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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบคดัเลือกเข้าศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

ประจําภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2564 

1. ระดบัปรญิญาโท  หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.)   

1. สาขาวิชาสังคมศึกษา (แผน ก แบบ ก2) ภาคปกต ิ
    สอบข้อเขยีน  และสอบสัมภาษณ ์ ณ ห้อง 150503 ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
(อาคาร 15)  

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1.     นายชนาธิป  ลอยคลัง   

2. ระดบัปรญิญาเอก  หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.) 
1. สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเทคโนโลยี  (แบบ 2.1)  ภาคปกต ิ

         สอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ ์ ณ ห้อง TM 3 ช้ัน 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (อาคาร 38)  

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
1 นายธีรวัฒน์  เศตะพราหมณ์  

 

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษา  (แบบ 2.1)  ภาคปกต ิ
         สอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ ์ ณ ห้อง 150702 ช้ัน 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
(อาคาร 15)  

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
1. นางสาววิธมณ  ขจรโมทย์  
2. นางกฤษฎาภรณ์   จันตะคุณ  
3. นายสุทธิกานต์  บ่อจักรพันธ์  
4. นายปริวรรต   เพียรภายลุน  

 

3. ระดบัปรญิญาโท  หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.)   

1. สาขาวิชาหลกัสตูรและการเรียนการสอน (แผน ก แบบ ก2)  ภาคสมทบ 
    สอบข้อเขยีน  และสอบสัมภาษณ ์ ณ ห้อง 150504 ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

(อาคาร 15)  
ลําดับที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1.  นางสาวปีรนา กางอันเดช   

2.  นางสาวจุฑารัตน์ ประเสริฐสงัข์   

3.  นายขันติชัย อุดมฉวี   

4.  นายพิชิตชัย  คมเหล็ก   

5.  นายเอกรัตน์  หงษ์คํา   
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2. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา (แผน ก แบบ ก2) ภาคสมทบ 
สอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ ์ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 

พรรษา (อาคาร 15)  
ลําดับที่ ช่ือ - สกุล       หมายเหตุ 

1.  นายอัครพล  แสนสงค ์   
2.  นางอาทิตยา  ทาขุล ี   

 

3. สาขาวิชาการบรหิารจดัการการศกึษา (แผน ก แบบ ก2) ภาคสมทบ  (ลําดบัที ่1-25) 
สอบข้อเขียน  ณ ห้อง 150410 ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)   
สอบสัมภาษณ ์ ณ ห้อง 150402 ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)   

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1.  นางสาวขนิษฐา นาชัยเงิน   

2.  นางสาวณัฎฐาพร จันลาวงศ์   

3.  นางบังอร วินธิสา   

4.  นางสาวศรัณย์ยา ศักดาสินธ์ุ   

5.  นางสาวลภัสรดา ภาราสิริสกุล   

6.  นางสาวปทุมกาญจน์ ทรงอาจ   

7.  นางสาวชญาดา นิลรักษา   

8.  นายธนชัย จุ่นหัวโทน   

9.  นางสาววนิดา กุลสุวรรณ   

10.  นางสาวสุมลรัตน์ แทนโสภา   

11.  นางปาณชนิน ตรีพรหม   

12.  นางสาวดวงหทัย ภูงามเขียว   

13.  นางสาวนัฐจิรา ปิดตาทะโน   

14.  นายนาวา พิมโยธา   

15.  นางสาวสุจิตรา อุทธาทอง   

16.  นายพีรชัย ชินพร   

17.  นายโกวิท จันทะปาละ   

18.  นางสาวนัทติยา เชียรพลแสน   

19.  นางสาวกุลิสรา ขุนราช   

20.  นายปณิธาน ผ่านสอน   

21.  นางสุวดี ศรีจันทรา   

22. นางพัชรา คําสอนทา   

23. นายศุภวรรต ปาปะขี   

24. นางสาวสุกัญญา วุฒินิรันดรกู์ล   

25. นางสาวกนกกาญน์ นันโท   
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4. (ต่อ) สาขาวิชาการบรหิารจัดการการศึกษา (แผน ก แบบ ก2) ภาคสมทบ  (ลําดับที่ 26-48) 
     สอบข้อเขยีน  ณ ห้อง 150401 ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)   
     สอบสัมภาษณ ์ ณ ห้อง 150402 ช้ัน 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)   

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

26. นางสาวรัตนา วรรณี   

27. นายอนุพงษ์ กางกั้น   

28. นางสาวชุติมา สนิทรัมย์   

29. นางสาวสุรีพร อุตริ   

30. นายชัยวัฒน์ ลาโนนง้ิว   

31. นายธวัชชัย โพธ์ิแสง   

32. นายธีรพงษ์ ภูหงษ์แก้ว   

33. นางสาวจันทร์เพ็ญ วันทอง   

34. นายนวมินทร์ นันตะริ   

35. นางสาวพรวษา พลาศรี   

36. นายณรงกรณ์ กะการดี   

37. นางสาวสุพิชชา มาตเลิง   

38. นางสาวเจติยา ทักษิมา   

39. นางสาวนิตยา หาวิเชียร   

40. นางสาววจนพร ทุมมาวัด   

41. นางสาวจุฑามาศ พรหมดา   

42. นายณัฏฐเอก เภสัชชา   

43. นายธรรมนูญ บุญเรือง   

44 นางสาวชนิดา ลาภบัว   

45 นางสาวนงนุช ไชยสัจ   

46 นางสาวกรรณิการ์  การวงค์   

47 นางสาวพัชราภรณ์  เขตคาม   

48 นายมงคลศักด์ิ  ดวงพุทธา   

      5. ระดบัปรญิญาโท  หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (รป.ม.)   
        1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ก แบบ ก2) ภาคสมทบ 

