางสาวสส ดารจตนค ปท ตฝซ าย

ร.ร.คคาเพทยมพททยา

63

581112033

นางสาวอจจฉรา ศทลจจกร

ร.ร.วารท ชวททยา

64

581112035

นางสาวอารรค รจกษค ลคทอง

ร.ร.วารท ชวททยา

65

581112108

นายธคระวจฒนค ศรค ททน

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

66

581112113

นายวจชรพล กองสส วรรณค

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

67

581112115

นายรจชนจย บสพศทรท

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

68

581112118

นายสรวทศ เชวปอไทย

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

69

581112143

นางสาวพรนภา สท นอยสซ

ร.ร.แวงพททยาคม

70

581112144

นางสาวปทย นอนงคค ฟองลาทค

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

71

581112145

นางสาวททพวรรณ โสภาบสตร

ร.ร.แวงพททยาคม

72

581112146

นางสาวจทตทนนจ จค ประทาพจนธค

ร.ร.แวงพททยาคม

73

581112147

นางสาววคนสจ จรงจจนสค

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

74

581112157

นางสาวรจตนกร อนสพนจ ธสค

ร.ร.แวงพททยาคม

75

581112166

นายบดทนทรค มาตราช

ร.ร.พรรณาวสฒาจารยค
49

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทกลรเกษตร

สลขลววชล เทคโนโลยทกลรเกษตร (แขนงววชลธกรกวจกลรเกษตร) วท.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

76

581112183

นางสาวณจฐชา ธสรารจตนค

ร.ร.แวงพททยาคม

77

581112185

นางสาววาสนา ฤกษคงาม

ร.ร.แวงพททยาคม

78

581112195

นายจทตตทชยจ ธนะคคาดค

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

79

581112196

นางสาวนราภรณค พรมคคา

ร.ร.ทซาแรซ ศพกษา

80

581112235

นางสาวจสรคพร ตทยะบสตร

ร.ร.นาทมวททยา

81

581112240

นางสาวนจทมล สายแสน

ร.ร.นาทมวททยา

82

581112263

นางสาวฉจตรสส ดา ศรค หาราช

ร.ร.มจธยมวานรนทวาส

83

581112268

นางสาวสส นญ
จ ญา พรมมาก

ร.ร.คคาเพทยมพททยา

84

581112269

นางสาวพรพรรณ บสญเรว องจจกร

ร.ร.คคาเพทยมพททยา

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

50

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทกลรเกษตร

สลขลววชล พชชศลสตรร วท.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110023

นายชาญวททยค แกรวคคาแสน

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

2

581110025

นายกทตตทพนจ ธค กงลคมา

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

3

581110028

นายวจฒนา สมคะเณยค

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

4

581110044

นางสาวสายธาร ไขประภาย

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

5

581110169

นางสาวสส พรรษา กคยานคปาจจปน

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

6

581110266

นายดนจย พจนธสกาง

ร.ร.อสดมพจฒนศพกษา

7

581110270

นางสาววทลาวรรณ ฮาดดา

ร.ร.อสดมพจฒนศพกษา

8

581110328

นางสาวพลอยไพลทน ศรค สสธรรม

ร.ร.เตรค ยมอสดมศพกษา ภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

9

581110510

นางสาวชซอผกา วงคคนาบาล

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

10

581110569

นางสาวจสไรรจตนค สส วรไตร

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

11

581110645

นางสาวเกศกนก ใยพจนธค

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

12

581110743

นายเดชาพล พลราชม

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

13

581110769

นายวรชทต แสนหสม

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

14

581110800

นางสาวณจฐธยานค พทมพาวะ

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

15

581110812

นางสาววทภาวดค สวจสดค

ร.ร.นาหวราพททยาคม

16

581110839

นายปท ตทภทจ ร ไกยพาย

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

17

581111221

นางสาวกจนยาวรรณ เคนทวาย

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

18

581111268

นายฤทธทเดช พรมดค

ร.ร.นครพนมวททยาคม

19

581111275

นางสาวเพพญพทสสทธทธ ไชยดวง

ร.ร.เซนตคโยเซฟทซาแรซ

20

581111295

นางสาววรจญญา อรจญสาร

ร.ร.กมลาไสย

21

581111335

นางสาวเหมสท รท ชลอแสง

ร.ร.เตรค ยมอสดมศพกษา ภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

22

581111344

นางสาวกมลชนก โพธทธสส

ร.ร.สหราษฎรครจงสฤษดทธ

23

581111360

นางสาวอสทสมพร จจนมาลา

ร.ร.เตรค ยมอสดมศพกษาภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

24

581111370

นางสาวอรญา สท มเลพก

ร.ร.เตรค ยมอสดมศพกษา ภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

25

581111390

นางสาวปภจสราภรณค ฉท วรจมยค

ร.ร.นาหวราพททยาคม
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รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทกลรเกษตร

สลขลววชล พชชศลสตรร วท.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

26

581111423

นางสาวสส วจจ นค อทนทะโร

ร.ร.นครพนมวททยาคม

27

581111440

นางสาววทลาศทนค ดคนกจ

ร.ร.กสตาไกรวทท ยาคม

28

581111461

นายธนวจฒนค สมจญญา

ร.ร.นครพนมวททยาคม

29

581111483

นางสาวตทยาภรณค อทนธทราช

ร.ร.เตรค ยมอสดมศพกษาภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

30

581111534

นางสาวอภทญญา เดชะ

ร.ร.มจธยมศพกษาเทศบาล3ยสตทธรรมวททยา

31

581111563

นางสาวพจชรท นทรค ตทงมหาอทนทรค

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

32

581111589

นางสาวอภทชญา ผทวผาง

ร.ร.นครพนมวททยาคม

33

581111646

นางสาวกนกวรรณ หลจกทอง

ร.ร.นาแกสามจคคควทท ยา

34

581111699

นางสาวสมพร ประทสมมา

ร.ร.บรานไผซ

35

581111918

นายณจฐภจทร เพพญสงคราม

ร.ร.ประจจกษคศทลปาคาร

36

581111991

นายภานสวฒจ นค นครวงคค

ร.ร.นครพนมวททยาคม

37

581112096

นางสาววนทดา โพธทธชยจ

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

38

581112136

นายณจฐวสฒท อภจยโส

ร.ร.นครพนมวททยาคม

39

581112186

นางสาวปท ยะนสช สค ขาว

ร.ร.นครพนมวททยาคม

40

581112211

นางสาวรจชนสก ศรค มคชยจ

ร.ร.เตรค ยมอสดรศพกษา ภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท
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รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล เทคโนโลยทอกตสลหกรรม(แขนงววชลเทคโนโลยทเครชทองกล) ทล.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110184

นายวทษณส ศรค เภารค

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

2

581110276

นาย อรรถชจย โพธทธสส

ร.ร.อสดมพจฒนศพกษา

3

581110529

นายจครศจกดทธ พานชจยพทบสล

ร.ร.มสกดาหาร

4

581110535

นายอนทรสทธค ชาภสคาค

ร.ร.กาญจนาภทเษกวททยาลจยกาฬสท นธสค

5

581110582

นายวจชรกร คคาหาญ

ร.ร.มหาชจยวททยาคม

6

581110599

นายอททธทพล วทสมทตนจนทค

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

7

581110615

นายอททธทศกจ ดทธ ปจญญาสาร

ร.ร.ดอนเสค ยวแดงพททยาคม

8

581110716

นายนวดล ทสมเมห

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

9

581110745

นายพรจย ตนธรรมค สส ขใจ

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

10

581110888

นายวสฒทชยจ วทดคสา

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

11

581110915

นายวรายสทธ อสผา

วททยาลจยเทคโนโลยคอสตสาหกรรมศรค สงคราม

12

581111000

นายอภทวฒจ นค งทปวพรม

ร.ร.สกลทวาปค

13

581111001

นายอจจฉรท ยะ กสกาค จจด

ร.ร.สกลทวาปค

14

581111004

นายเจษฎากร ขจนอาษา

ร.ร.สกลทวาปค

15

581111005

นายณจฐกร โยธาไพร

ร.ร.สกลทวาปค

16

581111212

นายสส รทยะ อวปอสกสล

ร.ร.สหราษฎรครจงสฤษดทธ

17

581111286

นายพคระพล แกรวพระเนตร

ร.ร.ศพกษาประชาสามจคคค

18

581111288

นายอภทวฒจ นค พรวยเปทป น

ร.ร.ศพกษาประชาสามจคคค

19

581111509

นายชนาธทป แขพงแรง

ร.ร.มหาวททยาลจยราชฏจชสกลนคร

20

581111564

นายอภทเษก สส พร

ร.ร.นาแกพททยาคม

21

581111581

นายจตสพล เหพมพลชม

ร.ร.ศพกษาประชาสามจคคค

22

581111591

นายภคมพศ สารทอง

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

23

581111595

นายธนาตยค นาโควงคค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

24

581111600

นายสถาพร ทองแทซง

ร.ร.สวซางแดนดทน

25

581111671

นายคสณากร จจนทนควฒจ นวงษค

ร.ร.บรานดสงวททยา
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รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล เทคโนโลยทอกตสลหกรรม(แขนงววชลเทคโนโลยทเครชทองกล) ทล.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

26

581111793

นายฉจตรเพชร ไขประภาย

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

27

581111797

นายฤทธทเกคยรตท วงคคอกจ ษร

ร.ร.มจธยมวานรนทวาส

28

581111806

นายพคระพล เชทดชจยภสมท

ร.ร.ดงมอนวททยาคม

29

581111827

นายณจฐปคจลภค แคนศทลา

ร.ร.อสดมวททยค

30

581111828

นายณจฐวสฒท ชจยบจณฑทต

ร.ร.เขาวงพททยาคาร

31

581111859

นายนเรศฤทธทธ สท ทธทยา

ร.ร.โพธทแสนวททยา

32

581111865

นายวสฒทชยจ ดอกสค

วททยาลจยเทคนทคหนองคาย

33

581111885

นายฤทธทชยจ หลทมสกสล

ร.ร.ดอนตาลวททยา

34

581111924

นายปฏทภาณ สจพโส

ร.ร.ภสรททตจ ตควทท ยา

35

581111936

นายพครพล สรประดทษฐ

ร.ร. นวมทนทราชสททศ อคสาน

36

581111957

นายชลลพรรณค ทาตรอง

วททยาลจยการอาชคพเซกา

37

581111969

นายธวจชชจย ขวาธทจกจ ร

ร.ร.โพธทแสนวททยา

38

581111970

นายธคนรส จนค โคตรอาษา

ร.ร.โพธทแสนวททยา

39

581111972

นายวทชยจ ยานทตยค

ร.ร.โพธทแสนวททยา

40

581112025

นายทจกษทณ เครว อตาแกรว

ร.ร.โพนพททยาคม

41

581112048

นายชจยวจฒนค เพพญศรค

ร.ร.สหราษฎครจงสฤดทธ

42

581112071

นายเปรม เทพทน

ร.ร.ภสรททตจ ตควทท ยา

43

581112083

นางสาวอรส ณรจตนค เชวปอชจย

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

44

581112084

นางสาวพรพทมล พลาดอทนทรค

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

45

581112112

นายพงษคพฒจ นค อสปพงษค

ร.ร.โพธทแสนวททยา

46

581112120

นายอดสลยค คนขยจน

ร.ร.หนองแวงวททยานสกลส

47

581112222

นางสาวเจนจทรา อทนธทสาร

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

48

581112223

นางสาวเบญญททพยค พรหมคสณ

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

49

581112246

นายชจยวจฒนค รอดสวจสดทธ

ร.ร.รร.เตรค ยมอสดมศพกษาภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

54

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล เทคโนโลยทอกตสลหกรรม(แขนงววชลเทคโนโลยทเครชทองกล) ทล.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท
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รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล เทคโนโลยทอกตสลหกรรม(แขนงววชลเทคโนโลยทโยธล) ทล.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110054

นายทวคศกจ ดทธ อสปคท

ร.ร.ปลาปากวททยา

2

581110078

นางสาวสส ฑามณค เมวองมสงคสณ

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

3

581110086

นายอททธทวฒจ นค มหสวนจ

ร.ร.เรณสนครวททยานสกลส

4

581110147

นายกลราณรงคค ตองกทยงแดง

ร.ร.กศน. สกลนคร

5

581110340

นางสาวกรรณท การค ศรค อาจ

ร.ร.โพธทแสนวททยา

6

581110368

นายสราวสธ เกพจรจมยค

ร.ร.พะทายพททยาคม

7

581110398

นายธนากร พทมพคมคลาย

ร.ร.โพนพททยาคม

8

581110414

นางสาวกสลดา เตโช

ร.ร.ไชยบสรควทท ยาคม

9

581110481

นาย สท ทธทพงษค ภาคภสมท

ร.ร.ดงมอนวททยคม

10

581110576

นายกฤษณะ แกซนจจนทรค

ร.ร.มหาชจยวททยาคม

11

581110577

นายณจฐพล สมจค

ร.ร.มหาชจยวททยาคม

12

581110579

นายเทวรจกษค แสนสส ภา

ร.ร.มหาชจยวททยาคม

13

581110581

นางสาวธทดาพร มหาวงคค

ร.ร.นาเดวยอพททยาคม

14

581110638

นายฉจตรชฎา สส นารจกษค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

15

581110656

นายวททวจส ขจนตทยส

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

16

581110690

นายพสทธภสมท นาคอซอน

ร.ร.มสกดาหาร

17

581110789

นายณจฐวสฒท ศรค มะโรง

ร.ร.เรณสนครวททยานสกลส

18

581111049

นายวรวททยค ไตยราช

ร.ร.นาแกสามจคคควทท ยา

19

581111077

นายณจฐวสฒท ตทปววงคค

ร.ร.ศรค โคตรบสรณค

20

581111079

นายนทค จจนทรคเลทศ

ร.ร.ศรค โคตรบสรณค

21

581111082

นายฉจตรมงคล ชซองกลาง

ร.ร.ศรค โคตรบสรณค

22

581111175

นายสท นธนา ดคแสง

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

23

581111176

นายอนสชา คคาคสณนา

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

24

581111251

นายพจชรพล คคาดซอน

ร.ร.ศรค โคตรบสรณค

25

581111280

นางสาวไอลดา เศษวงคคแสน

ร.ร.พรรณาวสฒาจารยค
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รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล เทคโนโลยทอกตสลหกรรม(แขนงววชลเทคโนโลยทโยธล) ทล.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

26

581111282

นางสาวนจนททยา จจนทรคฤาชจย

ร.ร.พรรณาวสฒาจารยค

27

581111334

นางสาวศทรทกลส ภจทรศทลาทอง

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

28

581111341

นางสาวคณท นรจตนค แซซรทม

ร.ร.สหราษฎรครจงสฤษดทธ

29

581111376

นางสาวเกวลค วงษคศรค ชส

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

30

581111383

นายถวทลธรรม เทคยบแกรว

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

31

581111388

นายสท ทธทศกจ ดทธ ศรค เทคยน

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

32

581111389

นายสส รพงษค พจกวจน

ร.ร.วจดหนองบจวพจฒนาวททยา

33

581111432

นางสาวณจฐรท กา พรมเมวอง

ร.ร.ดซานมซวงคคาพททยาคม

34

581111446

นางสาวจสฑารจตนค พรหมบสรมยค

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

35

581111464

นางสาวรสสส คนธค เทพกรรณค

ร.ร.ปท ยะมหาราชาลจย

36

581111478

นายณจฐพล เทคยมสคาโรง

ร.ร.อสเทนพจฒนา

37

581111499

นายธนวจฒนค ไชยรท บสรณค

ร.ร.นครพนมวททยาคม

38

581111500

นางสาวกนกอร พรมศรค

ร.ร.นครพนมวททยาคม

39

581111502

นายธวจชชจย รมราศรค

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

40

581111525

นางสาวพทมลพรรณ วงศคแสนไชย

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

41

581111574

นางสาวจคราพร เหมะธสรทนทรค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

42

581111580

นายธนารจตนค คคาโพธทธ

ร.ร.ศสนยคการนอกระบบและการศพกษาตามอจธยาศจยอคาเภอเมวองสกลนคร

43

581111592

นางสาวเนตรชนก มะณค ไชย

ร.ร.บรานผพปงวททยาคม

44

581111596

นายนายจรท ยะ ดอนโคตรจจนทรค

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

45

581111643

นายจจกรพงษค สมรส ป

ร.ร.นวมทนทราชสททศ อคสาน

46

581111649

นายชทงชจย สส วรรณมงคล

ร.ร.ชจยปจญญาวททยานสสรณค

47

581111654

นายฐานทจพ โชคชจย

ร.ร.มสกดาวททยานสกลส

48

581111658

นางสาวเกตสสสดา ศรค จนจ ทรค

ร.ร.โพธทแสนวททยา

49

581111659

นายวจนเฉลทม กทยงภสเขา

ร.ร.บรานนาคสพฒจ นา กรป.กลางอสปถจมภค

50

581111661

นายอภทวฒจ นค เขคยวเชย

วททยาลจยการอาชคพสวซางแดนดทน
57

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล เทคโนโลยทอกตสลหกรรม(แขนงววชลเทคโนโลยทโยธล) ทล.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

51

581111666

นายสส รเชษฐค พลไชย

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

52

581111681

นางสาวอรพรรณ โสภณ

ร.ร.บรานขซาพททยาคม

53

581111711

นายมนตรค เมวองแพน

ร.ร.ทซาแรซ ศพกษา

54

581111712

นายนายเกคยรตทศกจ ดทธ ชซางปลสก

ร.ร.ทซาแรซ ศพกษา

55

581111714

นายนทตทภสมท ศรค เดช

ร.ร.ทซาแรซ ศพกษา

56

581111725

นายเกรค ยงไกร ศรค ชาตท

ร.ร.วจดหนองบจวพจฒนาวททยา

57

581111736

นายสหภาพ สค หานาท

ร.ร.นาหวราพททยาคม

58

581111737

นายไมตรค ชาททพฮด

ร.ร.นาหวราพททยาคม

59

581111754

นางสาวพทชญธทดา เพพงพา

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

60

581111755

นายอจฐพล ทองอาจ

ร.ร.นาหวราพททยาคม

61

581111756

นางสาวลลนา ศรค มสกดา

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

62

581111757

นางสาวสท รนจนทค พรรนา

ร.ร.กสดบา

63

581111759

นายธวจชชจย ขยจน

ร.ร.โพนสวรรคคราษฎรคพฒจ นา

64

581111795

นายพสทธวจนทค สส ภาอรวน

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

65

581111864

นายศสภสท ทธทธ เชวยอมรจมยค

ร.ร.ธาตสพนม

66

581111869

นายบสญฤทธทธ ศรค จนจ แกรว

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

67

581111886

นายนภชา แกรวพทลมยค

ร.ร.โ้จรงเรค ยนธาตสพนม

68

581111887

นายนพรจตนค นซานโพธทธศรค

ร.ร.ธาตสพนม

69

581111889

นายธจชพล พองผลา

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

70

581111901

นายเสรท มศจกดทธ สส วรรณมาโจ

ร.ร.ดอนเสค ยว

71

581111982

นายนทตทพล คจนทะนาด

ร.ร.โพนพททยาคม

72

581112019

นายเจตพล โคละดา

ร.ร.ดงหลวงวททยา

73

581112020

นายธราธร ผาทอง

ร.ร.ดงหลวงวททยา

74

581112038

นายวทนยจ ฮาดปากดค

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

75

581112044

นายณจฐพงษค ภสดคททพยค

ร.ร.นาทมวททยา
58

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล เทคโนโลยทอกตสลหกรรม(แขนงววชลเทคโนโลยทโยธล) ทล.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

76

581112045

นายวทศทษฏค สมดคตค

ร.ร.นาทมวททยา

77

581112054

นางสาวนคปาททพยค จรส ญวรรณค

ร.ร.ไชยบสรควทท ยาคม

78

581112107

นายนายอภทสททธทธ บสพศทรท

ร.ร.ดอนเสค ยวแดงพททยาคม

79

581112114

นายณจฐนศจกดทธ พลนาคส

ร.ร.ทซานผสหร ญทงจจนททมาพพยงบารมค

80

581112139

นายอนสศาสนค สมหนองบจว

ร.ร.นาแกสามจคคควทท ยา

81

581112140

นายจทรเวช คะโยธา

ร.ร.มจธยมศพกษาเทศบาล 3

82

581112149

นายธครนจย วงษคสสพรรณค

ร.ร.นาเเกสามจคคควทท ยา

83

581112173

นายพสธร บสญแฮด

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

59

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล เทคโนโลยทอกตสลหกรรม(แขนงววชลเทคโนโลยทสถลปดตยกรรม) ทล.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110214

นางสาวนจทธมน ระวท

ร.ร.ไชยบสรควทท ยาคม

2

581110233

นางสาวปทสมรจตนค ไขสค ดา

ร.ร.โพนพททยาคม

3

581110502

นางสาวอพทนยา หนจนอราย

ร.ร.อสเทนพจฒนา

4

581110523

นางสาวอมรรจตนค นสชสสงเนทน

ร.ร.ไชยบสรควทท ยาคม

5

581110936

นายธครวสฒท ระดารส ตนค

ร.ร.รซ องคคา

6

581111055

นางสาวโสภาวรรณ แสนดวง

ร.ร.ดซานมซวงคคาพททยาคม

7

581111163

นางสาวปรท ญานจท แกรวมะ

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

8

581111217

นางสาวภจทราภรณค ซาหนองอรอ

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

9

581111233

นายมนตรค ชานสชทด

ร.ร.บพงโขงหลงวททยาคม

10

581111314

นายพาราตรค สอนจทตร

ร.ร.บรานนาคสพฒจ นา กรป.กลางอสปถจมภค

11

581111317

นางสาวประภจสสร ปานเชคยงวงษค

ร.ร.นาแกสามจคคควทท ยา

12

581111324

นายเลทศชาย เลทศธจญทวค

ร.ร.บรานนาคสพฒจ นา(กรป.กลางอสปถจมภค)

13

581111345

นายฐทตทพงศค พลนาคส

ร.ร.บรานนาคสพฒจ นา(กรป.กลางอสปถจมภค)

14

581111378

นายวสฒทชยจ มะระกา

ร.ร.ไชยบสรควทท ยาคม

15

581111387

นางสาวปสณยาพร มะละกา

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

16

581111394

นายวจนเฉลทม กทยงภสเขา

ร.ร.บรานนาคสพฒจ นา กรป.กลางอสปถจมภค

17

581111407

นายวจชรพล ผทวนทล

ร.ร.บรานนาคสพฒจ นา กรป.กลางอสปถจมภค

18

581111451

นางสาวสส พตจ รา บคารส งรจตนค

ร.ร.รซ องคคา

19

581111459

นายศทรทศกจ ดทธ นนทวงคค

ร.ร.มสกดาหาร

20

581111469

นายชาญณรงคค โพธทจกจ ร

ร.ร.รซ องคคา

21

581111484

นางสาวเดวอนเพพญ ปค คสณ

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

22

581111507

นายจคระวจฒนค เหมวอนเพชร

ร.ร.เซนตคโยเซฟ ทซาแรซ

23

581111529

นายณจตทพล ลสนจจกร

ร.ร.ภสดทนแดงวททยา

24

581111535

นางสาวศสภางคค พทลาคง

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

25

581111537

นางสาวนทรมล สท นธสแสง

ร.ร.รซ องคคา
60

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล เทคโนโลยทอกตสลหกรรม(แขนงววชลเทคโนโลยทสถลปดตยกรรม) ทล.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

26

581111549

นางสาวภาณสมาส นาพงษค

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

27

581111550

นางสาวศสท ธร สามา

ร.ร.มจธยมวารท ชภสมท

28

581111586

นางสาวสโรชา บสตรดค

ร.ร.มจธยมวานรนทวาส

29

581111608

นายนราวทชญค อจครศจกดทธศรค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

30

581111635

นางสาวมทลตรา ผจกไหม

ร.ร.รซ มไทรวททยา

31

581111669

นางสาวกนกวรรณ อซอนหลง

ร.ร.นาแกสามจคคควทท ยา

32

581111778

นางสาวจสตทพร มหาหท งคค

ร.ร.ศพกษาประชาสามจคคค

33

581111781

นางสาวเกวลทน แสนจจนทรค

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

34

581111785

นายภสวดล ภสโทททพยค

ร.ร.นวมทนทราชสททศ อคสาน

35

581111796

นางสาวนจนธทยา หราวหาญ

ร.ร.หนองหานวททยา

36

581111920

นายรณชจย แกรวกลรา

ร.ร.ร.ร.บรานนาคสพฒจ นา"กรป.กลางอสปถจมภค"

37

581111929

นายจทระวจฒนค ไกยะฝซ าย

ร.ร.รซ มเกลรา

38

581111959

นางสาวอจญชลคกร ศทรทปค

ร.ร.คคาชะอควทท ยาคาร

39

581112018

นายชจยพร งามสมหาญ

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

40

581112040

นางสาวกนกวรรณ บจวใหญซรจกษา

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

41

581112042

นายฐทตทนนจ ทค ศรค นาทม

ร.ร.นาทมวททยา

42

581112046

นายวจลลภ เหมวอนเอคยยม

ร.ร.นาทมวททยา

43

581112075

นางสาวณจฐชา กาดคาดวน

ร.ร.ธาตสพนม

44

581112162

นางสาวอรพรรณ วะเกทดเปร ง

ร.ร.อากาศอคานวยศพกษา

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

61

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล เทคโนโลยทอกตสลหกรรม(แขนงววชลเทคโนโลยทกลรผลวต) ทล.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110355

นายอรรฆพล ศรค เรว อง

ร.ร.เรณสนครวททยานสกลส

2

581110378

นายอานนทค แกรวขาว

ร.ร.อสดมพจฒนศพกษา

3

581110424

นายปท ยะพงศค วงษาเนาวค

ร.ร.อสดมพจฒนศพกษา

4

581110435

นางสาวสส ทธทดา ขวาธทจกจ ร

ร.ร.โพธทแสนวททยา

5

581110486

นายนลธวจช กองแสง

ร.ร.โพนพททยาคม

6

581110696

นายณจฐพงษค ปจนจจนทรค

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

7

581110784

นายคมเพชร มจชฉท มพงษค

ร.ร.-

8

581110848

นายอธทชาตท ศรค มามาศ

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

9

581110992

นายภานสวฒจ นค ตสมร ทอง

ร.ร.หนองเรว อวททยา

10

581111007

นางสาวสส นทตรา อสปละ

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

11

581111124

นางสาวจรจญญา ทสททน

ร.ร.สหราษฎรครจงสฤษดทธ

12

581111216

นางสาวชลธทชา นาลงพรม

ร.ร.สกลทวาปค

13

581111218

นางสาววราภรณค สส พทนทจ

ร.ร.เบญจมราชสททศ จจงหวจดปจตตานค

14

581111322

นายอภทเชษฐค อสปสส

ร.ร.อสเทนพจฒนา

15

581111343

นางสาวสส ภาพร ผายเมวองฮสง

ร.ร.บะฮควทท ยาคม

16

581111369

นายชาญษทต ตรค ถาวรพทศาล

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

17

581111373

นายสส รศจกดทธ พทพทธภจณฑค

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

18

581111398

นางสาววรรณท ภา เคลราเครว อ

ร.ร.มสกดาวททยานสกลส

19

581111533

นายกทตตทพงศค ตรนสาย

ร.ร.เตรค ยมอสดมศพกษาภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

20

581111544

นางสาวสส ดารจตนค จจนทรคแกรว

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

21

581111551

นางสาวรสซ งนภา เหมะธสลทน

ร.ร.มจธยมวารท ชภสมท

22

581111627

นายธนธรณค โคตะรจกษค

ร.ร.เซนตคโยเซฟ ทซาแรซ

23

581111690

นายสท รคสปตค อจศวาวสฒท

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

24

581111691

นายนพรจตนค หมสนทอง

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

25

581111779

นางสาวลจกษทกา นามณค

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา
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รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล เทคโนโลยทอกตสลหกรรม(แขนงววชลเทคโนโลยทกลรผลวต) ทล.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

