ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ
ระหว่ างวั นที่ 2 มี นาคม 2561 – 20 พฤษภาคม 2561 ดั งทราบแล้ ว นั้ น คณะกรรมการประกาศรายชื่ อ
ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบคั ด เลื อ กได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ เบื้ อ งต้ น ของผู้ ส มั ค รเข้ าศึ ก ษาแล้ ว โดยให้ บุ คคลที่ มี รายชื่ อ
แนบท้ ายประกาศนี้ เป็ น บุ คคลที่ มี สิ ทธิ์ เข้ าทดสอบข้ อเขี ยนและสั มภาษณ์ ในวั นที่ 26 พฤษภาคม 2561
ตามห้องสอบที่ระบุ
จึงประกาศมาเพื่อทราบ และดาเนินการตามประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา

ห้องสอบ

แก้วกัลยา ชั้น 2 อาคาร
การศึกษาพิเศษ
การพัฒนาหลักสูตรและ โกเมน ชั้น 3 อาคาร
การเรียนการสอน
บัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการ
บ 304 ชั้น 3 อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย
เทคโนโลยีวิศวกรรม
สานักงานสาขาวิชา ชั้น
1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

การทดสอบ
(26 พฤษภาคม 2561)
ข้อเขียน สัมภาษณ์
09.0010.30 น.
10.30 น. เป็นต้นไป














หมายเหตุ
ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ตามหลักสูตรและสาขาวิชาดังนี้
1. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1) สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และ
2) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 1) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค และ 2) สาขาวิชาวิจัย
และประเมินผลการศึกษา
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1) สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และ 2) สาขาวิชาฟิสิกส์
3) สาขาวิชาสุขภาพและความงาม และ 4) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา
6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ประกาศขยายการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา 1/2561
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ระดับ
ปริญญาเอก

หลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปริญญาโท

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจและการจัดการ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

กิจกรรม
สิ้นสุดการขยายรับนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ
การทดสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา
การรายงานตัวนักศึกษา/ปฐมนิเทศนักศึกษา
เริ่มการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2561

สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
วิทยาศาสตรศึกษา
ฟิสิกส์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีฯ
สุขภาพและความงาม
การจัดการ
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
การบริหารการพัฒนาท้องถิ่น

กาหนดการ
24 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน 2561
2 กรกฎาคม 2561
7 กรกฎาคม 2561
14 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร 045-352097/081-9677080
หมายเหตุ: สาขาวิชาที่มีการขยายการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 1/2561
ให้ใช้ตารางกาหนดการการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบตามตารางข้างต้นนี้

ปริญญาโท สาขาการจัดการ
รายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 1/2561
ที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล
1 6,180,007 นางมลิวรรณ วูดส
2 6,180,023 นางสาวอติพร ลิพันธ
3 6,180,026 นางสาวเยาวเรศ นอมกลาง
4 6,180,056 นายเลิศสะหงา สะหงวนวง
5 6,180,057 นายมะหานะคอน สะหงวนวง
6 6,180,060 นางสาวศรีสกุล บุญราศรี
7 6,180,093 นายเตชินท ยาดี
8 6,180,094 นายวิศิษฏ ยาพรหม
9 6,180,095 นางสาวรมณี มุทุวงศ
10 6,180,098 นางสาวรุงทิวา บุญเนตร
11 6,180,099 นางสาวนิตยาพร วงคพุฒ
12 6,180,105 นายณัฐวิธวัณย แหวนหลอ
13 6,180,133 นางสาวอารยา พิมพรรณธาดา
14 6,180,148 นางสาวรัตติยากร ภูมิลักษณ
15 6,180,176 นายอุตัมซิงห จาวาลา
16 6,180,178 นางสาวศศิวิมล สรอยคํา
17 6,180,198 นางผองมณี พิทักสันติ
18 6,180,202 นายธวัชชัย กลางนา
19 6,180,217 นางสาวนริสรา ลาลี
20 6,180,222 นางสาววัชราภรณ บุญมาเรือง
21 6,180,225 นางสาวสุมิตรา สายแวว
22 6,180,230 นายกฤชฐนัทพน ธนินทธาดาภรณ
23 6,180,234 น.ต.พิศิษฐ ดาสะอาด

สอบ วันเสารที่ 26 พ.ค. 2561
เวลา 09.00-10.30 น. สอบขอเขียน
เวลา 10.30-12.00 น. สอบสัมภาษณ
หองสอบ บ.304 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
รายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 1/2561
เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล
ที่
สอบวันเสารที่ 26 พ.ค. 2561
1 6,180,016 นางสาวเสาวณีย บุญเลิศ
เวลา 09.30-10.30 น. สอบขอเขียน
2 6,180,063 นายกิตติคุณ บุญแสง
เวลา 13.00 เปนตนไป สอบสัมภาษณ
3 6,180,243 นายสุวัฒน สุวรรณกูฏ
หอง สํานักงานสาขาวิชา ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
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ปริญญาโท สาขาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
รายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 1/2561
ที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล
สอบวันเสารที่ 26 พ.ค. 2561
1 6,180,003 นางสาวกัลชนา มุงนากลาง
เวลา 09.00-10.30 น. สอบขอเขียน หองโกเมน
2 6,180,004 นางสาวอารณีย สําเภา
ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
3 6,180,006 นายประทุมพร ยอดทรัพย
เวลา 15.00 น.เปนตนไป สอบสัมภาษณ หอง สํานักงาน
4 6,180,013 นางสาวปยะวรรณ จันสมัคร
สาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรการเรียนและการสอน
5 6,180,014 นางสาวณภัทรวรัญญ โสภาน
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
6 6,180,018 นางสาวสิริรัตน โสภิตะชา
7 6,180,019 นายณัฐพัฒน คําถาวร
8 6,180,020 นางสาวพรรษศิรินทร สงวนสิน
9 6,180,027 นายถนัดกิจ บุตรวงค
10 6,180,029 นางสาววิลาสินี จันทรวัติ
11 6,180,030 นางสาวพรพรรณ ลัทธิมนต
12 6,180,032 นายกิตติวุฒิ ไกรษร
13 6,180,035 นางสาวอรปรียา ดวงมะณี
14 6,180,037 นางสาวกมลชนก แกวชื่นชัย
15 6,180,045 นายปธานิน พลพวก
16 6,180,046 นางสาวพชิราภร สุวรรณกูฏ
17 6,180,050 นางสาวผกามาศ เรืองจรัส
18 6,180,052 นางเตือนใจ แหวนแกว
19 6,180,053 นางสาวพิไลวรรณ นาจาน
20 6,180,054 นางสาวนิตภาพร สิมนาม
21 6,180,055 นางสาวพณิดา ละคําภา
22 6,180,061 นางสาวพรทิวา พูลพล
23 6,180,064 นางสาวอารีรัตน บุตรดี
24 6,180,067 นางสาวขนิษฐา แซตั๊น
25 6,180,068 นางสาวรัตนา เอโถบุตร
26 6,180,072 นางสาวจินดารัตน ออนทรวง
27 6,180,073 นายพีระพงศ สอนทอง
28 6,180,074 นางสาวสุธิดา ดวงจําปา
29 6,180,075 นางสาวรัตนาพร อินทรขาว

ปริญญาโท สาขาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ตอ)
30 6,180,076 นางสาวธิดารัตน สายแวว
31 6,180,077 นางสาวสุภาวดี เขียวสะอาด
32 6,180,079 นางศิริพร ใจงาม
33 6,180,080 นางสาวจันทรเพ็ญ นันทะบุตร
34 6,180,085 นายชัยวัฒน พนาจันทร
35 6,180,090 นายธรากร สอนวงค
36 6,180,108 นางสาวณัฐชญา อมรฤทธิ์
37 6,180,110 นายกฤษณะ เดชะคําภู
38 6,180,114 นายกิตติวัฒน บุญประสาน
39 6,180,115 นางสาวปภาวรินทร ผลจันทร
40 6,180,118 นางสาวจิดาภา เลาหวนิช
41 6,180,121 นางสาวพิมพิชา เอกพันธ
42 6,180,129 นางสาวเกศรินทร บรรทะโก
43 6,180,131 นางสาวเพียงดาว โรจนจีรา
44 6,180,137 นางสาวศุภกาญจน ศรีโสดา
45 6,180,139 นายอนุสรณ มะนุโย
46 6,180,140 นางสาวรมยรัมภา นิลพงษ
47 6,180,141 นางสาวชื่นนภา พรอราม
48 6,180,142 นายวุฒิชัย จารุตัน
49 6,180,149 นางสาวณัฐวดี สาธร
50 6,180,151 นางสาวทิพยรัตน เกิดมงคล
51 6,180,152 นายชยุตม เสนาเทพ
52 6,180,166 นางสาวทัตชา อินทรสด
53 6,180,169 นางสาวปภัสสรณ ไวจันทร
54 6,180,177 นางสาวปริชญา พลศรี
55 6,180,186 นายคุณากร เยาวนารถ
56 6,180,187 นางสาวอนุสรา เอโทบุตร
57 6,180,188 นางสาวศิวภัทร สงศรี
58 6,180,189 นายเทียนชัย งามหลาย
59 6,180,192 นางสาวไพลิน ศิริมา
60 6,180,193 นางสาวอัจฉราภรณ ธิษาไชย
61 6,180,195 นางสาวอัจฉราภรณ ทาสะอาด

สอบวันเสารที่ 26 พ.ค. 2561
เวลา 09.00-10.30 น. สอบขอเขียน หองโกเมน
ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
เวลา 15.00 น.เปนตนไป สอบสัมภาษณ หอง สํานักงาน
สาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรการเรียนและการสอน
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ตอ)
62 6,180,199 นางพัทธนันท สังฆวัตร
63 6,180,204 นายพอนไซ นันทะลังสี
64 6,180,206 นางกันยารัตน ภักตะภา
65 6,180,207 วาที่ ร.ต.หญิงอธิสนันท โรจน
66 6,180,209 นางสาวประภัสรา ไชยปญญา
67 6,180,211 นางสาวกรรณิการ จันทรอุไร
68 6,180,223 นางสาวอัญธิกา วงคชาชม
69 6,180,229 นางสาวจิตรลดา สมพร
70 6,180,232 นายวรพงศ ปรัสพันธ
71 6,180,236 นางสาวทิฆัมพร ศิริบูรณ
72 6,180,241 นางสาวศุภนันท ชมชิด
73 6,180,242 นางสาวธัญลักษณ พรมจรรย
74 6,180,244 นางสุภนิตย บุตรกาล
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สอบวันเสารที่ 26 พ.ค. 2561
เวลา 09.00-10.30 น. สอบขอเขียน หองโกเมน
ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
เวลา 15.00 น.เปนตนไป สอบสัมภาษณ หอง สํานักงาน
สาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรการเรียนและการสอน
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
รายชื่อผูเขาสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 1/2561
ที่ เลขที่สอบ ชื่อ-สกุล
1 6,180,002 นางสาวพวงเพชร โชคทรัพยทวี
2 6,180,005 นางสาวพิชญา สุระพิน
3 6,180,009 นายเอนกพล กิ่งวิชิต
4 6,180,010 นางสาวธัญณิชา สุขวงค
5 6,180,011 นายพระอนุวัฒน พันธมาลี
6 6,180,012 นางนวลลักษณ นาสมตรึก
7 6,180,017 นางสาวชุดาพร แววแกว
8 6,180,021 นายจิระวัฒน ศรีสุข
9 6,180,022 นางสาวพเยาว แกวตา
10 6,180,024 นายมงคลสวัสดิ์ วงคเขียว
11 6,180,025 นางสาวอารีรัตน ทาสีคํา
12 6,180,028 นางอรวรรณ แกวดวงงาม
13 6,180,031 นางสาวสุวภัทร มโนสุขศาสตร
14 6,180,033 นางสาวพรธิดา สิงหสวัสดิ์
15 6,180,034 นายเนติศักดิ์ มานะพิมพ
16 6,180,036 นายกตัญู สายธนู
17 6,180,038 นายภูริณัฐ ใจภักดี
18 6,180,040 นางสาวชุติมา วาปทะ
19 6,180,041 นายวีระชาติ ไชยชาญ
20 6,180,042 นายพิบูล ชวนชม
21 6,180,043 นางสาวสุพรรษา แสงจันทรนวล
22 6,180,044 นางสาวระพีพรรณ สังคะรินทร
23 6,180,047 นายพิชญาพงศ พันธจันทร
24 6,180,048 นายกฤษฎ บุตนิตย
25 6,180,049 นายกันตพล คําลือ
26 6,180,051 นายอภิวัช บุระคํา
27 6,180,058 นายเจษฎากร ศรแผลง
28 6,180,066 พระณัฐพงศ คงเพชร
29 6,180,069 นางสาวชนนี โสมกําสด
30 6,180,070 นางสาวนงรัก บุญเสริฐ
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31 6,180,071 นายชาญชัย ไชยคํา
32 6,180,082 นางสาวดารกา บุญกาญจน
33 6,180,083 นายศรีถา ชูชื่น
34 6,180,084 นางสาวพัชรียา ผาดไธสง
35 6,180,086 นางสาวมธุรส ผุดผอง
36 6,180,087 นายธีรกุล พงษจงมิตร
37 6,180,091 นายเสฎฐวิทย จันทรกอง
38 6,180,096 นายกฤษฎา บัวดก
39 6,180,101 นางสาวอรทัย กันทะมา
40 6,180,102 นายสถาพร ทิมา
41 6,180,103 นายวินัย สินสิมหา
42 6,180,104 นางสาวนพมาศ โสบุญ
43 6,180,107 นายจักรินทร อินทรชํานาญ
44 6,180,109 นางสาวดลหทัย จําปาโท
45 6,180,111 นางสาวศุภรัตน เดชะคําภู
46 6,180,113 นางสาวนภัสนันท ศรีภิรมย
47 6,180,116 พระศรเพชร มีนาลาวง
48 6,180,117 วาที่รอยตรีหญิงอัญชลี วงษขันธ
49 6,180,120 นางสาวธิดารัตน อินทรหา
50 6,180,123 นางพิมพิตา โทบุดดี
51 6,180,126 นางสาวโชติกา สิทธิโสม
52 6,180,127 นายเอกพิพรรธน กิ่งจันทร
53 6,180,130 นายพาชร บุตรโท
54 6,180,134 นายศิวกานต มุสิกสาร
55 6,180,138 นายวนาศักดิ์ คุณมี
56 6,180,143 นายกิตติมิตร โสภาพ
57 6,180,144 นางสาวจิราพร โชติพานิช
58 6,180,145 นางสาวจิราภรณ ชนะดวงใจ
59 6,180,147 นายพิพัฒนพล แกวใส
60 6,180,153 นายนายจัตตุพงศ สุราโพธิ์
61 6,180,154 นางสาวรัตนา กลุมแกว
62 6,180,156 นางสาวดวงใจ ดากรุง
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63 6,180,157 นางสาวทุติยา แสนทวีสุข
64 6,180,161 นางสาวทรรณพร บุญศรี
65 6,180,162 นายศุภพรชัย ทัดทาน
66 6,180,163 นายภาณุวัฒน ปนหอม
67 6,180,170 นางสาวเจนจิฬา ภูรักษา
68 6,180,171 นางสาวนุชจิตรา ชาติดี
69 6,180,172 นางสาวสุจิตรา ตอนคําสนธิ์
70 6,180,174 นายเจษฎา พันธพิบูลย
71 6,180,175 นายกิตติศักดิ์ บุญยัง
72 6,180,180 นายรัฏฐาธิป บรรเทา
73 6,180,181 นายราชันย บุญหลา
74 6,180,182 นายธีรศักดิ์ สารสมัคร
75 6,180,184 นางสาวจิตษสุดา สามารถ
76 6,180,190 นายจักรพงษ ตระการไทย
77 6,180,191 นางสาวไพลิน พานิชเจริญ
78 6,180,194 นางสาวมนัสวาท จันทร
79 6,180,200 นายนราศักดิ์ ตาธุวัน
80 6,180,208 นายสันติสุข แกวศิริ
81 6,180,210 นายเฉลิมพล เถาวโท
82 6,180,212 นางสาวกฤษณา พาสวาง
83 6,180,213 นางสาวกมลพร ฝาชัยภูมิ
84 6,180,214 นายปริญญา พายุบุตร
85 6,180,215 นายมูหามะซูบีดี สอมอนิอามะ
86 6,180,216 นางสาวสุพรรณรดี ศรีปตเนตร
87 6,180,218 นายสุกฤษดิ์ สุขยานุดิษฐ
88 6,180,219 นางสาวศิรินยา ใจทอง
89 6,180,220 นางสาวจุฑาธาร ไชยวัฒกุลกิจ
90 6,180,221 นายวันเฉลิม พงษา
91 6,180,226 นางสาววิลาวัลย อภิบาล
92 6,180,227 นายสมพร ผัดแกว
93 6,180,228 นางปภาวรินท สุวรรณเจริญ
94 6,180,233 นายวรรณสิงห ค่ําคูณ

สอบวันเสารที่ 26 พ.ค.2561
เวลา 09.00-10.30 น. สอบขอเขียน หองแกวกัลยา ชั้น 3
อาคารการศึกษาพิเศษ
เวลา 13.00 น.เปนตนไป สอบสัมภาษณ
หอง พ.306,307,308 ชั้น 3 อาคารการศึกษาพิเศษ

ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา (ตอ)
95 6,180,235 วาที่รอยตรีปริวัฒน จันทรสมุด
96 6,180,237 นายณัฐฐินันท โคตะสิน
97 6,180,239 นางสาวสุภาวรรณ จันทะบุตร
98 6,180,247 วาที่ ร.ต.ยุทธพล อุพรม
99 6,180,250 นางสุรีรัตน รอดพน
100 6,180,251 นางสาวปทมาพร บุญศรี
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