
ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉล่ีย เลขท่ีใบรับรองคุณวุฒิ วันอนุมัติจบ

1 609210170203 นางสาวเตชิตา อรรคฮาด 3.94 มรม.970002 24 ก.พ. 65

2 599210540103 นางสาวสาธกา  ตาลชัย 3.65 มรม.970003 24 ก.พ. 65
3 619210540101 นางจารุวรรณ รัตนมาลี 3.95 มรม.970004 24 ก.พ. 65
4 619210540113 นายพรชัย จินดามล 3.86 มรม.970005 24 ก.พ. 65

5 609210180301 นางสาวจุฑาทิพย์ จันทิชัย 3.64 มรม.170003 24 ก.พ. 65

6 609262070106 นายวรเชษฐ ์โทอื้น 3.50 มรม.670001 24 ก.พ. 65

7 629262090201 นางสาวขวัญใจ เปือยหนองแข้ 4.00 มรม.870001 24 ก.พ. 65

8 599240140102 นางรวีพรรณ อุตรินทร์ 3.69 มรม.770001 24 ก.พ. 65

9 598210530222 นายวสันต์  แสนชมภู 3.85 มรม.150008 24 ก.พ. 65
10 618210530121 นางสาวอริษรา  บุตรวงค์ 3.63 มรม.150009 24 ก.พ. 65

บัญชีสรุปจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 2564
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เพื่อพิจารณาการให้ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ปริญญาเอก  สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ  2.1)

ปริญญาเอก  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ  2.1)

ปริญญาเอก  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ  2.1)

ปริญญาเอก  สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ  2.1)

ปริญญาเอก  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ  2.1)

ปริญญาเอก  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ  2.1)

ปริญญาโท  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (ภาคสมทบ) (แผนวิชาชีพครู) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)

ระดับปริญญาเอก  รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ระดับปริญญาเอก  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ระดับปริญญาเอก  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ปริญญาโท  ครุศาสตรมหาบัณฑิต



ลําดับท่ี รหัสประจําตัว ช่ือ - สกุล คะแนน
เฉล่ีย เลขท่ีใบรับรองคุณวุฒิ วันอนุมัติจบ

ปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ภาคปกติ) แผนวิชาชีพครู (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)

11 608010520107 นางสาวทรรศวรรณ  วาทา 3.66 มรม.150010 24 ก.พ. 65

12 628210520109 นางสาวปลายฝน  ภูอยู่เย็น 3.95 มรม.150011 24 ก.พ. 65

13 638210200206 นายคําสิงห์  อุ่นใจ 3.75 มรม.150012 24 ก.พ. 65

14 628210570101 นางสาวจตุพร ดวงศรี 3.47 มรม.150013 24 ก.พ. 65

15 628250100103 นางสาวชัญญาพัทธ์ ติชะรา 3.71 มรม.250001 24 ก.พ. 65

16 628262090403 นายเพ็ชรนคร ผาดนอก 3.77 มรม.850001 24 ก.พ. 65
17 628262090404 นายวิชชากร ประมูลจักโก 3.77 มรม.850002 24 ก.พ. 65
18 628262090105 นางสาวอุทุมพร สระกาง 3.96 มรม.850003 24 ก.พ. 65

19 618230310101 นางสาวชิดชนก  มโนขันธ์ 3.28 มรม.350001 24 ก.พ. 65

20 618230310103 นางรัตนากร เสตเตมิย์ 3.15 มรม.350002 24 ก.พ. 65

                  ลงชื่อ.....................................................................นายทะเบียน

ปริญญาโท  สาขาวิชาสังคมศึกษา (ภาคสมทบ) แผนวิชาชีพครู (วิทยานิพนธ์ แบบ  2.1)

               ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
                        

                 ลงชื่อ..........................................................................
                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐชัย  จันทชุม) 

                          (นายปวริศ  สารมะโน)

ปริญญาโท  สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ภาคสมทบ) แผนวิชาชีพครู (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)

ปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)

ปริญญาโท  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แบบ  2.1)

ปริญญาโท  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ) (วิทยานพินธ์ แผน ก แบบ ก 2)

ปริญญาโท  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (ภาคสมทบ) (วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2)

ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต


