
 
 

 
ประกาศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เรื่อง รายช่ือผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกรอบที่สาม (สัมภาษณ์) 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) 

...................................................... 
  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ผ่านทางออนไลน์  โดยได้เปิดรับสมัครบุคคล
เพ่ือจ้างเหมางานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 นั้น 
  
  อาศัยอ านาจตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖4 จึงให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้ารับการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งน าเอกสารหลักฐาน 
การสมั ครมาพร้ อมด้ วย  ในวั นที่  24  กุ มภา พันธ์  ๒๕๖4 ณ ติ ดตามสถานที่ สั มภาษณ์ ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
https://research.reru.ac.th/1tambon/  
  
 หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ไม่ด าเนินการตามวันและเวลาที่ก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์ 
 
 

  ประกาศ ณ วันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

                                                                     
(อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

https://research.reru.ac.th/1tambon/


รายช่ือผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก รอบที่สาม (สัมภาษณ์)  

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

~ ๑ ~ 
 

ล าดับ ชื่อ ประเภทการสมัคร เขตต าบล เขตอ าเภอ จังหวัด 
1 นาย ชยุตม์ นามวงศ์ศรี บัณฑิตจบใหม่ ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

2 นางสาว อริศรา พลรักษา บัณฑิตจบใหม่ ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

3 นางสาว กิตติมา เพ็งนุเรศ บัณฑิตจบใหม่ ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

4 นางสาว จิราภรณ์ เจริญศิริ บัณฑิตจบใหม่ ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

5 นางสาว เกณิกา เยี่ยมชัยภูมิ บัณฑิตจบใหม่ ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

6 นางสาว สุวนันท์ ศรีเมืองแพน บัณฑิตจบใหม่ ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

7 นางสาว เพชรรัตน์ บุญญะรัง บัณฑิตจบใหม่ ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

8 นาย เดชาวัต ศรล  า บัณฑิตจบใหม่ ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

9 นาย ธนพัฒน์ แสนเสนา บัณฑิตจบใหม่ ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

10 นางสาว ปัทมา ปัดถามัง บัณฑิตจบใหม่ ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

11 นางสาว สุรารักษ์ นนนุศาสตร์ บัณฑิตจบใหม่ ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

12 นาย สิทศักดิ์ บ้านแสน บัณฑิตจบใหม่ ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

13 นาย ณัฐวัตร ณัฐวัตร บัณฑิตจบใหม่ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

14 นางสาว ศุภมาส ศุภมาส บัณฑิตจบใหม่ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

15 นาย ณัฐกร  ณัฐกร  บัณฑิตจบใหม่ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

16 นางสาว อริสราภรณ์ อริสราภรณ์ บัณฑิตจบใหม่ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

17 นางสาว ชุติมา  ชุติมา  บัณฑิตจบใหม่ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

18 นาย ชาติตระการ ชาติตระการ บัณฑิตจบใหม่ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

19 นาย ณัฐวัตร ณัฐวัตร บัณฑิตจบใหม่ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

20 นางสาว นฤมล นฤมล บัณฑิตจบใหม่ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 



รายช่ือผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก รอบที่สาม (สัมภาษณ์)  

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

~ ๒ ~ 
 

ล าดับ ชื่อ ประเภทการสมัคร เขตต าบล เขตอ าเภอ จังหวัด 
21 นางสาว ภิญญดา ภิญญดา บัณฑิตจบใหม่ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

22 นาย พิทวัฒน์ พิทวัฒน์ บัณฑิตจบใหม่ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

23 นาย พิชัย พิชัย บัณฑิตจบใหม่ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

24 นางสาว จิตราพร จิตราพร บัณฑิตจบใหม่ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

25 นางสาว กิตติยา กิตติยา บัณฑิตจบใหม่ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

26 นางสาว นงค์นิด นงค์นิด บัณฑิตจบใหม่ พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

27 นาย อนันต์ จันทร์สิทธิ์ บัณฑิตจบใหม่ ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

28 ว่าที่ ร.ต. ธนพล เลิศคุณลักษณ์ บัณฑิตจบใหม่ ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

29 นางสาว ธนพร แววศรี บัณฑิตจบใหม่ ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

30 นาย เศรษฐา ถาวร บัณฑิตจบใหม่ ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

31 นางสาว ณัฐทริการ์ สามขา บัณฑิตจบใหม่ ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

32 นางสาว อรพรรณ ทิมินกุล บัณฑิตจบใหม่ ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

33 นาย ธีระพงษ์ สาลีงาม บัณฑิตจบใหม่ ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

34 นางสาว วชิราภรณ์ มีสัตย ์ บัณฑิตจบใหม่ ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

35 นางสาว สุนทรีย์ ชินวงค์ บัณฑิตจบใหม่ ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

36 นาย พิทยาพล น้อยอามาตย์ นักศึกษา เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

37 นางสาว อัญชนา ผาเวช นักศึกษา เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

38 นางสาว ณัฐสุดา ถาพร นักศึกษา เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

39 นางสาว นริศรา นุพัฒน์ นักศึกษา เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 

40 นางสาว จิราวรรณ ป้องเขต นักศึกษา เกาะแก้ว เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 



รายช่ือผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก รอบที่สาม (สัมภาษณ์)  

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

~ ๓ ~ 
 

ล าดับ ชื่อ ประเภทการสมัคร เขตต าบล เขตอ าเภอ จังหวัด 
41 นางสาว รัชฎาพร มัชฌิมา นักศึกษา หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 

42 นางสาว ศศิกานต์ พลเยี่ยม นักศึกษา หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 

43 นาย ธนวิชญ์ หนองขุ่นสาร นักศึกษา หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 

44 นาย พรพัฒน์ ไชยผง นักศึกษา ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

45 นางสาว ปภัสสร อุทธศรี นักศึกษา ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

46 นางสาว ปารมี วงค์สมัคร นักศึกษา ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

47 นางสาว วนิดา สระบัว นักศึกษา ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

48 นางสาว ปนิดา  สุรพรม นักศึกษา โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 

49 นางสาว สุภาวิณี ลีเฮียง นักศึกษา โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 

50 นางสาว กฤตินี สิงหะดี นักศึกษา โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 

51 นางสาว อลิษา จ าปามาตย์ นักศึกษา โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 

52 นางสาว ปัฐมภรณ์ ยอดชมภุ นักศึกษา โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 

53 นางสาว น  าเพชร ท้วมไทสงค์ นักศึกษา ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

54 นางสาว ถิรดา อินปา นักศึกษา ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

55 นางสาว อรัญญา  ทิยา นักศึกษา ก าแพง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

56 นางสาว พรชิตา  ธานุรัตน์ นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

57 นางสาว วิภาวรรณ โคตรธาดา นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

58 นางสาว อทิตย์ติญา หอมหวล นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

59 นาย  ประเสริฐสิทธิ์  ปาวารี นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

60 นางสาว รัชนี จงใจสิทธิ์ นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 



รายช่ือผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก รอบที่สาม (สัมภาษณ์)  

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

~ ๔ ~ 
 

ล าดับ ชื่อ ประเภทการสมัคร เขตต าบล เขตอ าเภอ จังหวัด 
61 นางสาว กนกวรรณ กาสี นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

62 นางสาว รุ่งฟ้า ขุมด า นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

63 นางสาว อังศนา  อะวะดี นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

64 นางสาว จิราวรรณ เยาวขันธ์ นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

65 นางสาว ศรัณกร สืบสกุล นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

66 นางสาว เยาวลักษณ์ จงใจสิทธิ์ นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

67 นางสาว อริษา ศรีวงษ์รัก นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

68 นางสาว วิชุดา ศรีสวัสดิ์ นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

69 นางสาว ชลธิชา พิมเครือ นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

70 นาย อนุชิต งิ วลาย นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

71 นางสาว รัตติญา แสนสีมิ่ง นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

