ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562
.............................................................................................................................

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562 นั้น บัดนี้ ได้รับการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว อธิการบดี อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือก ดังนี้
1. นายสายชน แพงมา
2. นายธานนท์ กริชวิมลชัย
3. นายจิราวัฒน์ นางาม
4. นางสาวณัฏฐณิชา พรปทุมชัยกิจ
5. นางสาวรินนภา คารัตน์
6. นายณัฐพัชร หารไชย
7. นางสาวบาหยัน โคตรพรมศรี
8. นายสุริยะ สมพร
9. นางสาวภัทราพร แม่นผล
10. นายไพชยนต์ อ่อยช้อย
11. นางสาวชญานี ศรีภักดิ์
12. นางสาวกัลยาณี ทองทับ
13. นางสาวสุรภี พิมพ์ละออ
14. นางสาวสุกัญญา โลนุสิทธิ์
15. นายธนนต์ นาครินทร์
16. นายปิยะพงษ์ ธรรมพร
17. นายพันธ์ศักดิ์ งอนสวัน
18. นางสาววีณา อุปสุข
19. นางสาวปริญญานุช ขุมเงิน
20. นายปรัชญากร อินทร์วัน

สารอง
1. นางสาวอัปสร สิงห์คา
2. นายคม สุธรรมมา
3. นางสุจิตรา นวลสายย์
4. นายพงศธร ป้องคา
5. นางสาวจตุพร คุ้มครอง
6. นายวรวิทย์ ศรีจักร์
7. นางสาวเจนจิรา พจนา
8. นางสาวสุชาดา คาขาว
9. นายสถิตย์ บุญตา
10. นางดวงพร เดชวิเศษ
11. นางสาวนันทรัตน์ อุสาย
12. นางวิลาวัลย์ การเพียร
13. นางสาวชนากานต์ นุรติ านนท์
14. นางพรตา ประสารทอง
15. นางสาวสาวิตรี มะปราง
16. นางสาววิภาวรรณ คาผาง
17. นายวุฒินันท์ อุสาย
18. นางสาววิยะดา เจียวรัมย์
19. นายสมศักดิ์ อินเสก
20. นางสาวสุปริญญา ญานุกูล
21. นางสาววิภาวรรณ ไชยศรีษะ
22. นายจีระศักดิ์ จินดา
23. นางสาวอรทัย กิ่งสกุล
24. นายจักรกฤษณ์ จันทวี
25. นายไชยยา เสมศรี
26. นางสาวศุภลักษณ์ ถาวร
27. นายพงษ์พัฒน์ ประทุมมา
28. นายภานุวัฒน์ ใสสะอาด

29. นางสาวพิไลวรรณ บุตรพันธ์
30. นางสาวปิยะรัตน์ ตระการจันทร์
31. นายพัฒนะ นาอุ่นเรือน
32. นายสันติชัย แจ่มศรี
33. นายธนากร ปรางศรี
34. นางสาวสุปัญญา สิมณี
35. นายอนวรรษ ไกลถิ่น
36. นายภานุวัฒน์ บุญส่ง
37. นางสาวทิพย์สุดา จันครา
38. นางสาวสุกัญญา ทินกรกาธร
ทั้งนี้ ให้ผทู้ ี่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการปฐมนิเทศและรายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 25
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง 9901 (ชั้น 9) อาคารเฉลิมพระเกีย รติ 80
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และเตรียมหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัว ดังนี้
1. สาเนาบัตรประชาชน จานวน 2 ชุด
2. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ชุด
3. สาเนาใบรายงานผลการเรียน ป.ตรี
จานวน 2 ชุด
4. สาเนาใบรับรองวุฒิหรือใบปริญญาบัตร ป.ตรี จานวน 2 ชุด
5. สาเนาใบรายงานผลการเรียน ป.บัณฑิต (ถ้ามี) จานวน 2 ชุด
6. สาเนาใบรับรองวุฒิหรือใบปริญญาบัตร ป.บัณฑิต (ถ้ามี) จานวน 2 ชุด
7. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือ ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 2 ชุด
จานวน 2 ชุด
8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
9. ค่ารายงานตัว จานวน 2,000 บาท
ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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