
ท่ี รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ช่ือ สกุล โรงเรียน หลักสูตร สาขาวิชา
1 65418801001 นางสาว ปฐมาวดี อนุแก่นทราย สตรีศึกษา  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา
2 65418801002 นางสาว สุภาภรณ์ สายรัตน์ ทรายมูลวิทยา  ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา
3 65418601004 นางสาว นฤภร ใสงาม จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
4 65418601008 นางสาว ณัฐภัทร เกาะเด็ด กู่กาสิงห์ประชาสรรค์  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
5 65418601009 นางสาว วรัญชนา ศรีสุลัย ร่องค า  กาฬสินธ์ุ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
6 65418601010 นางสาว อริสา จันมา สมเด็จพระญาณสังวร  ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย
7 65414001001 นางสาว นภัสสร วงษ์วิพัฒน์ สตรีศึกษา  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์
8 65414001002 นาย พรเพ็ญ เหล่าจันทร์อัน หนองพอกวิทยา  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์
9 65414001008 นางสาว นพวรรณ ศรีแนน บัวขาว  กาฬสินธ์ุ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์
10 65414001009 นางสาว บุษบา บุตรสาร เสนางคนิคม  อ านาจเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์
11 65419701001 นางสาว พชรพรรณ บุญพันธ์ โนนสมบูรณ์วิทยา  นครราชสีมา ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
12 65419701003 นางสาว ภัสรา สมณา ทุ่งกุลาประชานุสรณ์  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
13 65414401001 นางสาว อนันตญา ศรีโคตา ร่องค า  กาฬสินธ์ุ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา
14 65414401003 นาย กิตตินันท์ ภูษา น  าปลีกศึกษา  อ านาจเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา
15 65414401011 นาย ณัฐพงษ์ ปัญญาใส ค าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์  ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา
16 65414201001 นาย สรวิศ โลตุฤทธ์ิ โพธ์ิชัยชนูปถัมภ์  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา
17 65414201002 นางสาว ปภัสสร โยวะกา ธวัชบุรีวิทยาคม  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา
18 65414201004 นางสาว ญาณิน ศรีธาตุ โพธ์ิชัยชนูปถัมภ์  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต ชีววิทยา
19 65419301004 นางสาว บุษญาภรณ์ ผาลอย ไม่ระบุ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา
20 65419301005 นาย ภูฟ้า ชูเลิศ ท่าม่วงวิทยาคม  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา
21 65419301006 นาย ณัฐพงษ์ สุ่มมาตย์ พลับพลาวิทยาคม  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา
22 65419301007 นางสาว เมษา นวลนอก ทุ่งกุลาประชานุสรณ์  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา
23 65419301010 นางสาว กรรณิกร แนบชิด นาจิกพิทยาคม  อ านาจเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา

รายช่ือผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่ียืนยันผ่านระบบสารสนเทศและช าระค่าลงทะเบียนเรียน โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน ประจ าปีการศึกษา 2565



ท่ี รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ช่ือ สกุล โรงเรียน หลักสูตร สาขาวิชา
24 65410201001 นางสาว ใบเตย บุญศรี กุดชุมวิทยาคม  ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ
25 65410101002 นาย กษิดิศ พูลพุทธา ขัติยะวงษา  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
26 65410101003 นางสาว กรกนก ลีลา ค้อวังวิทยาคม  ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
27 65410101005 นางสาว กานต์ธิดา เศิกศิริ ยโสธรพิทยาคม  ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
28 65410101006 นางสาว ธัญวรัตน์ บุตรพรม โนนชัยศรีวิทยา  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
29 65410101007 นางสาว ธิดารัตน์ ลาดสาวแห ค้อวังวิทยาคม  ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
30 65410101010 นางสาว สิรินันท์ ม่ันจิตร ป่าติ ววิทยา  ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
31 65410101017 นางสาว ศิรินญา ซอมรัมย์ เขมราฐพิทยาคม  อุบลราชธานี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
32 65410101018 นางสาว ดวงพร เพ่ิมผล หนองพอกวิทยา  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย
33 65414501003 นางสาว พิชญาภา บุตรจ ารวล เชียงใหม่ประชานุสรณ์  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
34 65414501005 นาย วิษณุสรรค์ อาจญาทา หนองพอกวิทยา  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ท่ัวไป
35 65412001003 นาย จตุพร โทนหงส์ษา จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา
36 65412001006 นางสาว สุจิตรา บุตรพรม ร่องค า  กาฬสินธ์ุ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา
37 65411001001 นางสาว มีนา นวลนอก ทุ่งกุลาประชานุสรณ์  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา
38 65411001006 นาย ปรัชญารักษ์ แสนโสม ค าบกวิทยาคาร  มุกดาหาร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา
39 65411001008 นางสาว ศศิประไพ บุญสาร ค าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์  ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา
40 65411001009 นางสาว ศิริลักษณ์ พร้อมสุข มหาชนะชัยวิทยาคม  ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา
41 65411001012 นาย กฤชณรงศ์ งามผิวเหลือง ร่องค า  กาฬสินธ์ุ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา
42 65411001017 นางสาว วรรณพร ปัญญาใส เลิงนกทา  ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา
43 65411001018 นางสาว จุฑาทิพย์ จันทกุล ธงธานี  ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา
44 65433601001 นางสาว ภักวิษา เดชสถิตย์ ร่องค า  กาฬสินธ์ุ นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์
45 65433601004 นางสาว ชุตินันท์ บ ารุงเอื อ เชียงขวัญพิทยาคม  ร้อยเอ็ด นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์
46 65433601010 นาย บวรวิทย์  ขานหัวโทน ช้างเผือกวิทยาคม  ร้อยเอ็ด นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์
47 65433601015 นางสาว จันทร์จิรา สังเกตุชน เสลภูมิพิทยาคม  ร้อยเอ็ด นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์



ท่ี รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ช่ือ สกุล โรงเรียน หลักสูตร สาขาวิชา
48 65433601020 นางสาว จุทรานุสิตย์ แวงวรรณ โพนทองพัฒนาวิทยา  ร้อยเอ็ด นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์

49 65433601021 นางสาว พรนภัส ทิพชัย กีฬานครนนท์วิทยา 6  นนทบุรี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์
50 65435701002 นางสาว ยุวดี จตุเทน ธงธานี  ร้อยเอ็ด นิเทศศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการส่ือสารและการจัดการสารสนเทศ
51 65435401009 นางสาว ตมิสา อุ่นค า ผาน  าทิพย์วิทยา ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
52 65435401010 นางสาว สุนิสา โพธ์ิศรีขาม ธงธานี  ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ
53 65450501003 นาย ธีร์วัฒน์ สมัครไทย โพธ์ิทองพิทยาคม  ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดดิจิทัล
54 65450501004 นางสาว วชิรญาณ์ เวียงสมุด นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดดิจิทัล
55 65450901001 นางสาว เกศมณี วงค์หล้า สุวรรณภูมิวิทยาลัย ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมการบริการและการท่องเท่ียว แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเท่ียว

56 65450801001 นางสาว ชัฎศนันภรณ์ ศิลาโคตร กุดชุมวิทยาคม  ยโสธร บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมการบริการและการท่องเท่ียว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

57 65450801002 นางสาว นาตาลี บุญยอ กุดชุมวิทยาคม  ยโสธร บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมการบริการและการท่องเท่ียว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

58 65450801004 นางสาว ปนัดดา นามวงษา สุวรรณภูมิวิทยาลัย ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมการบริการและการท่องเท่ียว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

59 65450801005 นางสาว อัยดา เเสวงสุข เสลภูมิพิทยาคม  ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมการบริการและการท่องเท่ียว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

60 65450701001 นาย บุรัสกร ฤทธ์ิมนตรี ธงธานี  ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมการบริการและการท่องเท่ียว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจท่ีพัก

61 65450701002 นางสาว วริสรา บุญธรรม ค้อวังวิทยาคม  ยโสธร บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมการบริการและการท่องเท่ียว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจท่ีพัก

62 65450701003 นาย นัทพล โคสอน โพธ์ิทองพิทยาคม  ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมการบริการและการท่องเท่ียว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจท่ีพัก

63 65450701005 นางสาว จันสุรี แก้วตา เชียงขวัญพิทยาคม  ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมการบริการและการท่องเท่ียว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจท่ีพัก

64 65450701006 นางสาว พิราวรรณ บุญพันธ์ุ เชียงขวัญพิทยาคม  ร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมการบริการและการท่องเท่ียว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจท่ีพัก