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ ์ ณ ห้อง 151402  ช้ัน 14  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา    
  (อาคาร 15) 

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1.  นายวิศรุต  ชุปวา   
2.  นายภานุวัฒน์  คําพวง   
3.  นางสาวศิริพรรณ  พิมดา   
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        2. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (แผน ก แบบ ก2)  ภาคสมทบ 
            สอบข้อเขยีนและสอบสัมภาษณ ์ ณ ห้อง 150902   ช้ัน 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  
             (อาคาร 15)  

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1.  นายสุรยุทธ์  ชุมศร ี   
2.  นางวิมลลักษณ์  ไชยนาม   

6. ระดบัปรญิญาโท  หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑิต (บธ.ม.) 
 สาขาวิชาบริหารธรุกิจ (แผน ก แบบ ก2) ภาคสมทบ 
 สอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ ์ ณ ห้อง 150504 ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา    
 (อาคาร 15)  

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล       หมายเหตุ 

1.  นางศศิธร   พูลไธสง   
2.  นางรัตนา  มหาชนะวงษ์   

7. ระดบัปรญิญาเอก  หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑิต (รป.ด.) 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (แบบ 2.1) ภาคสมทบ 

          สอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ ์ณ ห้อง 151404 ช้ัน 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  
          (อาคาร 15)  

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล       หมายเหตุ 

1.  นางสาวอังครัตน์  เดชโยธิน   

8. ระดบัปรญิญาเอก  หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.) 

  1. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (แบบ 2.1)  ภาคสมทบ 
           สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ ์ ณ ห้อง 150902   ช้ัน 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  
            (อาคาร 15)  

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1.  นางสาวธัณฏิกานต์ คําวิเศษธนธรณ์   
2.  นางสาวปาลาวดี เน่ืองจํานงค์   
3.  นายบารมี บัวสมบูรณ ์   
4.  นายชูชาติ หลอดทองหลาง   
5.  นางสาวกัลฑริดา ลลนาธีรกุล   
6.  นายณัฐพงศ์ นิวรรณ   
7.  นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์   
8.  นางสาวพรพิมล เส็งเจริญสุข   
9.  นางรัตติยา   เงินท้วม   
10.  นางจุฑาทิพย์  พลเยี่ยม   
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2. สาขาวิชาวิจัยและพฒันาหลกัสตูร  (แบบ 2.1)  ภาคสมทบ 
         สอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ ์ ณ ห้อง 150704 ช้ัน 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  
         (อาคาร 15)  

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
1. นายเจษฎา  เวียงพล  
2. นางสาวดารานารถ  ทองม้วน  

 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษา  (แบบ 2.1)  ภาคสมทบ 
         สอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ ์ ณ ห้อง 150702 ช้ัน 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  
         (อาคาร 15)  

ลําดับที่ ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 
1. นายธิติ   จันตะคุณ  
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

เรื่อง  แนวทางปฏิบตักิารสอบคดัเลือกในชว่งที่มีการระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
 

1. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า  หรือหน้ากากอนามัยตลอดช่วงเวลาขณะที่ทําการสอบ        
และอนุญาตให้เปิดหน้ากากได้ ขณะกรรมการกํากับการสอบทําการตรวจสอบตัวตนของผู้เข้าสอบเท่าน้ัน 

2. ผู้เข้าสอบควรมาถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มทําการสอบ อย่างน้อย 1 ชั่วโมง  (ไม่เกิน 8.00 น.)                
เพ่ือทําการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ของกระทรวงสาธารณสุข 

ในกรณีที่ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบช้ากว่าเวลาที่กําหนด ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการเข้าคิว
ตรวจคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบช้ากว่าเวลาเริ่มสอบ (9.00 น.)        
ผู้เข้าสอบสามารถใช้เวลาสอบเท่าที่เหลืออยู่เท่าน้ัน และไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบหลังจากเวลา         
ที่กําหนดผ่านไปแล้ว 15 นาที (9.15 น.)  

3. เมื่อผู้เข้าสอบผ่านการคัดกรอง ทางเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะติดสต๊ิกเกอร์
ให้แก่ผู้เข้าสอบ ผู้เข้าสอบจึงจะสามารถเข้าห้องสอบได้  

    กรณีผู้เข้าสอบทําสต๊ิกเกอร์ดังกล่าวหาย หรือไม่มีสต๊ิกเกอร์ กรรมการกํากับการสอบจะไม่อนุญาต      
ให้เข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องมาทําการตรวจคัดกรองใหม่  

4. กรณีผู้เข้าสอบไม่ผ่านการคัดกรอง โดยมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี้ (หา้มปดิบงัข้อมูล) 
4.1 ผู้เข้าสอบมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรอื 
4.2 มีอาการไอ หรือ จาม หรือ เจ็บคอ หรอื นํ้ามูกไหล หรือหายใจลําบาก  
ให้แจ้งทางบัณฑิตวิทยาลัย ทีห่มายเลข 086-2197717 เพ่ือพิจารณาจัดห้องสอบแยก

ต่างหากและดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
5. ก่อนเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบต้องทําการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จดัเตรียมไว้ให้ที่หน้าห้องสอบ 

และผู้เข้าสอบสามารถเข้าห้องสอบได้ โดยไม่ต้องยืนรอให้เกิดความแออัดบริเวณหน้าห้องสอบ และนัง่ตามที่น่ัง
สอบที่กําหนดให้ โดยรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร  
 
 
 
 


