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รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ค้างช าระเงินค่ารักษาสถานสภาพการเป็นนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
1 54711920103 นายเกียรติศักดิ์  กาทอง บ.ศศ.ค.ม.16.1  
2 54711920107 นายณัฐพงษ์  ศรไชย บ.ศศ.ค.ม.16.1  
3 54711920113 นายมานิต  ล้านศรี บ.ศศ.ค.ม.16.1  
4 54711920118 นายอดุลย์เดช  อรัญสาร บ.ศศ.ค.ม.16.1  
5 54711920119 นายอาจหาญ  วิริยโกศล บ.ศศ.ค.ม.16.1  
6 54711920122 นางสาวเกษร จุลเหลา บ.ศศ.ค.ม.16.1  
7 54711920131 นางสาวธัญรัศม์  มิ่งไชยอนันต์  บ.ศศ.ค.ม.16.1  
8 54711920135 นางรจณีย์  ศรีทอง บ.ศศ.ค.ม.16.1  
9 54711920136 นางพนารัตน์  นาสูงชน บ.ศศ.ค.ม.16.1  
10 54711920139 นางเพลินจิต  เทือกท้าว บ.ศศ.ค.ม.16.1  
11 54711920140 นางสาวมนัสชนก  แสงทอง บ.ศศ.ค.ม.16.1  
12 54711920141 นางสาวรสสุคนธ์  อาจวิชัย บ.ศศ.ค.ม.16.1  
13 54711920153 นางสาวสุชาดา  พละโย บ.ศศ.ค.ม.16.1  
14 54711920154 นางสาวสุภาพร  ทองมูล บ.ศศ.ค.ม.16.1  
15 54711920163 นางสาวอุษณีย์  ภารการ บ.ศศ.ค.ม.16.1  
16 54711920203 นายจรรยา  ขนทอง บ.ศศ.ค.ม.16.2  
17 54711920207 นายณัฐวัฒน์  ทุมเมฆ บ.ศศ.ค.ม.16.2  
18 54711920209 นายทิวากร  สุวรรณไตรย์ บ.ศศ.ค.ม.16.2  
19 54711920210 นายธวัชชัย  ชมภูมาศ บ.ศศ.ค.ม.16.2  
20 54711920213 นายรุจิรัตน์  มานะพระ บ.ศศ.ค.ม.16.2  
21 54711920221 นางสาวกมลทิพย์  จ าปาเทศ บ.ศศ.ค.ม.16.2  
22 54711920223 นางสาวกัลยา  สอนค าเสน บ.ศศ.ค.ม.16.2  
23 54711920226 นางสาวปิยณัฐธิดา  เคนบุปผา บ.ศศ.ค.ม.16.2  
24 54711920231 นางสาววราภรณ์  ล าภา บ.ศศ.ค.ม.16.2  
25 54711920232 นางสาววันเพ็ญ บุญชิต บ.ศศ.ค.ม.16.2  
26 54711920234 นางวิมลรัตน์  แว่นระเว บ.ศศ.ค.ม.16.2  
27 54711920235 นางสาววิมลรัตน์  ทุมเมฆ บ.ศศ.ค.ม.16.2  
28 54711920307 นายประกาศิต  สิทธิสระดู่ บ.ศศ.ค.ม.17  
29 54711920311 นายศาศวัต  กันเทพา บ.ศศ.ค.ม.17  
30 54711920313 นายสุภงค์  จันทร์จวง บ.ศศ.ค.ม.17  
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ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
31 54711920317 นายเอกพล  ทองงอก บ.ศศ.ค.ม.17  
32 54711920318 นายสิลัน  แสนทว ี บ.ศศ.ค.ม.17  
33 54711920319 นางสาวกรรณิกา  สีทอง  บ.ศศ.ค.ม.17  
34 54711920328 นางสาวโชตินุต  อาทิเวช บ.ศศ.ค.ม.17  
35 54711920329 นางสาวถิรนันท์  อนันตรพล บ.ศศ.ค.ม.17  
36 54711920332 นางสาวพรพิมล  ผ่านเมือง  บ.ศศ.ค.ม.17  
37 54711920333 นางสาวพัชริดา  สุวรรณะ บ.ศศ.ค.ม.17  
38 54711920336 นางสาวยุดา  ค าปัน บ.ศศ.ค.ม.17  
39 54711920343 นางสาวสิรินิภา  สิงหเลิศ บ.ศศ.ค.ม.17  
40 54711920347 นางสาวสุพัตรา  พูโท บ.ศศ.ค.ม.17  
41 54711920348 นางสาวอรชร  จันทร์ส่อง บ.ศศ.ค.ม.17  
42 54711920350 นางสาวอภิญญา  พาสุข  บ.ศศ.ค.ม.17  
43 54711920351 นางอรุณศรี  วิลสัน บ.ศศ.ค.ม.17  
44 55711920101 นายกฤษ  ลิ้มละมัย  บ.ศศ.ค.ม.18.1  
45 55711920102 นายเกรียงไกร  ธาระพันธ์ บ.ศศ.ค.ม.18.1  
46 55711920106 นายประพจน์ศักดิ์  ธงไชย บ.ศศ.ค.ม.18.1  
47 55711920109 นายวรวัตร  วิริยะพันธ์ บ.ศศ.ค.ม.18.1  
48 55711920112 นายสมศักดิ์  บุญลา บ.ศศ.ค.ม.18.1  
49 55711920114 นายเสกสรรค์  คุ้มครอง บ.ศศ.ค.ม.18.1  
50 55711920117 นางกัญญ์ญาจิต  แก้วแสน บ.ศศ.ค.ม.18.1  
51 55711920122 นางสาวเชษฐ์สุดา  พงษ์อนันต์ บ.ศศ.ค.ม.18.1  
52 55711920126 นางนันทกา  แสนทวีสุข บ.ศศ.ค.ม.18.1  
53 55711920128 นางสาวนุพร  ผิวผ่อง บ.ศศ.ค.ม.18.1  
54 55711920130 นางผกาวรรณ  ทีทอง  บ.ศศ.ค.ม.18.1  
55 55711920133 นางพาพร  ดีบุปผา  บ.ศศ.ค.ม.18.1  
56 55711920134 นางสาวพีรดา  สัญญารัตน์ บ.ศศ.ค.ม.18.1  
57 55711920137 นางรักมณี  วรรณดัด     บ.ศศ.ค.ม.18.1  
58 55711920139 นางสาวร าไพ  แสงใบ บ.ศศ.ค.ม.18.1  
59 55711920140 นางสาวลินดา  พรมฤทธิ์ บ.ศศ.ค.ม.18.1  
60 55711920144 นางสาวศรีวาสนา  ศรีชื่น  บ.ศศ.ค.ม.18.1  
61 55711920148 นางสาวสุพัตรา  บุญส่ง บ.ศศ.ค.ม.18.1  
62 55711920149 นางสาวเสาวลักษณ์  ผาใหญ่ บ.ศศ.ค.ม.18.1  
63 55711920151 นางอลิศรา  วันทุมมา บ.ศศ.ค.ม.18.1  
64 55711920235 นางรัชณีกร  ทาสมบูรณ์ บ.ศศ.ค.ม.18.1  
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ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
65 55711920219 นางจุรีรัตน์   ทองรอง บ.ศศ.ค.ม.18.1  
66 55711920201 นายกิตติพงษ์  พันธ์เครือ บ.ศศ.ค.ม.18.2  
67 55711920204 นายบรรหยัด  สุริพล บ.ศศ.ค.ม.18.2  
68 55711920206 นายพันธ์ศักดิ์  งอนสวัน บ.ศศ.ค.ม.18.2  
69 55711920207 นายยุทธนา  ไชยสงคราม บ.ศศ.ค.ม.18.2  
70 55711920208 นายวชิรา  แตงไทย  บ.ศศ.ค.ม.18.2  
71 55711920213 นายอมร  ปลื้มหอม บ.ศศ.ค.ม.18.2  
72 55711920214 นางกมลชนก  สุดภา บ.ศศ.ค.ม.18.2  
73 55711920215 สิบเอกหญิงกาญจนา  เชื้องาม บ.ศศ.ค.ม.18.2  
74 55711920216 นางสาวเกศสุดา  พิจารณ์  บ.ศศ.ค.ม.18.2  
75 55711920217 นางสาวขวัญหทัย  ทาสอน บ.ศศ.ค.ม.18.2  
76 55711920218 นางสาวจีรชาตา  สูงเรือง บ.ศศ.ค.ม.18.2  
77 55711920221 นางดวงใจ  ศรไชย บ.ศศ.ค.ม.18.2  
78 55711920224 นางสาวนฤมล  จันทรเสนา บ.ศศ.ค.ม.18.2  
79 55711920227 นางสาวเบญจพร  วุฒิสินธ ์ บ.ศศ.ค.ม.18.2  
80 55711920231 นางสาวพัณณิตา  ปัญญาสิริพร บ.ศศ.ค.ม.18.2  
81 55711920239 นางสาววันทนีย์  ศรีส าอางค์ บ.ศศ.ค.ม.18.2  
82 55711920245 นางสุนันทา  พุดชา บ.ศศ.ค.ม.18.2  
83 55711920246 นางสาวสุมาลา  ค าทา บ.ศศ.ค.ม.18.2  
84 55711920247 นางสาวแสงจันทร์  พร้อมสุข  บ.ศศ.ค.ม.18.2  
85 56711920103 นายปรเมศร์  เรืองสา บ.ศศ.ค.ม.19  
86 56711920107 นายสุรศักดิ์  อักษร บ.ศศ.ค.ม.19  
87 56711920108 นายอนุภาพ  อดกลั้น บ.ศศ.ค.ม.19  
88 56711920109 นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์ บ.ศศ.ค.ม.19  
89 56711920117 นางสาวน้อยนัดดา  มีศรี บ.ศศ.ค.ม.19  
90 56711920122 นางสาวพรฟ้า  ทองโสม บ.ศศ.ค.ม.19  
91 56711920125 นางสาววกุล  จุลราลัย บ.ศศ.ค.ม.19  
92 56711920128 นางสาวแสงมณี  วงศ์คูณ บ.ศศ.ค.ม.19  
93 56711920130 นางอารี  ทรงกรด บ.ศศ.ค.ม.19  
94 56711920133 นางสาวดารณี  เพชรไกร บ.ศศ.ค.ม.19  
95 56711920134 นางสาวณัฐชยา  ทะยะสุทธิ์ บ.ศศ.ค.ม.19  
96 56711920135 นางญาณิศา   สมวงษ์ บ.ศศ.ค.ม.19  
97 57711920116 นางสาวรัตนา  วงศ์บา บ.ศศ.ค.ม.20  
98 58751920105 นางสาวศรุตา  หาญห้าว บ.ศศ.ค.ม.21  



4 
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
99 58751920114 นายสุระชัย  พลอาสา บ.ศศ.ค.ม.21  
100 58751920137 นายวีรศักดิ์  โจระสา บ.ศศ.ค.ม.21  
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รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ค้างช าระเงินค่ารักษาสถานสภาพการเป็นนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
1 57811930201 นางนงลักษณ์  ขันธะรี วป.ค.ม.ป(พิเศษ)  
2 54711930103 นายวรศักดิ์  สังฆมณี วป.ค.ม.10  
3 54711930104 นายวิทยา  บุษผล วป.ค.ม.10  
4 54711930107 นายสุพิทย์  สุขสิงห์ วป.ค.ม.10  
5 54711930108 นายโอภาส  สุรินโยธา วป.ค.ม.10  
6 54711930111 นางสาวจารุวัลย์  ประพิณ วป.ค.ม.10  
7 54711930114 นางจินตนา  น้อยจีน วป.ค.ม.10  
8 54711930116 นางสาวชนิดาภา  สรรพาวุธ วป.ค.ม.10  
9 54711930119 นางสาวธัญญพร  นกัมปนาท วป.ค.ม.10  
10 54711930132 นางรัสมี  แก้วมณี วป.ค.ม.10  
11 54711930136 นางสาวศรินยา  สาระบัว วป.ค.ม.10  
12 54711930137 นางสาวสมถวิล  สายสุพรรณ วป.ค.ม.10  
13 54711930143 นางสาวสุพรรณิการ์  ณรงค์พันธ์ วป.ค.ม.10  
14 55711930104 นายธนิตเชษฐ์  สกุลพงษ์ วป.ค.ม.11  
15 55711930106 นายธวัฒน์  สารรัตน ์ วป.ค.ม.11  
16 55711930109 นายสังวาฬ   เหล็กเพ็ชร วป.ค.ม.11  
17 55711930114 นางจงดี  พลพวก วป.ค.ม.11  
18 55711930123 นางมยุรี  บุดดาวงศ์ วป.ค.ม.11  
19 55711930136 นางสาวสันทนา  วรรณวิโรจน์ วป.ค.ม.11  
20 56711930117 นางสาวสาริศา  นันธะศัย วป.ค.ม.12  
21 56711930121 นางสาวเกศรา แก้วดี วป.ค.ม.12  
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รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ค้างช าระเงินค่ารักษาสถานสภาพการเป็นนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
1 54711940110 นายธวัช  เพชรพันธ์ C.I.ค.ม.12.1  
2 54711940111 นายพร  พุดพันธ์ C.I.ค.ม.12.1  
3 54711940112 นายไพฑูรย์  กะมุล C.I.ค.ม.12.1  
4 54711940119 นางกรรณิการ์  หิตะรักษ์ C.I.ค.ม.12.1  
5 54711940135 นางสาวณัฐลดา  ค าทะ C.I.ค.ม.12.1  
6 54711940208 นางภัณฑิรา  บุญแก้ว C.I.ค.ม.12.2  
7 54711940211 นางสาวภาณีวัลย์  จันทว ี C.I.ค.ม.12.2  
8 54711940217 นางสาวรัตติมา  แผงอ่อน C.I.ค.ม.12.2  
9 54711940233 นางสาวสุพรรณณี  กลางกั้น C.I.ค.ม.12.2  
10 54711940242 นางอาริยา  ชายทวีป C.I.ค.ม.12.2  
11 55711940117 นางสาวพิมพ์พิศา  ยอดสิงห์ C.I.ค.ม.13  
12 55711940130 นางสาวนัฏทญา  จันใด C.I.ค.ม.13  
13 55711940143 นางสาวเพียงไผท  ทองเฉลิม C.I.ค.ม.13  
14 55711940162 นางสาวสุลักษณ์  โสภาพงษ์ C.I.ค.ม.13  
15 55711940171 นางสุกานดา  ใจแข็ง C.I.ค.ม.13  
16 56711940105 ว่าที่ร้อยตรีบุญพบ  คุ้มผล C.I.ค.ม.14  
17 56711940111 สิบเอกสุรศักดิ์  สิงหพัฒน์ C.I.ค.ม.14  
18 56711940119 นางสาวชุติกาญจน์  ผ่านเสนา C.I.ค.ม.14  
19 56711940135 นางสาวเรวดี  นีระภักษ ์ C.I.ค.ม.14  
20 56711940147 นางสาวกิตติยา  พรหมพัฒนกิจ C.I.ค.ม.14  
21 56711940148 นางสาววริศรา  ก้อนภูธร C.I.ค.ม.14  
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รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ค้างช าระเงินค่ารักษาสถานสภาพการเป็นนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
1 54744010102 นายกมลวรรธน์  ดุมแก้ว บธ.ม.10  
2 54744010103 นายกฤษฎา  ประนมศรี บธ.ม.10  
3 54744010106 นายณรงค์ชัย  สองแก้ว บธ.ม.10  
4 54744010108 นายทิบพะจัน  พมแก่นท้าว บธ.ม.10  
5 54744010111 นายพงไซ  ซาตากุล บธ.ม.10  
6 54744010113 นายวราวุธ  ธีระเจตกูล บธ.ม.10  
7 54744010114 นายวิรัตน์  ขันหล่อ บธ.ม.10  
8 54744010115 นายอภินันท์  กลิ่นแก้วณรงค์ บธ.ม.10  
9 54744010121 นางสาวจริยา  วงษา บธ.ม.10  
10 54744010122 นางสาวจิระภา  บรรเทิง บธ.ม.10  
11 54744010125 นางสาวทิพวรรณ  วระบุตร บธ.ม.10  
12 54744010126 นางสาวธณิดา  แก้วทอง บธ.ม.10  
13 54744010128 นางสาวนวรัตน์  อ่อนรัตน์ บธ.ม.10  
14 54744010129 นางสาวนิภาพร  กงใจ บธ.ม.10  
15 54744010131 นางสาวปาริชาติ  เกษเสนา บธ.ม.10  
16 54744010133 นางสาวเปรมจิตต์  ชาตรีวุฒิกุล บธ.ม.10  
17 54744010148 นางสาวสิริพร  โพธารินทร์ บธ.ม.10  
18 55744010101 นายกรีฑาพล  ชาวนา บธ.ม.11  
19 55744010103 นายจิระ  ประสานวงค์ บธ.ม.11  
20 55744010104 นายจิราวัฒน์  สมบูรณ์ศรี บธ.ม.11  
21 55744010105 นายชานน  งามวงศ์วาน บธ.ม.11  
22 55744010106 นายธวัชชัย  ขันธ์เสน บธ.ม.11  
23 55744010109 นายอัษฎางค์  สมนึก บธ.ม.11  
24 55744010111 นางสาวกันยารัตน์  ละทารุณ บธ.ม.11  
25 55744010113 นางสาวกานต์ชนก  อร่ามวัฒนกุล บธ.ม.11  
26 55744010117 นางช่อผกา  มาลาดาษ บธ.ม.11  
27 55744010123 นางนงเยาว์  ก าลังงาม บธ.ม.11  
28 55744010124 นางสาวนฤมล  อุดบุญ บธ.ม.11  
29 55744010131 นางสาวพิชยา  ศิลาวงษ์ บธ.ม.11  
30 55744010132 นางสาวพีท  พันธ์พิบูลย์ บธ.ม.11  
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ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
31 55744010141 นางสาวศรีสกุล  บุญราศี บธ.ม.11  
32 55744010143 นางสาวสิรวิิมล  เสถียรเสาวภาคร์ บธ.ม.11  
33 55744010144 ร้อยต ารวจโทหญิงสุขรดา  กองแก้ว บธ.ม.11  
34 55744010145 นางสาวสุณิสา  บุญศักดิ์ บธ.ม.11  
35 55744010148 นางอรทัย  สมภูมิ บธ.ม.11  
36 56744010105 นายประมูล  แสงทอง บธ.ม.12  
37 56744010106 นายพรมมินทร์  แสงเงิน บธ.ม.12  
38 56744010113 นายสาคร  บุญเชิญ บธ.ม.12  
39 56744010119 นางสาวจรัลรัตน์  สิทธิ์จิรฉัตร บธ.ม.12  
40 56744010121 นางชณิตา  บุเงิน บธ.ม.12  
41 56744010126 นางสาวธิดารัตน์  เขียวสวัสดิ์ บธ.ม.12  
42 56744010132 นางไพวัลย์  ออมทรัพย์ บธ.ม.12  
43 56744010136 นางสาวรจนา  พวงยอด บธ.ม.12  
