ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคสมทบ
ประจาปีการศึกษา 2560
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม ได้ ป ระกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เข้ า ศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคสมทบ ประจาปีการศึกษา
2560 ฉบั บ ลงวัน ที่ 20 พฤษภาคม 2560 และได้ดาเนิ นการสอบคัดเลื อก สอบสั มภาษณ์บุค คลเพื่ อ
เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคสมทบ ในวันที่
1–2 กรกฎาคม 2560 นั้น
บัดนี้ การสอบคัดเลื อกและสอบสัมภาษณ์ ได้ดาเนินการประเมินผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ ว
จึ ง ประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กและมี สิ ท ธิ์ เ ข้ า ศึ ก ษา ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคสมทบ จานวน 90 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจาปีการศึกษา 2560 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก
2. กาหนดการรายงานตัวและการปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560
2.1 เวลา 09.00 - 10.00 น. ส่งเอกสารรายงานตัว
2.2 เวลา 10.00 – 12.00 น. เข้าห้องประชุมเพื่อรับการปฐมนิเทศ
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ คณะครุศาสตร์ อาคารศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร
(อาคาร 1) ชั้น 1 หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
3. การรายงานตัว ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปริ้นใบรายงานตัว (หน้า-หลัง) พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในใบรายงานตัวให้ครบ
แล้วให้แนบเอกสารและหลักฐานการรายงานตัวตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ข
3.2 การชาระเงิน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมแรก
เข้าศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ค
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดในประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย

บุษหมั่น)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๒

แนบท้ายประกาศ ก
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ประจาปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
…………………………………………………..
ประเภทนักศึกษา ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
1.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
1.1 สาขาวิชาชีพครู
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นางสาวสร้อยชนก ชาติชาวนา
2
นางสาวริรินดา ปาระวงค์
3
นางสาวกนกพร โพนทอง
4
นางวรุณี แอช
5
นายธนบดี ศรีโคตร
6
นายวุฒิพงศ์ ดวงอาสงฆ์
7
นางสาวชไมพร แก้วมูลมุข
8
นายอลงกรณ์ ทุงจันทร์
9
นายอภิชาติ อรรคฮาตศรี
10 นางสาวอนุสรา ผลสวิง
11 นางสาวกนกนาฏ ฝางแสงงาม
12 นายธนากร ประมายะยัง
13 นายกิตติพงศ์ ไชยมิ่ง
14 นางสาวพนิดา ฉายรักษา
15 นางสาวกุมารี พลไกรสร
16 นางสาวปภัฎชมณ รวงคา
17 นางสาวจุฬาลักษณ์ นาสมใจ
18 นางสาวตริตราภัณฑ์ ศรีรัตนานุกุล
19 นายนรงค์เวช ปะสีระเตนัง
20 นางสาวณัฐชา วงศ์เวียน
21 นางสาวกนกวรรณ คล้ายสุบรรณ์
22 นางสาวกนกวรรณ วันโพนทอง
23 นางสาวศรัทธาไทย ศรีสังข์
24 นางสาวพัชรินทร์ พลกลาง
25 นางวิลาสินี สวาศรี
26 นายศิริวิทย์ ยามรัมย์
27 นายธีรเดช ชัยแก้ว
28 นางสาวทัศนีย์ อาจหาญ
29 นางสาวพิมพ์ณดา พลลาภ
30 นายทวีศักดิ์ สหัสนา

