
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ (โครงการที่คณะด าเนินการเอง) 

************************************ 
ตามท่ีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ                     
(โครงการที่คณะด าเนินการเอง)  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาคัดเลือก    
เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
2562 รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ โครงการที่คณะด าเนินการเอง ดังนี้ 

 
ล าดับที่ เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อ – สกุล 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   
1 1329900978817 นางสาวชนิภรณ์  ขิมทอง 
2 1160900028456 นางสาวณัฐวดี  บัวคลี ่
3 1409903043702 นางสาววรดา  ชัยศร ี
4 1160101728503 นางสาวไอลดา  ประสพสุข 
5 1409902957174 นางสาวพรชิตา  กิจเธาว์ 

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา   
1 1469900465703 นางสาวชฎาทิพย์  กุดวิเทศ 
2 1450201313035 นางสาวพันธ์พฤกษา  บุตรพรหม 
3 1419901903411 นายธนดล   สุจริต 
4 1209301075870 นางสาวสุจิตรา  ยศรุ่งเรือง 
5 1460600147295 นายณัชพล  ขันทวี 
6 1449900475610 นายชัยธวัช  รัตนสวนจิก 
7 1449900516162 นายชัยวัฒน ์ เสียงเสนาะ 
8 1409901709002 นายปฎิภาณ  สาสีทา 
9 1409901576193 นายไกรฤกษ  กาหลง 
10 1449900496838 นายปรัชญ์กร  วัฒนพุทธิกุล 
11 1409902918217 นายภูมิพัฒน์  แซ่เอ็ง 
12 1449900586471 นายธนดล  ซองนน 
13 1449900536562 นางสาววันวิสา  อนุวัน 



14 1361200263630 นายนันทชัย  ปานรัศน์ 
15 1460300209325 นายพัฒนพงษ์  หล้าทู 
 
 
 

  ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบท่ี 5 การรับตรงอิสระ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2562 ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องบันทึกข้อมูลการรายงานตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามวิธีการข้ึน 
ทะเบียนเป็นนิสิตผ่านระบบ Internet http://admit.msu.ac.th ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 1 
กรกฎาคม 2562  
 

2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องพิมพ์แบบรายงานตัวเข้าศึกษาและพิมพ์ใบช าระเงิน เพ่ือไปช าระ 
เงินที่ธนาคาร ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 และเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้อ้างอิง ซึ่ง
การรายงานตัวเป็นนิสิตจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว (ก่อนช าระเงิน โปรดตรวจสอบรหัส
ประจ าตัวนิสิตและชื่อ – สกุลให้ถูกต้อง) ตามธนาคารที่ก าหนด ดังนี้ 

- ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน)  หรือ 
   - ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  หรือ 
   - ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  หรือ 
   - ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)   
 

3. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามท่ีคณะ/วิทยาลัย/
สาขาวิชา 

ก าหนด ในวันรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบ Internet   

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระบบปกต ิ

(บาท) 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
- วทบ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
- วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา 

 
15,000 
15,000 
12,000 

4. นิสิตใหมท่ี่รายงานตัวเข้าศึกษาตามข้ันตอนผ่านระบบ Internet และช าระเงินแล้ว  
จะต้องน าเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตไปยื่นรายงานตัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (เขตพ้ืนที่ในเมือง) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.30 น. ทั้งนี้  ให้นิสิต
จัดเตรียมชุดกีฬา/ชุดวอร์ม เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายในวันและเวลาดังกล่าวด้วย   
 

   หลักฐานประกอบการรายงานตัวเข้าศึกษา โดยจัดเรียงเอกสารตามล าดับ  ดังนี้ 
4.1 แบบรายงานตัวนิสิตทีพิ่มพ์ผ่านระบบ Internet จ านวน 1 ชุด 

http://admit.msu.ac.th/


4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนบิดา จ านวน 1 ชุด 
4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนมารดา จ านวน 1 ชุด 
4.5 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครอง 
     (กรณีที่ผู้ปกครองเป็นบุคคลอ่ืน ที่มิใช่บิดาหรือมารดา) 

จ านวน 1 ชุด 

4.6 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 
4.7 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน 6 ภาคเรียน (พร้อมแสดงฉบับจริง) จ านวน 2 ชุด 
4.8 ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ชุด 
4.9 ส าเนาเอกสารการช าระเงินผ่านธนาคาร จ านวน 1 ชุด 
4.10 ส าเนาเอกสารอ่ืนๆ (ใบส าคัญการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ,  
       ค าสั่งแต่งตั้งยศ (ถ้ามี)) 

 
จ านวน 

 
1 

 
ชุด 

หมายเหตุ  ให้รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารที่เป็นฉบับส าเนาทุกแผ่น 
 

       ก าหนดการส่งเอกสารการรายงานตัว ตามวันเวลาของแต่ละคณะ/วิทยาลัย ที่ก าหนด 
 

 

 
หมายเหตุ  ให้นิสิตจัดเตรียมชุดกีฬา/ชุดวอร์ม เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายในวันและเวลาดังกล่าวด้วย   
 
 

                  5. นิสิตใหม่จะต้องช าระเงินค่ากองทุนสวัสดิภาพและสวัสดิการนิสิต จ านวนเงิน 300 บาท 
           6. นิสิตใหม่จะต้องช าระค่าตรวจร่างกาย จ านวนเงิน 650 บาท  การตรวจร่างกายนิสิตใหม ่
และ 
การขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาท) ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 
บาทรักษาทุกโรค) โดยนิสิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบในปฏิทิน
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนี้ 

6.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ชุด 
6.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 

        7. นิสิตใหม่จะต้องเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย 1 ปีการศึกษา และต้องโอนย้ายทะเบียนบ้าน
มายังบ้านเลขที่ของส านักงานกิจการหอพัก ดังนี้  
 

วัน/เดือน/ปี คณะ/วิทยาลัย 

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 
1. คณะเทคโนโลยี 

 
2. คณะการบัญชีและการจัดการ 

 
3. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 



คณะ/วิทยาลัย การโอนย้ายทะเบียนบ้านของนิสิตใหม ่

1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 
3. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
4. คณะพยาบาลศาสตร์ 

โอนย้ายเข้าบ้านเลขที่ 62 หมู่ 20 ต าบลขามเรียง อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 44150   

 
    8.  รายการอ่ืนๆ ที่นิสิตใหม่จะต้องแจ้งความประสงค์ในวันรายงานตัวเข้าศึกษา 
     8.1 นิสิตใหม่สามารถสอบถามข้อมูลการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
ของรัฐบาล โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 043-754388, 043-754333 ต่อ 7210-7213 
         8.2 นิสิตใหม่สามารถติดต่อสั่งซื้อเครื่องแบบนิสิตได้ที่ Ubookweb.msu.ac.th จัด
จ าหน่ายโดยศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 043-754319, 043-
754174 ต่อ 1221 ในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. 
 
 
 
        กรณีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ไม่มารายงานตัวตามก าหนดการที่มหาวิทยาลัยก าหนด ถือว่าสละสิทธิ์  
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่ากองทุนสวัสดิภาพและสวัสดิการนิสิต ค่าตรวจร่างกาย  
ค่าบ ารุงหอพัก หรืออ่ืนๆ  
  
   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
           ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 


