ใหนักศึกษารหัส 62 ตามรายชื่อตอไปนี้สงเอกสารไดท่หี องงานรับเขา ชั้น 2 ตึกอํานวยยศสุข ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
หลักสูตร 4 ปเทียบเขาเรียน ขาดสงใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1/รบ.1)
ลําดับ รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

คณะ

สาขา

สาเหตุ

1 6201122026

นางสาว ผกากรอง

สุดเฉลียว

ผลิตกรรมการเกษตร

การสงเสริมและการสื่อสารเกษตร

สงใบ รบ.1 3 เทอม

2 6201122048

นางสาว ลักษิกา

จันทดิษฐาวัฒน

ผลิตกรรมการเกษตร

การสงเสริมและการสื่อสารเกษตร

สําเนาภาพถายไมชัดเจน

3 6201222011

นาย

วรยศสกุล

ผลิตกรรมการเกษตร

การสงเสริมและการสื่อสารเกษตร (ส-อ)

สําเนาภาพถายไมชัดเจน

4 6210101030

นางสาว ศุขคร

บัว

เทคโนโลยีการประมงฯ

การประมง

สําเนารบ.1 ไมชัดเจน

5 6215124014

นาย

เจษฎา

ประธานราษฎร

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิศวกรรมการอนุรักษพลังงาน

ไมสําเนาใบรบ.1 ดานหลัง

6 6215124042

นาย

ภัคพล

ดวงใย

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิศวกรรมการอนุรักษพลังงาน

ไมสําเนาใบรบ.1 ดานหลัง

7

นาย

ชนนท

มูลศิริ

บริหารธุรกิจ

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

สําเนาภาพถายไมชัดเจน

8 6209101020

นาย

ติณณ

บุนนาค

พัฒนาการทองเที่ยว

พัฒนาการทองเที่ยว

สงใบเกรด 3 เทอม

9

นาย

ภาณุพงษ

หนอจีนา

พัฒนาการทองเที่ยว

พัฒนาการทองเที่ยว

สงใบเกรด 3 เทอม

6206105005
6209101034

ชาติชัย

หลักสูตร 4 ปเทียบเขาเรียน ขาดสงสําเนาทะเบียนบาน
ลําดับ รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

1 6215124053

นาย

วรปรัชญ

2 6215124086

นาย

3 6215124096

สอนทิพย

คณะ

สาขา

สาเหตุ

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิศวกรรมการอนุรักษพลังงาน

สงสําเนาของมารดา

กฤษฏายุทธ กิติ

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิศวกรรมการอนุรักษพลังงาน

ผอนผันเอกสาร

นาย

เมธาวัฒน

วิชารักษ

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

วิศวกรรมการอนุรักษพลังงาน

สงสําเนาของมารดา

4 6210101029

นาย

พสธร

งามสุวรรณวงษ

เทคโนโลยีการประมงฯ

การประมง

สําเนาไมชัดเจน

5 6209101057

นางสาว แสงเดือน

ลุงตา

พัฒนาการทองเที่ยว

พัฒนาการทองเที่ยว

ผอนผันเอกสาร
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6 6209101007

นางสาว จันทนา

ชัยวงค

พัฒนาการทองเที่ยว

พัฒนาการทองเที่ยว

สงสําเนาของมารดา

หลักสูตร 4 และ 5 ป ขาดสงใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1/รบ.1)
ลําดับ รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

คณะ

สาขา

สาเหตุ

1 6201102390

นางสาว ปยะฉัตร

เณรเกิด

ผลิตกรรมการเกษตร

พืชสวน

ผอนผันเอกสาร

2 6201124304

นาย

นัฐพงศ

พระยาทอน

ผลิตกรรมการเกษตร

เกษตรเคมี

สําเนาใบปพ.1 ไมชัดเจน

3 6210102322

นาย

กฤศ

กิจพิทักษ

เทคโนโลยีการประมงฯ

นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง

ผอนผันเอกสาร

4 6210102324

นาย

ธิติพงษ

ชาติไทย

เทคโนโลยีการประมงฯ

นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง

ผอนผันเอกสาร

5 6206101335

นาย

ณฐใน

งามวิเศษศรี

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

ตรวจพบภายหลัง

6 6206104347

นางสาว นลัทพร

ศิริมานนท

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ (การเงิน)

สําเนาใบปพ.1 ไมชัดเจน

7 6206102307

นางสาว กัญญาภัค

จันทรศิริ

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ (การตลาด)

ผอนผันเอกสาร

8 6206102437

นาย

ศิวพล

มาลีหวล

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ (การตลาด)