26

581111780

นางสาวบจงอรจทต ศรค มสกดา

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

27

581111783

นางสาวศศทนา นรอยสจนตค

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

28

581111814

นายธนากรณค แสนหาร

ร.ร.สวซางแดนดทน

29

581111815

นายธนากรณค ประกทยง

ร.ร.สวซางแดนดทน

30

581111818

นางสาวปารท ชาตท พรมเทพ

ร.ร.มสกดาวททยานสกลส

31

581111836

นางสาวผกามาศ ศรค ยนว

ร.ร.มจธยมวารท ชภสมท

32

581111847

นางสาวสส ภาสท นค เจรท ญไชย

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

33

581111850

นายพทงธกร แสนณะรงคค

ร.ร.เหลซาคามพททยาคม รจชมจงคลาภทเษก

34

581111856

นายสท นทวค บสญรจกษา

ร.ร.โพธทแสนวททยา

35

581111863

นายมงคล สส ดาชม

ร.ร.พรรณาวสฒาจารยค

36

581111899

นางสาวนสชนาฏ ไชยพะยวน

ร.ร.มจธยมวารท ชภสมท

37

581111915

นายเสกสรรคค เถรวงศคแกรว

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

38

581111945

นางสาวกรรณท การค สจงครส ฑ

ร.ร.โพนธทแสนวททยา

39

581112003

นายไชยพร พจกตรใส

ร.ร.โพธทแสนวททยา

40

581112013

นางสาวชลธทชา ประกทยง

ร.ร.โพธทแสนวททยา

41

581112021

นายอภทสททธค อาจวทชยจ

ร.ร.หนองแวงวททยาคม

42

581112023

นายเอกพงศค ผซองแผรว

ร.ร.หนองแวงวททยาคม

43

581112028

นายณจฐพงษค วจนคคา

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

44

581112031

นางสาวสส พทตา พลาดอทนทรค

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

45

581112032

นางสาวปรท ศนา สายอสราช

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

46

581112034

นางสาวสายใจ รส วชท ทตร

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

47

581112081

นายณจฐพล มจนอทนทรค

ร.ร.กสสสมาลยควทท ยาคม

48

581112110

นางสาวเกตสสสดา ศรค จนจ ทรค

ร.ร.โพธทแสนวททยา

49

581112111

นางสาวอรพรรณ นะสสงเนทน

ร.ร.โพธทแสนวททยา

50

581112218

นายพจชร จจนปสซ ม

ร.ร.หนองสสงสามจคคควทท ยา
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รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล เทคโนโลยทอกตสลหกรรม(แขนงววชลเทคโนโลยทกลรผลวต) ทล.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

64

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล ไฟฟผลและอวเลปกทรอนวกสร (แขนงววชลไฟฟผล) ทล.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110093

นายรจฐศาสตรค อซอนกรอน

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

2

581110129

นายวรวจฒนค อทนธทจกจ รค

ร.ร.เจรท ญศทลปค สพ กษา"โพธทธคาค อนสสรณค"

3

581110256

นายธนาธทป จจนทะเกษ

ร.ร.พรรณาวสฒาจารยค

4

581110281

นายฤทธทชยจ ขจนทะชา

ร.ร.บรานขซาพททยาคม

5

581110289

นายสค วะลา คะปจญญา

ร.ร.บรานขซาพททยาคม

6

581110517

นายจจกรกฤษณค คคาทะเนตร

ร.ร.สกลนตรพจฒนศพกษา

7

581110589

นายธวจยชจย อทนธทบาล

ร.ร.มจธยมวานรนทวาส

8

581110601

นายอานนทค มซอมพะเนาวค

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

9

581110641

นายนทพนธค มซอมพะเนาวค

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

10

581110782

นายธนากร คคาทะเนตร

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

11

581110785

นายชจชวาล กลยนคย ค

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

12

581110909

นายอนจนตค วงคคละคร

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

13

581110935

นายวสฒทวทท ยค สส พร

ร.ร.ดงมอนวททยาคม

14

581111223

นายวรวสฒท เสนจจนตะ

ร.ร.ดซานมซวงคคาพททยาคม

15

581111245

นางสาวชไมพร จจนทะโข

ร.ร.ธาตสนารายณควทท ยา

16

581111338

นายอภทวฒจ นค บสดดคหงษค

ร.ร.นาแกสามจคคควทท ยา

17

581111354

นายตระการ ผทวโพนมซวง

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

18

581111404

นายศสภโชค มณค แกรว

ร.ร.บรานนาคสพฒจ นา กรป.กลางอสปถจมภค

19

581111426

นายสรายสทธ ภสคงทอง

ร.ร.วจดหนองบจวพจฒนาวททยา

20

581111488

นายกฤษณะ เสนจจนตะ

ร.ร.ดซานมซวงคคาพททยาคม

21

581111524

นายสส รชจย วจนสวจสดทธ

ร.ร.ดงมะไฟวททยา

22

581111542

นายสท ทธทภสมท กลจนย บทดา

ร.ร.รซ องคคา

23

581111545

นายกจนตคธร นาขมทน

ร.ร.นาหวราพททยาคม

24

581111623

นายภจทททยะ โพธทธชยจ

ร.ร.วารท ชวททยา

25

581111630

นายสส รทยา เถาวคชาลค

ร.ร.บพงโขงหลงวททยาคม
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รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล ไฟฟผลและอวเลปกทรอนวกสร (แขนงววชลไฟฟผล) ทล.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

26

581111665

นายสส พนจส หลอดเณร

ร.ร.ศสนยคการศพกษานอกระบบและการศพกษาตามอจธยาศจยอคาเภอเมวองสกลนคร

27

581111701

นายธวจชชจย เรว องวงคค

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

28

581111721

นายศทรทราช ลาพทมพค

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

29

581111724

นายจจกรพจนธค วงคคสอน

ร.ร.บรานมซวงพททยาคม

30

581111749

นายพงศกร ตสพทลา

ร.ร.กสดบากพจฒนาศพกษา

31

581111813

นายณจฐภาส คมขคา

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

32

581111817

นายพงศคปณต เทพคคามค

ร.ร.สกลนครพจฒนศพกษา

33

581111878

นายณจฐพงษค ไกซสะแกรว

ร.ร.โพนพททยาคม

34

581111884

นายวคระวจฒนค พรมเมวอง

ร.ร.สกลทวาปค

35

581111934

นายวครชจย อซอนสส ระทสม

ร.ร.ศสนยคการศพกษานอกระบบและการศพกษาตามอจธยาศจยอคาเภอพจงโคน

36

581112010

นายอนสชา บสพศทรท

ร.ร.ดอนเสค ยวแดงพททยาคม

37

581112029

นายสส รทวงศค บสพศทรท

ร.ร.ดอนเสค ยวแดงพททยาคม

38

581112030

นายนจนทวจฒนค สท งหคซอม

ร.ร.ดอนเสค ยวแดงพททยาคม

39

581112043

นายไกรวททยค มสงธทสาร

วททยาลจยอาชควศพกษาอากาศอคานวย

40

581112074

นายฤทธทชยจ หลทมสกสล

ร.ร.ดอนตาลวททยา

41

581112082

นายธนากรณค อสซนกลม

ร.ร.สหราษฎรครจงสฤษดทธ

42

581112094

นายจจกรกฤษ ชซางไชย

ร.ร.นาหวจาพททยาคม

43

581112190

นายสส รศจกดทธ พรมกสล

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

44

581112191

นายเนตทพงษค เคนทวาย

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

45

581112210

นายธวจชชจย ดากาวงคค

ร.ร.เตซางอยพจฒนศพกษา

46

581112238

นางสาวจสฑามาศ ยจงแสนภส

ร.ร.คคาเพทยมพททยา
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รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล ไฟฟผลและอวเลปกทรอนวกสร (แขนงววชลไฟฟผล) ทล.บ. 4 ปท
ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท

67

รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล ไฟฟผลและอวเลปกทรอนวกสร (แขนงววชลอวเลปกทรอนวกสร ) ทล.บ. 4 ปท

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581110453

นายวสฒทพงษค บสระดา

ร.ร.โพธทธทองวททยานสสรณค

2

581110699

นายธนากร แสงทวค

ร.ร.ปลาปากวททยา

3

581111152

นายชยสตพงษค แซซเตคยว

ร.ร.มสกดาหาร

4

581111528

นายอสดมพงศค วะชสม

ร.ร.สกลราชวททยานสกลส

5

581111700

นายรจกษทต คะปจญญา

ร.ร.บรานขซาพททยาคม

6

581111837

นายนนทคธวจช นทลหลา

ร.ร.เขาวงพททยาคาร

7

581111862

นางสาวประภจสสร บสญจคา

ร.ร.ดงเยพนพททยาคาร

8

581111868

นายกทตตทพล เครว อคคา

ร.ร.พจงโคนวททยาคม

9

581111879

นายธนจตถค สส รารจกษค

ร.ร.เตรค ยมอสดมศพกษา ภาคตะวจนออกเฉค ยงเหนวอ

10

581112001

นายเดโชชจย สกสลโพน

ร.ร.เขาวงพททยาคาร

11

581112119

นายวราวสธ ละครพล

วททยาลจยอาชควศพกษาสกลนครพจฒนศทลปค

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท
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รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล เทคโนโลยทอกตสลหกรรม(แขนงววชลเทคโนโลยทเครชทองกล) ทล.บ. 2 ปท (หลดงอนกปรวญญล)

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581111285

นายอนสพล อทนธทราช

ร.ร.สกลทวาปค

2

581111983

นายเพทยมศจกดทธ ฮซมปซ า

ร.ร.โพนพททยาคม

3

581210031

นายขจรศจกดทธ นนทคไชยเสน

วททยาลจยเทคโนโลยคเอพนเทคอทนเตอรคเนชจนย แนล

4

581210042

นายธนวจฒนค ผทวดค

วททยาลจยเทคโนโลยคยานยนตคโตโยตรา

5

581210094

นายยสทธพล ศรค สมศจกดทธ

ร.ร.หนองแวงวททยาคม

6

581210095

นายชสมพล บสญศรค

ร.ร.หนองแวงวททยาคม

7

581210096

นายฤทธทเกคยรตท ขจนแขพง

ร.ร.หนองแวงวททยาคม

8

581210099

นายมนตคตรค บสญเทคยม

ร.ร.เทคโนโลยคอสตสาหกรรม นครพนม

9

581210122

นายโกวทท มหาพรม

ร.ร.ภสรททตจ ตควทท ยา

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท
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รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล เทคโนโลยทไฟฟผ ลและอวเลปกทรอนวกสร (แขนงววชลเทคโนโลยทไฟฟผ ล) ทล.บ. 2 ปท (หลดงอนกปรวญญล)

