ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และกาหนดวัน เวลา สถานทีส่ อบเพื่อพิจารณาคัดเลือก
ทุนการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในพิธีไหว้ครู
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ด้วยสานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะ ดาเนินการมอบทุนการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในพีไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและเป็นกาลังใจแก่ผู้มีกิจกรรมดี

เรียนดี มหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการมอบ

ทุนการศึกษาขึ้น รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าพิจารณาคัดเลือก
เพื่อรับทุนการศึกษา ดังนี้
๑. รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
นักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
ตามแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก.)

-

๒. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ดาเนินการ
กาหนดการ สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น.
ณ สานักกิจการนักศึกษา อาคารทีปังกรวิทยกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

๓. วิธีการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยผ่านการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

๔. การประกาศผลการคัดเลือก…………..

๔. การประกาศผลการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สานักกิจการนักศึกษา
อาคารทีปังกรวิทยกิจ และเว็บไซต์สานักกิจการนักศึกษา
htpp://sa.reru.ac.th
ภายใน ๓ วัน
จากวันพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนเสร็จสิ้นแล้ว หากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาแล้ว
ผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่ได้มายืนยันสิทธิ์ ภายในวัน เวลา ที่สานักกิจการนักศึกษากาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

(อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ)
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(ภาคผนวก ก.)
แนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รหัสนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