ผอนผันเอกสาร

9 6206101362

นาย

คุณานนต

พงษขาว

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

ผอนผันเอกสาร

10 6206101360

นาย

นันทิวร

เรียงยาย

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

ผอนผันเอกสาร

11 6206103419

นางสาว จิราลักษณ

พงคปญญา

บริหารธุรกิจ

การบัญชี

ผอนผันเอกสาร

12 6209101335

นางสาว ธนัชพร

ศิริพงศา

พัฒนาการทองเที่ยว

พัฒนาการทองเที่ยว

ผอนผันเอกสาร

13 6209101343

นางสาว เนตรชนก

แสงจันทร

พัฒนาการทองเที่ยว

พัฒนาการทองเที่ยว

สําเนาเอกสารขอมูลไมครบ

14 6205105348

นางสาว ประดิภา

อินทอง

วิทยาลัยบริหารศาสตร

รัฐประศาสนศาสตร

สงใบปพ.1 ไมมีเลขชุด

15 6205105391

นาย

วิทยาลัยบริหารศาสตร

รัฐประศาสนศาสตร

ผอนผันเอกสาร

การัณยภาส นามแกว
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16 6205105394

นาย

17 6205105406

นครินทร

แกวสุวาง

วิทยาลัยบริหารศาสตร

รัฐประศาสนศาสตร

ผอนผันเอกสาร

นางสาว ศรินยา

กิตติวิโรจนชัย

วิทยาลัยบริหารศาสตร

รัฐประศาสนศาสตร

ผอนผันเอกสาร

18 6205101304

นางสาว กฤตพร

ศักดิ์คงนันทกุล

วิทยาลัยบริหารศาสตร

รัฐศาสตร

ผอนผันเอกสาร

19 6205101372

นางสาว วราพร

เณรแยม

วิทยาลัยบริหารศาสตร

รัฐศาสตร

ผอนผันเอกสาร

20 6205101373

นางสาว วราภรณ

นะตา

วิทยาลัยบริหารศาสตร

รัฐศาสตร

ผอนผันเอกสาร

21 6204104305

นางสาว หมวย

หอมชื่น

วิทยาศาสตร

สถิติ

ผอนผันเอกสาร

22 6204101367

นาย

บัญญพนต

ชัยปรีชา

วิทยาศาสตร

วิทยาการคอมพิวเตอร

ไมจายคาเทอมโรงเรียนเดิม

23 6203102314

นาย

ภาณุพงศ

ฉัตรแกว

วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วิศวกรรมอาหาร

สําเนาใบปพ.1 ไมชัดเจน

24 6203104311

นาย

ลภัสกร

กระดาษทอง

วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ผอนผันเอกสาร

25 6203101322

นาย

นพดล

เทียนแกว

วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วิศวกรรมเกษตร

ปพ.1/ทบบ./ปชช.

26 6203103312

นาย

ตะวัน

ภิญโญทรัพย

วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

ผอนผันเอกสาร

27 6203103347

นาย

อนันตยช

เจริญไวย

วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

ไมได ปพ.1 จากร.ร.

28 6214101373

นางสาว อิชฌนา

บุญสมหมาย

ศิลปศาสตร

นิเทศศาสตรบูรณาการ

สงใบเกรด 5 เทอม

29 6214101346

นางสาว พสุดาภา

ธิยะคํา

ศิลปศาสตร

นิเทศศาสตรบูรณาการ

สําเนาภาพถายไมชัดเจน

32 6214101304

นางสาว กฤติมา

แพทยคุณ

ศิลปศาสตร

นิเทศศาสตรบูรณาการ

ผอนผันเอกสาร

33 6214102309

นางสาว จารุกัญญ

ปมปะ

ศิลปศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สงใบเกรด 5 เทอม

34 6214102331

นางสาว ทิวาพร

คําษาวงค

ศิลปศาสตร

ภาษาอังกฤษ

ผอนผันเอกสาร

35 6219101321

นาย

อติวิชญ

พานิชกุล

สถาปตยกรรมศาสตรฯ

เทคโนโลยีภูมิทัศน

สําเนาภาพถายไมชัดเจน

36 6219103523

นาย

วรวรรษ

คันธะนาลัย

สถาปตยกรรมศาสตรฯ

สถาปตยกรรม

สําเนาใบปพ.1 ไมครบ
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37 6219102504

นางสาว ฐิตารีย

ชลิตเลิศรัตน

สถาปตยกรรมศาสตรฯ

ภูมิสถาปตยกรรม

ยังไมไดใบ ปพ.1

38 6219101320

นางสาว เสาวภา

แกวมาลา

สถาปตยกรรมศาสตรฯ

เทคโนโลยีภูมิทัศน

ผอนผันเอกสาร

39 6219103522

นางสาว วชิรญาณ

พันธุระ

สถาปตยกรรมศาสตรฯ

สถาปตยกรรม

ผอนผันเอกสาร

40 6222101406

นาย

นนทศรี

สัตวศาสตรและเทคโนโลยี

สัตวศาสตร

สงปพ.1 ม.ตน+ทบบ.