65 65444401003 นางสาว สุนิสา ขัตรฤกษ์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ
66 65433501002 นางสาว เครือวัลย์ นันโท ศรีธวัชวิทยาลัย  ร้อยเอ็ด บัญชีบัณฑิต การบัญชี
67 65433501003 นางสาว พัชรินทร์ โคตรค า ธงธานี  ร้อยเอ็ด บัญชีบัณฑิต การบัญชี
68 65433501006 นางสาว เกวลิน กุยลา ทุ่งกุลาประชานุสรณ์  ร้อยเอ็ด บัญชีบัณฑิต การบัญชี
69 65433501012 นางสาว พิชญาภา นิมแมด หนองพอกวิทยา  ร้อยเอ็ด บัญชีบัณฑิต การบัญชี
70 65433501014 นางสาว จารุวรรณ ทองวงษ์ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  ร้อยเอ็ด บัญชีบัณฑิต การบัญชี
71 65433501015 นางสาว มลฤดี สีวรม วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง  ร้อยเอ็ด บัญชีบัณฑิต การบัญชี
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72 65433301006 นางสาว กนกพร คุ้มบัวลา พนมไพรวิทยาคาร  ร้อยเอ็ด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
73 65433301007 นาย อรุชา พรมลี พนมไพรวิทยาคาร  ร้อยเอ็ด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
74 65433301012 นางสาว นันทิตา ทาพรมมา โพธ์ิชัยชนูปถัมภ์  ร้อยเอ็ด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
75 65433301014 นางสาว จริยา สอนจ าปา โพธ์ิทองพิทยาคม  ร้อยเอ็ด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์
76 65435001001 นางสาว กนกวรรณ รัตนศรี ปทุมราชวงศา  อ านาจเจริญ รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์
77 65435001010 นางสาว ชฎาพร ภาระเวช อนุบาลพุทธเมตตา อุบลราชธานี รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์
78 65425901005 นางสาว ศศลักษณ์ ศรีพยอม ไม่ระบุ วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
79 65425901006 นางสาว นิรุชา ศรีสอง ไม่ระบุ วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
80 65424201002 นางสาว พลอยไพลิน ทะสิละ บัวขาว  กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
81 65424201003 นาย สุรศักด์ิ ชูตา สตรีศึกษา 2  ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
82 65426801003 นาย สุรธัส เกิดแก้ว โพธ์ิชัยชนูปถัมภ์  ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา
83 65426801005 นางสาว มลธิชา ศรีทอง ธวัชบุรีวิทยาคม  ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา
84 65426801006 นางสาว วรางคณา เอกรักษา วาปีปทุม  มหาสารคาม วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา
85 65430001002 นาย ปฏิภาณ แสงสงค์ จันทรุเบกษาอนุสรณ์  ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์
86 65430001004 นางสาว วิรัลยุภา ประดับวัน ร่องค า  กาฬสินธ์ุ วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์
87 65430001007 นาย ภาณุพงศ์ แก้วนาเหนือ โคกล่ามพิทยาคม  ร้อยเอ็ด วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์
88 65430701003 นางสาว อารียา ไสยสิทธ์ิ เสลภูมิ  ร้อยเอ็ด ศิลปศาสตรบัณฑิต การพัฒนาชุมชน
89 65431001001 นาย ไอศุริยพงศ์ ยอดหอ ปทุมราชวงศา  อ านาจเจริญ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน
90 65431001003 นาย บัณทัต สุ่มมาตย์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  ร้อยเอ็ด ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน
91 65431001005 นาย ธนวิชญ์ สาโสก ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ  ร้อยเอ็ด ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน
92 65431001007 นาย ธนวัตน์ สาโสก ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ  ร้อยเอ็ด ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน
93 65433001001 นาย ทักษิณ ผาช้างเผือก หนองหม่ืนถ่านวิทยา  ร้อยเอ็ด ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ
94 65433001007 นางสาว กมลลักษณ์ พวงอก ช้างเผือกวิทยาคม  ร้อยเอ็ด ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ
95 65422101003 นางสาว ปิยณัฐ สิงห์หล้า เสลภูมิพิทยาคม  ร้อยเอ็ด สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน



ท่ี รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ช่ือ สกุล โรงเรียน หลักสูตร สาขาวิชา
96 65422101007 นางสาว สุนิษา สมณา ศรีธวัชวิทยาลัย  ร้อยเอ็ด สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน
97 65422101018 นางสาว แพรวา พรมธิราช เลิงนกทา  ยโสธร สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน
98 65422101021 นางสาว อภิญญา กุมารสิทธ์ิ ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา  ร้อยเอ็ด สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน
99 65422101022 นางสาว สุจิรา สมจิตร ค าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์  ยโสธร สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน
100 65422101023 นางสาว ศุภลักษณ์  ในจิต ทรายมูลวิทยา  ยโสธร สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน
101 65422101029 นางสาว ศิริประภัส ซอกรัมย์ ค าเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์  ยโสธร สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน
102 65422101030 นางสาว ชลธิชา กาละสุข เลิงนกทา  ยโสธร สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน