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
นางณัฐปภัสร์ คาวงศ์
นางปฐมาภรณ์ รัตนพร
นายเบญจรงค์ พื้นสะอาด
นายภูมริ ัฐ แต่งประกอบ
นางสาวเพ็ญภัสสร ดาแร่
นางสาวชนนิกานต์ อัศวจิตต์ภักดี
นางสาวศราณี ศรีสาโรง
นางสาวพิไลวรรณ สาธุพันธ์
นางสาววลัยกร บุญยิ่ง
นางสิริการย์ คาตานิตย์
นางสาววันวิสาข์ ราชมูล
นายธีระพล ตะนัยศรี
นางสาวปาณิศา อ่างศิลา
นายหวู่ฉวน ตู้
นางสาวกาญจนา อันทะแสง
นางสาวฐิติมา วงศ์บุตร
นางสาวฉัตริยา พลศรี
นางสาวอรยา ธรรมิภักดิ์
นางภัคจิรา เลิศณรงค์สิน
นางสาวชนากานต์ ร่มศรี
นายณรงค์ศักดิ์ บุตรมาลา
นายเฉลิมราช ชัยเดช
นายศศิพงศ์ พิมพะนิตย์
นางสาวบุษยมาส คล้ายหนองสรวง
นางสาวพัชรา มหาพานต์
นางสาวอลิสา พลขันธ์
นางสาวชุติมา มูลสาระ
นางสาวอรณี ศรีระบุตร
นายพีระศักดิ์ ภูกาสอน
นางสาวณมนตรา คาแหงพล

๓
(ต่อ)
1.1 สาขาวิชาชีพครู
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
61 นางสาวไพรมณี แก้วเป้า
62 นางสาวรัตนาวดี ลาสุวรรณ
63 นางสาวเจษฎ์ศภุ า แสนราช
64 นายพานุ แรกชื่น
65 นางสาวจุไรรัตน์ วรนิตย์
66 นางสาวพรนภา ร่มจันทร์
67 นางสาวดวงรัตน์ จันทรวิไล
68 นางภัทรศยา ใจปันทา
69 นางสาวธิดารัตน์ สุจิตตกุล
70 นายนิติ อัครสาร
71 นายฐาปกรณ์ วงศ์นุกูล
72 นางสาวรัตติยา ดวงแพงมาตร์
73 นายเกรียงศักดิ์ ถิ่นจานงค์
74 นางสาวศิริภรณ์ ไชยอุป
75 นายธีระวัฒน์ คาบุญเกิด
1.2 ลาดับสารอง
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายนฤพงศ์ จานงพิศ
2
นายภวภัทร ดีแนบเนียน
3
นางสาวอินทิรา สุวรรณวรพินิจ
4
นางสาวสุนารี เกตุจังหรีด
5
นางสาวพีรญา สร้อยขุนทด
6
นางสาวปรางค์ทอง พุทธมณีย์
7
นางสาวศิริพร จันดา
8
นางสาวศรัญญา สีชาลี
นางสาวประภาพร รัชพันธ์
9
10 นางสาวนันทวรรณ ศิริภักดิ์

ลำดับที่

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
ลำดับที่

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ – สกุล
นางสาวจิราวรรณ หวังดี
นายอภิชาติ บุปผาทาโน
นางสาวสินใจ พลเยีย่ ม
นายวัชระ สิงห์ทอง
นายภูมิเดชา ศรีไสย
นายสุวิจักขณ์ อรรคพงษ์
นางสาวปภัสสร ชนะอรรถ
ว่าที่ร้อยตรีธนากร ศรีโททุม
นางสาวจิรวรรณ พันชมภู
นางสาวประนอม แสนบุญศิริ
นายธนพล เคนหงส์
นางสาววิรัชฏา พิมพ์เขต
นางสาวธัญวรัตน์ กองสา
นายประจักษ์ ภักดี
นายกล้า ภูดินดง
ชื่อ – สกุล
นางสาวทิพย์สุดา ชินวงษ์
นางสาวสุจติ รา วิจารย์ชัยศรี
นางสาวชไมพร เทาศิริ
นายธาวรัตน์ แก้วพรมภักดี
นางสาวนันทิยา โพธิ์สิงห์
นางสาวรสนันท์ หน่อสีดา
นางสาวอภิญญา อินอุ่นโชติ
นางสาวธัญญาภรณ์ วงษ์ละคร
นางสาวมณฑิรา อาจมูลลา
นายอนุรักษ์ ชาสาโรง

**หมายเหตุ** ผู้ทไี่ ด้ลาดับสารองไม่ต้องมารายงานตัวในวันรายงานตัว บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้มา
รายงานตัวหลังจากผู้ที่สอบได้ไม่มารายงานตัวหรือสละสิทธิ์ สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ http://gs.rmu.ac.th

