
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
 
 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ฉบับลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และได้ด าเนินการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณ์
บุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 นั้น  
 บัดนี ้การสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ได้ด าเนินการประเมินผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ  
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 1. บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก 

2. ก าหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น.  
ณ ห้อง 150410 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) หากผู้มีชื่อตามประกาศไม่มารายงานตัวและ
ปฐมนิเทศในวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์  
 3. การรายงานตัว ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  3.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรอกข้อมูลใบรายงานตัว และติดรูปถ่ายในใบรายงานตัวแล้วให้แนบเอกสารและ 
หลักฐานการรายงานตัวตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ข 
  3.2 ยื่นเอกสารรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวและเข้ารับฟังการปฐมนิเทศการศึกษาต่อไป 
 

 
                      ประกาศ  ณ  วันที่ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

 

 
        (รองศาสตราจารย์นิรุต  ถึงนาค) 

                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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แนบท้ายประกาศ  ก 
บัญชีรายช่ือผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
     

1. ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี (แบบ 2.1 ) ภาคปกต ิ
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

1.  นายธีรวัฒน์   เศตะพราหมณ์ 
 

2. ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (แบบ 2.1 ) ภาคปกติ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

1. นางสาววิธมณ  ขจรโมทย์  
2. นางกฤษฎาภรณ์   จันตะคุณ  
3. นายสุทธิกานต์  บ่อจักรพันธ์  
4. นายปริวรรต   เพียรภายลุน  

3. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ก แบบ ก2)  ภาคสมทบ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
1.  นางสาวจุฑารัตน์ ประเสริฐสังข์   
2.  นายขันติชัย อุดมฉวี   

 
4. ระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (แผน ก แบบ ก2)  ภาคสมทบ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

1.  นางอาทิตยา  ทาขุลี   
2.  นายอัครพล  แสนสงค์   

 
5. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผน ก แบบ ก2)  ภาคสมทบ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
1.  นางสาวศศิธร   พูลไธสง   
2.  นางรัตนา  มหาชนะวงษ์   
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6. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา (แผน ก แบบ ก2)  ภาคสมทบ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
1.  นางสาวขนิษฐา นาชัยเงิน  
2.  นางบังอร วินธิสา  
3.  นางสาวลภัสรดา ภาราสิริสกลุ  
4.  นางสาวปทุมกาญจน์ ทรงอาจ  
5.  นายธนชัย จุ่นหัวโทน  
6.  นางปาณชนิน ตรีพรหม  
7.  นางสาวดวงหทัย ภูงามเขียว  
8.  นางสาวสุจิตรา อุทธาทอง  
9.  นายพีรชัย ชินพร  
10.  นายปณิธาน ผ่านสอน  
11.  นางพัชรา ค าสอนทา  
12. นางสาวสุกัญญา วุฒินิรันดร์กูล  
13. นายอนุพงษ์ กางก้ัน  
14. นายธีรพงษ์ ภูหงษแ์ก้ว  
15. นางสาววจนพร ทุมมาวัด  
16. นางสาวกรรณิการ์  การวงค์  

*ล าดับส ารอง*  จะแจ้งให้ทราบหลังจากผู้สอบได้ตัวจริงไม่มารายงานตัว เรียงตามล าดับ 1-5 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

1. นายณัฏฐเอก เภสัชชา  
2. นายศุภวรรต ปาปะขี  

     3. นางสาวนัทติยา เชียรพลแสน  
     4. นางสาวชุติมา สนิทรัมย์  
     5. นางสาวชญาดา นิลรักษา  

**หมายเหตุ** ผู้ที่ได้ล าดับส ารองไม่ต้องมารายงานตัวในวันรายงานตัว  บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้มารายงานตัว   
                  หลังจากผู้ที่สอบไดไ้ม่มารายงานตัวหรือสละสทิธิ์ สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ https://gs.rmu.ac.th 
 

7. ระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ก แบบ ก2)  ภาคสมทบ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
1.  นายวิศรุต  ชุปวา   
2.  นายภานุวัฒน์  ค าพวง   
3.  นางสาวศิริพรรณ  พิมดา   

8. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการภาครฐัและภาคเอกชน (แผน ก แบบ ก2)  ภาคสมทบ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
1.  นางวิมลลักษณ์  ไชยนาม   
2.  นายสุรยุทธ์  ชุมศรี   
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9. ระดับปริญญาเอก  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2.1) ภาคสมทบ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

