
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
เรื่อง ผลการคัดเลือก โครงการรับตรงอิสระโดยคณะดําเนินการ รอบท่ี ๑ 

ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
-------------------------------- 

    ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ โครงการรับตรงโดยคณะดําเนินการ  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔  ในระดับปริญญาตรี ๔ ปี, ระดับปริญญาตรี ๔ ปีเทียบเข้าศึกษา และระดับปริญญาตรี ๒ 
ปี (ต่อเน่ือง) ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต,หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต,หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต,หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต, 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ บัดน้ี
ปรากฏผลการคัดเลือก ในรอบที่ ๑  และมีรายช่ือผู้ชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ โดยแยกเป็นสาขาวิชา ดังต่อไปน้ี   
   

 
 
 
  

คณะครุศาสตร ์
๖๒๓๑๑๐๓๓ วิทยาศาสตร์การกีฬา  ปริญญาตรี ๔ ปี วิทยาศาสตรบณัฑิต 
 ๑. ๖๔๙๐๑๐๐๘๒๓ นางสาวกาญจนี  สุขเสน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
๖๑๓๑๒๐๐๓ ฟิสิกส์  ปริญญาตรี ๔ ปี  วิทยาศาสตรบณัฑิต 
 ๑. ๖๔๑๓๒๐๓๐๐๐๐๑ นายอติทัชย์  กระสินธ์ุหอม 
๖๑๓๑๒๐๑๑ สาธารณสขุชมุชน  ปริญญาตรี ๔ ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 ๑. ๖๔๙๐๑๐๐๑๒๗ นางสาวพรรภษา  ประทุมแสง 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
๖๑๓๑๒๑๑๑ วิศวกรรมการจัดการ(กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์)  ปริญญาตรี ๔ ปี  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
 ๑. ๖๔๙๐๑๐๐๖๘๒ นางสาวมนัญญา  เหล็กจีน 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
๖๑๓๑๓๐๐๒ ภาษาอังกฤษ  ปริญญาตรี ๔ ปี  ศิลปศาสตรบณัฑิต 
 ๑. ๖๔๙๐๑๐๐๑๘๐ นายชยานันต์  เจนด่านกลาง 
 ๒. ๖๔๙๐๑๐๐๑๙๙ นางสาวจิรฉัตร  คงสมมาตย ์
 ๓. ๖๔๙๐๑๐๐๒๘๗ นางสาวชลิดา  นนทมาตย ์
๖๑๓๑๓๐๑๔ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ปริญญาตรี ๔ ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 ๑. ๖๔๙๐๑๐๐๘๗๙ นางสาวมนัสนันท์  ภูถมดี 

ให้ผู้ผ่านการคดัเลอืกทีม่ีรายช่ือตามประกาศอ่านท้ายประกาศให้ละเอียด
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๖๑๓๑๓๐๓๔ ภาษาจีน (แขนงวิชาภาษาจีนเพื่องานอาชพี)  ปริญญาตรี ๔ ปี  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 ๑. ๖๔๙๐๑๐๐๙๔๘ นางสาวณัชชา  ย่ิงยงค ์
๖๒๓๑๓๐๔๑ ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม  ปริญญาตรี ๔ ปี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 ๑. ๖๔๙๐๑๐๐๒๐๙ นางสาวไกรศรี  คลังพระศรี 
คณะวิทยาการจัดการ 
๖๑๓๑๔๐๑๓ คอมพิวเตอรธ์รุกิจ  ปริญญาตรี ๔ ปี  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 ๑. ๖๔๙๐๑๐๐๙๙๘ นางสาวยุวรี  โคราช 
๖๑๓๑๔๐๒๐ การบัญชี  ปรญิญาตรี ๔ ปี  บัญชีบณัฑิต 
 ๑. ๖๔๙๐๑๐๐๓๑๗ นางสาวอรพรรณ  ขันตร ี
 ๒. ๖๔๙๐๑๐๐๓๔๙ นางสาวดวงกมล  ชะฎานิล 
 ๓. ๖๔๙๐๑๐๐๖๓๖ นางสาวศิริยาพร  เป้ดทิพย์ 
๖๒๓๑๔๐๑๙ การโรงแรมและการท่องเท่ียว  ปริญญาตรี ๔ ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
 ๑. ๖๔๙๐๑๐๐๐๐๖ นางสาวธิติมา  เพ่ิมพูล 
 ๒. ๖๔๙๐๑๐๐๔๔๐ นางสาวชนัญธิดา  หาชม 
 ๓. ๖๔๙๐๑๐๐๖๐๐ นางสาวฐิติกัลยา  ใจชอบงาม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๖๑๓๑๕๐๐๓ เทคโนโลยีการอาหาร  ปรญิญาตรี ๔ ปี  วิทยาศาสตรบณัฑิต 
 ๑. ๖๔๙๐๑๐๑๐๐๐ นางสาวสุธิดา  แสนบุดดา 
๖๑๓๑๕๐๐๕ สัตวศาสตร์  ปริญญาตรี ๔ ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 ๑. ๖๔๙๐๑๐๐๓๒๓ นางสาวนรินทร  ยําสะอาด 
๖๑๓๑๕๐๐๗ บริหารธุรกิจการเกษตร  ปรญิญาตรี ๔ ปี  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 ๑. ๖๔๑๓๒๐๓๐๐๐๑๑ นางสาวสุภัศสร  ผลในเมือง 
 ๒. ๖๔๑๓๒๐๓๐๐๐๑๒ นางสาวรินรดา  พานเหนือ 
๖๑๓๑๕๐๑๓ เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสตัว์ (แขนงเทคนิคการสัตว์แพทย์)  ปริญญาตรี ๔ ปี   
 ๑. ๖๔๑๓๒๐๓๐๐๐๑๖ นางสาวสุจิตรา  อรัญมิตร 
 ๒. ๖๔๑๓๒๐๓๐๐๐๑๗ นางสาวพิมพิศา  ธรรมชู 
 ๓. ๖๔๑๓๒๐๓๐๐๐๑๘ นางสาวสุชิชา  หนูเย็น 
 ๔. ๖๔๑๓๒๐๓๐๐๐๒๑ นายเจษฎา  พงษ์เพ็ง 
 ๕. ๖๔๑๓๒๐๓๐๐๐๒๔ นางสาวณัฐตยา  ราชสีหา 
 ๖. ๖๔๑๓๒๐๓๐๐๐๓๒ นางสาวจิราพรรณ  ทองสะโคม 
 ๗. ๖๔๙๐๑๐๐๑๖๑ นางสาวอนุสสรา  แฝงด่านกลาง 
 ๘. ๖๔๙๐๑๐๐๓๒๗ นายมัครพงษ์  ยศเรือง 
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คณะนิติศาสตร ์
๖๑๓๑๖๑๐๑ นิติศาสตร์  ปริญญาตรี ๔ ปี  นิติศาสตรบัณฑิต 
 ๑. ๖๔๙๐๑๐๐๐๐๒ นางสาวณัฐมล  ลครพล 
 ๒. ๖๔๙๐๑๐๐๐๖๘ นางสาวยลดา  ทวีฤทธ์ิ 
 ๓. ๖๔๙๐๑๐๐๔๔๖ นางจีราภรณ์  เเสงจันดา 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์
๖๑๓๑๖๒๐๙ รัฐประศาสนศาสตร์  ปรญิญาตรี ๔ ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 ๑. ๖๔๑๓๒๐๓๐๐๐๔๗ นางสาวพรชิตา  คําเพราะ 
 ๒. ๖๔๙๐๑๐๐๔๗๓ นางสาวนํ้ามนต์  ศิริเมฆา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖๑๓๑๗๐๐๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ปริญญาตรี ๔ ปี  วิทยาศาสตรบณัฑิต 
 ๑. ๖๔๑๓๒๐๓๐๐๐๓๗ นายอภิเชษฐ์  บางวิเศษ 
 ๒. ๖๔๑๓๒๐๓๐๐๐๔๑ นางสาวจิราภรณ์  อ่อนโพธา 
 ๓. ๖๔๑๓๒๐๓๐๐๐๔๒ นางสาวศิริญากรณ์  ทาธิวัน 
 ๔. ๖๔๑๓๒๐๓๐๐๐๔๓ นายกรกฎ  มลูคร 
 ๕. ๖๔๑๓๒๐๓๐๐๐๔๔ นางสาวอภัชฌา  วัฒนราษฎร์ 
 ๖. ๖๔๑๓๒๐๓๐๐๐๔๘ นายนิติพร  ใจซื่อ 
 ๗. ๖๔๑๓๒๐๓๐๐๐๔๙ นางสาวพิรมย์พร  ดวงสุพรรณ 
 ๘. ๖๔๑๓๒๐๓๐๐๐๖๘ นายวุฒธิพงษ์  ทองออน 
 ๙. ๖๔๙๐๑๐๐๒๐๒ นางสาวเขมนันท์  เทียมมาลา 
 ๑๐. ๖๔๙๐๑๐๐๕๔๖ นางสาวปาริชาติ  สาอุบล 

ข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่มีรายช่ือผ่านการคัดเลือก มีดังน้ี 
 

๑. ผู้ท่ีมีรายชื่อชําระเงินยืนยันสิทธ์ิ รายงานตัวเปน็นักศึกษาใหม่ 
 ให้นักศึกษาท่ีมีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัวผ่านระบบออนไลนต์ามขั้นตอนท่ีปรากฏใน
ระบบ ในวันท่ี ๑๓-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
 

๒.การรายงานตัวส่งหลักฐานการเข้าศึกษา 
ผู้ที่มีรายช่ือตามประกาศต้องนําส่งหลักฐานการเข้าศกึษา ในวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  ณ 

หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. หากพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละ
สิทธิ์ โดยนําส่งเอกสารดังนี้ 
   ๒.๑ ใบ รบ. หรือใบรายงานผลการศึกษา หรือประกาศนียบัตร หรือใบรบัรอง ซึ่งแสดงว่าสําเร็จการศึกษา
แล้ว ถ่ายสําเนา ๒ ฉบับ โดยนําเอกสารฉบบัจริงมาประกอบการตรวจหลักฐานด้วย 

๒.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๕ ฉบับ พร้อมฉบับจรงิเพื่อการตรวจสอบ  
๒.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๗ ฉบับ พรอ้มฉบับจริงเพือ่การตรวจสอบ  

 ๒.๔ สําเนาใบเปลี่ยน ช่ือ – สกุล จํานวน ๕ ฉบับ (กรณหีลกัฐานไม่ตรงกับช่ือสกุลปัจจุบัน)                 
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๓. การชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการเรียน  
 มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตาม ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและอนปุริญญา พ.ศ. ๒๕๕๘ ในคู่มือนักศึกษาปี ๒๕๖๓ ซึง่ทาง
มหาวิทยาลัยจะประกาศวันชําระเงินให้ทราบหลังจากเปิดภาคเรียน  

   

๔. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาใหม ่ในวันที่ ๗ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๖. การแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ให้ดูรายละเอียดในคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๗.  การฝึกวิชาทหารกรมการรักษาดนิแดน  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา 
๘.  กําหนดวันเปิดภาคเรียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 
 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๙ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

 
 
 

(นายวุฒิพล ฉตัรจรัสกูล) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 