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581210051

นายนพพร วงคคเทราช

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

2

581210066

นายอจฐพล วาปค

ร.ร.มสกดาวททยานสกลส

3

581210067

นายสส วจท กจ ขณค นวลมณค

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

4

581210068

นายนวภพ เชวปอคคาเพพง

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

5

581210077

นายสส ธค เพพงวจน

วททยาลจยเทคนทคเขาวง

6

581210083

นายจตสพล นรอยนาง

วททยาลจยการอาชคพพรรณานทคม

7

581210085

นายเรวจตท ศรค ลาราช

วททยาลจยการอาชคพพรรณานทคม

8

581210102

นายศจกดทธชยจ ศทรทสงคค

วททยาลจยเคนทคสกลนคร

9

581210104

นายอนสชทต นามเกตส

ร.ร.เทคนทคชซางกลสกลนคร

10

581210105

นายสาธทต บรท แสง

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

11

581210106

นายเทอดพงษค พซอสค ชา

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

12

581210107

นายไกรสร พลครอ

วททยาลจยเทคนทคสกลน

13

581210108

นายธนวสฒท วงศคคาค จจนทรค

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

14

581210110

นายมานพ ยอดเมชจย

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

15

581210111

นายทรงสท ทธทธ บาลตคาบล

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

16

581210114

นายทศพล นะรท นทรค

วททยาลจยการอาชคพพรรณา

17

581210115

นายชาญวททยค สส รทยะรจตนพรหม

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

18

581210123

นายกจมพล ไถวศทลปค

ร.ร.วททย ยาลจยเทคนทคสกลนคร

19

581210125

นายอนสวฒจ นค สส ภาพรม

วททยาลจยเทคสกลนคร

20

581210126

นายชสมดค ธ.น.โสม

วททยาลจยเทคสกลนคร

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท
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รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล เทคโนโลยทไฟฟผ ลและอวเลปกทรอนวกสร (แขนงววชลอวเลปกทรอนวกสร ) ทล.บ. 2 ปท (หลดงอนกปรวญญล)

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581210027

นายขวจญชจย โพธทธขาว

วททยาลจยเทคสกลนคร

2

581210028

นายสจตยา บสตรมนตค

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

3

581210030

นายราวค ทคานาเมวอง

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

4

581210050

นายวสฒทพงษค มาหลค

ร.ร.วททยลจยเทคนทคสกลนคร

5

581210052

นายสส รภพ ภสจอมจทตร

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

6

581210053

นายวรายสทธ แสนใจวสฒท

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

7

581210064

นายธคระชจย คคาสงคค

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

8

581210071

นายสส ททวสจ รจตนคอซอน

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

9

581210084

นางสาวสส นทสา ธรรมบสตร

วททยาลจยเทคโนโลยคพงจ โคนพานทชยการ

10

581210088

นายกคาพล รสรจรท ง

วททยาลจยเทคนนทคสกลนคร

11

581210089

นายวรวสฒท บสญจจนทพก

ร.ร.วททยาเทคนทคสกลนคร

12

581210090

นายสยาม ไตรวงคคยอร ย

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

13

581210116

นายวคระศจกดทธ ปทย นสสน

วททยาลจยการอาชควศพกษาอากาศอคานวย

14

581210120

นายสส รชจย ฆารฤทธทธ

วททยาลจยเทคนทคเขาวง

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท
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รลยชชทอผผผมสท ว ทธวธรลยงลนตดวเขผ ลเปป นนดกศศกษล
ประเภท (รดบตรง)
ภลคปกตว ปท กลรศศกษล 2558
คณะ เทคโนโลยทอกตสลหกรรม

สลขลววชล เทคโนโลยทอกตสลหกรรม(แขนงววชลเทคโนโลยทกลรผลวต) ทล.บ. 2 ปท (หลดงอนกปรวญญล)

.00

ลลลดดบททท

รหดสรลยงลนตดว

ชชทอ-สกกล

สถลนศศกษล

1

581111123

นางสาวกรกนก เหนวอกลาง

ร.ร.เซนตคโยเซฟ ทซาแรซ

2

581210060

นายอจฐชจย ภสอาศจย

วททยาลจยการอาชคพสวซางแดนดทน

3

581210091

นายนทธทกร แสงสท ทธทธ

วททยาลจยเทคนทคสกลนคร

4

581210097

นายวรากร เถวยอนแกรว

วททยาลจยการอาชคพพรรณานทคม

หมลยเหตก
1. รลยงลนตดววดนททท 22 เมษลยน 2558 เวลล 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชก ม 1 มหลววทยลลดยรลชภดฏสกลนคร
2. ผผผทไท มม มลรลยงลนตดวตลมวดนเวลลททกท ลล หนดจะถชอวม ลสละสว ทธวธ
3. ใหผ ผผ ทมท สท ว ทธวธรลยงลนตดวกรอกประวดตพว มว พร ใบรลยงลนตดวททเท วปบไซตร http://admission.snru.ac.th
4. คม ลรลยงลนตดว 1,500 บลท และคม ลลงทะเบทยนเรทยน สลยววทยร 7,500 บลท สลยสด งคม 6,500 บลท
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