1.  นางสาวอังครัตน์  เดชโยธิน   
 

10. ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (แบบ 2.1)  ภาคสมทบ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

1.  นางสาวธัณฏิกานต์ ค าวิเศษธนธรณ์   
2.  นายชูชาติ หลอดทองหลาง   
3.  นางจุฑาทิพย์  พลเยี่ยม   
4.  นายบารมี บัวสมบูรณ์   
5.  นางรัตติยา   เงินท้วม   
6.  นางสาวกัลฑริดา ลลนาธีรกุล   
7.  นางสาวพรพิมล เส็งเจริญสุข   
8.  นางสาวปาลาวดี เนื่องจ านงค์   
9.  นายณัฐพงศ์ นิวรรณ   
10.  นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์   
11.  นายมิน  ประจวบจัน   

 
11. ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร (แบบ 2.1 )  ภาคสมทบ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

1. นายเจษฎา  เวียงพล  
2. นางสาวดารานาถ  ทองม้วน  
3. นางสาวจุฑาพร  บุญคีรีรัฐ  

 
12. ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (แบบ 2.1 ) ภาคสมทบ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

1. นายธิติ   จันตะคุณ  
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ข 
เอกสารและหลักฐานการรายงานตัว 
………………………………………………….. 

 
 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กรอกรายละเอียดแบบรายงานตัวด้วยตนเอง ตาม ใบรายงานตัว 
เข้าเป็นนักศึกษา (ดาวน์โหลดได้ที่ https://gs.rmu.ac.th) พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้ 
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  อย่างใดอย่างหนึ่ง  จ านวน 1 ฉบับ 
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว  จ านวน  2 รปู  พร้อมทั้งเขียน  ชื่อ – สกุล  ด้านหลังรูปถ่ายด้วยเพ่ือใช้ติด    
    ใบรายงานตัว  และท าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
3. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  จ านวน 2 แผ่น  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
4. ส าเนาใบทะเบียนสมรส (เฉพาะนักศึกษาหญิง)  กรณีท่ี  ชื่อ –สกุล  ไม่ต้องตามหลักฐาน 
    การศึกษา  จ านวน 2 แผ่น  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
5. ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒิ จ านวน 2 แผ่น  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
6. ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จ านวน  2 แผ่น   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
7. ช าระค่าเอกสารการศึกษา 800 บาท 

 คู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   550 บาท   
 เล่มวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  200 บาท  
 แฟ้มเอกสาร           50 บาท 

                รวม 800 บาท 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจ าภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  2564   
 รูปแบบในเวลาราชการ (ภาคปกติ)  รูปแบบนอกเวลาราชการ (ภาคสมทบ) 

ระดับ_____________________________สาขา_____________________________ 
1.  ชื่อ-สกุล  เป็นภาษาไทย  (นาย,นาง,นางสาว) __________________________________ 
2.  ชื่อ-สกุล  เป็นภาษาอังกฤษ___________________________  e-mail_______________________ 
3.  เกิดวันที่__เดือน_________พ.ศ___เลขประจ าตัวประชาชน  
4.  เพศ_____หมู่เลือด____________สัญชาติ________________ศาสนา______________________________ 
5.  ความถนัด/ความสามารถพิเศษ  (เช่น  ว่ายน้ า) _________________________________________________ 
6.  ที่อยู่  บ้านเลขท่ี______หมู่ที่____บ้าน/ถนน/ซอย________________ต าบล__________________________ 
     อ าเภอ________________จังหวัด__________________รหัสไปรษณีย์__________โทรศัพท์_____________ 
7.  วุฒิที่ใช้เข้าศึกษา  (ชื่อเต็ม) _______________________________________(ชื่อย่อ) __________________ 
      จากสถานศึกษา____________________________________________คะแนนเฉลี่ย__________________ 
      ที่ตั้งสถานศึกษา_____________ต าบล______________อ าเภอ_____________จังหวัด_________________ 
8.  สถานที่ท างาน________________อ าเภอ_______จังหวัด__________โทรศัพท์______________ 
ให้กาเครื่องหมาย   /   ลงใน  ( ) หน้าข้อความที่เป็นจริง 
9.  ชื่อบิดา_____________นามสกุล________________สถานภาพ  ( )   ยังมีชีวิต    ( )   ถึงแก่กรรม 
     อาชีพ  ( ) 1. รับราชการ ( ) 2. รัฐวสิาหกิจ  ( ) 3. พนักงานหน่วยงานเอกชน ( ) 4. ค้าขาย,ธุรกิจส่วนตัว 
               ( ) 5. เกษตรกร,การประมง    ( ) 6. ไม่มีเงินรายได้      ( ) 7. อ่ืนๆ_________ 
     รายได ้ ( ) 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. อ่ืนๆ_______________ 
     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  
ข้าพเจ้ามีพ่ีน้องรวมกันทั้งสิ้น___คน   เป็นชาย___คน    เป็นหญิง___คน   ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่ __ 
ข้าพเจ้ามีพ่ีน้องที่ก าลังศึกษาอยู่______ คน 
12.  ข้อมูลความพิการ    (  ) 1. ไม่พิการ     (  ) 3. ความพิการทางการมองเห็น  

(  ) 2. ความพิการทางการได้ยิน      (  ) 4. ความพิการทางร่างกาย 
 

(ต่อด้านหลัง) 

          แ   

 

 
 

ติดรูป 

(รหัสนักศึกษา (เฉพาะ  จนท.ทะเบียนเท่านั้น) 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในใบรายงานตัวและหลักฐานที่ใช้ประกอบการรายงานตัวทั้งหมด
ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ  ข้าพเจ้าได้ส าเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้จริง หาก
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอ่ืนตรวจสอบพบว่าหลักฐานและข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ หรือข้าพเจ้าขาด
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ในการศึกษาหรือส าเร็จการศึกษา ข้าพเจ้า
ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ลบข้าพเจ้าออกจากทะเบียนนักศึกษาหรือเพิกถอนปริญญาบัตรหรืออนุปริญญาบัตรที่ข้าพเจ้า
ได้รับแล้วในทันที โดยที่ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยอาจด าเนิน
คดีอาญากับข้าพเจ้าด้วย 
 ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจในระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยดีแล้ว 
 ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยทั้งท่ีก าหนดไว้ในปัจจุบัน
และท่ีอาจก าหนดขึ้นภายหลังทุกประการ 
 พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ส่งเอกสารการรายงานตัวเพ่ือเข้าเรียนมาด้วยแล้ว  คือ 
 1.  ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1  ฉบับ) 
 2.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบบั) 
 3.  ส าเนาใบทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้สมัครหญิง) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ 
 4.  ใบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือใบแสดงผลการเรียน (พร้อมรับรองส าเนา ถูกต้อง 2 ฉบับ) 
 5.  ส าเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ถ้ามี)  (พร้อมรับรองส าเนา ถูกต้อง 2 ฉบับ) 
 
 

                                                                  ลงชื่อ__________________ผู้รายงานตัว 
                                                                  วันที_่_____เดือน__________พ.ศ._____ 

 
ส าหรับรายการตรวจสอบ   (ส าหรับกรรมการ) 
 
 ตรวจหลักฐานแล้ว  ปรากฏวา่ (  )  1.  หลักฐานครบถูกต้อง    
     (  )  2.  ยังไม่ครบ  ขาด    1.____________________ 
         2.____________________ 
         3.____________________ 
 
 
     ลงช่ือ____________________กรรมการรับรายงานตัว 

         วันที่___เดือน_____________พ.ศ______ 
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ก าหนดการรายงานตัวและการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      
ประจ าภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2564    

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม  2564   
ณ  ห้อง 150410 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   
 

 

ภาคเช้า 
 

08.30 -  10.00  น. ลงทะเบียน  และรายงานตัว 
10.00 - 12.00   น. บรรยาย  เร่ือง “การศึกษาระดบับัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”     
   โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  วรค า  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย                                                 

ปิดการปฐมนิเทศ 
 

ภาคบ่าย 
 

13.00 - 16.00  น.     ปฐมนิเทศ ระดบัคณะ /สาขาวชิา 
 

 
คณะครุศาสตร์  
 1. สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา            : ห้อง 150410 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  (อาคาร 15) 
 2. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน        : ห้อง 150504 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  (อาคาร 15) 
 3. สาขาวิชาวิจัยและประเมนิผลการศึกษา     : ห้องประชุมส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชัน้ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72  
                                                                 พรรษา  (อาคาร 15) 
 4. สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร     : ห้อง 150508 ชั้น 5 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 
   สาขาวชิาบริหารธุรกิจ         : ห้อง 150506 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  (อาคาร 15) 
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สาขาวชิานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี           : ห้อง TM3 ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  (อาคาร 38) 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  ภาคปกติ และภาคสมทบ    
     : ห้อง 150505 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  (อาคาร 15) 

 
 
 
 


