
 
 
 
 

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจา้ภาพถวายผ้าป่าสามัคคี : คืนสู่เหย้าราตร ี“เขียวแดงคืนถิ่น (ครัง้ท่ี 3)” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  (ขึ้น ๑๕ ค่่า เดือน ๓)   

ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  คณาจารย์ และผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลยัได้ร่วมระดมทรัพย์ เพื่อสมทบทุนมูลนิธ/ิสมาคม            

ของมหาวิทยาลัย เป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาและจัดหาเวชภัณฑท์างการแพทย์ ศูนย์แพทยม์หาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

ก่าหนดการ 

๐๘.๓๐ น.     -     ลงทะเบียนถวายผ้าป่าสามัคค ีณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ฯ  
๐๙.๐๐ น.     -     รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปัดถา  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม กล่าววัตถุประสงค์ในการจดังาน 

พระครสูารกิจประยุต.ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดธญัญาวาส แสดงสัมโมทนียกถา 
๑๐.๐๐ น.     -     ถวายผ้าป่าสามัคค ี
๑๑.๐๐ น.     -     พิธีสงฆ์ (พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภตัตาหารเพล)  
๑๒.๐๐ น.     -     รับประทานอาหารกลางวัน (โรงทานจากหนว่ยงานต่าง ๆ) ชมการแสดงดนตรี วงเบิ่งแงงอีสานและวงแกนอีสาน 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   ถวายผ้าปา่สามัคคี (ต่อ) (ชมการแสดงวงดนตรีตลอดงาน) 
๑๘.๐๐ น.      –    งานคืนสู่เหยา้ราตรี “เขียวแดงคืนถิ่น (ครั้งท่ี 3) ” (โต๊ะจีน) พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดเีด่นและมอบเกียรติบัตร 

 ศิษย์เก่าผู้ทรงคณุค่า  ณ  ลานหนา้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ 
 

ประธานฝ่ายสงฆ์ 
พระเทพสิทธาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย (พระอารามหลวง) 

พระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง 

พระครสูารกิจประยุต.ดร. รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดธญัญาวาส 

พระครภูาวนาชยานุสิฐ (พระอาจารย์สรุิยันต์  โฆสปญัโญ) ผู้ช่วยเจา้คณะจังหวดัมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดพุทธวนาราม 

พระครูวินัยวรญาณ เจ้าคณะอ าเภอกันทรวิชัย (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา 

พระครูศรีปรยิัติโสภติ ที่ปรึกษาเจา้คณะอ าเภอเมืองมหาสารคาม เจา้อาวาสวัดศรีสวสัดิ์ 
พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑโิต ป.ธ.๖)  ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม วัดอภิสิทธ์ิ 

พระราชศลีโสภิต (หลวงปหูนูอินทร์ กิตฺตสิาโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ ์
พระโพธิญาณมณุี (หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่ามัชฌมิาวาส 

 
กรรมการที่ปรึกษา 

นายเกียรติศักดิ์  จันทรา      รศ.ดร.สมเจตน์  ภูศรี  นายเกริกพงษ์  เกสรทอง      นายรัชดา  จุฬารี 
ดร.วิชัย  แข่งขัน       ศ.ดร.อภิรัฐ  ศิริธราธิวตัร  พ.ต.อ.อุดมศักดิ์  เปลี่ยนข า      ผศ.ไพฑูรย์  เจริญพันธุวงศ ์

รศ.ดร.สถาพร  พันธุ์มณ ี      รศ.สมชาย  วงศ์เกษม  นพ.สุนทร  ยนต์ตระกลู      ส.ส.นพ.กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ ์  

ส.ส.ดร.สุทิน  คลังแสง      ดร.ศรีเมือง  เจรญิศิริ  ส.ส.รศ.ดร.สรุวาท   ทองบุ      ส.ส.บุญรื่น  ศรีธเรศ 

ส.ส.ส าลี  รักสุทธี       ดร.ธีระ  ชัยคณารักษ์กลู  สว.ดร.ตวง  อันทะไชย      นายกองโท ดร.คมคาย  อุดรพิมพ์ 

ดร.วิเชียร  จงชูวณิชย ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ดร.สุนีย์  ตรียางกูรศร ี      นายสมบัติ  สิมหล้า 
 

 
 



 

ประธานคณะกรรมการ 

รศ.ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา 

นายกสมาคมศิษย์เกา่มหาวิทยาลยัราชภัฏมหาสารคาม 
 

คณะกรรมการด่าเนินงาน 
 

๑. คณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
รศ.ดร.นิรุต  ถึงนาค    อธิการบดี    รศ.ดร.เสาวลักษณ์  โกศลกติติอัมพร   คณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ 
ผศ.ดร.ภูษิต  บญุทองเถิง   รองอธิการบด ี   ผศ.ดร.ไพศาล  วรค า   คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์   รองอธิการบด ี   นางประภาพร  พิมพ์พาศรีภริมย์   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
ผศ.ดร.นรภัทร  น้อยหลุบเลา   รองอธิการบดี   รศ.ดร.สญัญา  เคณาภมูิ   ผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา 
ผศ.ดร.ไชยยันต์  สุกลไทย   รองอธิการบด ี   ผศ.ดร.จักรกฤษณ์  จันทรศิริ   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 
อาจารย์วุฒิพล  ฉัตรจรสักูล   รองอธิการบดี   อาจารย์อุทก  พิเคราะห์ฤกษ์   ผู้อ านวยการส านักวิเทศสัมพันธ์ฯ 
ผศ.ดร.อมร  โทท า   ผู้ช่วยอธิการบดี    รศ.ดร.ประสพสุข  ฤทธิเดช   ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
ผศ.ดร.กัญชลิกา  รตันเชิดฉาย   ผู้ช่วยอธิการบด ี   ผศ.ดร.พูนศักดิ์  ศิรโิสม   ผู้อ านวยการส านักงานมาตรฐานฯ 
ผศ.ดร.เหล็กไหล  จันทะบุตร   ผูช่้วยอธิการบดี   อาจารย์พิราภรณ์  พันธุ์มณี   ผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรม 
ผศ.ดร.วิมลมาศ  ปฐมวณิชกุล   ผูช่้วยอธิการบดี   นางณิชชาอร  ปาตลานนท์   ผู้อ านวยการกองกลาง 
ดร.จรีพรรณ  ดลรักษ์   ผู้ช่วยอธิการบด ี   นายเมธี  กลมดวง   ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
นางวรรณวสิา  ยสระวาส   ผู้ช่วยอธิการบด ี   นายประภาส  ปาตลานนท์   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
อาจารยส์ุทัศน์  แก้วค า  ประธานสภาคณาจารย์   นางล าดวน  ดวงคมทา   ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
ผศ.ดร.มานติย์  อัญญะโพธิ์   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีนางรัตน์ฐาภัทร  สินเธาว์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผศ.ดร.เขมิกา  แสนโสม   คณบดคีณะวิทยาการจัดการ  นายทวีป  แก่นวิชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต มรม. 
ผศ.ดร.รังสรรค์  สิงหเลิศ   คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์คณาจารย์   พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา มรม. 
 ผศ.ว่าท่ี ร.ท.ดร.ณฏัฐชัย  จันทชุม   คณบดีคณะครุศาสตร ์  ครูและบุคลากร นักเรยีนโรงเรียนสาธิต มรม. 
ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์   คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มบานไม่รูโ้รย 
รศ.ดร.รภสัสา  จันทาศรี   คณบดคีณะเทคโนโลยีการเกษตร   
ผศ.ดร.ศิวดล  กัญญาค า   คณบดวีิศวกรรมศาสตร ์    
อาจารย์พิทักษ์  ธรรมะ   คณบดีคณะนิตศิาสตร์    
 

๒. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
รศ.ดร.สุวกิจ  ศรีปดัถา (081-6709429)   ดร.สรุัตน์  ดวงชาทม (061-8939655)    ดร.อวยชัย   วะทา (088-0340664)                                   
ดร.สมยงค์  แก้วสุพรรณ (089-7122261)   ดร.กริชพัฒน์  ภูวนา (091-0535266)    ดร.ปรีชา  จันทรเ์ทพ (098-6598935)   
ผศ.กนกวรรณ  ศรีวาปี (081-8736177)   รศ.ว่าท่ี พ.ต.ดร.กิตติกรณ์  บ ารุงบุญ (081-2621694)  นายสุเมธี  อันพันล า (087-4572146) 
ดร.กมล  พลค า (088-7222980)    อาจารย์เนตรนภา เรืองไชย (095-6632370)   อาจารย์ศิวพร  เดชชัย (095-1838717) 
อาจารยส์ุทัศน์  แก้วค า (081-9651668)  ดร.ปองภพ  ภูจอมจติร (081-9753085)   ดร.สรุสิทธ์ิ  มิทราวงศ์ (093-4965115)                                                                      
ผศ.ดร.กฤษกนก  ดวงชาทม (094-6145282)   ดร.เอกลักษณ์  บุญท้าว (088-3278838) ดร.เสน่ห์  ค าสมหมาย (081-7902147) 
ว่าท่ี ร.ต.ดร.ภูวนาท  มาตบรุม (095-1685047)   ว่าท่ี ร.ต.อนิรุทธ์  แดงหยง (083-5539144)   นายสุนทร  กองศรี (081-7089954 
ผศ.ว่าท่ี ร.ท. ดร.ณฏัฐชัย  จันทชุม (093-5353989)  ผศ.ดร.วรวรรณ  อุบลเลิศ (084-9566790)   นายวิเชียร  การดี (095-5936243) 
นายจรูญ  จันทพิมพ์ (091-0363510)  นายทวี   พิมพ์สิม (085-7504185)  นายวานิชย์  ติชาวัน (081-9752659) 
ผศ.ดร.เนตรชนก  จันทร์สว่าง (086-9544294) ผศ.ดร.สมสงวน   ปัสสาโก (089-2773645)  
 
 
 
 
 
 
 



๓. คณะอนุกรรมการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
คณะอนุกรรมการจังหวัดกาฬสนิธุ์ 
ดร.ภณัฑร์ักษ์  พลตื้อ ประธานคณะกรรมการ   นายสมชาย  เชาว์พานิช กรรมการ 
นายวีระพงษ์  วีระนาคินทร์  รองประธานคณะกรรมการ   ดร.ปณุกาญจน์  ภเูงิน กรรมการ 
นายสงกรานต์  พันธ์โนราช กรรมการ     ดร.อนุสรณ์  จ าเริญเจือ กรรมการ 
ดร.สปุัน  สุรันนา  กรรมการ     ดร.เทอดเกียรติ  ขันธ์พิมูล กรรมการและเลขานุการ 
นายไพโรจน์  มงคลสินธุ ์ กรรมการ     นายณัฐวัฒน์   ภูดอกไม ้ ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีประจ าศูนย ์
 

คณะอนุกรรมการจังหวัดขอนแกน่ 
ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู  ประธานคณะกรรมการ   อาจารย์เตชสิทธิ  พิมล กรรมการ 
ดร.สวสัดิ์  แก้วชนะ  รองประธานคณะกรรมการ   นายประสาท  สีหาบัว กรรมการ 
ดร.มนตรี  ถ้ าหิน  กรรมการ     ดร.ทวีศักดิ์  สมนอก กรรมการและเลขานุการ 
ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร กรรมการ     นางสาววัชรี  อุ่นใจชน ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีประจ าศูนย ์
ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ ์ กรรมการ     นางสาวนุธิดา  บุญหาญ ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีประจ าศูนย ์
ดร.วรรณปกรณ์  จมุพลน้อย กรรมการ    
 

คณะอนุกรรมการจังหวัดมหาสารคาม 
นายอดุลยศ์ักดิ์  บุญอเนก ประธานคณะกรรมการ   นายสากล  อุ่นอุดม  กรรมการ 
นายวิเศษ  พิมพ์วิชัย รองประธานคณะกรรมการ   นายเรืองสรรค์  ศิริพล กรรมการ 
นายวัลลภ  วรรณปะเถาว ์ กรรมการ     ดร.ประพันธ์  ขันโมล ี กรรมการ 
ดร.นิพนธ ์ ยศดา  กรรมการ     ดร.บรรจง  พลขันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
ดร.ปรีชา  การสะอาด กรรมการ     นายกันตินันท์  ฉิมพล ี ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีประจ าศูนย ์
 

คณะอนุกรรมการจังหวัดร้อยเอ็ด 
ดร.อุปกรณ์  ดีเสมอ ประธานคณะกรรมการ   ดร.เสถียรพงษ ์ ศีวินา กรรมการ 
นายบัณฑิต  ประสิทธ์ินอก รองประธานคณะกรรมการ   นายสุจิต  ไกรแก้ว  กรรมการ 
นายนิวัฒน์  สวัสดิเอือ้ กรรมการ     นางทัศนีย์  แสวงเจริญ กรรมการ 
นายสมนึก  บุญศรี  กรรมการ     นายสมเกียรติ  กาญจนหงส์ กรรมการและเลขานุการ 
นางธนิตา  กุลสุวรรณ กรรมการ     นายนิยม  เปรีย่มนอง ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ีประจ าศูนย ์
 

ศิษย์เก่าโรงเรียนการฝึกหัดครูมหาสารคาม/ ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูมหาสารคาม/ ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏมหาสารคาม 

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทุกคน ทุกรุ่น เป็นกรรมการ 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

ชมการแสดงศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจบุัน คารวะบูรพคณาจารย์/พบปะศิษย์เก่าทุกรุ่น รับประทานอาหารร่วมกัน 
ร่วมงานคืนสู่เหย้าราตรี “เขียวแดงคืนถิ่น (ครั้งที่3)”พิธีมอบโล่เชดิชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและมอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าผู้ทรงคุณค่า 

 

ร่วมบริจาคสมทบทุนผ้าป่าสามัคค ี: คืนสู่เหย้าราตรี “เขียวแดงคืนถิ่น (ครั้งที่ 3) ” ในวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   
  โดย โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์  ชื่อบัญชี ผ้าป่าสามัคคีเขียวแดงคืนถิ่น มรม.  

หมายเลขบัญชี 774-0-52213-9 
*ในกรณีติดต่อขอรับใบเสร็จสามารถแอดไลน์ ได้ที่ samp-101 หรือ 0945268824 พร้อมส่งสลปิโอนเงิน และที่อยู่ ในการจัดส่งใบเสร็จ* 

 
ติดต่อประสานงาน/ สอบข้อมลูเพิม่เติม หรือร่วมทอดผ้าป่าได้ที่  
Facebook : สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
E-mail : rmuaa2562@gmail.com,rmuaa2562@gmail.com 
LINE : samp-101 หรือ 094-5268824 
เจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ  :  นายสิรภัทร  ไชยศาลาแสง 094-526-8824 
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