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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เรื่อง รายชือ่ผู้มีสิทธิส์อบวดัคุณสมบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา (Qualifying Examination) 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  

……………………………………………. 
 

  ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศให้นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษายื่นค าร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ             
(Qualifying Examination) ประจ าภาคเรียนที่  1/2565 ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565 แล้วนั้น 
บัดนี ้บ ัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาที่ยื่นขอสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ               
วัดคุณสมบัติ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ดังต่อไปนี้ 
 

1. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา แบบ 2.1 ภาคสมทบ 
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันที่ 22-23 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.  

            ห้อง 1723 ห้องประชุมสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ชั้น 2 (อาคาร 17)   
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว                    ชื่อ – สกุล 
1 649210200101 นางสาวชนิดา ยศพล 
2 649210200103 นางมิ่งขวัญ หนองขุ่นสาร 
3 649210200104 นางรุ่งทิวา บุญศรี 
4 649210200105 นางสาววรรณิภา ดีแก่นทราย 
5 649210200107 นายกฤตสรรพ มณีภาค 
6 649210200108 นายนิมิตต์ การะดี 
7 649210200109 นายรัชพงศ์ คนองมาก 
8 649210200110 นายปัณณธรณัฐ อาปะโม 
9 649210200113 นายมนวิไชย วันโพนทอง 

10 649210200114 นายปรัชญา ตะภา 
11 649210200115 นางกันยารัตน์ โอโมริ 

 
 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต   
2.1 สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร แบบ 2.1 ภาคสมทบ 
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.  

            ห้องประชุมตักสิลา คณะครุศาสตร์  (อาคาร 1)   
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว                    ชื่อ – สกุล 
1 649210550101 นางสาวธนัชพร ขัติยนนท์ 
2 649210550102 นางสาวพิฐชญาณ์ ระวิพันธ์ 
3 649210550103 นางสาวสุชาดา หวังสิทธิเดช 
4 649210550105 นางสาวดาริณี ปันกันสกุล 
5 649210550106 นางสาวแพรทอง ละมุล 
6 649210550201 นางสาวดารานาถ ทองม้วน 
7 649210550202 นายเจษฎา เวียงพล 
8 649210550203 นางสาวจุฑาพร บุญคีรีรัฐ 
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2.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แบบ 2.1 (ภาคสมทบ) 
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.  

            ณ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์  อาคาร 8  ชั้น 2  ห้อง 824  
 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว                    ชื่อ – สกุล 
1 649210080101 ว่าที่ร้อยตรี เอกศักดิ์  แหชัยภูมิ 
2 649210080103 นายทองนพคุณ  อินธิเดช 

 
 

2.3 สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคสมทบ) 
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.                                      
ณ ห้อง 150902 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) 

 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว                    ชื่อ – สกุล 
1 609262080302 พระครูปัญญาสิริวิมล (สมบัติ เพ่ิงค า) 
2 649262080102 นางสาวจุฑาทิพย์  พลเยี่ยม 
3 659262080102 นายกรกฏ  ขยิ่ม 

 
2.4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา แบบ 2.1 (ภาคปกต)ิ 
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.  
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ชั้น 2 (อาคาร 6)   

 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว                    ชื่อ – สกุล 
1 649020650101 นางกฤษฎาภรณ์  จันตะคุณ 
2 649020650102 นางสาววิธมณ ขจรโมทย์ 
3 649020650103 นางสุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ 
4 649020650104 นายปริวรรต เพียรภายลุน 

 
2.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา แบบ 2.1 (ภาคสมทบ) 
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.  
ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ชั้น 2 (อาคาร 6)   

 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว                    ชื่อ – สกุล 
1 64920650101 นายธิติ  จันตะคุณ 

 
 

2.6 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค แบบ 2.1 (ภาคสมทบ) 
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.  

            ห้องประชุมช่อพะยอม ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (อาคาร 36)     
                                     

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว                    ชื่อ – สกุล 
1 649230300101 นางจรรยาพร ผลยังส่ง 
2 649230300102 นางณฐมน พหลทัพ 
3 649230300103 นางสาวพิมพ์พรรณ ฉัตรชินรัตน์ 
4 649230300104 นายจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล 
5 649230300105 นายอัษฎา พันธุ์วิชาติกุล 
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3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคสมทบ 
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  ในวันที่ 22-23 กันยายน ๒๕65 เวลา ๐9.00-๑๖.0๐ น.        
ณ ห้อง 151402 ชั้น 14  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) 

 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว                    ชื่อ – สกุล 
1 649262090101 นายวิเชียร พรมแก้ว 
2 649262090102 นางกิตติญากานต์ ดวงภักดีรัมย์ 
3 649262090103 นางสาวณัฏฐ์กานดา เทวรุ่งสัจจา 
4 649262090104 พระครูปริยัติโพธิธรรม (สุรพล แฝงเมืองคุก) 
5 649262090105 นายจตุรภัทร ภาคสุโพธิ์ 
6 649262090106 นางสาววทัญชลี สอนกอง 
7 649262090107 นายอุทิศ พรมสิทธิ์ 
8 649262090109 นายทินพล ศรีธเรศ 

 
 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังข้างต้นให้เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนดให้  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม            
ที่ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)     
ชั้น 4 โทรศัพท์ 043-725438  

 
               ประกาศ  ณ  วันที่ 5 กันยายน 2565 
 
 
                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  วรค า) 

                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 


