ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง รายชื่อผูส้ มควรได้รับทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ด้วยสานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะ

ดาเนินการมอบทุนการศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและเป็นกาลังใจแก่ผู้มีกิจกรรมดี

เรียนดี มหาวิทยาลัย

จึงจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาขึ้น ในวันเวลาดังกล่าว
บัดนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าว เรียบร้อยเสร็จ
สิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ดังนี้
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
ชั้นปี
นางสาวพัชราภรณ์ ห้องแซง
คณิตศาสตร์
4
นางสาววันวิสา โสสุด
คณิตศาสตร์
4
นางสาวลลิตพรรณ นนใส
ดนตรีศึกษา
4
นางสาวอัมพร ศรีจุมพล
พยาบาลศาสตร์
4
นางสาวปาริชาติ เจริญดี
พยาบาลศาสตร์
4
นางสาวสุภาพร แก้วใส
พยาบาลศาสตร์
4
นางสาวเจนจิรา สุมาลัย
พยาบาลศาสตร์
4
นายณัฐพล วันดีรัตน์
ภาษาไทย
4
นายปริญญา ประเสริฐสังข์
ภาษาอังกฤษ
4
นายลิขิต พุ่มทอง
วิทยาการคอมพิวเตอร์
4
นายเจริญ ปราบมนตรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
4
นางสาววิภาวี แวงวรรณ
สังคมศึกษา
4
นายจักรพันธุ์ พลมะลี
สังคมศึกษา
4
นายพงศกร ทรงแสงฤทธิ์
สังคมศึกษา
4
นางสาวอุษา ทดนาที
สังคมศึกษา
4
นางสาวจิรารัตน์ คล่องดี
การบัญชี
3
นายอนุวัฒน์ ประกอบสุข
การประชาสัมพันธ์
3
นางสาวศันสนีย์ ไชยแสง
การพัฒนาชุมชน
3

ชื่อ-สกุล
นางสาวภัทรวดี อยู่เย็น
นางสาวปิยะนัท บรรณกิจ
นางสาวอนงค์รักษ์ สอนเพ็ง
นางสาววรรณวิศา นันทะจักร
นางสาวกัลญาณี แก้วฮองคา
นางสาวภัทรวดี นิลคุณ
นางสาวอาริยา หงษ์ทอง
นางสาวอรวรรณ ปัจฉิม
นายศราวุฒิ หงษ์คา
นางสาวจุฬารัตน์ ทองแก้ว
นางสาวพัชรี อรุณโรจน์
นางสาวพีระดา พรมบุตร
นายณัฐกุล บันใจ
นางสาวทิพย์มณี จันทรังษี
นางสาวนุชนารถ วงศรีเทพ
นายธนพงษ์ ชมภูเขา
นางสาวพรสวรรค์ ภูศรีฤทธิ์
นางสาวสุนิตา ดวงวงษ์ษา
นางสาวธิดารัตน์ เหลาเพิ่ม
นางสาววราภรณ์ แก้วคูนอก
นางสาวลัดดาวัลย์ บุญยิ่ง
นายนันทวัฒน์ ขันทองคา
นางสาวภัศรา สมสา
นางสาวกมลวรรณ เวียงสมุทร
นางสาวราตรี ศรีธาตุ
นางสาวศิริลักษณ์ ฝั๋นชมภู
นางสาวจิราพัชร บุญธิมาศ
นางสาววธัญญา ปิ่นนิวงษ์
นางสาวธัญญาลักษณ์ พาหา
นางสาวธัฐริกา พันธ์จรุง
นางสาวณัชชา ดีขามป้อม
นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสุริยจันทร์
นางสาวดรุณี หงส์ชั้น
นางสาวพิมพ์พิไล โยธาจันทร์
นายจตุพล เลิศวิลัย
นางสาวฉัตร์ติยา มุ่งหมาย
นายวัฒนา ไชยหานาม
นางสางสุภาภรณ์ ชูศรีทอง
นางสาวดวงพร วงษ์ลอย
นางสาวพิมพ์ทอง รัตนวงศ์

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
พลศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
การจัดการการท่องเที่ยว
การจัดการท่องเที่ยว
การจัดการโรงแรม
การจัดการโรงแรม
การจัดการโรงแรม
การจัดการโรงแรม
การพัฒนาชุมชน
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ศึกษา
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชั้นปี
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ชื่อ-สกุล
นางสาวนาตยา ดิษฐเนตร
นางสาวจิราวรรณ บุตรแก้ว
นายวัชระ บุรีวัน
นายวชิราวุฒิ ไชยมล
นางสาวเพ็ญพักตร์ ปริเตนัง
นายสุธิชัย ใจมั่น
นางสาวจุฑามาศ อุดมญาติ
นางสาวภัทรานิษฐ์ ผลให้
ผู้แทนสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
การประชาสัมพันธ์
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
ฟิสิกส์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ชั้นปี
2
1
1
1
1
1

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
รุ่นที่ 1
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
รุ่นที่ 2
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
รุ่นที่ 3

นางสาวอมรรัตน์ อธิจันทร์
นางสาวชีวรัตน์ ศลีพันธุ์
นางสาวทิพวรรณ สถิระบุตร

กาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการ
วันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา 08.๐0- 1๗.30 น. รายงานตัวยืนยันเข้ารับทุนการศึกษา
นัดหมาย ณ สานักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารทีปังกรวิทยกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา 0๗.30- ๐๘.00 น. ลงทะเบียนเข้ารับทุนการศึกษา
เวลา ๑๐.๐0 น. เข้ารับทุนการศึกษา
นัดหมาย ณ ลานอเนกประสงค์ ข้างอาคาร 50 พรรษา มหาวิชราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
หากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาแล้ว ผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่ได้มายืนยันสิทธิ์ ภายในวัน
เวลา ที่สานักกิจการนักศึกษากาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

(อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