72 นางสาว นวนันท์ จันทร์มณี นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

73 นางสาว สุนิตา สุดาเดช นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

74 นางสาว บุษดี ไชยวิเศษ นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

75 นาย กฤษตกร ถนอมบุญ นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

76 นางสาว จอมขวัญ สิงห์ทอง นักศึกษา พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 

77 นางสาว ปวริศา โพโน นักศึกษา ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

78 นางสาว นฤมล มรรครัสโส นักศึกษา ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

79 นางสาว วราภรณ์ แสงใสแก้ว นักศึกษา ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

80 นางสาว วิมลรัตน์ พิศค า นักศึกษา ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 



รายช่ือผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก รอบที่สาม (สัมภาษณ์)  

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

~ ๕ ~ 
 

ล าดับ ชื่อ ประเภทการสมัคร เขตต าบล เขตอ าเภอ จังหวัด 
81 นางสาว พัชริดา ค าสิงห์ นักศึกษา ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

82 นางสาว ปริยากร หนองเรือง นักศึกษา ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

83 นางสาว กัณฐิกา เนินสนิท นักศึกษา ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

84 นางสาว ปนัดดา ท่อนค า นักศึกษา ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

85 นางสาว ธิดารัตน์ เศษโถ นักศึกษา ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

86 นางสาว ขวัญฤดี บ ารุงไทย นักศึกษา ดอนแรด รัตนบุร ี สุรินทร์ 

87 นาย อาทิตย์ ชุมณี นักศึกษา ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

88 นางสาว สกาวรัตน์ ทุมดี ประชาชน ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

89 นางสาว ปวีณา บุญโสม ประชาชน ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

90 นาง กัลยา อัปมาเถ ประชาชน ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

91 นางสาว มาลัยทอง ชาญาติ ประชาชน ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

92 นางสาว นิลวัฒน์ อาจวาที ประชาชน ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

93 นางสาว มาริษา แก้วประเสริฐ ประชาชน ทุ่งทอง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

94 นาย ณัฐพงษ์ หนุนวงค์ ประชาชน โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 

95 นางสาว เบญจมาศ บุญชาลี ประชาชน โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 

96 นางสาว วันศิริ อนันตา ประชาชน โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 

97 นาง ระพีพรรณ พื นสวรรค์ ประชาชน โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 

98 นางสาว สุธิดา พันธ์วิไล ประชาชน โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 

99 นางสาว วนิดา พื นสวรรณ์ ประชาชน โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 

100 นางสาว ธัลยาธรณ์ เทินสระเกษ ประชาชน ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 



รายช่ือผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก รอบที่สาม (สัมภาษณ์)  

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

~ ๖ ~ 
 

ล าดับ ชื่อ ประเภทการสมัคร เขตต าบล เขตอ าเภอ จังหวัด 
101 นางสาว อรนิภา หนูนบ ประชาชน ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

102 นางสาว อรพิน ชัยวงศ์ ประชาชน ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

103 นาย จักรพันธ์ ลมรื่น ประชาชน ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

104 นาย ธวัชชัย ตุระภิภาค ประชาชน ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

105 นางสาว วิราวรรณ พนมบุตร ประชาชน ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

106 นางสาว โสรญา สุ่มมาตย์ ประชาชน ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

107 นางสาว ชนัญธิดา ชินวงศ ์ ประชาชน ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

108 นางสาว บังอร แก้วมาลุน ประชาชน ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 

109 นาย วัลลภ คุณหงส ์ ประชาชน ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

110 นางสาว ญวนจิตร์ รินทร ประชาชน ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

111 นางสาว ชนกนันท์ พันธุ์พานิชย์ ประชาชน ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

112 นาย พนมกร บวรโมทย์ ประชาชน ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

113 นาย เจษฎา สังฆมณี ประชาชน ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 

114 นางสาว เจนจิรา ซ่อนกลิ่น ประชาชน ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 
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