
 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจ าปีการศึกษา  2564 
------------------------------------------- 

 ตามที่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้สอบสัมภาษณ์เพ่ือ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี
การศึกษา 2564 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ไปแล้วนั้นความละเอียด บัดนี้ จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม       
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หลักสูตร 

1 นายพงศกร  วันโส วท.บ.เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
2 นางสาววิลาวัณย์ วงศ์ชัย วท.บ.เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
3 นายแทนกาย  ประมวล วท.บ.เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
4 นางสาวสุธิดา  ดอนสังเกตุ วท.บ.เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
5 นายอนุธิดา  สิบโท วท.บ.เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
6 นายอภิโชติ  วงษ์คชเดช วท.บ.เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
7 นางสาวศิรินภา พลจารย์ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8 นางสาวธนิษฐา  เจริญภูมิ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9 นายชินวัตร จ าปาหวาย วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10 นางสาวพัชรี  อรัญรุต วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11 นางสาวอริญชยา หอมสมบัติ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12 นางสาวปิยะธิดา พัฒนพงศ ์ วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
13 นางสาวณัฐสิริน เกตแก้ว วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
14 นายอภิชิต สีระหว้า วท.บ.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15 นายกิตติ ทวีพันธ์ วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 
16 นางสาวธิดารัตน์ ไชยค า วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 
17 นางสาวณัฐสุดา  ดิษเจริญ วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 
18 นางสาวชลธิชา ดวงชาค า วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 
19 นายธนดล วิยานน วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 
20 นางสาวขนิษฐา เเข็งขยัน วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 
21 นายกิตติศักด์ิ สิงหถิน วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 

 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล หลักสูตร 
22 นางสาวศิริภัทร สิงห์วิเศษ วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 

23 นางสาวหทัยรัตน์ เก้าเอี้ยน วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 

24 นายชินวัตร โพธิทัศน์ วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 

25 นายอธิการ ค าจันทา วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 

26 นายสิรภพ ทองปลิว วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 

27 นางสาวจิรวรรณ์ กันยาประสิทธิ์ วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 

28 นายปิติกร ศรีสุภักดิ ์ วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 

29 นายพชรวิชญ ์นามขัน วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 

30 นายจตุรงค์ พฤกธาน ี วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 

31 นายวิระพงษ์ เอกสามารถ วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 

32 นายปรีดา  ราชสีทา วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 

33 นายสืบสกุล  พันวอ วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 

34 นางสาวทัศนีย์ เหล็กค า วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา 

 
   ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงอิสระ โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม          
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีการศึกษา 2564 ด าเนินการดังนี้ 
  1. ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่  4 รับตรงอิสระ โครงการรักษ์
สิ่งแวดล้อม  ต้องบันทึกข้อมูลการรายงานตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยด าเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่าน
ระบบ Internet http://registration.msu.ac.th ภายในวันที่ 12-15 มิถุนายน 2564  
  2. ผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รอบที่  4 รับตรงอิสระ โครงการรักษ์
สิ่งแวดล้อม   สามารถช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
   2.1 ช าระเงินด้วย QR code ผ่านระบบ Internet http://registration.msu.ac.th 
   2 .2  ช า ร ะ เ งิ น ผ่ า น ธ น า ค า ร  โ ด ย พิ ม พ์ ใบ ช า ร ะ เ งิ น ผ่ า น ร ะ บ บ  Internet 
http://registration.msu.ac.th ก่อนช าระเงินให้ตรวจสอบรหัสประจ าตัวนิสิตและชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง และ
ช าระเงินภายในวันที่ก าหนดในใบช าระเงิน ทั้งนี้ โปรดเก็บหลักฐานการช าระเงินไว้อ้างอิง การรายงานตัว                  
เป็นนิสิตจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถช าระได้ที่ธนาคารตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ดังนี้ 
    2.2.1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) หรือ 
    2.2.2 ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) หรือ 
    2.2.3 ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)   
  3. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบที่ 4 รับตรงอิสระ   โครงการรักษ์
สิ่งแวดล้อม  ต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคการศึกษา 1/2564 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา     
ร้อยละ 10 ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 3 ลงวันที่  12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564          
โดยด าเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้ 
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   3.1 เลือกช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเต็มจ านวน ในวันที่ 12-15 มิถุนายน 2564 
   3.2 เลื อกช าระค่ าธรรม เนี ยมการศึกษาแบบแบ่ งเป็ นรอบ  ผ่ าน ระบบ Internet 
http://registration.msu.ac.th ดังนี้ 
    รอบท่ี 1 ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 ในช่วงวันที่ 12-15 มิถุนายน 2564 
    รอบท่ี 2 ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 20 ในช่วงวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564  
    รอบที่ 3 ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 30 ในช่วงวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564
  4. ให้นิสิตที่รายงานตัวผ่านระบบ Internet พร้อมทั้งช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว 
ด าเนินการ Upload Files เอกสารหลักฐานการรายงานตัวพร้อมใบแสดงผลการเรียนฉบับส าเร็จการศึกษา 
ผ่านระบบ Internet http://registration.msu.ac.th ภายในวันที่ 12-15 มิถุนายน 2564 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 
ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวและมีความส าคัญ กรณีที่นิสิตให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ปลอมแปลงเอกสารหรือแก้ไขข้อความ
ใน เอกสารที่ แท้ จริ ง  จะถื อ เป็ นความผิ ด  ซึ่ งอาจถู กด า เนิ นการตามระเบี ยบของมหาวิทยาลั ย                       
โดยขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการรายงานตัวและการ  Uplaod Files เอกสารผ่านระบบ มีรายละเอียด                  
และวิธีการ ดังนี้ 
   4.1 เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ผ่านระบบ Internet http://registration.msu.ac.th   
และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   4.2 Uplaod Files เอกสาร (.pdf) ระบบจะแจ้งแนวปฏิบัติการ Uplaod Files เอกสาร
ส าหรับการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ดังนี้ 
    4.2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนิสิต (.pdf)         1 แผ่น 
    4.2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา (.pdf)         1 แผ่น 
    4.2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของมารดา (.pdf)         1 แผ่น 
(กรณีไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา ให้ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครองแทน)  
    4.2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของนิสิต (.pdf)          1 แผ่น 
    4.2.5 ส าเนาใบแสดงผลการเรียนฉบับส าเร็จการศึกษาให้ครบถ้วนทุกหน้า (.pdf) 1 แผ่น 
    4.2.6 ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) (.pdf)         1 แผ่น 
หมายเหตุ เอกสาร 4.2.1-4.2.6 นิสิตต้องรับรองส าเนาเอกสาร โดยด าเนินการ 3 ส่วน ดังนี้ 
      1. เขียนข้อความ “ส าเนาถูกต้อง” 
       2. เขียนลายมือชื่อ ตัวอย่างเช่น “สมมุติ  ทดสอบ” 
      3. เขียนชื่อเต็ม ตัวอย่างเช่น (นางสาวสมมุติ  ทดสอบ) 
  5. นิสิตใหม่จะต้องช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่คณะ/วิทยาลัย/ สาขาวิชา  ก าหนด                  
ในวันรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบ Internet  
 

คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา 
ระบบปกติ 

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

 
15,000 
15,000 
12,000 

หมายเหตุ :  
     1. ในภาคการศึกษา 1/2564 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 10 ตามประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
COVID-19 ฉบับที ่3 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา 
ระบบปกติ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท) 
     2. วท.บ. ฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ เดิมชื่อ วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปรับปรุง
หลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564  
     3. สท.บ. สารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ เดิมชื่อ ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ ปรับปรุง
หลักสูตรตามมติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564  
 

  6. นิสิตจะต้องช าระเงินค่ากองทุนสวัสดิภาพและสวัสดิการนิสิต 300 บาท/คน 
  7. นิสิตจะต้องช าระเงินค่าตรวจร่างกายนิสิตใหม่ 650 บาท/คน การตรวจร่างกาย และการขึ้น
ทะเบียนประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาท) ตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท
รักษาทุกโรค) โดยนิสิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบในปฏิทินการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 หลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนี้ 
   7.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   1 แผ่น 
   7.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน     1 แผ่น 
  8. นิสิตใหม่จะต้องเข้าพักในหอพักมหาวิทยาลัย 1 ปีการศึกษา และต้องแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน
ปลายทางมายังบ้านเลขที่ของส านักงานกิจการหอพัก แล้วน าเอกสารการแจ้งย้ายทะเบียนบ้านปลายทาง           
มายื่นที่งานกิจการหอพักนิสิต โทรศัพท์สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 043-754418 และ 043-754305 
 

คณะ/วิทยาลัย การโอนย้ายทะเบียนบ้านของนิสิตใหม่ 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โอนย้ายเข้าบ้านเลขที่ 62 หมู่ 20 ต าบลขามเรียง  

อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150  
 

  9. รายการอื่นๆ  
   9.1 นิสิตใหม่สามารถสอบถามข้อมูลการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา                     
ของรัฐบาลโทรศัพท์สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 043-754408, 043-754333 ต่อ 7210-7214 
   9.2 นิสิตใหม่สามารถติดต่อสั่งซื้อเครื่องแบบนิสิตผ่านเว็บไซต์ msuoutlet.msu.ac.th โทรศัพท์
สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ 043-754322 ต่อ 4018 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. 
 
 

 กรณีผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาฯ ไม่ด าเนินการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสวัสดิภาพและสวัสดิการนิสิต ค่าตรวจร่างกาย ค่าบ ารุงหอพัก หรืออ่ืนๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
        ประกาศ  ณ  วันที่      มิถุนายน พ.ศ. 2564 
          
 
 
      
 
 

 
    