๔

เอกสารแนบท้ายประกาศ ข
เอกสารและหลักฐานการรายงานตัว
…………………………………………………..
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กรอกรายละเอียดแบบรายงานตัวด้วย
ตนเอง ตามแบบฟอร์มใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา (ดาวน์โหลดได้ที่ http:// gs.rmu.ac.th) พร้อมแนบ
หลักฐาน ดังนี้
1. สาเนาทะเบียนบ้าน หรือสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จานวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 รูป พร้อมทั้งเขียน ชื่อ – สกุล ด้านหลังรูปถ่ายด้วยเพื่อใช้ติด
ใบรายงานตัว และทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
3. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จานวน 2 แผ่น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาใบทะเบียนสมรส (เฉพาะนักศึกษาหญิง) กรณีที่ ชื่อ –สกุล ไม่ต้องตามหลักฐาน
การศึกษา จานวน 2 แผ่น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5. สาเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ จานวน 2 แผ่น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
6. สาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จานวน 2 แผ่น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
7. สาเนาสัญญาจ้างในการปฏิบัติการสอน กรณีมีสมุดประจาตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการ
จาหน่ายออกให้แนบสาเนามาด้วย
8. สาเนาหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา
9. หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ศึกษาต่อ

๕

รหัสนักศึกษา (เฉพาะ จนท.ทะเบียนเท่านั้น)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


รูปแบบในเวลาราชการ (ภาคปกติ)



รูปแบบนอกเวลาราชการ (ภาคสมทบ)

(ติดรูป)

ระดับ_____ประกาศนียบัตรบัณฑิต________สาขา_____วิชาชีพครู______________
1. ชื่อ-สกุล เป็นภาษาไทย (นาย,นาง,นางสาว) ___________________________________
2. ชื่อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ_______________________ e-mail_______________________
3. เกิดวันที่__เดือน_________พ.ศ___เลขประจาตัวประชาชน
แ
4. เพศ_____หมู่เลือด____________สัญชาติ______________ศาสนา______________________
5. ความถนัด/ความสามารถพิเศษ (เช่น ว่ายน้า) _______________________________________
6. ที่อยู่ บ้านเลขที่______หมู่ที่__บ้าน/ถนน/ซอย______________ตาบล____________________
อาเภอ__________จังหวัด______________รหัสไปรษณีย์________โทรศัพท์_______________
7. วุฒิที่ใช้เข้าศึกษา (ชื่อเต็ม) _____________________________(ชื่อย่อ) ___________________
จากสถานศึกษา__________________________________คะแนนเฉลี่ย__________________
ที่ตั้งสถานศึกษา_______ตาบล____________อาเภอ___________จังหวัด_________________
8. สถานที่ทางาน________________อาเภอ_______จังหวัด__________โทรศัพท์______________
ให้กาเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความที่เป็นจริง
9. ชื่อบิดา_____________นามสกุล________________สถานภาพ ( ) ยังมีชีวิต ( ) ถึงแก่กรรม
อาชีพ ( ) 01.รับราชการ ( ) 02.รัฐวิสาหกิจ ( ) 03.พนักงานหน่วยงานเอกชน ( ) 04. ค้าขาย,ธุรกิจส่วนตัว
( ) 05.เกษตรกร,การประมง
( ) 06.ไม่มีเงินรายได้
( ) 07.อื่นๆ_________
รายได้ ( ) 1. น้อยกว่า 150,000 บาทต่อปี ( ) 2. 150,000-300,000 บาทต่อปี ( ) 3. มากกว่า 300,000
บาทต่อปี
10. ชื่อมารดา______________นามสกุล______________สถานภาพ ( ) ยังมีชีวิต ( ) ถึงแก่กรรม
อาชีพ ( ) 01.รับราชการ ( ) 02.รัฐวิสาหกิจ ( ) 03.พนักงานหน่วยงานเอกชน ( ) 04.ค้าขาย,ธุรกิจส่วนตัว
( ) 05.เกษตรกร,การประมง
( ) 06.ไม่มีเงินรายได้ ( ) 07.อื่นๆ_______________
รายได้ ( ) 1. น้อยกว่า 150,000 บาทต่อปี ( ) 2. 150,000-300,000 บาทต่อปี ( ) 3. มากกว่า 300,000
บาทต่อปี
11. สถานภาพของบิดา มารดาในปัจจุบัน (ให้กาเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความที่เป็นจริง)
( ) 01. บิดามารดาอยู่ด้วยกัน
( ) 05. มารดาถึงแก่กรรม
( ) 02. บิดามารดาแยกกันอยู่
( ) 06. บิดามารดาถึงแก่กรรม
( ) 03. บิดามารดาหย่าร้างกัน
( ) 07. บิดาแต่งงานใหม่
( ) 04. บิดาถึงแก่กรรม
( ) 08. มารดาแต่งงานใหม่
( ) 09. บิดามารดาแต่งงานใหม่
ข้าพเจ้ามีพี่น้องรวมกันทั้งสิ้น___คน เป็นชาย___คน เป็นหญิง.___คน ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่ __
ข้าพเจ้ามีพี่น้องที่กาลังศึกษาอยู่______ คน
12. ข้อมูลความพิการ ( ) 00. ไม่พิการ
( ) 01.ความพิการทางการมองเห็น
( ) 02. ความพิการทางการได้ยิน
( ) 03. ความพิการทางร่างกาย
(ต่อหน้าหลัง)

๖
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในใบรายงานตัวและหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงาน
ตัวทั้งหมดถูกต้องเป็นจริงทุกประการ ข้าพเจ้าได้สาเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดไว้จริง หากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นตรวจสอบพบว่าหลักฐานและข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือ
เป็นเท็จ หรือข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ใน
การศึกษาหรือสาเร็จการศึกษา ข้าพเจ้าทราบว่ามหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ลบข้าพเจ้าออกจากทะเบียนนักศึกษาหรือ
เพิ ก ถอนปริ ญ ญาบั ต รหรื อ อนุ ป ริ ญ ญาบั ต รที่ ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ แล้ ว ในทั น ที โดยที่ ข้ า พเจ้ า ไม่ มี สิ ท ธิ์ เ รี ย กร้ อ ง
ค่าเสียหายใดๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยอาจดาเนินคดีอาญากับข้าพเจ้าด้วย
ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยดีแล้ว
ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยทั้งที่
กาหนดไว้ในปัจจุบันและที่อาจกาหนดขึ้นภายหลังทุกประการ
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารการรายงานตัวเพื่อเข้าเรียนมาด้วยแล้ว คือ
1. สาเนาทะเบียนบ้าน หรือ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 2 ฉบับ)
3. สาเนาใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครหญิง) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 2 ฉบับ
4. ใบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือใบแสดงผลการเรียน (พร้อมรับรองสาเนา ถูกต้อง 2 ฉบับ)
5. สาเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ถ้ามี) (พร้อมรับรองสาเนา ถูกต้อง 2 ฉบับ)
6. สาเนาสัญญาจ้างในการปฏิบัติการสอน กรณีมีสมุดประจาตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจาหน่าย
ออกให้แนบสาเนามาด้วย
7. สาเนาหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากคุรุสภา
8. หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ศึกษาต่อ

ลงชื่อ__________________ผู้รายงานตัว
วันที_่ _____เดือน__________พ.ศ._____
สาหรับรายการตรวจสอบ (สาหรับกรรมการ)
ตรวจหลักฐานแล้ว ปรากฏว่า

( ) 01. หลักฐานครบถูกต้อง
( ) 02. ยังไม่ครบ ขาด

1____________________
2____________________
3____________________

ลงชื่อ____________________กรรมการรับรายงานตัว
วันที่___เดือน_____________พ.ศ______

๗

เอกสารแนบท้ายประกาศ ค
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษา
…………………………………………………..

**การชาระเงินค่าธรรมเนียมในวันรายงานตัว ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้**
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคสมทบ)
ประเภทนักศึกษา ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

แผนการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่ายภาคเรียนที่ ๑

วิชาชีพครู

15,000

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีพครู
1.

หมายเหตุ * ภาคเรียนสุดท้ายจ่ายค่าธรรมเนียมน้อยลง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

2. ค่าคู่มือหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 500 บาท

