ปประกาศมหาาวิทยาลัยราชชภัฏมหาสารรคาม
เรื่อง รายชืชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบคั
อ ดเลือกเขข้าศึกษาระดัดับบัณฑิตศึกกษา
ป าภาคเรีรียนที่ 3 ปีการศึ
ประจํ
ก กษา 25560
------------------------------------------------------

ตามที่มหาวิ
ม ทยาลัยราชภั
ย
ฏมหาสสารคาม ได้ด้ประกาศรับนันกศึกษาเข้า ศึกษาระดับบับณฑิตศึกษาา
ประจํ า ภาคเรี
ภ ยนที่ 3 ปี การศึ กษา
ษ 2560 ศู นย์
น มหาวิ ท ยาาลั ยราชภั ฏม หาสารคาม ตั้ งแต่ วั นที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์
ถึง 5 มีนาคม
น ๒๕61 แล้วนั้น จึงขอประกาศราย
ข
ยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคั
อ ดเลือกเข้้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. รายชื่อผูมีม้ ีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาาระดับบัณฑิตศึ
ต กษา แยกตตามสาขาวิชาาและแผนการเรียน
ตามเอกสสารแนบท้าย
2. กําหนดวันสอบ
น
2.1 สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 10
1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 122.00 น.
2.2 สอบสัมภาษษณ์ วันเสาร์ที่ 10 มีนนาคมม 2561 เวลาา 13.00 – 116.00 น.
2.3 สอบภาษาอังกฤษ
ง วันอาทิทิตย์ที่ 11 มีนาคม
น 2561 เวลา 09.000 – 12.00 น.
น
3. ผู้เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจํ
ร าตัวปรระชาชนต่อกรรรมการกํากับการสอบ
ใ
4. ข้อปฏิบัติในการสอบ
4.1 แต่งกายด้วยชุ
ย ดสุภาพเท่านั้น
4.2 ไม่อนุญาตให้ห้เข้าสอบหลังจากเริ่มสอบไไปแล้ว 15 นาที คือหลัง 009.15 น.
4.3 ห้ามนําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิ
ก ดและเอกกสารใดๆ เข้าห้
า องสอบโดยเด็ดขาด
5. สําหรับสาาขาที่ไม่สามาารถเปิดรับ เนืนื่องจากมีจํานวนผู
น ้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่สาขาวิชากําหนดดให้ผู้สมัคร
ดําเนินกาารขอรับเงินค่าสมัครคืนได้ หรือต้องการรจะเปลี่ยนสาาขาวิชาอื่นที่เปิดรับในภาคเเรียนนี้ให้แจ้งความจํานงได้ด้
ที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ ส มั ค รสอบบสามารถติ ด ต่ อ สอบถาม เพิ่ ม เติ ม ที่ สํส า นั ก งานบั ณฑิ
ณ ต วิ ท ยาลัลั ย มหาวิ ท ยาลั
ย ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม อาคารรเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรรษา (อาคารร 15) ชั้น 4 โทรศัพท์ 043-7254438 หรือ
089-81174684
ป
ประกาศ
ณ วัวนที่ 7 มีนาคม
า พ.ศ.25561

(รองศาสตรราจารย์ ดร.สิสิทธิชัย บุษหมั่น)
รักษาราชการแ
ก
แทน
อธิธิการบดีมหาวิวิทยาลัยราชภัภัฏมหาสารคาาม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 3/2560
ประเภทนักศึกษา ภาคสมทบ (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
1. ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
1.1 สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ห้องประชุมสาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (อาคาร 17) ชั้น 2
ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาว ไอลดา เกื้อกูล

2

นาย จีรายุ ภูติโส

3

นางสาว สกุลนุช คำยัง

4

นาย เรืองฤทธิ์ อรรคชัย

5

นางสาว กมลวรรณ เกตุภูงา

6

นางสาว กัญญา แมดเจริญ

7

นาย วัชร ถาบุญกิจ

8

นางสาว ชรินทร์ทิพย์ มณีวงศ์

9

นางสาว รัชนีกร แสงอรุณ

10

นาย จักรกฤษ ภิรมย์

หมายเหตุ

1.2 สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ห้อง 150401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียติ 72 พรรษา (อาคาร15)
ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นาย วัฒนา ไทยโสภา

2

พระ เศรษฐภูมิ แสงกล้า

3

นางสาว มลทิชา หมื่นสีพรม

4

นางสาว ณัฏฐธิดา พรมเพ็ชร์

5

นางสาว เจนจิรา ปาปัดสิม

6

นางสาว ศรัญญา เรืองวิเศษ

7

นางสาว กรรณิกา หนูน้ำคำ

8

นางสาว ศศิธร ศรีวัฒนะ

9

นาย สยามรัฐ นาสมพงษ์

หมายเหตุ

1.3 สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ห้อง 150503 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียติ 72 พรรษา (อาคาร15)
ลำดับที่
1

ชื่อ - สกุล
นาง กิรติการ แดนกาไสย์

หมายเหตุ

ลำดับที่
2

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

นางสาว รวิสรา บูรณะเสน

2. ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)
2.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ -

***ไม่มีข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก***

3. ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม)
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ***ไม่มีข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก***

4. ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
4.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ห้อง ประชุมรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 15
(อาคาร 15)
ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาว จุฬารัตน์ อ่อนสาคร

2

นางสาว ศุภลักษณ์ พุดสี

3

นาย ชัยกฤต โพธิ์รส

4

นาง จันทรา ชัยชนะ

5

ด.ต.ต. ยิ่งสรรค์ นามบุรี

6

นางสาว สุชานาฎ ภูงามเขียว

7

นาย เอกรินทร์ ฉัตรสุวรรณ์

หมายเหตุ

4.2 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ***ไม่มีข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก***

5. ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
5.1 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ห้อง ประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคารฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ชั้น 1 (อาคาร 34)
ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาว นริศรา พานิชปฐม

2

นางสาว ภัคกร สุริโย

3

นาง ลัดดา นาถมทอง

4

นางสาว Nguyen Thi Hai Yen

5

นาง ณัฐรุจา วชิรปัญญาวัฒน์

หมายเหตุ

ลำดับที่
6

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

นาย เชิดชัย วชิรปัญญาวัฒน์

6. ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
6.1 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 6.2 สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ -

***ไม่มีข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก***

***ไม่มีข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก***

7. ระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.)
7.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ห้อง ประชุมรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 15
(อาคาร 15)
ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาว จิรัญญา สนิทวัฒนากุล

2

นาย อนุวัฒน์ ทองแสง

3

นางสาว วิไลวรรณ วะปะแก้ว

หมายเหตุ

7.2 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ห้อง 150902 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียติ 72 พรรษา (อาคาร15)
ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

1

พระครู ปัญญาสิริวิมล เพิ่งคำ

2

นาย ณฐพล น้อยเอี่ยม

3

นาย วีรฉัตร คล้ายแก้ว

หมายเหตุ

1

ใบรายชื่อผู้ทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (RMU-GET)
ทดสอบวันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ห้ อง 26312 ชั้น 3 อาคารศูนย์ ภาษาและคอมพิวเตอร์
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

ชื่อ – สกุล
นางสาวไอลดา เกื้อกูล
นายจีรายุ ภูติโส
นางสาวสกุลนุช คํายัง
นายเรื องฤทธิ์ อรรคชัย
นางสาวกมลวรรณ เกตุภูงา
นางสาวกัญญา แมดเจริ ญ
นายวัชร ถาบุญกิจ
นางสาวชริ นทร์ทิพย์ มณี วงศ์
นางสาวรัชนีกร แสงอรุ ณ
นายจักรกฤษ ภิรมย์
นายวัฒนา ไทยโสภา
พระเศรษฐภูมิ แสงกล้า
นางสาวมลทิชา หมื่นสี พรม
นางสาวณัฏฐธิดา พรมเพ็ชร์
นางสาวเจนจิรา ปาปั ดสิ ม
นางสาวศรัญญา เรื องวิเศษ
นางสาวกรรณิ กา หนูน้ าํ คํา
นางสาวศศิธร ศรี วฒั นะ
นายสยามรัฐ นาสมพงษ์
นางกิรติการ แดนกาไสย์
นางสาวรวิสรา บูรณะเสน
นางสาวจุฬารัตน์ อ่อนสาคร
นางสาวศุภลักษณ์ พุดสี
นายชัยกฤต โพธิ์รส
นางจันทรา ชัยชนะ
ดาบตํารวจยิง่ สรรค์ นามบุรี
นางสาวสุ ชานาฎ ภูงามเขียว

หมายเหตุ

2

ลําดับที่
28
29
30
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

ชื่อ – สกุล
นายเอกริ นทร์ ฉัตรสุ วรรณ์
นางสาวนริ ศรา พานิชปฐม
นางสาวภัคกร สุ ริโย
นางลัดดา นาถมทอง
Miss Nguyen Thi Hai Yen
นางณัฐรุ จา วชิรปัญญาวัฒน์
นายเชิดชัย วชิรปัญญาวัฒน์
นางสาวจิรัญญา สนิทวัฒนากุล
นายอนุวฒั น์ ทองแสง
นางสาววิไลวรรณ วะปะแก้ว
พระครู ปัญญาสิ ริวิมล เพิ่งคํา
นายณฐพล น้อยเอี่ยม
นายวีรฉัตร คล้ายแก้ว
Mr. Khambay Chanthalangsy
Mr. Oudomsone Souliyavong
Mr. Khammouane Philaphonedet
นางสาวพรธนรมณ มัตราช
นายพิเชฐ ศรี หล้า
นายวรเชษฐ์ โทอื้น
พระศรชัย สะสิ กลุ
นายเทิดแผ่นดินทอง ธารชัย
นางสาวณัฐยา ทบแป
นางสาวมัทติกา วิสาคาม
นางสาวยิง่ รัตน์ สระแก้ว
นายชาญเดช หงษ์หอ้ ม
นายวรวุฒิ ชโนทัยกุนทร
นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ยศเฮือง
ดาบตํารวจปรี ชา อันทะลัย
นายธนพล พุทธิดิลก
นางสาวเยาวลักษณ์ เนตรพรหม
นายสัญญา ถี่ถว้ น

หมายเหตุ

