ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผูสอบผานการคัดเลือกและมีสิทธิเ์ ขาศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และไดดําเนินการสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณบุคคลเพื่อเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ ไดดําเนินการประเมินผลการสอบเปนที่เรียบรอยแลว
จึงประกาศรายชื่อผูส อบผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
จํานวน 1 หลักสูตร มีผสู อบผานการคัดเลือก จํานวน 180 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. บัญชีรายชื่อผูสอบผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบทายประกาศ ก
2. กําหนดการรายงานตัวและการปฐมนิเทศ ในวันเสารที่ 9 มิถุนายน 2561 ตั้งแตเวลา
08.30 -12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 2 หากไมมารายงานตัวในวันดังกลาว
ถือวาสละสิทธิ์
3. การรายงานตัว ใหผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ผูมีสิท ธิ์เ ขาศึก ษา กรอกขอมูล ใบรายงานตัว และติดรูป ถายในใบรายงานตัวแลวใหแนบ
เอกสารและหลักฐานการรายงานตัวตามเอกสารแนบทายประกาศ ข
3.2 การชําระเงิน ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมแรก
เขาศึกษา ตามเอกสารแนบทายประกาศ ค
ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตองรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา ชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา และคาธรรมเนียมแรกเขาศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดในประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(รองศาสตราจารยสิทธิชัย บุษหมั่น)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๒

แนบทายประกาศ ก
บัญชีรายชือ่ ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจําปการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
…………………………………………………..
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ – สกุล
นายรัชนัย นามทองจันทร
นางสาวศศิภา โคตะมะ
นางสาววศิมน นันทะแสน
นางสาวจารุวรรณ โพธิ์สาจันทร
นางสาวกุลธิดา ภูผายาง
นางสาวกนกกร บริบูรณ
นายกฤตสรรพ มณีภาค
นางสาวธนัฏฐา ศราวรณ
นายวัชรพล รวมธรรม
นางสาวยุพาพิน สิงหสุวรรณ
นางสาวยุภาวดี นุนปนปกษ
นางสาวนฤมล คลังพระศรี
นางสาวสุนันทา ชินรัตน
นางวิภาดา สวัสดิ์ภูมิ
นางสาวอลิสา เล็กวานิชย
นางสาวสุพัตรารัตนประเสริฐ
นายภัทราณุพิชญ คงปญญา
นางสาววารุณี สายจันทร
นางสาวภัทราพร ปตตาเนย
นายจุฑาวัชร หลานวงษ
นางสาวพัชรี กันหาโนน
นางสาวยุพา ภูนาใบ
นายจีรพนธ จันทะโสตถิ์
นางสาวพลอย พิมพศรี
นางสาวกรรณิกา ทุมสะกะ
นางสาวอรนิชา คะอังกุ
นางกมลทิพย สีหาปญญา
นางสาวจันทรจิรา ยุบลเลิศ
นางสาวกาญจนา ชัยมุงคุณ
นางสาวสมศรี กมลอิง

ลําดับที่

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

ชื่อ – สกุล
นางสาวปยธิดา คําพันธุ
นางสาวกัญญาภัค ศรีวรรณะ
นางสาววันวิสาข ราชมูล
นางสาวการะเกด ทองแข
นางปดิวรดา บุญตาแสง
นายภูชิต พลเยี่ยม
นายยุทธนา พันธุลา
นายธงชัย สัมฤทธิ์รินทร
นายภัทรเดช วงศวานฤดี
นายภานุพงษ หอมกลิ่น
นางสาวกนกรัชต มหาโคตร
นางสาวสุจิรา แถวโนนงิ้ว
นางสาวสุชาวดี หงษา
นางสาวศิริณฐกาญน มีบุญ
นางสาวนัทธมน บุญลือ
นางสาวมะลิสีลาดเลา
นางสาวอภิญญา จันทวฤทธิ์
นางปทิตตา สรอยคําหลา
นางสาวดวงกมล กุลทะโสม
นางสาวชุลีพร บุตรพรม
นางสาวขัตติยา ดวงศรี
นางสาวแพรพลอย พวงศรี
นางสาวชนุติกานต มาสกุล
นางสาวจรัสโฉม ไชยรัตน
นายสรายุทธ ลานพลแสน
นางสาวธาดารัตน วงผักเบี้ย
นางสาวกัลยาภรณ ศรีชัยแสง
นางสาวฐิติมา ธาตุดี
นางจิรัสย แสนคําภา
นางสาวเมธาพร ประทุมมัง

๓
ลําดับที่

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
23
84
85
86
87
88
89
90

ชื่อ – สกุล
นางสาวพรฤทัย เกิดทอง
นางสาวปวีณนุช ศรีจํานงค
นางสาวพัสดี บัวจูม
นางสาวศิริพร บุรานันท
นายศรัณย ศรีภูมิ
นางสาวประภาวรรณ ประวันทา
นายไชยพัฒน ตะวัน
นายอัครพนธ อุทิศพงษ
นางสาวอรยา วารีวิไลธรรม
นางสาวอรนรี ไพจิตรโยธี
นางสาวกิตติวรรณ คนไว
นางสาวเบญจมาศ เหลาเคน
นายนิรันดร ศรีโคตร
นางสุกัญญาทารส
นางสาวสัณหจุฑา สัญพึ่ง
นางสาวธนพร ดงอามาตย9
นางสาวรุจจิเรศ ทองเกลี้ยง
นางสาวณัฐพร พิกุลศรี
นางสาวรวิวรรณ กองสอน
นางสาวมณีรัตน ระถี
นางสาวพนมพร ทองพรม
นางสาวณัฎฐณิชา วงศบุตร
นายณัฏฐธยาณ ลาสนธิ
นางสาวปยะนุช ภูลายดอก
นายคมกฤษ จันทรเพ็ญมงคล
นางสาวอรอุมา ภูแลศรี
นางสาวชยาภรณ อุปเสน
นางสาวพิมพณดา พลลาภ
นายภูวเดช โพธิสาขา
นางสาวพิมพนิภา ปะวะสาร

ลําดับที่

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

ชื่อ – สกุล
นางสาวจิรัฐติกาล อินทมนต
นางสาวศิรภัสสร ออนนอม
นางสาวภัทรสุดา ไชยวัฒนนันทน
นางสาวสุนิตรา ที่รัก
นางชนิศา แสงกลา
นางสาววรวลัญช วรเกษมพิพัฒน
นายวิทยพล ทิณรัตน
นางสาวศกลวรรณ เสนามาตย
นายศุภกิตติ์ ทวีโชติ
นางสาวธนาพร วายประโคน
นางสาวศศิธร พวงศรี
นายรัฐพล ศิริภูมิ
นางสาวจุฑามาศ พันธุสะอาด
นางสาวเบญจวรรณ ปดตาทะสา
นางสาวจันทรามาศ รัตนศิริไพบูลย
นางสาวขนิษฐา พิมพภูคํา
นางสาวจิรวดี พลขันธ
นางสาวเสาวลักษณ โคตรชาดา
นางสาวกวีภศาสุบิน
นางสาวสุธิพรรณ ไพรอุตม
นางสาวอัจฉราพร จันทะรัง
วาที่ร.ต. หญิง สายขวัญ บุตรนาแพง
นางสาวศิเรมอร ธรรมพิชัย
นางณิชาภา ทองนอก
นางสาวสุกัญญา บุญวิลัย
นางสาวอมรรัตน พันธนา
นายพเนตร เบาราญ
นางสาวพรวิภา ชายทวีป
นางสาวมะลิวัลย จันทรเพ็ญ
นายปรินธร นนสีลาด

๔
ลําดับที่

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

ชื่อ – สกุล
นางสาวพีรญา สรอยขุนทด
นางสาวกัญญา ไชยโคตร
นางสุธนา จุฑางกูร
นางสาวจรรยาภรณ บัวผาง
นางสาวศมนวรรณ จันโท
นางสาวกิรณา ศรีอาภรณ
นายศุภชัย ชูรัตน
นางสาวรัตติยา ศรีเสน
นางสาวเฉลิมพร อัคติ
นางสาวนริศรา นินทะราช
นางสาวจิรฌาญา แสนพินิจ
นางสาวณัฐวรรณ เรือนวงศ
นางสาวศรัทธาไทย ศรีสังข
นางสาวรัฐนันทพุทไธวัฒน
นางสาววิภาวดี พรมมินทร
นายสมศักดิ์ สาวิกัน
นายปญจมาศ นารีนุช
นางสาวจินดารัตน สวาสดิ์พงษ
นายธนวัฒน วงภูดร
นางสาวกรรณิการ วงคอุคะ
นายณรงคชัย ยุระตา
นางสาวกรรณิกา อุระภูมิ
นางสาววิไลวรรณชิณสงคราม
นางสาวชนิญญา ประมายัง
นางสาวจันทรจิรา มหาพันธ
นางสาวอุไรวรรณ ไชยนา
นางสาวศิริกาญจน มะธิปไข
นายพนัส เบาราญ
นางสาวชนิดา หอมไกล
นางสาววรรณภา แสนประกอบ

ลําดับที่

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

ชื่อ – สกุล
นายศรายุทธ อรุณแยม
นางสาวชลลดา ไพราม
นางสาวกานตธีรา เถินภูวิไล
นางสาวพรสวรรค ภิรมยรักษ
นางสาวกฤติยา สิงหปอง
นางสาวไอริณ ฤทธิ์ไธสง
นางสาวสุมาลี ภาวโคตร
นายศิรวุฒิ เชิงหอม
นางสาวนัทฎิยา สุวรรณกูฎ
นางสาวพิมประภา ตะโน
นางสาวจุฑาภรณ ทิพโชติ
นางสาวมานิกา วังคะวิง
นางดวงนภา บุตรกุล
นางสาวดาริกา จันทะแพน
นางสาวอลิษา ซุงจารย
วาที่รอยตรีเรวัต สัตยฌุชนม
นางสาวสุพัฒตา นุประสิทธิ์
วาที่รอยตรีกริชภัฎช จันทะมูล
นายฐาปกรณ ไชยศรี
นายเอกรัตน มัธยมนันท
นายณัฐพงษ ดวงอาสงฆ
นางสาวรัชฎาภรณ ศรีเคลือบ
นางสาววรดา พรายทอง
นางสาวเพียงเพ็ญ ศรีวิเศษ
นางชลลดา จันทศิลป
นางสาวอลิษา ลอมไธสง
นางสาว ไอลดา มุงคุณ
นายภานุวัฒน เหลาพิเดช
นางสาวประภัสสร ทะเรรัมย
นายเมธี แกววรรณจักร

๕
ลําดับสํารอง
ลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อ – สกุล
นางสาวปรียาภรณ จันทรดี
นางสาวคนึงนิจ บุญนอย
นางสาวจันทวรรณ พรมสิงห
นางสาวอรทัย ทับทมาตร
นางสาวทวีทรัพย วิลาวัน
นายวสันต ประเสริฐแทน
นางวิลาสินี สวาศรี
นางสาวพิมพภาดา สีสง
นางสาววชิราภรณ อินทะสอน
นางสาวศิรินทรา อินยา
นายมนัสศักดิ์ จันประดับ
นายสุขวิชญนันตะบุตร
นางสาวสรัญญา ภักดีราช
นางสาววงษวรรณ สันประภา
นางสาวอภิญญา แสงเดือน
นายอดิชาต สีพล
นางสาวขวัญดาว อินทะจักร
นางสาววาสนา ไพรอุตม
นางสาวสุคนทิพย วิเวกวินย
นางสาวทัศนีย เตชะแกว
นางสาวจิราภรณ เชิงหอม

ลําดับที่

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ชื่อ – สกุล
นางสาวพัชรี ออนตา
นางสาวณัจฉรีย วิโรพรหม
นางสาวปภัสรา ประโมทะโก
นางสาวอิงกานต ประวรรณะ
นางสาวเกษศิรินทร ดวงสอนแสง
นายภาณุวัตร สุขันธ
นางสาวสุวดี นุนสีดา
นางสาวสุภาวดี เอมสมบูรณ
นางสาวนิรมล วุฒิพันธ
นายบุญโชค นาทองหลอ
นางสาวมุนินทร มณีขัติย
นางสาวรุจิษยา ดุจจานุทัศน
นายณัฐพงษ อุปทุม
นางสาวจิราภรณ นามณี
นางสาวปรียาภรณ แวนศิลา
นางสุภิชากั้ววิจารย
นายสุริยันต แสงปญญา
นางสาวนภาพร สุขสุวรรณ
นางปทมพร ศิลสัตย
นางสาวนิสารัตน ภูตะวัง

หมายเหตุ
1. ผูไดลําดับสํารอง สามารถตรวจสอบขอมูลผูส ละสิทธิ์ และยืนยันสิทธิ์การรายงานตัว
เขาศึกษา ที่บัณฑิตวิทยาลัย ระหวางวันที่ 9 – 12 มิถุนายน 2561
2. สําหรับผูที่ไมผานเกณฑการคัดเลือก หากมีความประสงคทจี่ ะเขาศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท (แผนวิชาชีพครู) ใหยื่นความจํานงที่บัณฑิตวิทยาลัย ระหวางวันที่ 9 – 12
มิถุนายน 2561

๖

เอกสารแนบทายประกาศ ข
เอกสารและหลักฐานการรายงานตัว
…………………………………………………..
ผูมสี ิทธิ์เขาศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กรอกรายละเอียดแบบรายงานตัวดวย
ตนเอง ตามแบบฟอรมใบรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา (ดาวนโหลดไดที่ http://gs.rmu.ac.th) พรอมแนบหลักฐาน
ดังนี้
1. สําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อยางใดอยางหนึ่ง จํานวน 1 ฉบับ
2. รูปถาย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป พรอมทั้งเขียน ชื่อ – สกุล ดานหลังรูปถายดวยเพื่อใชติด
ใบรายงานตัว และทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) จํานวน 2 แผน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4. สําเนาใบทะเบียนสมรส (เฉพาะนักศึกษาหญิง) กรณีที่ ชื่อ –สกุล ไมตองตามหลักฐาน
การศึกษา จํานวน 2 แผน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
5. สําเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ จํานวน 2 แผน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
6. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จํานวน 2 แผน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
7. สําเนาสัญญาจางในการปฏิบัติการสอน กรณีมีสมุดประจําตัวครูที่เปนปจจุบันยังไมมีการ
จําหนายออกใหแนบสําเนามาดวย
8. สําเนาหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา
9. หนังสืออนุญาตจากผูบ ังคับบัญชาใหศึกษาตอ

๗

รหัสนักศึกษา (เฉพาะ จนท.ทะเบียนเทานั้น)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ใบรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561


รูปแบบในเวลาราชการ (ภาคปกติ)



รูปแบบนอกเวลาราชการ (ภาคสมทบ)

(ติดรูป)

ระดับ_____ประกาศนียบัตรบัณฑิต________สาขา_____วิชาชีพครู______________
1. ชื่อ-สกุล เปนภาษาไทย (นาย,นาง,นางสาว) ___________________________________
2. ชื่อ-สกุล เปนภาษาอังกฤษ_______________________ e-mail_______________________
3. เกิดวันที_่ _เดือน_________พ.ศ___เลขประจําตัวประชาชน
แ
4. เพศ_____หมูเลือด____________สัญชาติ______________ศาสนา______________________
5. ความถนัด/ความสามารถพิเศษ (เชน วายน้ํา) _______________________________________
6. ที่อยู บานเลขที_่ _____หมูท_ี่ _บาน/ถนน/ซอย______________ตําบล____________________
อําเภอ__________จังหวัด______________รหัสไปรษณีย_ _______โทรศัพท_______________
7. วุฒิที่ใชเขาศึกษา (ชื่อเต็ม) _____________________________(ชื่อยอ) ___________________
จากสถานศึกษา__________________________________คะแนนเฉลี่ย__________________
ที่ตั้งสถานศึกษา_______ตําบล____________อําเภอ___________จังหวัด_________________
8. สถานที่ทํางาน________________อําเภอ_______จังหวัด__________โทรศัพท______________
ใหกาเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หนาขอความที่เปนจริง
9. ชื่อบิดา_____________นามสกุล________________สถานภาพ ( ) ยังมีชีวิต ( ) ถึงแกกรรม
อาชีพ ( ) 01.รับราชการ ( ) 02.รัฐวิสาหกิจ ( ) 03.พนักงานหนวยงานเอกชน ( ) 04. คาขาย,ธุรกิจสวนตัว
( ) 05.เกษตรกร,การประมง
( ) 06.ไมมีเงินรายได
( ) 07.อื่นๆ_________
รายได ( ) 1. นอยกวา 150,000 บาทตอป ( ) 2. 150,000-300,000 บาทตอป ( ) 3. มากกวา 300,000
บาทตอป
10. ชื่อมารดา______________นามสกุล______________สถานภาพ ( ) ยังมีชีวิต ( ) ถึงแกกรรม
อาชีพ ( ) 01.รับราชการ ( ) 02.รัฐวิสาหกิจ ( ) 03.พนักงานหนวยงานเอกชน ( ) 04.คาขาย,ธุรกิจสวนตัว
( ) 05.เกษตรกร,การประมง
( ) 06.ไมมีเงินรายได ( ) 07.อื่นๆ_______________
รายได ( ) 1. นอยกวา 150,000 บาทตอป ( ) 2. 150,000-300,000 บาทตอป ( ) 3. มากกวา 300,000
บาทตอป
11. สถานภาพของบิดา มารดาในปจจุบัน (ใหกาเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หนาขอความที่เปนจริง)
( ) 01. บิดามารดาอยูดวยกัน
( ) 05. มารดาถึงแกกรรม
( ) 02. บิดามารดาแยกกันอยู
( ) 06. บิดามารดาถึงแกกรรม
( ) 03. บิดามารดาหยารางกัน
( ) 07. บิดาแตงงานใหม
( ) 04. บิดาถึงแกกรรม
( ) 08. มารดาแตงงานใหม
( ) 09. บิดามารดาแตงงานใหม
ขาพเจามีพี่นอ งรวมกันทัง้ สิ้น___คน เปนชาย___คน เปนหญิง.___คน ขาพเจาเปนบุตรคนที่ __
ขาพเจามีพี่นอ งทีก่ ําลังศึกษาอยู_ _____ คน
12. ขอมูลความพิการ ( ) 00. ไมพิการ
( ) 01.ความพิการทางการมองเห็น
( ) 02. ความพิการทางการไดยิน
( ) 03. ความพิการทางรางกาย
(ตอหนาหลัง)

๘
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่ขาพเจากรอกในใบรายงานตัวและหลักฐานที่ใชประกอบการรายงาน
ตัวทั้งหมดถูกตองเปนจริงทุกประการ ขาพเจาไดสําเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติครบถวนตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไวจริง หากมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่นตรวจสอบพบวาหลักฐานและขอความดังกลาวไมถกู ตองหรือ
เปนเท็จ หรือขาพเจาขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ขาพเจายินยอมใหตัดสิทธิ์ใน
การศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา ขาพเจาทราบวามหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ลบขาพเจาออกจากทะเบียนนักศึกษาหรือ
เพิก ถอนปริญ ญาบัตรหรืออนุ ป ริญ ญาบัตรที่ ขาพเจ าไดรั บ แลวในทันที โดยที่ ขาพเจ าไมมี สิท ธิ์เ รี ยกรอ ง
คาเสียหายใดๆ ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและมหาวิทยาลัยอาจดําเนินคดีอาญากับขาพเจาดวย
ขาพเจาไดรบั ทราบและเขาใจในระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยดีแลว
ขาพเจายินยอมปฏิบัติใหถูกตองตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยทั้งที่
กําหนดไวในปจจุบันและที่อาจกําหนดขึ้นภายหลังทุกประการ
พรอมนี้ขาพเจาไดสง เอกสารการรายงานตัวเพื่อเขาเรียนมาดวยแลว คือ
1. สําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ)
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี) (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 2 ฉบับ)
3. สําเนาใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผูสมัครหญิง) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 2 ฉบับ
4. ใบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือใบแสดงผลการเรียน (พรอมรับรองสําเนา ถูกตอง 2 ฉบับ)
5. สําเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ถามี) (พรอมรับรองสําเนา ถูกตอง 2 ฉบับ)
6. สําเนาสัญญาจางในการปฏิบัติการสอน กรณีมสี มุดประจําตัวครูที่เปนปจจุบันยังไมมีการจําหนาย
ออกใหแนบสําเนามาดวย
7. สําเนาหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา
8. หนังสืออนุญาตจากผูบงั คับบัญชาใหศึกษาตอ

ลงชื่อ__________________ผูรายงานตัว
วันที่______เดือน__________พ.ศ._____
สําหรับรายการตรวจสอบ (สําหรับกรรมการ)
ตรวจหลักฐานแลว ปรากฏวา

( ) 01. หลักฐานครบถูกตอง
( ) 02. ยังไมครบ ขาด

1____________________
2____________________
3____________________

ลงชื่อ____________________กรรมการรับรายงานตัว
วันที่___เดือน_____________พ.ศ______

๙

เอกสารแนบทายประกาศ ค
คาธรรมเนียมการศึกษา และคาธรรมเนียมแรกเขาศึกษา
…………………………………………………..

**การชําระเงินคาธรรมเนียมในวันรายงานตัว ประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี*้ *
1. คาธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคสมทบ)
ประเภทนักศึกษา ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร-อาทิตย)
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดรับสมัคร

แผนการศึกษา

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจายภาคเรียนที่ ๑

วิชาชีพครู

15,000

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู

หมายเหตุ * ภาคเรียนสุดทายจายคาธรรมเนียมนอยลง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องการเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

2. คาคูมือหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 500 บาท

