ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง รายชื่อผูส้ อบผ่านการคัดเลือกและมีสทิ ธิเ์ ข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ฉบับลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และได้ดําเนินการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์
บุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นัน้
บัดนี้ การสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ได้ดําเนินการประเมินผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสทิ ธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก
2. กําหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศ วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น.
ณ ห้อง 150410 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร15) หากผูม้ ีชื่อตามประกาศไม่มารายงานตัวและ
ปฐมนิเทศในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
3. การรายงานตัว ให้ผู้มสี ิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 ผูม้ ีสิทธิ์เข้าศึกษา กรอกข้อมูลใบรายงานตัว และติดรูปถ่ายในใบรายงานตัวแล้วให้แนบเอกสารและ
หลักฐานการรายงานตัวตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ข
3.2 ยื่นเอกสารรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและเข้ารับฟังการปฐมนิเทศการศึกษาต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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แนบท้ายประกาศ ก
บัญชีรายชื่อผูส้ อบผ่านการคัดเลือกและมีสทิ ธิเ์ ข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
1. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา ภาคสมทบ
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ - สกุล
นายธนพล
มากแสงสิริ
นางสาวฐาปณิตา
สว่างศรี
นางสาวชัชรีย์
วงษ์ศรีแก้ว
นางสาวสุพรรณี
ศรีโท
ว่าที่ร้อยตรีคุณากร มะหัด
นางอุมาพร
ผาบจันดา
นายวัชรพงษ์
ธงชัย
นางสาวรหัสดาว
ไกรศิริ
นางสาวศุภธิดา
ปสันตา
นางสาวลัดดาวัลย์ ซาซิโย
นางสาวมณันญา
คําแพงศรี
นางสาววรรณิษา
เพ็ญศรี
นายอภิวัฒน์
พรดอนก่อ
นางสาวนิธิดา
นาเสถียร
นายสุชาติ
ใจดี

*สํารอง* จะแจ้งให้ทราบหลังจากมีผู้ไม่มารายงานตัว เรียงตามลําดับ 1-6
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1. นายอภิชาต
ศรีกุตา
2. นายธนวัตร
ศรีภา
3. นายสุพจน์
โฮซิน
เทิงชน
4. นางสาวรสริน
5. นายนาฏกนิษฐ์
ทิศทะษะ
6. นางสาวสุณิสา
วิฤทธิ์ชัย
2. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคสมทบ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1. นางสาวสุรีย์มาศ
สุระพร
2. นางสาวลภัสรดา
แสงอาคะ
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3. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา ภาคสมทบ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1. นางสุภาพร
พรประไพ
2. นายปฏิภาณ
ทองจันทร์ฮาด
3. นางสาวกนกพร
สารมะโน
**หมายเหตุ** ให้นักศึกษาที่มีชื่อมารายงานตัวในภาคเรียนที่ 1/2564

4. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาคสมทบ
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ - สกุล
นางจีรพัส
ปัญจรักษ์
นายอนุรักษ์
แฝงมณี
นางสาวปิยะรัตน์
สงค์จันทร์
นายธนากรณ์
อํามะเหียะ
นางสาวตรีชฎา
พวงศรี
นายศุภนิมิต
พิมพ์ศรี

**หมายเหตุ** ให้นักศึกษาที่มีชื่อในลําดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัวในภาคเรียนที่ 1/2564
ส่วนลําดับที่ 3-6 ให้มารายงานตัวในภาคเรียนที่ 2/2563

5. ระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคสมทบ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1. นางสาวนัฐฒิณา
คําสา
2. นายจันประสิทธิ์
สีพาฤทธิ์
6. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ภาคสมทบ
ลําดับที่
1. นายประดิษฐ์
2. นายเสกสรรค์

ชื่อ - สกุล
นูเล
ป่าไพร

7. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1. นางสาวชัชชษา
จิตทวี
2. นายพงษ์กจิ
โพธิ์งาม
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8. ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ภาคสมทบ
ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1. นางสาวอรัญญา
อุดมเดช
9. ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ
ลําดับที่
1. นายภูวิศ

ชื่อ - สกุล
มานนท์

10. ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ภาคสมทบ
ลําดับที่
1. นายอานันท์

ชื่อ - สกุล
กรมน้อย
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ข
เอกสารและหลักฐานการรายงานตัว
…………………………………………………..
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรอกรายละเอียดแบบรายงานตัวด้วยตนเอง ตาม ใบรายงานตัว
เข้าเป็นนักศึกษา (ดาวน์โหลดได้ที่ http:// gs.rmu.ac.th) พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
1. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง จํานวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป พร้อมทัง้ เขียน ชื่อ – สกุล ด้านหลังรูปถ่ายด้วยเพื่อใช้ติด
ใบรายงานตัว และทําบัตรประจําตัวนักศึกษา
3. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จํานวน 2 แผ่น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. สําเนาใบทะเบียนสมรส (เฉพาะนักศึกษาหญิง) กรณีที่ ชื่อ –สกุล ไม่ต้องตามหลักฐาน
การศึกษา จํานวน 2 แผ่น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
5. สําเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ จํานวน 2 แผ่น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
6. สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จํานวน 2 แผ่น พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
7. ชําระค่าเอกสารการศึกษา 800 บาท
 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
550 บาท
 เล่มวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
200 บาท
 แฟ้มเอกสาร
50 บาท
รวม 800 บาท
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(รหัสนักศึกษา (เฉพาะ จนท.ทะเบียนเท่านั้น)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
ติดรูป
ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2563
 รูปแบบในเวลาราชการ (ภาคปกติ)  รูปแบบนอกเวลาราชการ (ภาคสมทบ)
ระดับ_____________________________สาขา_____________________________
1. ชื่อ-สกุล เป็นภาษาไทย (นาย,นาง,นางสาว) __________________________________
2. ชื่อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ___________________________ e-mail_______________________
3. เกิดวันที่__เดือน_________พ.ศ___เลขประจําตัวประชาชน
4. เพศ_____หมู่เลือด____________สัญชาติ________________ศาสนา______________________________
5. ความถนัด/ความสามารถพิเศษ (เช่น ว่ายน้ํา) _________________________________________________
6. ที่อยู่ บ้านเลขที_่ _____หมู่ท_ี่ ___บ้าน/ถนน/ซอย________________ตําบล__________________________
อําเภอ________________จังหวัด__________________รหัสไปรษณีย์__________โทรศัพท์_____________
7. วุฒิที่ใช้เข้าศึกษา (ชื่อเต็ม) _______________________________________(ชื่อย่อ) __________________
จากสถานศึกษา____________________________________________คะแนนเฉลี่ย__________________
ที่ตั้งสถานศึกษา_____________ตําบล______________อําเภอ_____________จังหวัด_________________
8. สถานที่ทํางาน__________________________อําเภอ_______จังหวัด__________โทรศัพท์______________
ให้กาเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความที่เป็นจริง
9. ชื่อบิดา_____________นามสกุล________________สถานภาพ ( ) ยังมีชีวิต ( ) ถึงแก่กรรม
อาชีพ ( ) 1. รับราชการ ( ) 2. รัฐวิสาหกิจ ( ) 3. พนักงานหน่วยงานเอกชน ( ) 4. ค้าขาย,ธุรกิจส่วนตัว
( ) 5. เกษตรกร,การประมง ( ) 6. ไม่มีเงินรายได้ ( ) 7. 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 ( ) 1. รับราชการ ( ) 2. รัฐวิสาหกิจ ( ) 3. พนักงานหน่วยงานเอกชน ( ) 4. ค้าขาย,ธุรกิจส่วนตัว
( ) 5. เกษตรกร,การประมง
( ) 6. ไม่มีเงินรายได้ ( ) 7. อื่นๆ_______________
รายได้ ( ) 1. น้อยกว่า 150,000 บาทต่อปี ( ) 2. 150,000-300,000 บาทต่อปี
( ) 3. มากกว่า 300,000 บาทต่อปี
11. สถานภาพของบิดา มารดาในปัจจุบัน (ให้กาเครื่องหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความที่เป็นจริง)
( ) 1. บิดามารดาอยู่ด้วยกัน
( ) 6. มารดาถึงแก่กรรม
( ) 2. บิดามารดาแยกกันอยู่
( ) 7. บิดามารดาถึงแก่กรรม
( ) 3. บิดามารดาหย่าร้างกัน
( ) 8. บิดาแต่งงานใหม่
( ) 4. บิดาถึงแก่กรรม
( ) 9. มารดาแต่งงานใหม่
( ) 5. บิดามารดาแต่งงานใหม่
ข้าพเจ้ามีพี่น้องรวมกันทั้งสิ้น___คน เป็นชาย___คน เป็นหญิง___คน ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่ __
ข้าพเจ้ามีพี่น้องที่กําลังศึกษาอยู่______ คน
12. ข้อมูลความพิการ ( ) 1. ไม่พิการ
( ) 3. ความพิการทางการมองเห็น
( ) 2. ความพิการทางการได้ยิน
( ) 4. ความพิการทางร่างกาย
(ต่อด้านหลัง)
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในใบรายงานตัวและหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงานตัวทั้งหมด
ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ ข้าพเจ้าได้สําเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้จริง หาก
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นตรวจสอบพบว่าหลักฐานและข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ หรือข้าพเจ้าขาด
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ในการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา ข้าพเจ้า
ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ลบข้าพเจ้าออกจากทะเบียนนักศึกษาหรือเพิกถอนปริญญาบัตรหรืออนุปริญญาบัตรที่ข้าพเจ้า
ได้รับแล้วในทันที โดยที่ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยอาจดําเนิน
คดีอาญากับข้าพเจ้าด้วย
ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยดีแล้ว
ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยทั้งที่กําหนดไว้ในปัจจุบัน
และที่อาจกําหนดขึ้นภายหลังทุกประการ
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารการรายงานตัวเพื่อเข้าเรียนมาด้วยแล้ว คือ
1. สําเนาทะเบียนบ้าน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ)
2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 2 ฉบับ)
3. สําเนาใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครหญิง) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 2 ฉบับ
4. ใบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือใบแสดงผลการเรียน (พร้อมรับรองสําเนา ถูกต้อง 2 ฉบับ)
5. สําเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ถ้ามี) (พร้อมรับรองสําเนา ถูกต้อง 2 ฉบับ)
ลงชื่อ__________________ผู้รายงานตัว
วันที่______เดือน__________พ.ศ._____
สําหรับรายการตรวจสอบ (สําหรับกรรมการ)
ตรวจหลักฐานแล้ว ปรากฏว่า

( ) 1. หลักฐานครบถูกต้อง
( ) 2. ยังไม่ครบ ขาด

1.____________________
2.____________________
3.____________________

ลงชื่อ____________________กรรมการรับรายงานตัว
วันที่___เดือน_____________พ.ศ______
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กําหนดการรายงานตัวและการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
ณ ห้อง 150410 ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ภาคเช้า
08.30 - 10.00 น.
10.00 - 12.00 น.

ลงทะเบียน และรายงานตัว
บรรยาย เรือ่ ง “การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล วรคํา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ปิดการปฐมนิเทศ
ภาคบ่าย

13.00 - 16.00 น.

ปฐมนิเทศ ระดับคณะ /สาขาวิชา

คณะครุศาสตร์ ทั้งระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก
1. สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา
: ห้อง 150410 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)
2. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
: ห้อง 150504 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)
3. สาขาวิชาสังคมศึกษา
: ห้อง 150508 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)
4. สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา
: ห้องประชุมสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษา (อาคาร 15)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
: ห้อง 151402 ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)
2. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน : ห้อง 150902 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

: ห้อง 150506 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

: ห้อง 150503 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)

