
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

เร่ือง รายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์โครงการเด็กดีพัฒนาท้องถิ่น  
ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  คร้ังที่ 3 

ประจำปีการศึกษา 2566  
----------------------------------------------- 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโครงการเด็กดีพัฒนา
ท้องถิ่น  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  ครั้งที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2566 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (น.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)  บัดนี้
มหาวิทยาลัยได้สรุปผลการรับสมัครและการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   1. เคมี 65312001 

1) 6690101351 นางสาว ศศิกานต์ อุตเสนา 

2) 6690101286 นางสาว นภัสสร พิมาย 

   2. คณิตศาสตร์ 65312004 

1) 6690101336 นาย พรชัย ไมตรีจิตเกื้อกูล 

   3. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 64312010 

1) 6690101319 นาย อนุชา ดวงพรม 

2) 6690101441 นางสาว ไปรยา ศรีดาเลิศ 

   4. สถิติศาสตร์ประยุกต ์ 61312013 

1) 6690101374 นางสาว อารยา โคตรโสภา 



ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

   5.  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 61482050 

1) 6690101341 นาย ปริชญ์ บาริศรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

  1. วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม (WIL)  63312101 

1) 6690101393 นางสาว จิตรกัลยา ริม ี

  2. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 61312111 

1) 6690101343 นางสาว ปาณิสรา นระทีทาน 

2) 6690101364 นาย นครินทร์ ปังชัยสงค์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  (ทล.บ.) 

  3. เทคโนโลยีไฟฟ้า  61312130 

1) 6690101304 นาย สุพจน์ ปองตี 

2) 6690101432 นาย กฤษณพงษ์ มาลาวงค์ 

3) 6690101435 นาย วชิรวิทย ์ วงศ์ภักดี 

  4. การจัดการงานช่างและผังเมือง  61312132 

1) 6690101382 นาย อลงกรณ์ บุราณศรี 

2) 6690101445 นางสาว อรสินี พิมพ์มาตย์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

  5. วิศวกรรมการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) 61332111 

1) 6690101375 นางสาว ธารทิพย์ พาไพ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

   1. ภาษาอังกฤษ 61313002 

1) 6690101422 นางสาว กมลรัตน์ ปะติตานัง 

2) 6690101328 นางสาว เพชรมณี เวียงสิมา 



   2. ภาษาจีน  61313007 

1) 6690101378 นางสาว คัมภีรพรรณ หงทอง 

2) 6690100269 นางสาว วรนุช เหล่ารัตน์ 

3) 6690101434 นางสาว ปาริชาติ พะเสนา 

   3. ดนตรี (แขนงดนตรีสากล) 61313026 

1) 6690101282 นางสาว ฐิติมา สารเลา 

   4. ภาษาไทย  65313001 

1) 6690101438 นางสาว ปณิดา แดนพรม 

2) 6690101416 นางสาว ณัฐวิภา โคตวงศ์ 

3) 6690101300 นางสาว นิฐิวดี ไชยมาลี 

4) 6690101429 นางสาว หทัยกานต์ นาถาดทอง 

   5. สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (แขนงสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 65313045 

1) 6690101358 นาย กมลาสน์ รังมาตย์ 

2) 6690101411 นาย ภูวดล โคตรแก้ว 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) 

   6. ศิลปกรรมศาสตร์ (แขนงทัศนศิลป์) 65313047 

1) 6690101421 นางสาว ศันศนีย์ ปาติสัตย์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

   1. การตลาด  61314012 

1) 6690101395 นางสาว อลิสดา สัตนันท์ 

2) 6690101394 นาย จักรพงศ์ เเพงศรี 

   2. การจัดการ 61314017 

1) 6690101299 นาย ฉัตรดนัย แสงงาม 

2) 6690101314 นางสาว พชรพร ลุสุข 

    



ระดับปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 

   3. การตลาด 65334012 

1) 6690101310 นางสาว กนกอร ชารี 

   4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 61334013 

1) 6690101293 นางสาว วิภาดา เพ็งปอภาร 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 

   5. การบัญชี  64314020 

1) 6690101391 นางสาว นงนุช นาใจนึก 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี  หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 

   6. นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ในสื่อดิจิทัล) 65314034 

1) 6690101302 นาย วิศรุต เพาพาน 

2) 6690101431 นาย ณัฐิวุฒิ พละไสย 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   1. เกษตรศาสตร์ 65315001 

1) 6690101403 นาย นลธวัช ศรีภา 

   2. สัตวศาสตร์  65315005 

1) 6690101307 นาย สุทธิพงษ์ เจือจันทร์ 

2) 6690101377 นาย ราชันย์ ศรีคำ 

3) 6690101379 นางสาว ปาริชาติ บุญทา 

   3. เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์  65315018 

1) 6690101373 นางสาว พรสุดา คำมุงคุณ 
 
 
 
    



คณะนิติศาสตร ์

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

   1. นิติศาสตร์ 63316101 

1) 6690101372 นางสาว ณัฐชา เย็นชีพ 

2) 6690101281 นาย อภิสิทธิ์ แสนสุภา 

3) 6690101355 นาย ปิติชา เอกตาเเสง 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

   1. รัฐประศาสนศาสตร์ 64316209 

1) 6690101446 นางสาว ภคพร ปัดสำราญ 

2) 6690101327 นาย ชนาธิป ชาติชำนาญ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 

   1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 65317001 

1) 6690101306 นางสาว กนกพรรณ พ่อชมภู 

2) 6690101385 นางสาว ศศิพิมพ์ แฝงฤทธิ์ 

3) 6690101401 นาย กรวิชญ์ ผลผาเลิศ 

4) 6690101439 นาย ทินภัทร ไชยภา 

   2. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 65317002 

1) 6690101289 นางสาว ณัฐธิชา มารีวัลย์ 

2) 6690101440 นาย ภาคิน กองศรี 

3) 6690101409 นาย สิงหเดชา สิงห์เดช 

   3. การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล 65317015 

1) 6690101329 นาย นิวัฒน์ เศรษฐากา 
 
 



กำหนดการรับนักศึกษาโครงการเด็กดีพัฒนาท้องถิ่นระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คร้ังที่ 3 

(ช่วงรับสมัคร 6-28 กุมภาพันธ์ 2566) 

1. การรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์    
      ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวออนไลน์โครงการเด็กดีพัฒนาท้องถิ่นระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 กรอกข้อมูลรายงานตัวออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์ https://e-admission.rmu.ac.th 
เมนูรายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  ระหว่าง วันที่ 2 - 9 มีนาคม  2566  กรณีไม่ดำเนินการตามช่วงเวลา
ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ 

2. การนำส่งเอกสารและข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่  
       นักศึกษาใหม่ นำส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ และขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 
- 18 พฤษภาคม 2566  โดยพิมพ์เอกสารหลักฐานจากระบบ ที่เว็บไซต์ https://e-admission.rmu.ac.th 
พร้อมนำส่งเอกสารดังกล่าวที ่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

3. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 -          

2 มิถุนายน 2566  

4. เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2566  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะเปิดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 / 2566 ตั้งแตว่ันที ่12 มิถุนายน 2566 

เป็นต้นไป  
 

 

ประกาศ ณ วันที่  1  มีนาคม 2566 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ  ศรีวาปี) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

 

https://e-admission.rmu.ac.th/
https://e-admission.rmu.ac.th/

