
 

 

ประกาศโครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
เรื่อง รายชื่อผู�มีสิทธิสอบสัมภาษณ#คัดเลือกเข�าศึกษา 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดร�อยเอ็ด รุ,นท่ี 5 

ป/การศึกษา 2557 
 

 

 
  ตามท่ี มหาวิทยาลัยรามคําแหงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข�าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดร�อยเอ็ด  รุ,นท่ี 5  ประจําป/การศึกษา 2557  นั้น 
  ให�ผู�มีรายชื่อแนบท�ายประกาศนี้ไปสอบสัมภาษณ#  ณ  โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย จังหวัด
ร�อยเอ็ด  ในวันอาทิตย#ท่ี 6 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00 – 15.00 น. ตามลําดับท่ีกําหนด  ผู�ท่ีไม,ไปสอบ
สัมภาษณ#ถือว,าสละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ# 

ผู�ท่ีสมัครสอบทาง Internet ให�นําเอกสารดังต,อไปนี้ มายื่นในวันสอบสัมภาษณ#ด�วย 
1. ใบสมัคร Print จาก Internet 
2. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
3. สําเนาใบปริญญาบัตร  
4. สําเนาบัตรประชาชน 
5. รูปถ,ายหน�าตรง ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 

 
   ประกาศ    ณ    วันท่ี   26   มิถุนายน   พ.ศ. 2557 

 
 

         
              (อาจารย#สาธิน  สุนทรพันธุ#) 

                   รองประธานกรรมการบริหารโครงการ 
                    รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดร�อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กําหนดสอบสมัภาษณ�คัดเลือกเข�าศึกษา 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดร�อยเอด็ รุ%นท่ี 5 

ป+การศึกษา 2557 
 

วันอาทิตย�ท่ี  6 กรกฎาคม 2557 
 

รายงานตัว  ณ  โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย จังหวัดร�อยเอด็  เวลา 09.00 น. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่
1 น.ส.กานมณี เยาวขันธ�
2 นายพันตรี ทนุการ
3 นางสุขสัน ทนุการ
4 น.ส.สุนทรีภรณ� ทวีแสง
5 น.ส.ติยาภรณ� โพธ์ิศรี
6 นายชยณฐ กฤตศรีชมแก%ว
7 น.ส.ดนยา กุดหอม
8 ว+าท่ี ร.ต.วรพงศ� สัจเขต
9 น.ส.กรรณิกา ลือโสภา
10 นางพรยุภา ผิวพรรณงาม
11 จ.ส.ต.วิฑูรย� เนตรกรรม
12 นายอํานาจ นิลสงค�
13 น.ส.นิทยา สมดา
14 นายสาคร จําจิต
15 น.ส.อัจฉรารัตน� กุดหอม
16 นายเสกสรร แสงขาว
17 น.ส.วัชราภรณ� พลแพงพา
18 นางลภัสรดา จตุรพร
19 นางบุรียง พงศ�กิจจารัตน�
20 นายโสภณ เดชทิศ
21 น.ส.รัญจวน ผดุงกิจ
22 นายเสกสรร ฤทธ์ิรุ+ง
23 น.ส.นิธินันต� กลางบุรัมย�
24 นายสาธิต กฤตลักษณ�
25 ส.ต.อ.นวัต บุญศรี
26 น.ส.มณีรัตน� จําป=หอม
27 นางพิชญ�ณิศา เบ็ญชูสิทธ์ิ

           ช่ือ - สกุล

รายช่ือผู�มีสิทธิสอบสัมภาษณ�คัดเลือกเข�าศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดร�อยเอ็ด

ป,การศึกษา 2557



ลําดับที่            ช่ือ - สกุล

รายช่ือผู�มีสิทธิสอบสัมภาษณ�คัดเลือกเข�าศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดร�อยเอ็ด

ป,การศึกษา 2557

28 นายสิริศักดิ์ สะดวก
29 นายชยชัย สายแสง
30 น.ส.ทัศนียา ประเสริฐสังข�
31 นายวัชรรินทร� แพงทิพย�
32 นายวุฒิชัย สุพรหมอินทร�
33 น.ส.เนาวรัตน� โอนนอก
34 นางนนทพัทธ� โคตรคํา
35 นายพัฒพงษ� กําหอม
36 นางจิราพร กําหอม
37 น.ส.อําภา อารีเอ้ือ
38 น.ส.ยุภาลักษณ� ขจรภพ
39 น.ส.รัชนี ผ+านจังหาร
40 พ.ต.ท.สมชาย ฦาแรง
41 นางบุศรา พัฒนพลศักดิ์
42 น.ส.ปราณี โสลา
43 น.ส.ศุภางค� จรบุรมย�
44 นางยุพิน พลเมือง
45 น.ส.ศุภลักษ� บุญยืน
46 นายสมศักดิ์ สระกาศ
47 น.ส.ศรัณย�ชนกม� พลเย่ียม
48 น.ศ.ภัญญาภัค โกมิฬ
49 นายสุริยา ถิรวิชัยกุล
50 นางพรรนา พยัคฆ�เพชร
51 นายทศพร จิตรแสวง
52 นายพิชพงศ� สิงห�เสนา
53 นายชัยชนะ รัตนชัยฤทธ์ิ
54 นางพนิจดา สาระภักดี



ลําดับที่            ช่ือ - สกุล

รายช่ือผู�มีสิทธิสอบสัมภาษณ�คัดเลือกเข�าศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดร�อยเอ็ด

ป,การศึกษา 2557

55 นางนภัทรษกร วิจิตขจี
56 น.ส.นุจรินทร� มูลศรีนวล
57 นางกําไลทิพย� ดุจประสงค�
58 นายชัชวาลย� ชัยศิลา
59 ส.ต.อ.คณธิภัช ชมภูบุตร
60 น.ส.วราภรณ� พจม่ัน
61 นายศักดิ์ชัย สิงห�เป=ย
62 นายฉันชาติ พิมพะเลีย
63 นยสุรเชษฐ� โคตรบรรเทา
64 ด.ต.อภิวัฒน� อริยาพัฒน�
65 จ.ส.ท.ชวลิต วงษ�ศรีวรรณ
66 นางสุธาสินี โทรัตน�
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