
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

~อง น กัศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมและส~บสนุนการีกษา 

ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ 

ตามที่ ผ้ชู่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำม นัตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัย่ 

ราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้กับนักศึกษา 

ที ส่ร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยจากการได้รับรางวัลการประกวดนักศึกษาต้นแบบ TO BE NUMBER ONE 

iDoL ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ได้มีโอกาสศีกษาเล่าเรียน 

ในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมและส~บสนุนการศึกษา สิาหรับนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราขภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณ,์และแนวปฏิ~ติที่ชัดเจนถูกต้อง 

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้มอบทุน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัณู~มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย ทุนส่งเสริมและสนับสนุน 

น กัศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗ (๒) ข้อ ๘ (๕) จึงประกาศรายชื่อมี้สิท~รับทุน ดัดงันี้ 

๑. นางสาวภานุมาศ ประเสริฐสังข์ รหัสนักศึกษา ๖๓๔๓๓๓๐๑๐๐๒ นักศีกษาชั้นปีที่ ๒ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ 

๒. นายจักรพงษ์ คงนิล รหัสนักศึกษา ๖๓๔๑๑๐๐๑๐๒๔ น กัศึกษาชัฺ้นปีที่ ๒ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 

ประกาศ ณ ว นัที ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(อาจารย์อัจฦรียา ~ฬฒนสระคู) 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบ~ราซการแทน 

ร กัษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เรื่อง น กัศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ประเภท สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ 

ตามที่ อาจารย์ ดร.เกรียงศัก~ ศรี ศรีสมปัติ 
รองอธิการบดีฝ่ายรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

และพัฒนาคุณภาพองค์กร มี
ความประสงค์มอบทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้กับ 

น กัศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในมห่าวิทยาลัยฯ เพื่อให้การจัดสรร 

ทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณ~และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนถูกต้อง เ เป็นไปตามเจตนารมณ์ และ 

ว ตัถุประสงค์ของการจัดสรร~นทุนสำหรับนักศึกษา 

อาศัยอิานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญฌัูติมหาวิทยาลัยราซภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประกอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ว่าด้วย ทุนส่งเสริมและสนับสนุน 

น กัศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗ (๒) ข้อ ๘ (๕) จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิท~รับทุน ดัดงันี้ 

_ นายสุวิจักษณ์ ปุริสา ่ สนักศึกษา ๖๒๔๑๙๓๐๒๐๑๒ น กัศึกษาชั้นปีที่ ๓ 

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัวกัน 

ประกาศ ณ ว นัที ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(อาจารย์อัจฉรีย ฒนสระคู) 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปฏิ~ติราชการแทน 

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เรื่อง น กัศึกษาที่ได้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ประเภท สร้างชื่อเสยงให้กับมหาวิทยาลัยิ่ 

ฦบับที่ ๓/๒๕๖๕ 

ตามที่ อาจารย์ ดร.เกรียงศัก~ ศรี ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

และพัฒนาคุณภาพองค์กร มีความประสงค์มอบทุนการศีกษาประเภททุนส่งเสริมและส~บสนุนนักศีกษา 

ให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ได้~อกาสศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้การจัดสรร 

ทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์และ 

ว ตัถุประสงค์ของการจัดสรร~นทุนสำหรับนักศึกษา 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มหาวิทยาลัย่ราชภัฏร้อยเอ็ด ประกอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย ทุนส่งเสริมและสนับสนุน 

น กัศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗ (๒) ข้อ ๘ (๕) จึงประกาศรายชื่อมี้สิท~รับทุน ดัดงันี้ 

_ นาย ฒน์ เจริญดี รหัสนักศีกษา ๖๔๔๑๙๓๐๑๐๐๒ น กัศึกษาชั้นปีที่ ๒ 

สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัวกัน 

ประกาศ ณ ว นัที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(อาจารย์อัจฉรีย ฒนสระคู) 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ 
กศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปฏิบ~ราชการแทน 

ร กัษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

เรื่อง น กั~กษาที่ได้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการสกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี 

ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕ 

ตามที รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริ~สังข์ อาจารย์สังกัดคณะครศาสตร์ มี ความ 

<*a ~ 
ประสงค์มอบทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี 

ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้การจัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมและสนับสนุน 

การศึกษา สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์และ 

แนวปฏิบัติที่ซัดเจนถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัติ่ถุประสงค์ของการจัดสรรเงินทุนสิาหรับนักศึกษา 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญณัูติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มหาวิทยาลัย่ราชภัฏร้อยเอ็ด ประกอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย ทุนส่งเสริมและสนับสนุน 

น กัศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗ (๒) ข้อ ๘ (๕) จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิท~รับทุน ดัดงันี้ 

_ นางสาวฐตาภรณ์ ทองเพ็ญ รหัสนักศึกษา ๖๒๔๑๔๐๐๒๐๓๘ ~กศึกษาซั้นปีที่ ๔ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ ว นัที่ ๖ เดือน มิถนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จ 

(อาจารย์อัจฉรียา พ ฒันสระคู) 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปฏิ~ติราชการแทน 

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 


