
 
 

 

รายชื่อนักศกึษาขออนุญาตสอบวิชาศึกษาท่ัวไป(GE)ย้อนหลัง 1/2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2562 

สอบวันศุกร์ท่ี 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. 

ห้องสอบ 150410 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ รหัสนักศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชาศึกษาทั่วไป(GE) อาจารย์ผู้สอน 
1 น.ส.วรรณิษา  วัฒนราช 613130020607 1409901-1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต อ.ปนัดดา  แทนสุโพธิ์ 
2 น.ส.อิสริยา  วิชาราช 613120110137 1109902-1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.จักรกริช  โพธิ์ศรี 
3 น.ส.สุภาพร  นนทะค าจันทร ์ 613120110143 1109902-1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.จักรกริช  โพธิ์ศรี 
4 น.ส.นิศาชล  จันวิเศษ 613120110212 1109902-1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.จักรกริช  โพธิ์ศรี 
5 น.ส.พรทิตา  ปัชชามูล 613120110216 1109902-1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.ศศิธร  อ่อนเหลา 
6 น.ส.สุรินยา  เทียงดีฤทธ์ิ 613120110229 1109902-1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.ศศิธร  อ่อนเหลา 
7 น.ส.ณัฐฐาพร  แสนรัง 613120110207 1109902-1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.ศศิธร  อ่อนเหลา 
8 น.ส.ปิยะฉัตร  ปานเรือนแสน 613120110216 1109902-1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.ศศิธร  อ่อนเหลา 
9 นายกชกร  ประสานศักดิ์ 613120110132 1109902-1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.ศศิธร  อ่อนเหลา 
10 น.ส.จิรารัตน์  เวียงบินทร์ 613120110141 1109902-1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.ศศิธร  อ่อนเหลา 
11 น.ส.สุจิตรา  กาบค้างพลู 613120110240 1109902-1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.ศศิธร  อ่อนเหลา 
12 น.ส.ทิตยา  ทวีพันธุ์ 613120110109 1109902-1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.ศศิธร  อ่อนเหลา 
13 น.ส.สวิตรี  ดัชถุยาวัตร 613120110227 1109902-1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อ.ศศิธร  อ่อนเหลา 
14 นายประวิตร  โคตรทุม 603140170247 1102001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อ.ภัทรภร  บุญศรี 
15 น.ส.อิสราภรณ์  กันค าแหง 623130370132 1409905-1 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที อ.อ านาจ  แสนกุดเลาะ 
16 น.ส.ดรุณี  จะภักดี 623130370111 1409905-1 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที อ.อ านาจ  แสนกุดเลาะ 
17 น.ส.ประนัดชา  ประสังคะเต 613130140109 1109903-1 ภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ อ.ชวินทร์  ศรีสวัสดิ์ 
18 น.ส.อมิตรา  ศรีจันทร์ 613130140121 1109903-1 ภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ อ.ชวินทร์  ศรีสวัสดิ์ 
19 นายนนท์  ฉลวยศรี 613120100107 1309901-1 พลวัตทางสังคม ผศ.บัญชา  พุทธิวนากุล 
20 นายภานุเดช  โพโสลี 613120100129 1309901-1 พลวัตทางสังคม ผศ.บัญชา  พุทธิวนากุล 
21 นายมนตรี  ชนะบุญ 623121080104 1209901-1 การพัฒนาตนเองเพื่อความสุขของชีวิต ผศ.สิปปีย์  ชยานุสาสนี

จันทร์ดอน 

22 นายจันทบูรณ์  สุบัติณี 623120080101 1209901-1 การพัฒนาตนเองเพื่อความสุขของชีวิต ผศ.สิปปีย์  ชยานุสาสนี
จันทร์ดอน 

23 นายภูธเนตร  ป้องสนาม 623121080103 1209901-1 การพัฒนาตนเองเพื่อความสุขของชีวิต ผศ.สิปปีย์  ชยานุสาสนี
จันทร์ดอน 

 



 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ รหัสนักศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชาศึกษาทั่วไป(GE) อาจารย์ผู้สอน 
24 นายเฉลิมเกียรติ ราบอาสา 623121080102 1209901-1 การพัฒนาตนเองเพื่อความสุขของชีวิต ผศ.สิปปีย์  ชยานุสาสนี

จันทร์ดอน 

25 นายอภิสิทธิ์  ก าเนิดขอนแก่น 623121080105 1209901-1 การพัฒนาตนเองเพื่อความสุขของชีวิต ผศ.สิปปีย์  ชยานุสาสนี
จันทร์ดอน 