ชั้นปี

57810104020 นางสาวดวงจันทร์ ลุนพัฒน์

ภาษาไทย

4

57435401025 นางสาวมณียา ลาภาพันธุ์

การจัดการ

4

57435401001 นางสาวพรพรรณ พวงทวี

การจัดการ

4

59450101007 นายธนพงศ์ ชมภูเขา

การจัดการโรงแรม

2

59450101014 นางสาวทอพย์มณี จันทรังษี

การจัดการโรงแรม

2

59450101004 นางสาวพรรณรายณ์ เพชรวิชิต

การจัดการโรงแรม

2

58450101017 นางสาวสุวิชญา ถมมาลา

การจัดการโรงแรม

3

58433503012 นางสาวจิรารัตน์ คล่องดี

การบัญชี

3

58433501023 นางสาวกิ่งแก้ว ทนุการ

การบัญชี

3

57433501005 นางสาวมนัชนก เหล็กสกุล

การบัญชี

4

57433504012 นางสาวฉัตรวิลิน สายสิน

การบัญชี

4

57433504014 นางสาวนันทนา ไกรยสินธ์

การบัญชี

4

58430701022 นางสาวศันสนีย์ ไชยแสง

การพัฒนาชุมชน

3

59818602002 นางสาวมณีรัตน์ คนเพียร

การศึกษาปฐมวัย

2

59818602006 นางสาวปภัสสร พิกุลศรี

การศึกษาปฐมวัย

2

59818602024 นางสาวอรัญญา สมสา

การศึกษาปฐมวัย

2

59818602005 นางสาวปลายฟ้า ราชคง

การศึกษาปฐมวัย

2

58818602004 นางสาวจันทิมา สระแก้ว

การศึกษาปฐมวัย

3

58818602026 นางสาวนิติกาญจน์ เวินชุม

การศึกษาปฐมวัย

3

58818502016 นางสาวฐณัฐมล บุญเจือ

การศึกษาปฐมวัย

3

58818602010 นางสาวนุชฎาภรร์ สุริวัตร

การศึกษาปฐมวัย

3

58818602008 นางสาวอนงค์รักษ์ สอนเพ็ง

การศึกษาปฐมวัย

3

57818601033 นางสาวสรัญณา ลีลา

การศึกษาปฐมวัย

4

รหัสนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

ชั้นปี

57818601007 นางสาวจิตรลดา สุวรรณวิทย์

การศึกษาปฐมวัย

4

57818601025 นางสาวมะลิดา กะอาจ

การศึกษาปฐมวัย

4

59814002020 นายนิรุธ รู้ตากแดด

คณิตศาสตร์

2

59814002013 นางสาวกนกวรรณ ภูตีกา

คณิตศาสตร์

2

59814002040 นายไผ่พิรุณ แก้วเนตร

คณิตศาสตร์

2

59814001043 นายพิทยาวัฒน์ ลาสนาม

คณิตศาสตร์

2

59814002037 นายยุทธนา เหล่านาย

คณิตศาสตร์

2

59814001022 นางสาวนิรัชพร อ่างรีย์

คณิตศาสตร์

2

59814001014 นางสาวสริตา กุลสุวรรณ

คณิตศาสตร์

2

59814001032 นายวราวุฒิ วงค์กระโซ่

คณิตศาสตร์

2

59814001011 นางสาวกมลรัตน์ จีกลาง

คณิตศาสตร์

2

59814002034 นางสาววราภรณ์ แก้วคูนอก

คณิตศาสตร์

2

59814002018 นางสาวมรกต คาภูเมือง

คณิตศาสตร์

2

59814001021 นางสาวแพรวพราว เชื้อธรรม

คณิตศาสตร์

2

59814001017 นางสาววันวิสา อุย

คณิตศาสตร์

2

59814002011 นางสาวเบญจวรรณ จันไทย

คณิตศาสตร์

2

59814002010 นางสาวพร้อมศิริ ฉันทะโส

คณิตศาสตร์

2

59814002025 นางสาวธิดารัตน์ เหลาเพิ่ม

คณิตศาสตร์

2

59814002014 นางสาวณัฐธิดา แก่นคา

คณิตศาสตร์

2

58814004007 นางสาวกิตติมา วรสาร

คณิตศาสตร์

3

5814002014

คณิตศาสตร์

3

58814002018 นางสาวสุนิสา แสงอาจหาญ

คณิตศาสตร์

3

58814002036 นางสาวนครินทร์ โพธิ์ชราแสง

คณิตศาสตร์

3

58814002017 นางสาวพัชรินทร์ มีสุข

คณิตศาสตร์

3

58814001021 นางสาวสิริลักษณ์ สังฆะกาโร

คณิตศาสตร์

3

57814004026 นางสาวสาวิตรี ศรีรัตน์

คณิตศาสตร์

4

นางสาวภคภร พลเยี่ยม

รหัสนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

ชั้นปี

57814003013 นายพิเชษฐ์ ขยันการ

คณิตศาสตร์

4

57814001021 นางสาวดารารัตน์ มิรัตนไพร

คณิตศาสตร์

4

57814001040 นางสาวอุษณีย์ สาวิกัน

คณิตศาสตร์

4

57814001022 นางสาวทัศนาวลัย จันทะวงษา

คณิตศาสตร์

4

57814001003 นายนพคุณ ศรีรัตน์

คณิตศาสตร์

4

57814001011 นางสาวน้าอ้อย ขันไพบูรณ์

คณิตศาสตร์

4

57814001017 นางสาวสลักใจ ชื่นตา

คณิตศาสตร์

4

57814001020 นางสาวเจนจิรา ภาคภูมิ

คณิตศาสตร์

4

57814001007 นางสาวพนิดา อุทโท

คณิตศาสตร์

4

57814001015 นางสาววันวิสา โสสุด

คณิตศาสตร์

4

57814001026 นางสาวนภัสสร อินทร์ทอง

คณิตศาสตร์

4

57814004001 นายกิตติพร จิตรมาศ

คณิตศาสตร์

4

57814004020 นางสาวมลศรี ป่าจิก

คณิตศาสตร์

4

57814004013 นายอาทิตย์ จาปานวน

คณิตศาสตร์

4

57814004025 นางสาวศิริวรรณ เหนือคูเมือง

คณิตศาสตร์

4

60428401004 นางสาวธิดาเดือน พ่อยันต์

เคมี

1

60429801003 นางสาวกัลยารัตย์ สินอ้วน

ชีววิทยา

1

58429801002 นางสาวดุจฤทัย พลเยี่ยม

ชีววิทยา

3

58429801005 นางสาวพุธิตา หลักใหล

ชีววิทยา

3

57810401049 นางสาวลลิตพรรณ นนใส

ดนตรีศึกษา

4

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

59819302005 นายณัฐพล ดุลชาติ

พลศึกษา

2

58819304025 นางสาวศิริอารีย์ วันปัตติ

พลศึกษา

3

58819303013 นางสาววันวิศา นันทะจักร

พลศึกษา

3

57431001004 นางสาวศุภกร โสวะพา

ภาษาจีน

4

60810102006 นางสาวอาทิตยา ดีโม้

ภาษาไทย

1

59421101006 นายอดิศักดิ์ กล้าหาญ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

ชั้นปี

59810102014 นางสาวอัญชลี สุขเสมอ

ภาษาไทย

2

59810102024 นางสาวเพ็ญประภา สุวะรัตน์

ภาษาไทย

2

59810101011 นายจตุพล เลิศวิลัย

ภาษาไทย

2

59810101037 นางสาวรัตนาภรณ์ พุกพันธ์

ภาษาไทย

2

59810101035 นางสาวนิตยา ตุตะพะ

ภาษาไทย

2

58810104021 นางสาวอมรรัตน์ อุทัย

ภาษาไทย

3

57810101011 นางสาวจุฑามาศ อุ่นจังหาร

ภาษาไทย

4

57810103023 นางสาวรามณี วงศ์สุข

ภาษาไทย

4

57810101039 นางสาวอังคณา ปันแสง

ภาษาไทย

4

57810101029 นางสาวศุทธนุช อักคะจุ่น

ภาษาไทย

4

57810103027 นางสาวสาวิตรี ศิริบุตร

ภาษาไทย

4

57810103020 นางสาวพรนภา จงกลณีย์

ภาษาไทย

4

57810103003 นายศุภชัย แสวงผล

ภาษาไทย

4

57810103002 นายวิทวัฒน์ พัฒนาศูร

ภาษาไทย

4

57810102005 นายวรวุฒิ จันทร์ดาตุ่ย

ภาษาไทย

4

57810102002 นายภูวดล สร้อยสิงห์

ภาษาไทย

4

57810102014 นางสาวการต์ชนิต ปรองพิมาย

ภาษาไทย

4

57810104007 นางสาวกนกอร จันทร์เวียง

ภาษาไทย

4

57810104017 นางสาวยุวดี วงศรีเทพ

ภาษาไทย

4

57810104014 นางสาวพัชรีภรณ์ พันธหงษ์

ภาษาไทย

4

57810104004 นายพิทักษ์ สุ่มมาตย์

ภาษาไทย

4

57810104001 นายณัฐพล วันดีรัตน์

ภาษาไทย

4

57810104013 นางสาวปาริชาติ แสนทวีสุข

ภาษาไทย

4

57810104029 นางสาวสุวิชชา เกตุชาติ

ภาษาไทย

4

57810101007 นางสาวกานดา ชูรัตน์

ภาษาไทย

4

57810101024 นางสาวรัชนีกร วันชา

ภาษาไทย

4

รหัสนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

ชั้นปี

57810101040 นางสาวอัจฉราพร ชูจิตร

ภาษาไทย

4

59810203002 นางสาวสุภาวดี เศษสุวรรณ

ภาษาอังกฤษ

2

59810204004 นางสาวภิญญานิษฐ์ ประเสริฐแก้ว

ภาษาอังกฤษ

2

59810204010 นางสาวธนัญภัสร์ ประชาชู

ภาษาอังกฤษ

2

59810204003 นางสาวอ้อมจิตร ชูเทพ

ภาษาอังกฤษ

2

59810204014 นางสาวฉัตร์ติยา มุ่งหมาย

ภาษาอังกฤษ

2

59810203007 นางสาวธิดารัตน์ โอทาตะวงค์

ภาษาอังกฤษ

2

59810203030 นางสาวยุภาพรรณ แก้วอุดทัด

ภาษาอังกฤษ

2

59810203011 นางสาวกัลญาณี แก้วสองคา

ภาษาอังกฤษ

2

58810203005 นายศราวุฒิ หงษ์คา

ภาษาอังกฤษ

3

58810204026 นางสาวกาญธิมา บุญโกมุด

ภาษาอังกฤษ

3

58810204030 นางสาวณัฐธิดา เอื้อทัดทาน

ภาษาอังกฤษ

3

58810202013 นายวัชรวิทย์ รอเสนา

ภาษาอังกฤษ

3

58810202014 นางสาวปวีณา มิเถาวัลย์

ภาษาอังกฤษ

3

58810204004 นางสาวจุรีรัก ขาต้ง

ภาษาอังกฤษ

3

58810204001 นางสาวประภัสสร หงษ์ศรี

ภาษาอังกฤษ

3

58810204020 นางสาวเนตรยา วันทาพงษ์

ภาษาอังกฤษ

3

58810202011 นางสาวพรหมพร พรมวรรณ์

ภาษาอังกฤษ

3

58810201008 นางสาวลดามณี ผิวทอง

ภาษาอังกฤษ

3

57810201007 นางสาวจิราพร กาลจักร์

ภาษาอังกฤษ

4

57810203030 นางสาวอารยา ล้อมไธสง

ภาษาอังกฤษ

4

57810204004 นายวัฒนา ไชยหานาม

ภาษาอังกฤษ

4

57810201002 นายปริญญา ประเสริฐสังข์

ภาษาอังกฤษ

4

59436101003 นายธนรัตน์ ลีคาโหมง

รัฐประศาสนศาสตร์

2

57436101013 นายอุทิศ คาสะไมล์

รัฐประศาสนศาสตร์

4

วิทยาการคอมพิวเตอร์

1

60424201001 นายอภิสิทธิ์ นาถาบารุง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

ชั้นปี

59814501007 นางสาวอรัญญา บุญสะอาด

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2

59814501018 นางสาวฐิติมา ไตตะลา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2

59814501021 นางสาวนาตยา ดิษฐเนตร

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2

59814501027 นางสาวจิราภรณ์ คุณสมบัติ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2

57814501001 นายกมลเทพ วรรณลา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

4

57814501036 นางสาวสุวินันท์ วาระสิทธิ์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

4

56814501027 นางสาววรณัน วรรณพฤกษ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

5

59811001007 นายณัฐวุฒิ ประทุมชาติ

สังคมศึกษา

2

59811001019 นางสาวเดือนเพ็ญ แก้วเสน่ห์ใน

สังคมศึกษา

2

59811001002 นายพิเชษฐ์ ทิพชัย

สังคมศึกษา

2

59811001014 นายทศพร สุ่มมาตย์

สังคมศึกษา

2

58811001029 นางสาวลลิดา อุตะมะ

สังคมศึกษา

3

58811001005 นางสาวนวลนภา แห้วนคร

สังคมศึกษา

3

58811001001 นางสาวเยาวลักษณ์ ธรรมโส

สังคมศึกษา

3

58811002020 นางสาวกาญจนา ศรีทม

สังคมศึกษา

3

58811001023 นางสาวสุปราณี คุ้มสีไวย์

สังคมศึกษา

3

58811003023 นางสาวรัตนาพร คุณไชย

สังคมศึกษา

3

57811001001 นายจักรพันธุ์ พลมะสี

สังคมศึกษา

4

57811004007 นายพงศกร ทรงแสงฤทธิ์

สังคมศึกษา

4

57811001038 นางสาวพัชรินทร์ ทองมี

สังคมศึกษา

4

57811004013 นายอนุชา ศรีภา

สังคมศึกษา

4

57811004031 นางสาวอุษา ทดนาที

สังคมศึกษา

4

57811004023 นางสาววิภาวี แวงวรรณ

สังคมศึกษา

4

สาธารณสุขศาสตร์

4

57429901035 นายทักสินธ์ ศิลารักษ์

รหัสนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

ชั้นปี

57429901030 นางสาวอรัญญา ผิวเหลือง

สาธารณสุขศาสตร์

4

57429503017 นางสาวนิจจารีย์ โลนะชาติ

สาธารณสุขศาสตร์

4

57429901027 นางสาวสาวิตรี ขุนวารินทร์

สาธารณสุขศาสตร์

4

ตรวจสอบถูกต้อง

(อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ)
ประธานคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา

