
 

       

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
เรื่อง  รายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญ
ประโยชน ์(โครงการเด็กดีมีท่ีเรยีน) ภาคปกติ ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2566 
----------------------------------------------- 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ประกาศรายชื่อให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมนักเรียน
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ภาคปกติ ความร่วมมือกับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี 4 ปี  ระดับปริญญาตรี 4 ปี
เทียบเข้าศึกษา และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปบัณฑิต  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นั้น บัดมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ
สอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  

รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   1. เคมี 65312001 

         1)  6620100026  นาย  วขิระ ปะวะถา 

   2. ชวีวิทยา 65312002 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   3. ฟิสิกส์ 65312003 

         1)  6620100103  นาย  กิตติทัต พูนมณี 

         2)  6620100112   นางสาว   พรรณวดี  สุขหนองบึง  
    



   4. คณิตศาสตร์ 61312004 

         1)  6620100018  นางสาว  อักขราวรรณ จิณารักษ์ 

   5. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 65312005 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   6. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 64312010 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   7. สถิติศาสตร์ประยุกต์ 61312013 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   8. เทคโนโลยีชวีภาพ (WIL) 63312061 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   9. เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (WIL) 63312062 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   10. สาธารณสุขชุมชน 65312014 

         1)  6620100007  นางสาว  สาวิกา พุ่มเรือง 

         2)  6620100008  นางสาว  สุกิตา อุทัยแสน 

         3)  6620100014  นางสาว  ผ่องนภา ปัสสาเวียง 

         4)  6620100015  นางสาว  อมิตา พลคำ 

         5)  6620100034  นางสาว  รวิพร เที่ยงโงก 

         6)  6620100065  นาย  นิรวัชร ์ เหล่าทองสาร 

         7)  6620100069  นางสาว  รินลณี คุ้มสุวรรณ 

         8)  6620100070  นางสาว  ดารุณี มูลจันทร์ 

         9)  6620100071  นางสาว  วรนุช ทาสีนวล 

         10)  6620100076  นางสาว  สุภาทิพย์ ฝ่ายสิงห์ 

         11)  6620100084  นางสาว  ณัฐวดี อนันต์ 



ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

   11. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ (WIL) 63312064 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   12. วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (WIL) 63312063 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

   13. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 61482050 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

   1. เทคโนโลยีไฟฟ้า 61312130 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   2. การจัดการงานช่างและผังเมือง 61312132 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 61312133 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

   4. เทคโนโลยีไฟฟ้า 61332130 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   5. การจัดการงานช่างและผังเมือง 61332132 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   6. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 61332133 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

 



ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

   7. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 63312101 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   8. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61312107 

         1)  6620100047  นางสาว  กนกนาฎ ปากดวงสี 

   9. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 61312109 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   10. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 61312111 

         1)  6620100090  นางสาว  ศิริรัตน์ คำหงษา 

ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

   11. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL) 63332101 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   12. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต) 61332109 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   13. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 61332111 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   14. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61332107 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

   1. ภาษาอังกฤษ 61313002 

         1)  6620100001  นางสาว  ลักขณา แสนโฮม 

         2)  6620100006  นาย  มงคล ดีสวน 

         3)  6620100028  นางสาว  พรพรรณ รอดนวล 



   2. นาฎศิลป์และการละคร 61313005 

         1)  6620100005  นางสาว  สุพรรษา นันสูงเนิน 

         2)  6620100049  นาย  วุฒิพงษ์ ทีภูเขียว 

         3)  6620100056  นาย  ไชยยา กุดนอก 

   3. ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) 61313026 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   4. ดนตรี (แขนงดนตรีเทคโนโลยี) 61313015 

         1)  6620100075  นาย  ชัยภัทร วิเศษเขตการณ์ 

   5. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 61313014 

         1)  6620100032  นางสาว  อัจฉรา นิจรมย์ 

         2)  6620100033  นางสาว  ธนภรณ์ สุวรรณเวียง 

   6. ภาษาไทย 65313001 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   7. ภาษาจีน 61313007 

         1)  6620100021  นางสาว  พาฝัน แทนกลาง 

   8. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 65313045 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   9. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม) 65313046 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   10. ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม 62313041 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   11. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 64313011 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

 



ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 

   12. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 66313047 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   13. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงประยุกต์ศิลป์) 66313048 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  
 

คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

   1. การตลาด 65314012 

         1)  6620100122  นางสาว  พิมลพรรณ ศิริโอตร 

   2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61314013 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   3. การจัดการ 61314017 

         1)  6620100004  นางสาว  พัชราสิณี พิมพ์จ่อง 

         2)  6620100064  นางสาว  อาภัสรา เภาพิลาด 

         3)  6620100088  นางสาว  ชฎาพร โคตะพัฒน์ 

         4)  6620100109  นาย  เดชนรินทร์ ดาราเฉลิมกุล 

   4. การโรงแรมและการท่องเที่ยว 62314019 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   5. ธุรกิจดิจิทัล (WIL) 63314041 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

   6. การบัญชี 64314020 

         1)  6620100011  นางสาว  ชมลวรรณ นักบุญ 

    



ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 

   7. เศรษฐศาสตร์ 61314040 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

   8. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 65314034 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   9. นิเทศศาสตร์ (การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ) 65314035 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   1. เกษตรศาสตร์ 65315001 

         1)  6620100048  นางสาว  กมลวรรณ ขอดี 

   2. เทคโนโลยีการอาหาร 65315003 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   3. สัตวศาสตร์ 65315005 

         1)  6620100013  นางสาว  ออละดา ชุ่มเย็น 

         2)  6620100017  นาย  ภัทรธร เป้งชัยโม 

   4. เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 65315006 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   5. บริหารธุรกิจเกษตร 65315007 

         1)  6620100118  นางสาว  รุ่งนภา ผิวขำ 

   6. นวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล (WIL) 63315017 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

 



   7. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 65315018 

         1)  6620100003  นางสาว  ธนภรณ์ สีเห็มทอง 

         2)  6620100126  นาย  สรยุทธ พลไธสง 
 

คณะนิติศาสตร ์
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

   1. นิติศาสตร์ 63316101 

         1)  6620100012  นางสาว  จุฑามาศ ยอดทองดี 

         2)  6620100024  นางสาว  ศิริวรรณ สายคำภา 

         3)  6620100031  นางสาว  ประติมา ดวงสุริยเนตร 

         4)  6620100044  นางสาว  ศิรินทิพย์ ชาราช 

         5)  6620100050  นางสาว  ศิรประภา นิจสุข 

         6)  6620100078  นางสาว  ณัฐวดี บุญจันทา 

         7)  6620100114  นางสาว  รวินท์นิภา ระวะใจ 
 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

   1. รัฐประศาสนศาสตร์ 64316209 

         1)  6620100108  นางสาว  จิรพัชร ชัยเจริญ 

   2. การบริหารจัดการท้องถิ่นและการบริหารการพัฒนา (WIL) 63316211 

         1)  6620100040  นางสาว  ศลิษา อุทัยเรือง 

         2)  6620100046  นาย  วายุกรณ์ มัดถาปะกา 

         3)  6620100086  นางสาว  เนตรชนก มุ่งมะโนหมาย 

         4)  6620100087  
  

นางสาว  
  

จุฑารัตน์ 
  

หลงสิม 
  

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 



   3. รัฐศาสตร์ 65316207 

         1)  6620100042  นางสาว  สุนิสา เทียบสี 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 65317001 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   2. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 65317002 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   3. เทคโนโลยีดิจิทัล (WIL) 63317012 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  

   4. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 65317015 

- ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  
 

กำหนดการและแนวปฏิบัติ 
---------------------------------------------------- 

1. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 
เว็บไซต์ https://e-admission.rmu.ac.th/ 
1.1 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ 
1.2 ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระเงินตามธนาคารที่ระบุ      

เป็นจำนวนเงิน  ทั้งสิ้น 3,500 บาท ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ไม่เกิน 23.59 น.     
พ้นระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกสำรองเพ่ือชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาต่อใน
ลำดับถัดไป (การชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ถือเป็นการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยจะ
ไม่คืนค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)  

 
 
  



2. การรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์   
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายงานตัวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์                      

https://e-admission.rmu.ac.th/ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 9 ธันวาคม 2565  

3. การนำส่งเอกสารและข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่  
นักศึกษาใหม่ นำส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 - 

18 พฤษภาคม 2566  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

4. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 - 2 มิถุนายน 

2566  

5. เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2566  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะเปิดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 / 2566 ตั้งแตวั่นที่ 12 มิถุนายน 2566 

เป็นต้นไป  
 
 

 

ประกาศ ณ วันที่ 17  พฤศจิกายน 2565 
 

 

(นางสาวนิศารัตน์ โชติเชย) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 

 

 

 