44 56744010137 นางสาวลัดดาวัลย์  พานิชย์ บธ.ม.12  
45 56744010138 นางสาวล าพูน  แจ่มใส บธ.ม.12  
46 56744010140 นางวาสนา  จินาทองไทย บธ.ม.12  
47 56744010142 นางสาวศิริกาญจน์  โพธิสาร บธ.ม.12  
48 56744010148 นางอาภิสญา  กุลบุญญา บธ.ม.12  
49 56744010123 นายเกรียงไกร  ศรีธรรม บธ.ม.13  
50 56744010135 นายประวีร์  สิงห์นาค บธ.ม.13  
51 58754010108 นางนงลักษณ์  บรรมณี บธ.ม.14  
52 58754010132 นายชัยทัศน์  บุญศรี บธ.ม.14  
53 58754010133 นางสาวเฟ่ืองฟ้า  ภูธา บธ.ม.14  
54 58754010134 นางสาวนิภาวรรณ  มูลค าเหลา บธ.ม.14  
55 58754010135 นางสาววาสนา  กุลวงศ์ บธ.ม.14  
56 58754010136 นายศักดิ์สิทธ์  โพธิ์งาม บธ.ม.14  
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รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ค้างช าระเงินค่ารักษาสถานสภาพการเป็นนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
1 54674020102 นายกิตติกร  ฮวดศรี บธ.ม.กบ.ม.2  
2 54674020103 เรืออากาศเอกณรงค์ศักดิ์  เชื้อโชต ิ บธ.ม.กบ.ม.2  
3 54674020104 นายณัฐพล  ส่งเสริม บธ.ม.กบ.ม.2  
4 54674020105 นายธีรพล  นิระโส บธ.ม.กบ.ม.2  
5 54674020106 ว่าที่ร้อยตรีบรรจบ  วงษ์ขันธ์ บธ.ม.กบ.ม.2  
6 54674020109 ร้อยต ารวจโทวัฒน์ชลา  คูณยอ บธ.ม.กบ.ม.2  
7 54674020110 นายศักดิ์ดา  พูนผล บธ.ม.กบ.ม.2  
8 54674020111 นายสุรเชษฐ์  เวียงบาล บธ.ม.กบ.ม.2  
9 54674020113 นายอธิพงษ์  แก้วศรีหาวงษ์ บธ.ม.กบ.ม.2  
10 54674020114 พระอัครอริญชย์  แสวงพันธ์ บธ.ม.กบ.ม.2  
11 54674020115 นายโง ทาน ฮอา บธ.ม.กบ.ม.2  
12 54674020117 นายเจิ่น นาม ห่าย บธ.ม.กบ.ม.2  
13 54674020118 นางสาวกรชกร  บุญอารี บธ.ม.กบ.ม.2  
14 54674020122 นางสาวณัฐกาญจน์  ศรีพินิจ บธ.ม.กบ.ม.2  
15 54674020123 นางสาวทวีภรณ์  บุญมา บธ.ม.กบ.ม.2  
16 54674020124 นางสาวธัญลักษณ์  อาษาศรี  บธ.ม.กบ.ม.2  
17 54674020125 นางสาวนลพรรณ  รูปโฉม บธ.ม.กบ.ม.2  
18 54674020127 นางสาวปัญณภัทร  ชงโค บธ.ม.กบ.ม.2  
19 54674020129 นางพิศมัย   แสงพุทธวงศ์ บธ.ม.กบ.ม.2  
20 54674020130 นางสาวเพ็ญ  จะชานรัมย์ บธ.ม.กบ.ม.2  
21 54674020132 นางสาวมยุรฉัตร  แก้วประพันธ์ บธ.ม.กบ.ม.2  
22 54674020134 นางสาวมัลลิกา  ทมถา บธ.ม.กบ.ม.2  
23 54674020136 นางสาววชิราภรณ์  โคตรสมบัติ บธ.ม.กบ.ม.2  
24 54674020137 นางสาวศิริพร  ขันธวุธ บธ.ม.กบ.ม.2  
25 54674020139 นางสาวสิรินทร์ทิพย์  ชาวเหนือ บธ.ม.กบ.ม.2  
26 54674020140 นางสาวอัญญานี  อดทน บธ.ม.กบ.ม.2  
27 55674020101 นายกฤษณา  บุญเทียม บธ.ม.กบ.ม.3  
28 55674020102 นายโกวิทย์  มั่นคง บธ.ม.กบ.ม.3  
29 55674020103 นายชาญวิทย์  ประสานทอง บธ.ม.กบ.ม.3  
30 55674020104 นายดนัยศักดิ์  นาจ าปา บธ.ม.กบ.ม.3  
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ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
31 55674020106 นายวาณิชย์  ฉวีรักษ์ บธ.ม.กบ.ม.3  
32 55674020108 ร้อยต ารวจเอกศิริศักดิ์  สมบัติ บธ.ม.กบ.ม.3  
33 55674020109 นายอภิชาติ  วิลามาศ บธ.ม.กบ.ม.3  
34 55674020111 นางสาวกษมา  บุญภา บธ.ม.กบ.ม.3  
35 55674020113 นางจันจีรา  ศรีก าพล บธ.ม.กบ.ม.3  
36 55674020114 นางสาวชุลีพร  ถิ่นขาม บธ.ม.กบ.ม.3  
37 55674020116 นางสาวดวงกมล  ประชุมแดง บธ.ม.กบ.ม.3  
38 55674020118 นางมนฤดี  ฉวีรักษ์ บธ.ม.กบ.ม.3  
39 55674020119 นางสาวรัชนีกร  ชงโค บธ.ม.กบ.ม.3  
40 55674020120 นางสาวรุจิรา  อร่ามเรือง บธ.ม.กบ.ม.3  
41 55674020121 นางสาววันวิสา  มากดี บธ.ม.กบ.ม.3  
42 55674020122 นางสาววัลลีย์  ทองค า บธ.ม.กบ.ม.3  
43 55674020123 นางสาววิรินดา  สุทธิพรม บธ.ม.กบ.ม.3  
44 55674020127 นางสาวณนนท์  คูณภาค บธ.ม.กบ.ม.3  
45 55674020129 นางอรทัย  จิระมณี บธ.ม.กบ.ม.3  
46 55674020130 นางสาวอรวรรณ  พระคุณเลิศ บธ.ม.กบ.ม.3  
47 56674020107 นางจุรีรัตน์  ถึงแสง บธ.ม.กบ.ม.4  
48 57674020112 นายเมธีภวัต  สิทธิกุล บธ.ม.กบ.ม.5  
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รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ค้างช าระเงินค่ารักษาสถานสภาพการเป็นนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
1 54676010102 นายกฤตยา  เลขะสันต์ รป.ม.กบ.ท.3  
2 54676010118 นายสัมพันธ์  ศิริปักมานนท์  รป.ม.กบ.ท.3  
3 54676010120 นายสุเนตร  แก้วอมตวงศ์ รป.ม.กบ.ท.3  
4 54676010122 นายอภินัทธ์  ลาผ่าน รป.ม.กบ.ท.3  
5 54676010145 นายประภาส  ยืนยง รป.ม.กบ.ท.3  
6 54676010212 สิบเอกหญิงอุบลรัฐ  บัวกลาง รป.ม.กบ.ท.4  
7 54676010214 นายจ าเนียร  พูลเพิ่ม รป.ม.กบ.ท.4  
8 55676010108 ร้อยต ารวจตรีประครอง  บุญสุภา รป.ม.กบ.ท.5  
9 55676010113 นายอนันต์  วนันโท รป.ม.กบ.ท.5  
10 55676010117 นายเอกชัย  ตั้งพิทักษ์ไกร รป.ม.กบ.ท.5  
11 55676010129 นางสาวศุภรัตน์  บุตรคุณ รป.ม.กบ.ท.5  
12 56676010105 นายทรงพล  สุวรรณกาฬ รป.ม.กบ.ท.6  
13 56676010106 พันต ารวจโทธนชัย  แก้วเสนา รป.ม.กบ.ท.6  
14 56676010134 นางสาวศิริลักษณ์  สอนอาจ รป.ม.กบ.ท.6  
15 56676010216 พันจ่าอากาศเอกสถาพร  โนนน้อย รป.ม.กบ.ท.7  
16 57676010116 สิบเอกณัฐพล  เดชารัตนชาติ รป.ม.กบ.ท.8  
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รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ค้างช าระเงินค่ารักษาสถานสภาพการเป็นนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
1 54722990102 นายนัฐทรย์  สามารถ  วท.ม.ว.ศ.12  
2 54722990104 นายสิทธิศักดิ์  พสุมาตร์ วท.ม.ว.ศ.12  
3 54722990105 นางสาวกนกขวัญ  มารยาท วท.ม.ว.ศ.12  
4 54722990106 นางสาวญวนจิต  ทุมสิทธิ์ วท.ม.ว.ศ.12  
5 54722990111 นางสาวปวีณุช  ภูพวก วท.ม.ว.ศ.12  
6 54722990115 นางสาววรรณภา  คามะทิตย์ วท.ม.ว.ศ.12  
7 54722990116 นางสาวสุดารัตน์  โคตะสิน วท.ม.ว.ศ.12  
8 54722990119 นายปฐมพงศ์  ขยายวงศ์ วท.ม.ว.ศ.12  
9 54722990120 นายตะวัน  จันทร์เที่ยง วท.ม.ว.ศ.12  
10 55722990101 นายสกุลวิทย์  ทองเทพ วท.ม.ว.ศ.14  
11 56722990101 นายยุทธนา  สายพฤกษ์ วท.ม.ว.ศ.15  
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รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ค้างช าระเงินค่ารักษาสถานสภาพการเป็นนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
1 54672440101 นายกิตติกรณ์  เหลี่ยมโลก CITE.9  
2 54672440105 นายณัฐพงศ์  จันทรา CITE.9  
3 54672440106 นายณัฐพล  ทองจันทร์ CITE.9  
4 54672440108 นายนพรัตน์  ดอกเกษ CITE.9  
5 54672440111 นายวลัญช์  จิตต์บรรเทิง CITE.9  
6 54672440113 นายเลิศชัย  แก้วภักดี CITE.9  
7 54672440118 นายแสงฟ้า  บุญบัวมาศ CITE.9  
8 54672440119 นายเอกชัย  สาระสิทธิ์ CITE.9  
9 54672440121 นางสาวเกษศิรินทร์  กลิ่นหอม CITE.9  
10 54672440125 นางนงคราญ  ขนทอง CITE.9  
11 54672440127 นางสาวพักตร์วิภา  พสุนนท์ CITE.9  
12 54672440129 นางสาวพิศมัย  ทะนามศรี CITE.9  
13 54672440130 นางมณีรัตน์  สายราช CITE.9  
14 55672440109 นายศุภศิลป์  พื้นอินทร์ CITE.10  
15 55672440112 นางสาวจิตโสตถสิุดา  กฤษณสุวรรณ CITE.10  
16 55672440120 นางนาถฤดี  ยมกวาง CITE.10  
17 56672440101 นายคณานันท์  คงงาม CITE.11  
18 56672440111 นางแดงน้อย  ปูสาเดช CITE.11  
19 56672440112 นายภุชงค์  พรหมลาศ CITE.11  
20 57672440102 นางสาวสุทัตตา  จ าปาทอง CITE.12  
21 57672440115 นายนิติกร  ศรีจันทร์ CITE.12  
22 57672440116 นางสาวณัฏฐา  บุระ CITE.12  
23 57672440117 นายโอภาคย์  มีแก้ว CITE.12  
24 57672440201 นางนิภาพร  ทัดเทียม CITE.(พิเศษ)  
25 57672440202 นางสาวยุพาภรณ์  บุญไพโรจน์ CITE.(พิเศษ)  
26 58752440114 นายพชรพล  อุทธา CITE.13  
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รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ค้างช าระเงินค่ารักษาสถานสภาพการเป็นนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
1 54671430101 นายขันตี  แสนทวีสุข วท.ม.ค.ศ.5  
2 54671430106 นางกชพรรณ  บัวค า วท.ม.ค.ศ.5  
3 54671430108 นางจันคณา  นิลบารัน วท.ม.ค.ศ.5  
4 54671430109 นางสาวจินดามณี  ทองสวัสดิ์ วท.ม.ค.ศ.5  
5 54671430112 นางสาวปราณี  นาครินทร์ วท.ม.ค.ศ.5  
6 54671430120 นางสุกานดา  โคระรัตน์ วท.ม.ค.ศ.5  
