
   
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เรื่อง  สอบสมัภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลกัสูตรสาขาวิชาบรรณารกัษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ 

คณะครุศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2564 
----------------------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เปดิรับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ป ี หลักสูตร
สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ  ตามแผนรับจํานวน 60 คน ปรากฎมีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อและ
ยืนยันสิทธิ์เพ่ือเข้าศึกษาต่อจํานวนมากเกินจํานวนแผนรับที่กําหนด   มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ผู้มีรายช่ือต่อไปน้ี  
สอบสัมภาษณ์ตามรายละเอียดท้ายประกาศฉบับน้ี 

ลําดับที่ รหัส ชื่อ- นามสกลุ 
1 6490105206 นางสาว กนกสิร ิ ภูขามคม 

2 6490105236 นางสาว จิราวรรณ ศรีคราม 

3 6490105360 นางสาว พิมพ์ชนก กมลภพ 

4 6490105373 นางสาว วิภาวี ภูส่งศรี 

5 6490105429 นางสาว ภณิดา จําบุญ 

6 6490105501 นางสาว อารียา จันทร์ศรี 

7 6490105535 นางสาว เกวลิน มหาอุต 

8 6490105832 นางสาว อภัสชา วังหอม 

9 6490105839 นางสาว อริสา อารพล 

10 6490105894 นางสาว กุสุมา หวนจิตร 

11 6490105900 นางสาว นัยนา สร้อยชมภู 

12 6490105912 นางสาว พวงผกา โตหนองหว้า 

13 6490105922 นางสาว เขมิกา อุทัยมา 

14 6490105930 นางสาว นัยนา สาขามุละ 

15 6490105935 นางสาว เมขลา งามศิร ิ

16 6490105998 นางสาว พัชรจิมาพร เพ็งนาม 

17 6490106005 นางสาว กรรณิการ ์ มัสม ี



ลําดับที่ รหัส ชื่อ- นามสกลุ 
18 6490106059 นางสาว ศิริลักษณ์ กาบดา 

19 6490106076 นางสาว สิริเลิศ วัฒนมงคล 

20 6490106138 นางสาว นวอร บํารุงเกาะ 

21 6490106208 นางสาว ช่อฟ้า พรมหลวง 

22 6490106259 นางสาว ศิริรัตน์ ไทยโส 

23 6490106278 นางสาว ศิริประภา ศิริวงค์จัน 

24 6490106299 นางสาว ศุพัตรา ปภาพันธ์เดฃาวัฒนา 

25 6490106335 นางสาว ชุติมน หารวาระ 

26 6490106342 นางสาว อัญชิสา ในจิต 

27 6490106396 นางสาว กัลยารตัน์ กองสะดี 

28 6490106410 นางสาว นิรภา ดวงภักดี 

29 6490106495 นางสาว รณิดา ลีวัลย์ 

30 6490106504 นางสาว พรหมพร ขัวคินี 

31 6490106541 นางสาว พิมพชนก คําวิเศษ 

32 6490106618 นางสาว ธิราพร ปลกแก้ว 

33 6490106708 นางสาว ปราณี ทอกยืน 

34 6490106900 นาย เสาวลักษณ์ หวังสุดดี 

35 6490106937 นางสาว กนกวรรณ อุ่นทะโคตร 

36 6490107043 นาย ณัฐพนธ ์ เพาะผักแว่น 

37 6490107092 นางสาว เจนจิรา คงแสนคํา 

38 6490107150 นางสาว สโรชา พิศลาจันทร์ 

39 6490107160 นางสาว กุลธิดา ในทอง 

40 6490107194 นาย พัชรพล ศิริมา 

41 6490107268 นางสาว สุภาพร อังคุณะ 

42 6490107295 นางสาว เปรมฤทัย พิกุลศรี 

43 6490107326 นางสาว สุกัญญา ศรีคําทิพย์ 

44 6490107327 นางสาว ภัทริกา สร้อยคํา 



ลําดับที่ รหัส ชื่อ- นามสกลุ 
45 6490107328 นางสาว วัชร ี กงแก้ว 

46 6490107364 นางสาว ฐิติพร คงสามหมอ 
 

1. การสอบสมัภาษณ์ 
 สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00-16.00 น. ลิงค์
สอบหลักสูตรสาขาวิชาจะแจ้งผ่าน Faccbook อีกครั้ง 

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์วันที1่5มิถุนายน 2564  เว็บไซต์
http://www.rmu.ac.th 

5.รายงานตัว ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์วันที ่18มิถุนายน พ.ศ. 
2564 

6.  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะจัดให้มีการปฐมนิเทศนกัศึกษา ระหว่างวันที่  5-10
กรกฎาคม2564 

7.  เปิดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะเปดิการศึกษาภาคเรียนที ่ 1/2564  ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  
เป็นต้นไป 
หมายเหตุ 

1. ผู้ที่ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ แจ้งความประสงค์เลือกหลักสูตรสาขาวิชาใหม ่ตามประกาศ
การรับตรงโดยคณะดําเนินการ ภาคปกติ ประจําปกีารศึกษา 2564และดําเนินการตาม
กระบวนการคัดเลือกที่คณะกําหนด โดยไม่ต้องชําระเงินใดๆ 

2. กรณีทีไ่ม่ผ่านการคัดเลือกการรับตรงโดยคณะดําเนินการ ตามข้อ 1หากประสงค์จะศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคามตามเดิม สามารถเปลี่ยนหลักสูตรสาขาวิชาที่สังกัด
คณะอื่นได้ 

3. กรณีไม่ประสงค์เปลี่ยนสาขาวิชาคณะอื่น  มหาวิทยาลัยจะคืนค่าสมคัรและค่ายืนยันสิทธิ์
เต็มจํานวน  

 

ประกาศ  ณ  วันที ่2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

 
  

(รองศาสตราจารย์นิรตุ ถึงนาค) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 