26 น.ส.ชนัญชิดา  ปะนาโส 613410060125 1409906-1 ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน อ.ปิยนันท์  เกตุแสง 
27 น.ส.อุษณี  ปัดสามาลา 603170020103 1300003 วิถีไทย ผศ.แดนวิชัย  สายรักษา 
28 น.ส.ชญานิน  เพาะนาไร่ 603120040104 1300003 วิถีไทย ผศ.แดนวิชัย  สายรักษา 
29 นายภูมิรพี  เชื้อค าจันทร์ 623162070128 1209901-1 การพัฒนาตนเองเพื่อความสุขของชีวิต ผศ.จันทรฺเพ็ญ  ภูโสภา 
30 นายกิตติวินท์  โสภาพร 623162070119 1209901-1 การพัฒนาตนเองเพื่อความสุขของชีวิต ผศ.จันทรฺเพ็ญ  ภูโสภา 
31 นายวสันต์  ทองจรัส 613161010433 1209903-1 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดฯ อ.สุชาลักษณ์  ธรรมดวงศรี 

32 นายอภิสิทธิ์  ค าแดง 613161010435 1209903-1 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดฯ อ.สุชาลักษณ์  ธรรมดวงศรี 

33 นายศุภโชค  ศรีเล็ก 613161010520 1209903-1 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดฯ อ.สุชาลักษณ์  ธรรมดวงศรี 

34 น.ส.สุทธิดา  พอนแสน 613161101308 1209903-1 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดฯ อ.สุชาลักษณ์  ธรรมดวงศรี 

35 นายญาณศรณ์  หินกอง 613161010412 1209903-1 ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดฯ อ.สุชาลักษณ์  ธรรมดวงศรี 

36 นายชินวัชร์  จอมทรักษ์ 613130020424 1409902-1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น ผศ.อุทัย  โคตรดก 
37 น.ส.วิลาสินี  ปิยจิตโต 623120040113 1409901 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ผศ.ปิยรัตน์ นามเสนา 
38 น.ส.ศิริรัตน์  จันทร์เพ็ง 6232120040116 1409901 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ผศ.ปิยรัตน์ นามเสนา 
39 นายธีรพล ภูแสนสี 623120040123 1409901 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ผศ.ปิยรัตน์ นามเสนา 
40 นายธีรเดช ปัดตาปัดโต 623120040122 1409901 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ผศ.ปิยรัตน์ นามเสนา 
41 น.ส.พรนภา  ปินะพัง 623120040108 1409901 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ผศ.ปิยรัตน์ นามเสนา 
42 น.ส.ศิริรัตน์  คะเนตรนอก 623120040115 1409901 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ผศ.ปิยรัตน์ นามเสนา 
43 นายเฉลิมชัย  โคตุราช 623120040121 1409901 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ผศ.ปิยรัตน์ นามเสนา 
44 นายนาถวัฒน์  โสภาพร 623120040124 1409901 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ผศ.ปิยรัตน์ นามเสนา 
45 น.ส.จีรวรรณ  ศรีมูล 623120040102 1409901 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ผศ.ปิยรัตน์ นามเสนา 
46 น.ส.รัฐริกา  เท่ียงท า 623120040110 1409901 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ผศ.ปิยรัตน์ นามเสนา 
47 น.ส.ฐิติยา  จันทพัฒน์ 613150130116 1109901 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ดร.ดวงพร  ศรีบุญเรือง 
48 น.ส.กัลยรักษ์  อรุณถิน 613150130101 1109901 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ดร.ดวงพร  ศรีบุญเรือง 
49 น.ส.ณัฐวิภา  ไชยต้นเทือก 623120040103 1409901 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ผศ.ปิยรัตน์ นามเสนา 
50 นายภาณุพงษ์  ธุระกิจ 623140130106 1309903-1 ศาสตร์พระราชา ผศ.ไอลัดดา  โอ่งกลาง 
51 น.ส.อรชิตา  พันธ์ประดับ 613162090221 1109903-1 ภาษาอังกฤษเพื่อความพร้อมในการประกอบอาชีพ อ.ฉัตรณรงค์  ชัยเดช 
52 นายภูฒิวัฒน์  เกิดแดง 613410250129 1409903 มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน อ.ชมภู่  เหนือศรี 
53 น.ส.นภัสรนันท์  รถกระโทก 603130360110 1300003 วิถีไทย ดร.นิภาภรณ์  จงวุฒิเวช 
54 น.ส.วรรณรัตน์  คนหาญ 623161010114 1409905-1 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที อ.ปิยาภรณ์ หงส์อา

ภาษาสัตย ์
55 Pezuh Halk Alestor 623120100118 1409905-1 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที อ.ปิยาภรณ์ หงส์อา

ภาษาสัตย ์



 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกลุ รหัสนักศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชาศึกษาทั่วไป(GE) อาจารย์ผู้สอน 
56 Besong Paul Ayuk 623120100120 1409905-1 การเรียนรู้สังคมดิจิทัลด้วยไอซีที อ.ปิยาภรณ์ หงส์อา

ภาษาสัตย ์

 


