
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็ 

เรื่อง รายชือ่ผู้มีสิทธิเ์ขา้ศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเพิ่มเติม) 

------------------------------- 
 ตามที่  มห าวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ร้อย เอ็ด  ได้ ด า เนิ นการสอบคัด เลื อกบุ คคล เข้ าศึ กษ าต่ อ                
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเพ่ิมเติม) เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้        
การด าเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ   
เพ่ือรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.        
ณ ห้องประชุม A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    
ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศต้องแสดงความจ านงเข้าเป็นนักศึกษา พร้อมเตรียมเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการ
รายงานตัว รายละเอียดเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังรายชื่อต่อไปนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

๑ นาย ณพงษ์    ร่มแก้ว 
๒ นาย เจริญชัย    ชาขอนแก่น 
๓ นาย พิสิฐ     พินิจสกุล 
๔ นาง มณี         ผ่านจังหาร 
๕ นาย ราชันย์    เจริญแก่นทราย 
๖ นางสาว รุจิเรข     บุญกาพิมพ์ 
๗ นางสาว วรรณภัทรพร     สิริโพธิ์แก้ว 
๘ นางสาว ศิมาวรรณ    โฮมแพน 
๙ นางสาว สัมพันธ์    เอกรักษา 

๑๐ นางสาว สุรางรัตน์    ราช่อง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

๑ นางสาว วราภรณ์    ศรีวงษ์ 
๒ นางสาว เกตุวดี    ศรีแพงมล 
๓ ดาบต ารวจ เพชรโรจน์    อาจวิชัย 
๔ นาย วศิน     ทีสุกะ 
๕ นางสาว อาภารดี    พรรณมาตร 

/หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต... 
... 
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ล าดับส ารอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

๑ นางสาว พรรณทิพย์   แสนสวาสดิ์ 
๒ นางสาว สุภาพร   ทองโสม 
๓ นางสาว สรรสยา   ขันวิเศษ 
๔ Mr. Huang    Yinghui  
๕ Ms. Xiaomi  Yuan 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

๑ นางสาว ไพรินทร์    พุทธโคตร 
๒ นางสาว ปวีณา    รักษาทรัพย์ 
๓ นาย เปลุวัฒน์    เกื้อหนองขุ่น 
๔ นางสาว อนงค์นาถ    มะอาจเลิศ 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
๑ นางสาว จตุพร     พ้ืนนวล 
๒ นางสาว ถาวรีย์     พลเยี่ยม 
๓ นาย ทศพล     วิเศษวงษา 
๔ นางสาว ปัทมา     จงลือชา 
๕ นางสาว พัชรี    สวัสดิ์เอื้อ 
๖ นาย พัฒนพงษ์     สีหานารินทร์ 
๗ นาง เพียงใจ  สูงพล   สมสุภาพ 
๘ นางสาว รัติยาภรณ์     ประเสริฐสังข์ 
๙ นางสาว วาสนา     จินดา 

๑๐ นาย วีระพล     ประทุมชาติ 
๑๑ นางสาว ศรัญญา    เชื้อบัณฑิตย์ 
๑๒ นางสาว ศุภาพิชญ์     ทองเอก 
๑๓ นางสาว สาวินี     ไกยะวินิจ 
๑๔ นาย สุภชล     ขันแข็ง 

ที ่ ค าน าหน้า ชื่อ - สกุล 
๑ นางสาว นัตติยากรณ์    ผาเนตร 
๒ นางสาว ขวัญศิริ    แขวงเมือง 
๓ นางสาว พัณณิน    พลเยี่ยม 
๔ นางสาว ทิพวรรณ    วันดีวงศ์ 

/ ส าหรับผูผ้่านการสอบคัดเลือกในล าดับส ารองฯ... 
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ส าหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในล าดับส ารอง มีแนวปฏิบัติดังนี้  
 ๑. สาขาวิชาจะติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับส ารอง โดยทางโทรศัพท์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เป็นต้นไป และเมื่อได้รับการประสานให้ติดต่อกลับภายใน เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. หากไม่ติดต่อกลับภายในเวลา
ที่ก าหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ สาขาวิชาสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกส ารองในล าดับถัดไป 
 ๒. หากท่านตอบรับเข้าเรียนแล้ว ให้มารายงานตัวพร้อมเอกสารและช าระค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังนี้ 

หมายเหตุ : หลังจากได้รับแจ้ง หากไม่ยืนยันสิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์  
 
เอกสารประกอบการรายงานตัว และค่าใช้จ่าย รายละเอียดดังนี้ 
  ๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ   จ านวน ๑ แผ่น  
  ๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน ๑ ชุด 
  ๓.  ส าเนาใบแสดงผลการเรียนปริญญาตรี และปริญญาโท จ านวน ๓ ชุด 
       หรือวุฒิการศึกษาที่สูงสุด (พร้อมฉบับจริง) 
  ๔.  รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว      จ านวน ๑ แผ่น 
  ๕.  ค่าข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา     จ านวน ๑,๒๐๐ บาท 
  ๖.  ค่าท าบัตรนักศึกษา     จ านวน ๑๐๐ บาท 
 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
  ประกาศ ณ วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒        
 

         
     
 
 

 