7 54671430121 นางสาวสุนีย์  เป้งทอง วท.ม.ค.ศ.5  
8 54671430122 นางสาวสุรีรัตน์  วันสารัมย ์ วท.ม.ค.ศ.5  
9 54671430124 นางสาวอลิศา  กิ่งจันทร์ วท.ม.ค.ศ.5  
10 54671430126 นางสาวธัญมาศ  นางาม วท.ม.ค.ศ.5  
11 54671430127 นางสาวพิมพ์ภัททิยา  มรกตเขียว วท.ม.ค.ศ.5  
12 55671430101 นายนรา  ยิ่งยืน วท.ม.ค.ศ.6  
13 55671430107 นางสาวธนพร  บุญยนต์ วท.ม.ค.ศ.6  
14 55671430114 นางสาวยุภา  หวังยศ วท.ม.ค.ศ.6  
15 55671430119 นางสาวสุภาวดี  เสนาพรม วท.ม.ค.ศ.6  
16 55671430123 นายเอกชัย  โด่งวิริยะกุล วท.ม.ค.ศ.6  
17 56671430101 นายวิสันต์  กรสวัสดิ์ วท.ม.ค.ศ.7  
18 56671430102 นายวุฒิไกร  ค าแฝง วท.ม.ค.ศ.7  
19 56671430104 นายอิศรา  สาธุจรัญ วท.ม.ค.ศ.7  
20 56671430105 นายกวินวิชญ์  สุทธิหิรัญ วท.ม.ค.ศ.7  
21 56671430107 นายสมภพ  กาญจนะ วท.ม.ค.ศ.7  
22 56671430108 นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์ วท.ม.ค.ศ.7  
23 56671430109 นายสุวิทย์  จันทร์ส่อง วท.ม.ค.ศ.7  
24 56671430110 นางดรุณี  โทนผุย วท.ม.ค.ศ.7  
25 56671430111 นางสาวทัศนียภรณ์  ชินวงศ์ วท.ม.ค.ศ.7  
26 56671430116 นางสาวพิศมัย  ไกรสุข วท.ม.ค.ศ.7  
27 56671430117 นางสาวมาริสา  อินทรามะ วท.ม.ค.ศ.7  
28 56671430118 นางสาวร าไพ  ดวงบุบผา วท.ม.ค.ศ.7  
29 56671430120 นางสาววิมล  สานุการ วท.ม.ค.ศ.7  
30 56671430121 นางสาวสมภาน  เจตนา วท.ม.ค.ศ.7  
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ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
31 56671430122 นางสาคร  บุญเรือง วท.ม.ค.ศ.7  
32 56671430125 นางสาวนฤพร  โวหาร วท.ม.ค.ศ.7  
33 57671430201 นางจารุรัตน์  ไวทยะเสวี วท.ม.ค.ศ.(พิเศษ)  
34 57671430202 นายอธิฆัมพร  วามะลุน วท.ม.ค.ศ.(พิเศษ)  
35 57671430203 ว่าที่ร้อยตรีกีรติ  กุลบุตร วท.ม.ค.ศ.(พิเศษ)  
36 58751430103 นางสาวสุดารัตน์  สายะสมิต วท.ม.ค.ศ.9  
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รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ค้างช าระเงินค่ารักษาสถานสภาพการเป็นนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
1 55672790108 นายกิตติวุฒิ  บุตรศรี วท.ม.ท.วศ.1  
2 55672790109 นางพรสวรรค์  ปัญญาวิชัย วท.ม.ท.วศ.1  
3 55672790110 นางสาวชมพูนุท  แสวงดี วท.ม.ท.วศ.1  
4 56672790101 นายกฤติภัทร  ทองนพคุณ วท.ม.ท.วศ.2  
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รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ค้างช าระเงินค่ารักษาสถานสภาพการเป็นนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
1 54733330102 นายถนอมพล  บานฤทัย ศศ.ม.สศ.พ.10  
2 54733330106 นายศราวุธ  ผุเพชร ศศ.ม.สศ.พ.10  
3 54733330108 นายอินตา  ถาแดง ศศ.ม.สศ.พ.10  
4 54733330109 นางสาวเบญจมาศ  บุญใส ศศ.ม.สศ.พ.10  
5 54733330110 นางสาวนันทิกร  อรรคปทุม ศศ.ม.สศ.พ.10  
6 55733330106 นางสาวพยอม  กุลพันธ์ ศศ.ม.สศ.พ.11  
7 55733330108 นางสาววิจิตรา  มณีเนตร ศศ.ม.สศ.พ.11  
8 55733330109 นางสาวอุษณีย์  คะบุตร ศศ.ม.สศ.พ.11  
9 55733330112 พระมหาบัวกัน  ส่งสุข ศศ.ม.สศ.พ.11  
10 55733330114 นางสาววชิรญาณ์  สหัสจันทร์ ศศ.ม.สศ.พ.11  
11 56733330103 นายชาญศิลป์  กระดาดแดง ศศ.ม.สศ.พ.12  
12 56733330105 พระผาสุก  มั่นคง ศศ.ม.สศ.พ.12  
13 56733330106 นางสาวณัฐชฎา  มาล ี ศศ.ม.สศ.พ.12  
14 56733330113 นางอังศนา  เสมอศรี ศศ.ม.สศ.พ.12  
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รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ค้างช าระเงินค่ารักษาสถานสภาพการเป็นนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
1 54733570101 นายเตชภณ  แสงวงศ์ ศศ.ม.ภ.อ.8  
2 54733570103 นายปฏิภาณ  สมสกุลชัย ศศ.ม.ภ.อ.8  
3 54733570104 นายยศศิริ  สันธนาคร ศศ.ม.ภ.อ.8  
4 54733570105 นายรุ่งโรจน์  ทองโสม ศศ.ม.ภ.อ.8  
5 54733570107 นายวุฒินันต์  ค าทวี ศศ.ม.ภ.อ.8  
6 54733570109 นายอิศรา  ศรีสุโน ศศ.ม.ภ.อ.8  
7 54733570116 นางธัญญภัทร  พ้นทาส ศศ.ม.ภ.อ.8  
8 54733570117 นางปราณี  ศิริวร ศศ.ม.ภ.อ.8  
9 54733570119 นางพัชริญา  ค าแฝง ศศ.ม.ภ.อ.8  
10 54733570120 นางสาวพิชญากร  นามละคร ศศ.ม.ภ.อ.8  
11 54733570127 นางสิริพร  วงศ์ศรีมี ศศ.ม.ภ.อ.8  
12 54733570129 นางสาวสมหมาย  บุญแสง ศศ.ม.ภ.อ.8  
13 54733570130 นางสาวสาริศา  ชิณสีดา ศศ.ม.ภ.อ.8  
14 54733570138 นางสาวอนุช  ศิริวงษ์ ศศ.ม.ภ.อ.8  
15 54733570141 นางสาวอาทิตยาภา  ชาบุญเรือง ศศ.ม.ภ.อ.8  
16 54733570204 นายภานุวัต  อุ่นอ่อน ศศ.ม.ภ.อ.9  
17 54733570205 นายวันชาติ  ศรีโคตร ศศ.ม.ภ.อ.9  
18 54733570211 นางสาวธีรดา  อุดมทรัพย์ ศศ.ม.ภ.อ.9  
19 54733570218 นางสาวอังศุมาลิน  บูรณ์เจริญ ศศ.ม.ภ.อ.9  
20 54733570220 นายสะวิทย์  วงษ์เสนา ศศ.ม.ภ.อ.9  
21 55733570102 นายศิวาวุธ  นามปัญญา ศศ.ม.ภ.อ.10  
22 55733570107 นางสาวณัฐธิดา  ประสารทอง ศศ.ม.ภ.อ.10  
23 55733570110 นางสาวนวลปรางค์  ผลจันทร์ ศศ.ม.ภ.อ.10  
24 55733570111 นางสาวนิตยา  ผิวผ่อง ศศ.ม.ภ.อ.10  
25 55733570112 นางสาวปัณณิกา  ประจญยุทธ ศศ.ม.ภ.อ.10  
26 55733570113 นางสาวปาริฉัตร  พันธุ์เทียน ศศ.ม.ภ.อ.10  
27 55733570119 นางสาวรัชฎาภรณ์  บุญสิงห ์ ศศ.ม.ภ.อ.10  
28 55733570122 นางสาวล าใย  สายโงน ศศ.ม.ภ.อ.10  
29 55733570123 นางสาววิชยา  เผ่าภูรี ศศ.ม.ภ.อ.10  
30 55733570124 นางสาวศรัญญา  ละม่อมสาย ศศ.ม.ภ.อ.10  
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ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
31 55733570126 นางสุภาพรรณ  แสงวงศ์ ศศ.ม.ภ.อ.10  
32 55733570128 นางสาวอรทัย  จ าปาทอง ศศ.ม.ภ.อ.10  
33 55733570129 นางสาวอาทิยา  อ่อนสาร ศศ.ม.ภ.อ.10  
34 56733570123 นางสาวสุวิษา  ผิวทอง ศศ.ม.ภ.อ.11  
35 57733570117 นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย ศศ.ม.ภ.อ.12  
36 57733570118 นางณัฏฐณิชา  สารการ ศศ.ม.ภ.อ.12  
37 57733570120 นางสาวณฤดี  ห้วยใหญ่ ศศ.ม.ภ.อ.12  
38 57733570121 นางสาวมจุลี  เหมือนเผ่า ศศ.ม.ภ.อ.12  
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รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ค้างช าระเงินค่ารักษาสถานสภาพการเป็นนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
1 54755010107 นายสิทธิศักดิ์  หลักทอง ส.ม.สสส.8  
2 54755010108 นางสาวกนกวรรณ  วงศ์ศรีแก้ว ส.ม.สสส.8  
3 54755010112 นางสาววริญดา  ตะวันกุลกิตติ ส.ม.สสส.8  
4 54755010116 นางเพชรสมร  วิตตระกูล ส.ม.สสส.8  
5 54755010123 นางสาวลักขณา  โกยรัมย์ ส.ม.สสส.8  
6 54755010126 นางสาววัชราพร  สินเติม  ส.ม.สสส.8  
7 54755010128 นางสาวอัจฉราภรณ์  ยะฮาด ส.ม.สสส.8  
8 55755010103 นายธีรวีร์  มรกตเขียว ส.ม.สสส.9  
9 55755010111 นายอลงกรณ์  สาลิกา ส.ม.สสส.9  
10 55755010117 นางสาวดวงใจ  แสนทวีสุข ส.ม.สสส.9  
11 55755010120 นางสาวนันทิยารักษ์  อุปมา ส.ม.สสส.9  
12 55755010121 นางนิตยาภรย์  สุระสาย ส.ม.สสส.9  
13 55755010122 นาวาโทหญิงพิไลลักษณ์  พิพิธกุล ส.ม.สสส.9  
14 55755010125 นางสาววาสนา  ศรีพูล ส.ม.สสส.9  
15 55755010126 นางสาววีนา  เหลืองอ่อน ส.ม.สสส.9  
16 55755010131 นางสาวสุนันทา  แสงทอง ส.ม.สสส.9  
17 56755010113 นางจีรประภา  บุดดาแพน ส.ม.สสส.10  
18 56755010118 นางสาวพิชญ์สินี  สิริธรนินทร์ ส.ม.สสส.10  
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รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ค้างช าระเงินค่ารักษาสถานสภาพการเป็นนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
1 55891920101 นายกฤษฎา  สารการ บ.ศศ.ค.ด.5(ป)  
2 55891920105 นางสาวปณิดาจันทร์  ใจประเสริฐ บ.ศศ.ค.ด.5(ป)  
3 55891920106 นางสาวพิมพ์ญาดา  แก้วปัญญา บ.ศศ.ค.ด.5(ป)  
4 53691920102 นายญาณภัทร  นามแดง บ.ศศ.ค.ด.5  
5 53691920104 ดาบต ารวจเผด็จชัย  บุญศักดิ์ บ.ศศ.ค.ด.5  
6 53691920109 นายมนต์ตรี  ธนะคุณ บ.ศศ.ค.ด.5  
7 53691920113 นายสมพงษ์  สุรารักษ์ บ.ศศ.ค.ด.5  
8 53691920114 นางสาวขนิษฐา  เอ้ืองศิริรัตน์ บ.ศศ.ค.ด.5  
9 53691920115 นางสาวณัฏฐพร  แก้วจันดี บ.ศศ.ค.ด.5  
10 53691920119 นางรัศมี  สีหะนันท์ บ.ศศ.ค.ด.5  
11 53691920122 นายภัทรพล  นาจาน บ.ศศ.ค.ด.5  
12 53691920124 นายสาญัณห์  รัตนโสภา บ.ศศ.ค.ด.5  
13 54691920101 นายก าพล  พาภักดี บ.ศศ.ค.ด.6.1  
14 54691920111 นายสมประสงค์  ยมนา บ.ศศ.ค.ด.6.1  
15 54691920112 นายสรรเสริญ  สุรวาทศิลป์ บ.ศศ.ค.ด.6.1  
16 54691920113 นายอภินันท์  บุญรอด บ.ศศ.ค.ด.6.1  
17 54691920114 นางสาวขนิษฐา  ประกอบแสง บ.ศศ.ค.ด.6.1  
18 54691920117 นางสาวรัศมินทร์  โคตรบูรพัฒน์ บ.ศศ.ค.ด.6.1  
19 54691920120 นางสุภาพร  พาภักดี บ.ศศ.ค.ด.6.1  
20 54691920201 นายกิตติ  ดวงแสง บ.ศศ.ค.ด.6.2  
21 54691920208 นายวิโรจน์  มั่นธรรม บ.ศศ.ค.ด.6.2  
22 54691920209 นายวุธฒิชัย  รัตนวิทยาพันธุ์ บ.ศศ.ค.ด.6.2  
23 54691920210 นายสราวุธ  ทองปัน บ.ศศ.ค.ด.6.2  
24 54691920216 นางประภัสสร  ผาหยาด บ.ศศ.ค.ด.6.2  
25 55691920104 นายเจตนากร  สีหะวงษ์ บ.ศศ.ค.ด.7  
26 55691920113 นายสุบรรณ  ลาสา บ.ศศ.ค.ด.7  
27 55691920122 นางปิยะมาภรณ์  ยโสธรา บ.ศศ.ค.ด.7  
28 56691920110 นายวันชนะ  โทนะพันธ์ บ.ศศ.ค.ด.8  
29 56691920120 นางสาวนงลักษณ์  วงเวียน บ.ศศ.ค.ด.8  
30 56691920125 นางสาวอัญชิสา  แก้วศรีทอง บ.ศศ.ค.ด.8  
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ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
31 56691920202 นายวันชัย  ภูมิวงศ ์ บ.ศศ.ค.ด.(พิเศษ)  
32 58671920108 นางชลัยรัตน์  ปวิชวงศ์วริศ บ.ศศ.ค.ด.9  
33 58671920116 นายสุทัศน์  สมพร บ.ศศ.ค.ด.9  
34 58671920118 นายส าเร็จ  ธงศรี บ.ศศ.ค.ด.9  
35 58671920120 นางจิตสุดา  เสมอศรี บ.ศศ.ค.ด.9  
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รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ค้างช าระเงินค่ารักษาสถานสภาพการเป็นนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
1 53699360101 นายคงไชย  สันตะวงศ์ R.S.ปร.ด.5  
2 53699360103 นายรักประชา  ธิศาเวช R.S.ปร.ด.5  
3 53699360104 นายวรเศรษฐ์  แพทยาโยธิน R.S.ปร.ด.5  
4 53699360106 นายสมรุศ  หรุจันทร์ R.S.ปร.ด.5  
5 53699360107 นายสุทธิพงษ์  สุทธิลักษมุนีกุล R.S.ปร.ด.5  
6 53699360108 นางกัญญารัตน์  กันยะกาญจน์ R.S.ปร.ด.5  
7 53699360109 นางภัลลภา  โสตถิสวัสดิ์ R.S.ปร.ด.5  
8 53699360111 นางอรวรรณ  อาธิเวช R.S.ปร.ด.5  
9 53699360116 นายธีระ  สาธุพันธ์ R.S.ปร.ด.5  
10 53699360117 นายราเชนทร์  ดวงศร ี R.S.ปร.ด.5  
11 54699360101 นายค าพอง  วรรณวัติ R.S.ปร.ด.6  
12 54699360102 นายเจษฎาวุฒิ  บุตรเพชร  R.S.ปร.ด.6  
13 54699360103 นายชัยโรจน์  ธนสันติ R.S.ปร.ด.6  
14 54699360106 นายธนพนธ์  ธิสงค์ R.S.ปร.ด.6  
15 54699360108 นายบุญมา  เวียงค า R.S.ปร.ด.6  
16 54699360112 นายอรุณศักดิ์  เริงนิรันดร์ R.S.ปร.ด.6  
17 54699360118 นางนิภา  คงเพชร R.S.ปร.ด.6  
18 54699360119 นางสาวปรียาพร  โคตรมงคล R.S.ปร.ด.6  
19 54699360120 นางสาวลภัสรดา  ร่มรื่น R.S.ปร.ด.6  
20 54699360122 นางสาวอนุชตรา  วรรณเสวก R.S.ปร.ด.6  
21 55699360107 นายวัฒน์วงศ์  ยาศรี R.S.ปร.ด.7  
22 55699360111 นางแก้วใจ  สาระ R.S.ปร.ด.7  
23 55699360114 นางพงษ์ลดา  สังคพัฒน์ R.S.ปร.ด.7  
24 55699360124 นางสาวเพียรวิภา  โพศาราช R.S.ปร.ด.7  
25 56699360101 นายตุ้ยวิไล  พิลาค า R.S.ปร.ด.8  
26 56699360113 นางสาวโสภาพรรณ  แก้วหาญ R.S.ปร.ด.8  
27 56699360114 นายดี  จันทร์ศุภฤกษ์ R.S.ปร.ด.8  
28 56699360117 นายฉัตรชัย  ไชยโยธา R.S.ปร.ด.8  
29 57699360112 นายวรรษชน  สีหบุตร R.S.ปร.ด.9  
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รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ค้างช าระเงินค่ารักษาสถานสภาพการเป็นนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล หมู่เรียน หมายเหตุ 
1 53691930103 นายณัฐพงศ์  ค่ายไธสง ปร.ด.วป.1  
2 53691930107 นายโมกขสิทธิ์  ดวงกลาง ปร.ด.วป.1  
3 53691930108 นายวีระสิทธิ์  แสนสิ่ง ปร.ด.วป.1  
4 53691930123 นางสาวณุกานดา  อินทร์สด ปร.ด.วป.1  
5 55691930115 นางสุทธินันท์  บุญศักดิ์ ปร.ด.วป.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


