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1 65418601001 นางสาวชลดา คนยงั เขมราฐพทิยาคม อบุลราชธานี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย

2 65418601003 นางสาวญดาพร จนัทร์ออ่น โพนทันเจริญวิทย ์ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย

3 65418601005 นางสาวอรอมุา พมิพข์าว ตระกลูประเทืองวิทยาคม ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย

4 65418601006 นางสาวนันท์นภัส หลอดทอง ทรายทองวิทยา ร้อยเอด็ ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย

5 65414001005 นางสาวอรนิภา ชัยคีรี นาไคร้พทิยาสรรพ ์กาฬสินธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์

6 65414001006 นายกติตินันท์ อมัพร เลิงนกทา ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์

7 65419701002 นายไชวัฒน์ ทิพนา เสนางคนิคม อ านาจเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์และภาษาองักฤษ

8 65414401002 นายสิทธิพร เหมบุตร หนองหมื่นถา่นวิทยา ร้อยเอด็ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา

9 65414401007 นายศิริศักด์ิ สารผล กมลาไสย กาฬสินธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา

10 65414401012 นายณัฐภูมิ กาไธสง ร่องค า กาฬสินธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา

11 65414401013 นางสาวสุพตัรา สารสุวรรณ์ ค าเขื่อนแกว้วิทยาคม อ านาจเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา

12 65414401014 นายชัชพงศ์ ปัตลา บัวขาว กาฬสินธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต คอมพวิเตอร์ศึกษา

13 65419301001 นางสาวธิดารัตน์ วรรณศิริ สุวรรณภูมิพทิยไพศาล ร้อยเอด็ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา

14 65419301003 นายอภิชัย บุตรวิไล ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา

15 65419301008 นายธีรภัทร พลเยี่ยม ไม่ระบุ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา

16 65419301009 นางสาวสุนิสา วรลักษณ์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย ร้อยเอด็ ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา

17 65410201002 นางสาวกาญจนา กาสา เขมราฐพทิยาคม อบุลราชธานี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาองักฤษ

18 65410201003 นางสาวพรชนก มโนธรรม ไม่ระบุ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาองักฤษ

รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทีย่นืยนัผ่านระบบสารสนเทศและช าระค่าลงทะเบยีนเรียน 

โครงการเด็กดีมีทีเ่รียน ประจ าปกีารศึกษา 2565 (เพ่ิมเติม) ครัง้ที ่1
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19 65410201005 นางสาวกรนันท์ ศรีสนาม สุวรรณภูมิพทิยไพศาล ร้อยเอด็ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาองักฤษ

20 65410201006 นางสาวปวีณา ป้องศรี เมยวดีวิทยาคม ร้อยเอด็ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาองักฤษ

21 65410201007 นางสาวกมลทิพย ์วิเชียรสาร หนองกงุศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาองักฤษ

22 65410201010 นางสาวชลิตา ประทุมสินธุ์ หนองพอกวิทยา ร้อยเอด็ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาองักฤษ

23 65410101001 นางสาวอารยา นาดี พบิูลมังสาหาร อบุลราชธานี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย

24 65410101004 นางสาวกติติญา ทองงาม น  ายนืวิทยา อบุลราชธานี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย

25 65410101009 นางสาวอารยา ฤทธิแ์ผ่ว ค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์ ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย

26 65410101012 นางสาวเจษฎาภรณ์ เจยีระพฒัน์ อาจสามารถวิทยา ร้อยเอด็ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย

27 65410101015 นางสาวกฐมพร พละเดช คึมใหญ่วิทยา อ านาจเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย

28 65410101016 นายยศพนธ์ พมิพพ์านิชย์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย ร้อยเอด็ ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย

29 65414501006 นางสาวพรีญา ใจเมือง พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอด็ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

30 65414501008 นางสาวสุภัชญา เจนส าโรง การกศุลวัดบ้านยางเครือ ร้อยเอด็ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

31 65414501010 นางสาวพรรณลดา มณีฉาย เสลภูมิพทิยาคม ร้อยเอด็ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

32 65412001001 นายศราวุฒิ สีทาป วาปีปทุม มหาสารคาม ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา

33 65412001002 นางสาวสุกญัญา หงส์สิงห์ โคกล่ามพทิยาคม ร้อยเอด็ ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา

34 65412001005 นางสาวศศิกานต์ ปิงเมือง นาแกพทิยาคม นครพนม ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา

35 65412001007 นางสาวชนิกานต์ วังอาจ ตระกลูประเทืองวิทยาคม ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา

36 65412001008 นางสาวประภาพร อปุชัย ศิลาทองพทิยาสรรค์ ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา

37 65412001009 นางสาวเกวลิน หางนาค สิงห์สามัคคี ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต ศิลปศึกษา

38 65411001004 นางสาวสรัญญา ทองพลู วาปีปทุม มหาสารคาม ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา
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39 65411001010 นายปรัชญา ไชยสิทธ์ เสลภูมิพทิยาคม ร้อยเอด็ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา

40 65411001011 นายอภิชาติ กลมเกลียว ค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์ ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา

41 65411001013 นางสาวกญัญารัตน์ วรรณพราหมณ์ ผาเทิบวิทยา มุกดาหาร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา

42 65411001014 นายศราวิน ภิญโญโชค เลิงนกทา ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา

43 65411001015 นางสาวสวรินทร สุขเลิศ สตรีศึกษา ร้อยเอด็ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา

44 65411001016 นางสาวกลัณิศา บุญถกู สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา

45 65411001019 นางสาวพมิพช์นก ลุสุข สตรีศึกษา ร้อยเอด็ ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา

46 65411001020 นางสาวณัฐภรณ์ ชูศรี ตระกลูประเทืองวิทยาคม ยโสธร ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา

47 65433601005 นางสาวฑิมพกิา ดุจนาคี โพธิแ์กว้ประชาสรรค์ ร้อยเอด็ นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์

48 65433601017 นางสาวจณัิฐตา จนัทรา ทรายมูลวิทยา ยโสธร นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์

49 65433601018 นายสถติยพ์งษ์ ใคร่นุ่นภา เสลภูมิพทิยาคม ร้อยเอด็ นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์

50 65435701001 นางสาวจนิตนา สุดเต้ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ นิเทศศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการส่ือสารและการจดัการสารสนเทศ

51 65435701003 นายกรีติ แกว้นิยม การกศุลวัดบ้านยางเครือ ร้อยเอด็ นิเทศศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการส่ือสารและการจดัการสารสนเทศ

52 65435701004 นางสาวสุกญัญา ขนัเงิน ศิลาทองพทิยาสรรค์ ยโสธร นิเทศศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการส่ือสารและการจดัการสารสนเทศ

53 65435701005 นางสาวเจริญวงศ์ รุ่งโรจน์ ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ นิเทศศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการส่ือสารและการจดัการสารสนเทศ

54 65435401007 นางสาวจริาพร สุธาวา โพธิแ์กว้ประชาสรรค์ ร้อยเอด็ บริหารธุรกจิบัณฑิต การจดัการ

55 65435401008 นางสาวอภิรดา สอนภักดี เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอด็ บริหารธุรกจิบัณฑิต การจดัการ

56 65450501001 นางสาวรุจภิรณ์ อตุม์อา่ง พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอด็ บริหารธุรกจิบัณฑิต การตลาดดิจทิัล

57 65433301015 นายจกัรกฤษณ์ บูรณะอดุม เสลภูมิพทิยาคม ร้อยเอด็ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์

58 65435001002 นางสาวสุดาพร ดวงประทุม วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอด็ รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์
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59 65435001003 นางสาวรุ่งทิพย ์ฤทธิแผลง ธวัชบุรีวิทยาคม ร้อยเอด็ รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์

60 65435001014 นางสาวกนกอร ฤทธิวงค์ โคกล่ามพทิยาคม ร้อยเอด็ รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์

61 65435001020 นายพริิยะพล ศิริสุวรรณ เสลภูมิพทิยาคม ร้อยเอด็ รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์

62 65425901001 นายกฤษฎา ค าออ่นสา หนองฮีเจริญวิทย ์ร้อยเอด็ วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ

63 65425901007 นางสาวอรปรียา โสสุด วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ยโสธร วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ

64 65425901008 นายวชิรวิทย ์เบ้านาค หนองฮีเจริญวิทย ์ร้อยเอด็ วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ

65 65424201001 นางสาวมุทิตา นิลนิตย์ จมุจงัพลังราษฎร์ กาฬสินธุ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพวิเตอร์

66 65424201004 นายชัชนันท์ ทองโพธิ์ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอด็ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพวิเตอร์

67 65424201007 นายศิวนาถ ไชยสุข บัวขาว กาฬสินธุ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพวิเตอร์

68 65426801002 นางสาวศุภมาศ โวหารลึก ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกฬีา

69 65430001006 นางสาวสุดารัตน์ นนทสันต์ ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์

70 65430001008 นายพรเทวา ไชยเดช หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์

71 65430001010 นางสาวจฬุามณี ดวงมณี ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต สัตวศาสตร์

72 65430701002 นางสาวกลัยสุ์ดา ศรีจนัทร์ โพธิท์องวิทยาคาร ร้อยเอด็ ศิลปศาสตรบัณฑิต การพฒันาชุมชน

73 65431001004 นางสาวรัตนากร เจง็สืบสันต์ โพนทองพฒันาวิทยา ร้อยเอด็ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจนี

74 65433001004 นางสาวเมยศ์า ค ามี กดุขอนแกน่วิทยาคม ขอนแกน่ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาองักฤษธุรกจิ

75 65433001005 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนสังข์ สุวรรณภูมิวิทยาลัย ร้อยเอด็ ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาองักฤษธุรกจิ

76 65422101006 นางสาวองัคณา จนัโสม เสลภูมิพทิยาคม ร้อยเอด็ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน

77 65422101009 นางสาวจริะนันท์ มังสุไร ยโสธรพทิยาคม ยโสธร สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน

78 65422101010 นางสาวปริญญา สุวรรณา เมยวดีพทิยาคม ร้อยเอด็ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล โรงเรียน หลักสูตร สาขาวชิา

79 65422101012 นางสาวปาจรีย ์พรายแกว้ สามขาท่าหาดยาววิทยา ร้อยเอด็ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน

80 65422101014 นางสาวศรัญญา ศรีโพธิ์ ทรายมูลวิทยา ยโสธร สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน

81 65422101015 นางสาวมัชฌิมา อ าพร อ านาจเจริญ อ านาจเจริญ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน

82 65422101016 นางสาวพชัรียา พวงทอง พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอด็ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน

83 65422101017 นางสาวนภาพร บุตรพรม โพนทองพฒันาวิทยา ร้อยเอด็ สาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขชุมชน


