
ที่ เลขทีใ่บสมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล สำขำวชิำอันดับที ่1 สำขำวชิำอันดับที ่2 วนัสอบ เวลำ ห้องสอบ/อำคำร
1 36100000162 นาย ธลัญชกร นามเคน การจดัการ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA101/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
2 13096827     นางสาว              ชลิตา                                             ทีงาม                                             การจดัการ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA101/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
3 13043297       นาย                 นฤนาท                                             มะลิรส                                            การจดัการ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA101/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
4 36100000156 นางสาว ณัฐพร กมลสาร การจดัการ (เทียบเขา้ผู้จบ ปวส.) ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA101/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
5 36100000171 นางสาว เกตุแกว้ บุตรดาพมิพ์ การจดัการ (เทียบเขา้ผู้จบ ปวส.) การบัญชี (เทียบเขา้ผู้จบ ปวส.) 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA101/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
6 13156067     นางสาว              ปัฐมภรณ์                                          ยอดชมภู                                           การจดัการการท่องเทีย่ว ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA106/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
7 13078846     นางสาว              ชลดา                                              ศรีทหาร                                           การจดัการการท่องเทีย่ว ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA106/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
8 36100000051 นางสาว พชัราพร ผดุงรัตน์ การจดัการการโรงแรม การจดัการการท่องเทีย่ว 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA103/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
9 13167402     นางสาว              พจนา                                              พลูทรัพย ์                                        การจดัการการโรงแรม ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA103/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
10 36100000114 นาย  อดิศร ภาพลงาม การจัดการการโรงแรม (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA103/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
11 36100000116 นาย วัชรากร ช้างคง การจัดการการโรงแรม (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) การจัดการการโรงแรม (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA103/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
12 36100000085 นางสาว สไมยพร ผาเวช การจัดการการโรงแรม (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) แขนงวิชาการตลาด (เทียบเข้าผู้จบ ปวส.) 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA103/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
13 13138134     นางสาว              ชุลีพร                                            อศัวภูมิ                                          การตลาด  แขนงวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีก ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA203 /ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
14 36100000167 นางสาว พมิลพรรณ คงชาติ การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีก การตลาด แขนงวิชาการตลาด 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA203 /ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
15 36100000010 นาย  อรรถพล ฝากาบน การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีก ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA203 /ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
16 36100000022 นางสาว นพสินทร์ นันทะไสย์ การตลาด แขนงวิชาการตลาด นิติศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA203 /ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
17 36100000153 นางสาว สายธาร ขนานแขง็ การบัญชี การตลาด แขนงวิชาการตลาด 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
18 36100000101 นางสาว จริาพร จนัทภูมิ การบัญชี การพฒันาชุมชน 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
19 36100000086 นาย ภูมิพพิฒัน์ ชรารัตน์ การบัญชี เทคโนโลยไีฟฟา้ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
20 36100000045 นางสาว นลินนิภา ทองยอดพนัธ์ การบัญชี รัฐศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
21 36100000121 นางสาว ทิวาทิพย์ นางงาม การบัญชี การตลาด แขนงวิชาการตลาด 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
22 36100000146 นางสาว พรธิรา บรรดาศักด์ิ การบัญชี สาธารณสุขศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
23 36100000093 นางสาว ศิริวิมล บุญศรี การบัญชี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว

รำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์ รอบที ่3 กำรรับตรงร่วมกัน เพ่ือเข้ำศึกษำต่อมหำวทิยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด ประจ ำปกีำรศึกษำ 2561 



ที่ เลขทีใ่บสมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล สำขำวชิำอันดับที ่1 สำขำวชิำอันดับที ่2 วนัสอบ เวลำ ห้องสอบ/อำคำร
24 36100000025 นางสาว ธัญญรัตน์ สมพงษ์ผ้ึง การบัญชี การพฒันาชุมชน 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
25 36100000142 นางสาว ศิริรัตน์ แสงจนัดา การบัญชี ภาษาองักฤษธุรกจิ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
26 13133482     นางสาว              ธาวินี                                            คันธภูมิ                                          การบัญชี ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
27 13021776     นางสาว              สุมาพร                                            บุญขนั                                            การบัญชี ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
28 13135938     นางสาว              ชุติกาญจน์                                        บุตรสาลี                                          การบัญชี ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
29 13175568     นางสาว              ชาลินี                                            ศรีจนัทร์                                         การบัญชี ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
30 36100000069 นางสาว สุภัชฌา ก าสา การบัญชี (เทียบเขา้ผู้จบ ปวส.)                                                                                                                                      ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
31 36100000067 นางสาว สุทธิดา แกว้ปิก การบัญชี (เทียบเขา้ผู้จบ ปวส.)                                                                                                                                      ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
32 36100000003 นางสาว ศศิวิมล คนหลัก การบัญชี (เทียบเขา้ผู้จบ ปวส.)                                                                                                                                      ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
33 36100000102 นางสาว เนตรนภา จกัษุกจิ การบัญชี (เทียบเขา้ผู้จบ ปวส.)                                                                                                                                      ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
34 36100000103 นางสาว กนกวรรณ ผดุงสันต์ การบัญชี (เทียบเขา้ผู้จบ ปวส.)                                                                                                                                      ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
35 36100000058 นางสาว อรทัย ผูกพนัธ์ การบัญชี (เทียบเขา้ผู้จบ ปวส.)                                                                                                                                      ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
36 36100000005 นางสาว สุดารัตน์ พลเยี่ยม การบัญชี (เทียบเขา้ผู้จบ ปวส.)                                                                                                                                      ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
37 36100000070 นางสาว วัลลภา ภูตาเพดิ การบัญชี (เทียบเขา้ผู้จบ ปวส.)                                                                                                                                      ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
38 36100000068 นางสาว สุกญัญา  รัตนทิพย์ การบัญชี (เทียบเขา้ผู้จบ ปวส.)                                                                                                                                      ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
39 36100000173 นางสาว วรรณพร อนัทะชัย การบัญชี (เทียบเขา้ผู้จบ ปวส.)                                                                                                                                      ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
40 36100000041 นางสาว เบ็ญจมาศ หอมดี การบัญชี (เทียบเขา้ผู้จบ ปวส.)                                                                                                                                      การจดัการ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA105/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
41 36100000120 นางสาว เพญ็พธุ ภูแม่นเขยีน การประชาสัมพนัธ์ การพฒันาชุมชน 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42 13046796     นางสาว              สุกญัญา                                           เขม็ทอง                                           การประชาสัมพนัธ์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 36100000113 นาย อภิชาติ ไกรศรีแกว้ การพฒันาชุมชน ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44 36100000155 นาย พงศธร ชัยสุนทร การพฒันาชุมชน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 36100000111 นาย ธีรพงศ์ เศษสุวรรณ์ การพฒันาชุมชน ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46 36100000011 นางสาว วรรณิภา สูงสุมาลย์ การพฒันาชุมชน การจดัการ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 36100000112 นาย ชานนท์ แสงชมภู การพฒันาชุมชน ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ที่ เลขทีใ่บสมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล สำขำวชิำอันดับที ่1 สำขำวชิำอันดับที ่2 วนัสอบ เวลำ ห้องสอบ/อำคำร
48 36100000019 นางสาว ชณิตา ชัยสัตย์ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ การจดัการ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA102/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
49 36100000034 นางสาว ปิยนุช งามเมฆ คอมพวิเตอร์ธุรกจิ สาธารณสุขศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 BA102/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
50 36100000026 นางสาว นัฐวรา บุญทวี คอมพวิเตอร์ธรุกิจ (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA102/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
51 36100000106 นาย ชัยมงคล พลิาทอง คอมพวิเตอร์ธรุกิจ (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA102/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
52 36100000082 นางสาว พรรธิภา จนัทร์แดง คอมพวิเตอร์ธรุกิจ (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) การจัดการ (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA102/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
53 36100000061 นาย ปิยพงษ์ เทอดวงศ์วิโรจน์ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) การจัดการ (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA102/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
54 36100000097 นาย จริา ธรรมวงษ์การณ์ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) การจัดการ (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA102/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
55 36100000072 นาย จกัรกฤษณ์ พฤกษา คอมพวิเตอร์ธรุกิจ (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) การจัดการ (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA102/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว

56 36100000130 นาย กฤษณะ โพธิรัตน์ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) การจัดการ (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA102/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว

57 36100000004 นางสาว นัทริกา ล้ิมเจริญ คอมพวิเตอร์ธรุกิจ (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) การจัดการ (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA102/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
58 36100000006 นาย ศุภกจิ เสาทอง คอมพวิเตอร์ธรุกิจ (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) การจัดการ (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA102/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
59 36100000073 นาย สร่างศัลย์ แสนอุ่น คอมพวิเตอร์ธรุกิจ (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) การจัดการ (เทยีบเข้าผู้จบ ปวส.) 11-มิ.ย.-61 09.00 น. BA102/ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพกรีนวิว
60 36100000159 นาย วันเฉลิม จนัทร์ศรี คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. หอ้งประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์คอมพวิเตอร์และศูนย์ภาษา

61 13116843     นางสาว              แพรวัลย ์                                         สุนทรวัฒน์                                        คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. หอ้งประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์คอมพวิเตอร์และศูนย์ภาษา

62 36100000152 นางสาว ธนัชชา ไชยช่วย เคมี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 11-มิ.ย.-61 09.00 น. SC6601/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
63 36100000087 นางสาว กลัยรัตน์ ภูมิสิทธิ์ ชีววิทยา การพฒันาชุมชน 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64 36100000076 นางสาว ปัทมาภรณ์ เสนศรี ชีววิทยา เคมี 11-มิ.ย.-61 09.00 น. SC6501/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65 36100000169 นาย เฉลิมเกยีรติ ธงทอง เทคโนโลยไีฟฟา้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 11-มิ.ย.-61 09.00 น. อาคารปฏบิติัการเทคโนโลยีไฟฟา้

66 36100000168 นาย ศักรินทร์ แสงสุริยะ เทคโนโลยไีฟฟา้ นิติศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. อาคารปฏบิติัการเทคโนโลยีไฟฟา้

67 36100000092 นาย หัถกาล อตันสูตร เทคโนโลยไีฟฟา้ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. อาคารปฏบิติัการเทคโนโลยีไฟฟา้

68 36100000077 นาย สุทัศน์ สารทอง เทคโนโลยไีฟฟา้ (เทียบเขา้ผู้จบ ปวส.) เทคโนโลยีอเิล็กทรอนกิส์และโทรคมนาคม 11-มิ.ย.-61 09.00 น. อาคารปฏบิติัการเทคโนโลยีไฟฟา้

69 36100000071 นาย มานะชัย แจงบ ารุง เทคโนโลยีอเิล็กทรอนกิส์และโทรคมนาคม เทคโนโลยีอเิล็กทรอนกิส์และโทรคมนาคม 11-มิ.ย.-61 09.00 น. SC6304/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
70 36100000036 นาย ภาณุวิชญ์ ตาลวาวแวว เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบเขา้ผู้จบ ปวส.)เทคโนโลยีอเิล็กทรอนกิส์และโทรคมนาคม 11-มิ.ย.-61 09.00 น. SC6304/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
71 36100000062 นางสาว เปีย่มสุข กองค า นิติศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1604/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์



ที่ เลขทีใ่บสมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล สำขำวชิำอันดับที ่1 สำขำวชิำอันดับที ่2 วนัสอบ เวลำ ห้องสอบ/อำคำร
72 36100000050 นางสาว จฑุามาศ ผลาผล นิติศาสตร์ ภาษาจีน 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1604/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
73 36100000144 นาย พอเอก ลาพวง นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1604/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
74 36100000119 นาย วราวุฒิ วงสุขะ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1604/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
75 36100000080 นางสาว ดารารัตน์ แสงฉวี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1604/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
76 36100000094 นางสาว ชลธิชา แสงสุทธิ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1604/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
77 13036493     นางสาว              สมฤทัย                                            แกว้หมื่นทรง                                      นิติศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1604/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
78 13004415     นางสาว              นฤมล                                              เทพจรรยา                                          นิติศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1604/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
79 13161785     นางสาว              จฑุาภรณ์                                          เวียงสิมา                                         นิติศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1604/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
80 36100000055 นาย อคัรพงษ์ คงปราบ ฟสิิกส์ นิติศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. หอ้งพกัอาจารย์ฟสิิกส์ ชั้น 2 /อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์และเทคโนโลยี

81 36100000110 นาย อภิชา เถาว์ชาลี ฟสิิกส์ การบัญชี 11-มิ.ย.-61 09.00 น. หอ้งพกัอาจารย์ฟสิิกส์ ชั้น 2 /อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์และเทคโนโลยี

82 36100000128 นาย ธนรัชต์ ศิริจนัทร์ ฟสิิกส์ คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. หอ้งพกัอาจารย์ฟสิิกส์ ชั้น 2 /อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์และเทคโนโลยี

83 36100000095 นาย กติติศักด์ิ อทุรักษ์ ฟสิิกส์ การบัญชี 11-มิ.ย.-61 09.00 น. หอ้งพกัอาจารย์ฟสิิกส์ ชั้น 2 /อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์และเทคโนโลยี

84 36100000108 นางสาว พชัรพร ทองแดง ภาษาจนี คอมพวิเตอร์ธุรกจิ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85 36100000024 นางสาว  จนัจริา โนนสูง ภาษาจนี ภาษาองักฤษธุรกจิ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
86 36100000033 นาย ปิติจติ วิวัฒนะปทม ภาษาจนี วิทยาการคอมพวิเตอร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
87 36100000105 นางสาว ทินารมภ์ หวายเค ภาษาจนี การจดัการ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
88 13091138     นางสาว              ฐิติรัตน์                                         เกล้ียงพร้อม                                      ภาษาจนี ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89 36100000063 นางสาว สุภาวดี เนตรพนา ภาษาองักฤษธุรกจิ การประชาสัมพนัธ์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90 36100000147 นางสาว เกวลิน ศรีประทุม ภาษาองักฤษธุรกจิ การบัญชี 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91 36100000048 นางสาว ชญานิษฐ์ สุค าภา ภาษาองักฤษธุรกจิ การจดัการการโรงแรม 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92 36100000175 นางสาว นวรัตน์ สุทธิประภา ภาษาองักฤษธุรกจิ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
93 13158185     นางสาว              พทุธิดา                                           เฉลิมพงษ์                                         ภาษาองักฤษธุรกจิ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
94 13078593     นางสาว              วนิดา                                             รูปสอาด                                           ภาษาองักฤษธุรกจิ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
95 13152131     นางสาว              สุดารัตน์                                         วรชินา                                            ภาษาองักฤษธุรกจิ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ที่ เลขทีใ่บสมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล สำขำวชิำอันดับที ่1 สำขำวชิำอันดับที ่2 วนัสอบ เวลำ ห้องสอบ/อำคำร
96 13111784       นาย                 ปกรณ์เกยีรติ                                      ศาตราวุธ                                          ภาษาองักฤษธุรกจิ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97 36100000083 นาย ขนุพยคัฆ์ ค าจมุจงั รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1605/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
98 36100000049 นาย กติติศักด์ิ จงใจหาญ รัฐประศาสนศาสตร์ คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1605/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
99 36100000133 นางสาว จนัทร์ทิพย ์ บุตราษี รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1605/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
100 36100000161 นางสาว ชนาภา พรมชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1605/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
101 36100000009 นางสาว พชัรา รัตนาแพง รัฐประศาสนศาสตร์ การจดัการ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1605/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
102 36100000132 นาย ธนาดล หาญพละ รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1605/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
103 36100000052 นาย สหรัฐ นาไชย รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1605/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
104 13169179     นางสาว              ภัคจรีา                                           ประเสริฐสังข ์                                    รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1605/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
105 13116834     นางสาว              ดวงกมล                                            สังฆวัฒน์                                         รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1605/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
106 36100000008 นางสาว พชิญาดา บุราโส รัฐศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกจิ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1606/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
107 36100000150 นาย นลธวัช ผกากอง รัฐศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1606/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
108 36100000078 นาย ชิณัฒน์ ภูมิเรศสุนทร รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1606/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
109 36100000172 นาย ปิยวัฒน์ แสงปาก รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1606/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
110 36100000151 นาย เทวินทร์ อดุสังหาร รัฐศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1606/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
111 13117349       นาย                 ประจกัษ์                                          ออ่งสา                                            รัฐศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. 1606/อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
112 36100000157 นางสาว รัชนีกร ปราบชมภู วิทยาการคอมพวิเตอร์ สาธารณสุขศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. หอ้งประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ/ศูนย์คอมพวิเตอร์และศูนย์ภาษา

113 36100000084 นาย อณาวิน เเขวนโพธิ์ วิทยาศาสตร์การกฬีา วิทยาศาสตร์การกฬีา 11-มิ.ย.-61 09.00 น. อาคารฟติเนส
114 36100000023 นาย วุฒิชัย กญัญาโภค วิทยาศาสตร์การกฬีา วิทยาศาสตร์การกฬีา 11-มิ.ย.-61 09.00 น. อาคารฟติเนส
115 36100000012 นางสาว กญัญารัตน์ ไกยะวินิจ วิทยาศาสตร์การกฬีา นิติศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. อาคารฟติเนส
116 36100000178 นาย ธนากรณ์ ขนุหอม วิทยาศาสตร์การกฬีา ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. อาคารฟติเนส
117 36100000056 นางสาว วิภาดา ค าเสมอ วิทยาศาสตร์การกฬีา การพฒันาชุมชน 11-มิ.ย.-61 09.00 น. อาคารฟติเนส
118 36100000140 นางสาว อยัดา โนนทะภา วิทยาศาสตร์การกฬีา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 11-มิ.ย.-61 09.00 น. อาคารฟติเนส
119 36100000081 นาย มนชัย สมสมัย วิทยาศาสตร์การกฬีา ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. อาคารฟติเนส



ที่ เลขทีใ่บสมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล สำขำวชิำอันดับที ่1 สำขำวชิำอันดับที ่2 วนัสอบ เวลำ ห้องสอบ/อำคำร
120 13122390       นาย                 กฤษดา                                             แกว้ร่องค า                                        วิทยาศาสตร์การกฬีา ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. อาคารฟติเนส
121 13090981       นาย                 ธวัฒน์ชัย                                         จนัทร์หา                                          วิทยาศาสตร์การกฬีา ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. อาคารฟติเนส
122 13110188     นางสาว              จติต์ลัดดา                                        ไชยเพชร์                                          วิทยาศาสตร์การกฬีา ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. อาคารฟติเนส
123 13038124       นาย                 จกัรพงษ์                                          สวนมอญ                                            วิทยาศาสตร์การกฬีา ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. อาคารฟติเนส
124 13090190       นาย                 วิศรุต                                            แสงเพช็ร                                          วิทยาศาสตร์การกฬีา ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. อาคารฟติเนส
125 36100000013 นาย ธนดล กลุโพนเมือง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป คอมพวิเตอร์ธุรกจิ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. SC6506/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
126 36100000154 นาย ติราวุธ เนื้อจนัทา วิทยาศาสตร์ทัว่ไป วิทยาศาสตร์การกฬีา 11-มิ.ย.-61 09.00 น. SC6506/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
127 36100000135 นางสาว ประภาฤดี พลเยี่ยม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. SC6506/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
128 36100000118 นาย พชรพงษ์ ภูแดนแกง่ สัตวศาสตร์ ชีววิทยา 11-มิ.ย.-61 09.00 น. หอ้งพกัอาจารย์สัตวศาสตร์ ชั้น 2/อาคารปฏบิติ้การวิทย์ฯและเทคโนโลยี

129 13048827     นางสาว              ปวีณา                                             ดอกจนัทร์                                         สัตวศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. หอ้งพกัอาจารย์สัตวศาสตร์ ชั้น 2/อาคารปฏบิติ้การวิทย์ฯและเทคโนโลยี

130 13150775       นาย                 ปณัสนันท์                                         มาตรสง่า                                          สัตวศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. หอ้งพกัอาจารย์สัตวศาสตร์ ชั้น 2/อาคารปฏบิติ้การวิทย์ฯและเทคโนโลยี

131 36100000015 นางสาว จนิดา   ซ่ือสัตย์ สาธารณสุขศาสตร์ รัฐศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. Lab สาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 4/อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์ฯและเทคโนโลยี

132 36100000160 นางสาว ฐิติวรกาญจ์ นันทะรัตน์ สาธารณสุขศาสตร์ ภาษาองักฤษธุรกจิ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. Lab สาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 4/อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์ฯและเทคโนโลยี

133 36100000007 นาย ธนพษ์ บุญเทพ สาธารณสุขศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. Lab สาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 4/อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์ฯและเทคโนโลยี

134 36100000098 นางสาว สุนิสา พลมะสี สาธารณสุขศาสตร์ การบัญชี 11-มิ.ย.-61 09.00 น. Lab สาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 4/อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์ฯและเทคโนโลยี

135 36100000040 นางสาว เกยีรติยาพร พมิภู สาธารณสุขศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. Lab สาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 4/อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์ฯและเทคโนโลยี

136 36100000064 นางสาว ศุภาวรรณ วงศ์ศิลป์ สาธารณสุขศาสตร์ การตลาด แขนงวิชาการตลาด 11-มิ.ย.-61 09.00 น. Lab สาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 4/อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์ฯและเทคโนโลยี

137 36100000158 นางสาว ณัฏฐพร สุวรรณพนัธ์ สาธารณสุขศาสตร์ เคมี 11-มิ.ย.-61 09.00 น. Lab สาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 4/อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์ฯและเทคโนโลยี

138 36100000038 นางสาว วิภาดา เสกกล้า สาธารณสุขศาสตร์ คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. Lab สาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 4/อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์ฯและเทคโนโลยี

139 13116573     นางสาว              ปรียานุช                                          กลางเมือง                                         สาธารณสุขศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. Lab สาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 4/อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์ฯและเทคโนโลยี

140 13154893       นาย                 ณัฐวุฒิ                                           กลุวงค์                                           สาธารณสุขศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. Lab สาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 4/อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์ฯและเทคโนโลยี

141 13100572     นางสาว              กรธิดา                                            เขื่อนค า                                          สาธารณสุขศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. Lab สาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 4/อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์ฯและเทคโนโลยี

142 13058799     นางสาว              แอมมาลี                                           เนื่องขนัตี                                       สาธารณสุขศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. Lab สาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 4/อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์ฯและเทคโนโลยี

143 13155348     นางสาว              กนกพร                                             มีมานะ                                            สาธารณสุขศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. Lab สาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 4/อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์ฯและเทคโนโลยี



ที่ เลขทีใ่บสมัคร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล สำขำวชิำอันดับที ่1 สำขำวชิำอันดับที ่2 วนัสอบ เวลำ ห้องสอบ/อำคำร
144 13004316     นางสาว              ศศิธร                                             สระแกว้                                           สาธารณสุขศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. Lab สาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 4/อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์ฯและเทคโนโลยี

145 13095558     นางสาว              ปุณณดา                                            หลักก าแพง                                         สาธารณสุขศาสตร์ ไม่ระบุ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. Lab สาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 4/อาคารศูนย์ปฏบิติัการวิทย์ฯและเทคโนโลยี

146 36100000016 นางสาว กญัญาพสั ชาติขยนั สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ รัฐศาสตร์ 11-มิ.ย.-61 09.00 น. ห้องประชุม ชั้น 1/อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ : ส าหรับผู้สมัครผ่านระบบของทปอ. (เลขทีใ่บสมัครขึ้นต้นด้วยหมายเลข 1)  ให้น าเอกสารมาในวนัสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปน้ี
             1. ใบสมัครทีก่รอกผ่ำนระบบของ ทปอ.
             2. ส ำเนำใบแสดงวฒิุกำรศึกษำ จ ำนวน 1 แผ่น
             3. ส ำเนำบตัรประชำชน จ ำนวน 1 แผ่น


