
*** หมายเหตุ *** ขอมูลนี้จะแสดงท่ีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ใหนักศึกษาตรวจสอบ และแกไขใหถูกตองตามความเปนจริง

           รายชื่อนี้เปนรายชื่อผูยื่นขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคเรียนที่ 1/2564 เทานั้นไมใชรายชื่ออนมุัติสําเร็จการศึกษา 1/2564

ใหนักศึกษาตรวจสอบ คํานําหนาชื่อ, ชื่อ-สกุล, ชื่อ-สกุล(E), วัน-เดือน-ปเกิด, วุฒิการศึกษาเดิม สัญชาต,ิ ศาสนา และ สถานที่เกิด ในระบบใหเรียบรอย

หากไมถูกตองนักศึกษาสามารถแจงแกไขท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันท่ี 15 ตุลาคม 2564

** สําหรับชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษใหแกไขใหตรงตามบัตรประจําตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง **

การอนุมัติสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคเรียนท่ี 1/2564 อนุมัติในวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 รับหลักฐานสําเร็จการศึกษาในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

ลําดับ

ที่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล (E) วันเดือนปเกิด วุฒิเดิม สัญชาติ ศาสนา สถานที่เกิด หมายเหตุ

ระดับปริญญาตรี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรมไทย)

1 603530370127 นายธีรฉัตร  จีนดร Theerachatr  Cheendon 20 เมษายน 2534 ม.6 ไทย พุทธ ขอนแกน

ระดับปริญญาตรี ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่ออาชีพ)

2 613530360102 นางสาวเกศสุดา  ไกลบุบผา Ketsuda  Kaibuppha 10 กรกฎาคม 2538 ม.6 ไทย พุทธ มหาสารคาม

3 613530360109 นางสาวพรนิภา  ปริญญานุกูลวงศ Pornnipa  Parinyanukunwong 5 ตุลาคม 2538 ม.6 ไทย พุทธ มหาสารคาม

4 613530360110 นางสาวเพ็ญนภา  อามาตย Pennapha  Aremat 21 ตุลาคม 2526 ม.6 ไทย พุทธ กาฬสินธุ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รายชื่อนกัศึกษาขอสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีภาค กศ.บป.

 ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564

สําหรับนกัศึกษาที่ขาดสงเอกสารขอสําเร็จการศึกษา หรือรูปถายผิดระเบียบสามารถสงเอกสารเพิ่มเติมไดดวยตัวเอง หรือทางไปรษณีย 

ตามท่ีอยู สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สงเอกสารขอสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร)ี ม.ราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร. 043722118 ตอ 374



ลําดับ

ที่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล (E) วันเดือนปเกิด วุฒิเดิม สัญชาติ ศาสนา สถานที่เกิด หมายเหตุ

5 613530360111 นางสาวสุภาวดี  ดรมุง Supawadee  Donmoong 13 กรกฎาคม 2533 ม.6 ไทย พุทธ มหาสารคาม

ระดับปริญญาตรี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

6 593540170105 นางสาวณัฐินันท  แนนอุดร Nattinan  Nanudorn 26 กุมภาพันธ 2538 ม.6 ไทย พุทธ รอยเอ็ด

7 593540170142 นางสาวประภัสสร  สิมมะลา Rarpatsorn  Simmala 6 กรกฎาคม 2537 ม.6 ไทย พุทธ มหาสารคาม

8 603540170129 นายอิศรพงศ  ถนัดคา Issarapong  Thanadka 19 กรกฎาคม 2538 ม.6 ไทย พุทธ รอยเอ็ด

ระดับปริญญาตรี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

9 623540120111 นายพีระพัฒน  คาํแดง Peerapat  Kamdang 13 ตุลาคม 2540 ปวส. ไทย พุทธ สกลนคร

10 623540120116 นางสาวสุทรียา  สะน้ําเที่ยง Sutriya  Sanamtaing 30 กรกฎาคม 2540 ปวส. ไทย พุทธ รอยเอ็ด

ระดับปริญญาตรี ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ

11 623540130108 นางสาวอภิญญา  พลสวัสดิ์ Aphinya  Phonsawat 15 สิงหาคม 2537 ปวส. ไทย พุทธ ชัยภูมิ

ระดับปริญญาตรี ปริญญาบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

12 613540200104 นางสาวยุพิน  อุนจันที Yupin  Ounjuntee 16 พฤษภาคม 2537 ม.6 ไทย พุทธ ขอนแกน

13 613540200107 นางสาวสิริมาพร  สีแดง Sirimaporn  Seedaeng 22 กรกฎาคม 2542 ม.6 ไทย พุทธ มหาสารคาม สีครุยผิด

14 613540200110 นายจิรวัฒน  แสนวงัสี Jirawat  Saenwangsee 21 กุมภาพันธ 2531 ปวส. ไทย พุทธ ขอนแกน

15 613540200111 นายปองกานต  วงศวรรณา Pongkan  Wongwanna 29 ตุลาคม 2540 ม.6 ไทย พุทธ ศรีสะเกษ

16 613540200112 นายรณชัย  แกวคาํจันทร Ronnachai  Kaewkhamchan 2 พฤศจิกายน 2540 ม.6 ไทย พุทธ กาฬสินธุ

17 613540200113 นายสุรเกียรติ  ตรีภพ Surakiet  Treepob 27 มีนาคม 2541 ม.6 ไทย พุทธ กาฬสินธุ

18 623740200125 นางสาวศุภกัญญา  กมลเลิศ Supakanya  Kamollert 30 กันยายน 2538 ปวส. ไทย พุทธ กาฬสินธุ ขาดสงเอกสารขอสําเร็จการศึกษา

19 623740200126 นางสาวเกศรินทร  ตะภา Ketsarin  Tapa 21 กุมภาพันธ 2542 ปวส. ไทย พุทธ มหาสารคาม

คณะวิทยาการจัดการ



ลําดับ

ที่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล (E) วันเดือนปเกิด วุฒิเดิม สัญชาติ ศาสนา สถานที่เกิด หมายเหตุ

ระดับปริญญาตรี ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร

20 573561010146 นายธรรมรงค  อรรคฮาตสี Thummarong  Arkkahatsee 3 กรกฎาคม 2538 ม.6 ไทย พุทธ มหาสารคาม

21 613561010101 นางเขมจิรา  อนันทวรรณ Khemjira  Ananthawan 4 เมษายน 2517 ม.6 ไทย พุทธ กาฬสินธุ ขาดสงเอกสารขอสําเร็จการศึกษา

22 613561010128 นายภาณุพงศ  โพธิ์นอย Panupong  Phonoi 21 พฤศจิกายน 2539 ม.6 ไทย พุทธ มหาสารคาม

23 613561010316 นายกอเกียรติ  ทรัพยคําจันทร Kaukait  Subkmjun 13 กรกฎาคม 2542 ม.6 ไทย พุทธ มหาสารคาม

24 613561010331 นายวรวัฒน  จุติรักษ Worawat  Jutirak 27 สิงหาคม 2528 ม.6 ไทย พุทธ มหาสารคาม

25 623561010107 นายฉัตรชัยพัฒน  ศริิโชติชานนท Chatchaipat  Sirichodchanon 1 กันยายน 2530 ร.บ. ไทย พุทธ รอยเอ็ด

26 623561010117 นายประเทศ  รามวงศ Prated  Ramwong 14 กันยายน 2522 ปวส. ไทย พุทธ สงขลา

27 623561010120 สิบเอกพิชัยยุทธ  โคตะโน Pichaiyut  Kotano 20 มีนาคม 2520 ปวส. ไทย พุทธ รอยเอ็ด

28 623561010128 นายวุฒพิงศ  สุขสังข Wootthipong  Sooksang 11 พฤศจิกายน 2528 ม.6 ไทย พุทธ รอยเอ็ด

29 623561010138 นายพงษศักดิ์  บัวศรี Pongsak  Buasri 29 กรกฎาคม 2536 ม.6 ไทย พุทธ กาฬสินธุ

30 623561010146 นายรังสรรค  แสงโทโพ Rangsan  Sangtopo 23 กุมภาพันธ 2526 ส.บ. ไทย พุทธ มหาสารคาม

31 623561010149 นางสาวจันทรสุดา  แสงดารา Junsuda  Sangdara 24 พฤษภาคม 2536 ร.บ. ไทย พุทธ บึงกาฬ

ระดับปริญญาตรี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

32 593562090120 นายนันทวฒัน  ทองสุริชัยศรี Nantawat  Tongsurichaisri 14 มิถุนายน 2537 ม.6 ไทย พุทธ มหาสารคาม

33 613562090101 นางสาวกิตติญาภรณ  โกวิทจินดาชัย Kittiyaphon  Kovitchindachai 22 พฤศจิกายน 2541 ม.6 ไทย พุทธ รอยเอ็ด

34 613562090102 นางสาวชอประภา  แสงสุด Choprapa  Saengsud 16 เมษายน 2538 ม.6 ไทย พุทธ มหาสารคาม

35 613562090105 นางสาวธิดารัตน  กะตะศิลา Thidarat  Katasira 22 มิถุนายน 2539 ม.6 ไทย พุทธ ชัยภมูิ

คณะนิติศาสตร

คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร



ลําดับ

ที่
รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล (E) วันเดือนปเกิด วุฒิเดิม สัญชาติ ศาสนา สถานที่เกิด หมายเหตุ

36 613562090110 นายชนาธิป  ลอยคลงั Chanathip  Loikhlang 18 พฤษภาคม 2541 ม.6 ไทย ไมระบุ มหาสารคาม

37 613562090112 นายชาญณรงค  ทองกอง Channarong  Thongkong 4 มกราคม 2533 ปวส. ไทย พุทธ มหาสารคาม

38 613562090113 นายณภัทร  ยมกวาง Napat  Yomkwang 6 มิถุนายน 2537 ม.6 ไทย พุทธ กาฬสินธุ

39 613562090115 นายธนวัฒน  ภูสีเงิน Thanawat  Phusingoen 27 สิงหาคม 2517 ม.6 ไทย พุทธ กาฬสินธุ สีเนคไทดผิด

40 613562090116 นายนพพล  กานจักร Noppol  Kanjuk 18 สิงหาคม 2532 ป.นักเรียนจา ไทย พุทธ กาฬสินธุ สงรูปใหม 1 นิ้วและ2 นิ้วไมเหมือนกัน

41 613562090117 นายนัฐพงษ  จันทรทาสี Natthapong  Chanthasee 15 กันยายน 2536 ปวส. ไทย พุทธ ขอนแกน

42 613562090118 นายบํารุงชัย  บุญประสม Bamrungchai  Bunprasom 22 พฤศจิกายน 2539 ปวช. ไทย คริสต ยโสธร

43 613562090120 นายพชรพล  มีนาสันติรักษ Patcharaphon  Meenasatirak 18 พฤศจิกายน 2539 ม.6 ไทย พุทธ ขอนแกน

44 613562090123 นายฤทธิเกียรติ  งามสงา Litthikiat  Ngamsanga 8 กันยายน 2538 ปวช. ไทย พุทธ ขอนแกน

45 613562090128 นายธนาคาร  ศรีรุงเรือง Tanakharn  Srirungrueng 28 มกราคม 2542 ม.6 ไทย พุทธ ขอนแกน

46 613562090129 นายยอดเพชร  จันทะศิลป Yodpech  Chantasin 28 กันยายน 2530 ม.6 ไทย พุทธ เพชรบุรี

47 613562090131 นายชูโชติ  เกษวิริยะการณ Choochot  Getwiriyagan 11 สิงหาคม 2518 ม.6 ไทย พุทธ กําแพงเพชร

48 613562090133 นางสาวกมลชนก  ดีหนองแวง Kamonchanok  Deenongwaeng 17 เมษายน 2543 ม.6 ไทย พุทธ รอยเอ็ด

49 613562090134 นายธนากร  พลเสนา Thanakorn  Phonsena 1 กรกฎาคม 2530 ม.6 ไทย พุทธ มหาสารคาม

50 613562090136 นางสาวพนิดา  ฐานผดุง Panida  Thanpadung 25 กรกฎาคม 2538 ม.6 ไทย พุทธ กาฬสินธุ