41 6222101315

นางสาว จตุภรณ

ปานหลุมเขา

สัตวศาสตรและเทคโนโลยี

สัตวศาสตร

ปพ.1/ทบบ.

42 6218102330

นางสาว ดารุณี

พิงคะสัน

สารสนเทศและการสื่อสาร

การสื่อสารดิจิทัล

สงใบเกรด 5 เทอม

43 6218102360

นางสาว พิชญาพร

มูลมินทร

สารสนเทศและการสื่อสาร

การสื่อสารดิจิทัล

ผอนผันเอกสาร

44 6207101301

นาย

กิตติพศ

ไหมชู

มหาวิทยาลัยแมโจ - ชุมพร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง

สงใบเกรด 5 เทอม

45 6208109304

นาย

พัชรพล

ขุนเทพรม

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพรฯ

เทคโนโลยีการผลิตสัตว

ตรวจพบภายหลัง

46 6208109301

นาย

กรินทร

แกวกัน

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพรฯ

เทคโนโลยีการผลิตสัตว

ผอนผันเอกสาร

47 6208115306

นางสาว ธนัญญา

ผิวแดง

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพรฯ

เทคโนโลยีการผลิตพืช

ผอนผันเอกสาร

48 6208121306

นาย

คงสมทอง

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพรฯ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ผอนผันเอกสาร

49 6208121309

นางสาว ชนิกานต

สิงหไชย

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพรฯ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ผอนผันเอกสาร

50 6208114334

นางสาว นลินนิภา

ศรีแกว

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพรฯ

เกษตรปาไม

ผอนผันเอกสาร

51 6208114317

นางสาว ชาญณรงค

มูลศรี

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพรฯ

เกษตรปาไม

ผอนผันเอกสาร

52 6208107302

นางสาว เกณิกา

สายัณห

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพรฯ

รัฐศาสตร

ผอนผันเอกสาร

53 6208110307

นาย

อัยกานต

รุงเรือง

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพรฯ

การตลาด

ผอนผันเอกสาร

54 6208116303

นางสาว พัชรีภรณ

กรรศิริ

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพรฯ

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร สําเนาภาพถายไมชัดเจน

วรานนท

พีระพงษ

หลักสูตร 4 และ 5 ป ขาดสงสําเนาทะเบียนบาน
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ลําดับ รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

คณะ

สาขา

สาเหตุ

1 6201102399

นาย

พล

พลานุ

ผลิตกรรมการเกษตร

พืชสวน

ผอนผันเอกสาร

2 6201125349

นาย

เศรษฐภูมิ

คําภีระ

ผลิตกรรมการเกษตร

การสงเสริมและการสื่อสารเกษตร

สงสําเนาของมารดา

3 6210102320

นางสาว อมรรัตน

เชียงทอง

เทคโนโลยีการประมงฯ

นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง

สงสําเนาของบิดา

4 6210102327

นาย

ภูวนิช

เทคโนโลยีการประมงฯ

นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง

ขาดทะเบียนบาน

5 6206104304

นางสาว กานตพิชชา

ผิวกลม

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ (การเงิน)

ตรวจพบภายหลัง

6 6203103315

นางสาว ธัญญารัตน

วิไลรัตน

วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

สําเนาไมชัดเจน

7 6222101350

นางสาว ธนานันท

คําเกิด

สัตวศาสตรและเทคโนโลยี

สัตวศาสตร

สงสําเนาของมารดา

8 6214102408

นาย

ชัยชาติ

ศิลปศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สงสําเนาของบิดา

9 6219101313

นางสาว พิมพประภา อินตะ

สถาปตยกรรมศาสตรฯ

เทคโนโลยีภูมิทัศน

สงสําเนาของมารดา

10 6218102361

นาย

สุริยะรัศมี

สารสนเทศและการสื่อสาร

การสื่อสารดิจิทัล

สงสําเนาของมารดา

11 6222101406

นางสาว วรานนท

นนทศรี

สัตวศาสตรและเทคโนโลยี

สัตวศาสตร

ผอนผันเอกสาร

12 6208115308

นาย

ลวนรอด

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพรฯ

เทคโนโลยีการผลิตพืช

ผอนผันเอกสาร

อิทธิพล

อานนท
พิชาน
ภาคิไนย
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