
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัรอยเอ็ด 

เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โครงการความรวมมือ 
ทางวิชาการระหวางมหาวทิยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดกับวทิยาลัยชุมชน  

ประจําภาคฤดูรอน ปการศกึษา ๒๕๕๘ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  ตามที่ มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด ไดดาํเนินการรับสมัครเพื่อคดัเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรี ประจําภาคฤดูรอน  ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
  บัดนี้ การดําเนินการรับสมคัรไดเสร็จสิ้นแลว มหาวิทยาลยัฯ จึงประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์เขาศึกษาตอ 
ตามบญัชีแนบทายประกาศนี้ และใหผูมีรายชื่อมารายงานตัว ภายในวันที่ ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. ณ สํานักวิชาการและประมวลผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
 

ผูที่มีรายชื่อตองนําหลักฐานตาง ๆ มาในวันรายงานตัว ดังตอไปนี ้
๑. สําเนาแสดงผลการเรยีน หรือ ใบรับรองแสดงวฒุิวาสาํเร็จการศกึษา ตอง 

สําเร็จการศึกษา กอนวันท่ี ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  จาํนวน ๒ ฉบับ พรอมทั้งแสดงฉบับจรงิ 
๒. สําเนาทะเบยีนบาน  จํานวน ๑ ฉบับ พรอมทัง้สําเนาฉบบัเจาบาน(ฉบับจริง) 

   ๓. สําเนาบัตรประชาชน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
๔. รูปถายขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๑  รูป 
๕. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)  

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการรายงานตัว ถายสําเนาเปนขนาด A๔ พรอมลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
๖. คาใชจายในการรายงานตัว  ดังตอไปน้ี 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ๑. คาเทียบโอน   ชําระ วันที่ ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
    ๒. คาลงทะเบียน ชําระ ๘,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๔ พฤษภาคม – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือ 
               ๓. คาลงทะเบียน กําหนดชําระเปน ๒ งวด ดังนี้  

- วันที่ ๑๔ – ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ชําระ ๔,๐๐๐ บาท 
                   - วันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชําระ ๔,๐๐๐ บาท 
            - วันที่ ๑๙ มถิุนายน  – ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีคาปรับกรณีลงทะเบยีนลาชา มหาวิทยาลัยฯ 
จะปรับวันละ ๒๐ บาท  

- หลังจากวันที ่๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ มหาวทิยาลัยจะประกาศรายชื่อนักศึกษาพนสภาพการ 
เปนนักศึกษา มีผลใหรายวิชาที่เรียนทัง้หมดเปนโมฆะ 
 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖   เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

                                                                            
(อาจารย ดร.สมเกยีรต ิศรีปดถา) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ปฏบิัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 

 
 

สาขาวิชา คาเทียบโอน คาลงทะเบียน 
รัฐประศาสนศาสตร  
แขนงวชิาการปกครองทองถิ่น 

๓,๗๕๐ บาท ๘,๐๐๐ บาท 



 
ประกาศแนบทาย 

เรื่อง  รายชื่อผูมสีิทธิ์เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด โครงการความรวมมือ 
ทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ดกบัวิทยาลยัชุมชน  

ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชาการปกครองทองถิ่น 

ที่ ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
๑ นางคําพู ขันเงิน  
๒ นางสาวจรรยา พันนา  
๓ นางดารา ทานุสทิธิ์  
๔ นางรัตนา อรกลุ  
๕ นางสุริยา คมกลา  
๖ นางบังออน ทองยอย  
๗ นายประยงษ กาลจกัร  
๘ นายสุดใจ ออนบัวขาว  
๙ นางสาวเกศรา เกษมสุข  

๑๐ นายจิรพล นิลส ุ  
๑๑ นายพเยาว ปรวงคจันทร ขาดหลักฐานการสมัคร/รูปถาย 
๑๒ นายประสิทธิ์ รักพงษพันธ ขาดหลักฐานการสมัคร/รูปถาย 
๑๓ นายวรเชษฐ ทุมพิลา ขาดหลักฐานการสมัคร/รูปถาย 
๑๔ จ.ส.อ.นครชัย แกวดวงใหญ ขาดหลักฐานการสมัคร/รูปถาย 
๑๕ นายพรชัย คนหาญ ขาดใบแสดงวุฒิการศึกษา 
๑๖ นางสาวสเุมธินี คําแนน ขาดใบแสดงวุฒิการศึกษา 
๑๗ นายปโยธร นาโสก ขาดใบแสดงวุฒิการศึกษา 
๑๘ นางสาวพิมพรภัส มสีิทธิกรกุล ขาดใบแสดงวุฒิการศึกษา 
๑๙ นางสาวอารียา คนเพียร ขาดใบแสดงวุฒิการศึกษา 
๒๐ นายทักษิณ สุพรรณโมทย ขาดใบแสดงวุฒิการศึกษา 
๒๑ นายวัลลพ สายสินธุ  
๒๒ นายจัตุรงค คนไว  
๒๓ ด.ต.หญงิ เสาวนีย ไชยชาติ  
๒๔ นางสาวทองดี สอนเตม็  
๒๕ นายสุริยา จันทะเบี้ยว  
๒๖ นายอภิชาต ศรีนฤมล ขาดใบแสดงวุฒิการศึกษา 
๒๗ นายบุญสม แกนนาคํา ขาดใบแสดงวุฒิการศึกษา 
๒๘ นายจุฑาวุฒิ กองคํา ขาดใบแสดงวุฒิการศึกษา 
๒๙ นายนพรัตน จันดาพันธ  
๓๐ นายกุศล สังขดวง  
๓๑ นายวัชรพงษ ซอนกลิ่น  
๓๒ ด.ต.วิทยา ภราดร ขาดใบแสดงวุฒิการศึกษา 
๓๓ นายปริชาติ ชายทวีป  
๓๔ นางสาวศศิมากร ซอนกลิ่น  

 
 
 



 
 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ที่ ชื่อ - สกุล หมายเหต ุ
๑ นางสาวพิจกัษณขณาต คุณอยู มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการไมเปดสอน ในภาค 

ฤดูรอน เนื่องจากผูสมัครไมครบตามเกณฑ 
 
 

**ทั้งนี้ ผูสมัครมีสทิธิ์เขาศึกษาในภาคเรียนถัดไป 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ** 

๒ นายณัฐวุฒิ จันทรพล ี
๓ นายอาชว อาจหาญ 
๔ นายอรรถชัย อบทอง 
๕ นายลําไผ แสวงวงศ 
๖ นางสุภาภรณ หลวงแกว 
๗ นายอดุลวิทย อาจหาญ 
๘ นางสาวนงครกั นันโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


