
 

                                            

 

 

                                            

                                              ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์
                               เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  ภาคปกติ  (เพ่ิมเติม) 
                                                    ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 
 
 อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  เรื่อง  การรับสมัครนักศึกษารอบท่ัวไป  ประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๘  ลงวันท่ี  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๘    นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ขอประกาศ  รายชื่อผูส้อบได้ลําดับ
สํารองและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ดังนี ้

 

สําหรับผูส้อบได้ลําดับสํารองและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้มารายงานตัวเข้าศึกษา ระหว่างวันท่ี  ๑๑ – ๑๒  
มิถุนายน ๒๕๕๘  พร้อมชําระค่ารายงานตัวและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ชั้น ๒  ณ อาคารบรรณราชนครินทร ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์  เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. โดยยึดแนวปฏิบัติในการรายงานตัว ดังเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ท้ังนีห้ากผู้มีสิทธิ ์ เข้าศึกษาต่อไม่มารายงานตัว ในวันและเวลาท่ีกําหนดถือว่าสละสิทธิ ์
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร  โฆสิระโยธิน) 
   รักษาราชการแทน 

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ ์   
 



ลําดับ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
1 นางสาว ฉัตรวรินทร์ หอมสมบัติ
2 นางสาว พัชรี จันทร์กุล
3 นางสาว สุวนันท์ พรหมแสง
4 นางสาว จรรยา โพธิสาร
5 นางสาว กรรณิกา นรภาร
6 นางสาว ปัศราภรณ์ คะเนนิล
7 นาย อดิเทพ พลวงศ์ษา
8 นาย สรวุฒิ ภูอ่าว
9 นางสาว จตุพร พงษ์เภา
10 นางสาว ภัชธีญา นาโสก
11 นาย จักรภัทร คําฤาชัย
12 นางสาว ชนิดา พลเยี่ยม

ลําดับ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
1 นางสาว ชไมพร พรมดี
2 นางสาว นัตติมา บุพศิริ
3 นางสาว หัทยา เพียรไธสงค์
4 นางสาว กฤษณา กฤษณานนท์

ลําดับ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
1 นางสาว จริยา สอนสกุล
2 นางสาว จินตนา ปัญญา
3 นางสาว ขวัญฤดี วินไธสง
4 นางสาว วารุณี เข็มพันธ์
5 นาย จักรพรรณ ศรีหาเศษ
6 นางสาว นุชธิดา เถ้าหัวษะ
7 นางสาว อัฑฒ์สรา สุริวรรณ์
8 นางสาว พัชรา สิมหาบุตร
9 นาย อาทิตย์ นาทันคิด
10 นางสาว วิไลวรรณ ผ่านชมภู
11 นางสาว วิไลวรรณ แสงกล้า
12 นาย ไกรวิทย์ ทาระจันทร์

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

สาขาวิชา คณิตศาสตร์

ประกาศรายช่ือผู้สอบได้ลําดับสํารอง (ภาคปกต)ิ   
ประจําปีการศึกษา 2558

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป



ประกาศรายช่ือผู้สอบได้ลําดับสํารอง (ภาคปกต)ิ   
ประจําปีการศึกษา 2558

ลําดับ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ  นามสกุล
1 นาย ภูวนาถ มาตประสงค์
2 นางสาว สมใจ สารธะวงศ์
3 นางสาว อรประภา พิสุทธิ์
4 นางสาว พิมลวรรณ หัดรัดชัย
5 นางสาว ณัฐณิชา ต่างสี
6 นาย ธีระพงษ์ มีลา
7 นางสาว นันทนา มลคลสุภา
8 นางสาว อภิญญาลักษณ์ พลกุล
9 นางสาว ดรุณี โยธการี
10 นางสาว วิไลพร พิกุลพงษ์
11 นางสาว วัชราภรณ์ พิมเสน
12 นางสาว ปรียาพร แก้วฝ่าย
13 นาย อภิวัฒน์ อินธิราช

ลําดับ คํานําหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล
1 นางสาว ศิริพร พาอ่อนตา
2 นางสาว เกวลิน เคนมี
3 นางสาว ณัฐชนก อัศวภูมิ
4 นางสาว น้ําผึ้ง สมรฤทธิ์
5 นางสาว ชิดชนก เหง้าแก้ว
6 นางสาว กรรณิการ์ สังครุฑ
7 นางสาว เกตุทิพย์ เนตรครุฑ
8 นางสาว อักษราภัค เทศารินทร์
9 นางสาว วิภาภรณ์ ไชยมัฌชิม
10 นางสาว เบญจมาศ ศรีโพน
11 นางสาว เสาวลักษณ์ วงศ์ภาคํา
12 นางสาว นุศรา โชติรื่น

สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 

สาขาวิชา ภาษาไทย
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