
ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563    เวลา 08.30 – 10.00 น. 
วิชา การเรียนรู้สังคมดิจิตัลด้วยไอซีที  3(2-2-5) รหัสวิชา 1409905-1 

 
ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

1 ทุกชั้นปี 1 47 อ.ดร.ชนะชัย อวนวัง ห้องประชุม 320 ที่นั่ง 
อาคาร 35 คณะเกษตร 

อ.ดร.ชนะชัย อวนวัง 
อ.ธวัชชัย สหพงษ์ 
อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี 

 
2 ทุกชั้นปี 2 46 อ.ธวัชชัย สหพงษ์  
3 ทุกชั้นปี 3 40 อ.ดร.อภิชาติ เหล็กดี  
4 ทุกชั้นปี 4 62 อ.ณพรรธนนท์ ทองปาน ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 

อาคาร 36 
คณะมนุษย์ฯ 

อ.ณพรรธนนท์ ทองปาน 
อ.อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี 
อ.ดร.สุนันทา กลิ่นถาวร 
อ.พัชระ นาเสงี่ยม 

 
5 ทุกชั้นปี 5 61 อ.อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี  
6 ทุกชั้นปี 6 49 อ.ดร.สุนันทา กลิ่นถาวร  
7 ทุกชั้นปี 7 38 อ.พัชระ นาเสงี่ยม  
8 ทุกชั้นปี 8 48 อ.ภานุวัฒน์ เกตุวงค์  
9 ทุกชั้นปี 9 50 อ.ดร.ธาดา  จันตะคุณ ห้องเรียนรวม 4A 

อาคารศูนย์ภาษา 
อ.ดร.ธาดา  จันตะคุณ 
อ.ปรัชญา ไชยเมือง 

 
10 ทุกชั้นปี 10 48 อ.ปิยาภรณ์ หงสอาภาสัตย์  
11 ทุกชั้นปี 11 50 อ.ปรัชญา ไชยเมือง  
12 ทุกชั้นปี 12 41 อ.วิไลลักษณ์ กาประสิทธิ์  

ห้องประชุมเธียร์เตอร์ 
อาคาร 34 

คณะวิทยาการจัดการ 

อ.วิไลลักษณ์ กาประสิทธิ์ 
อ. ณวัฒน์ นันทะเสน 
รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น 

 
13 ทุกชั้นปี 13 23 อ.วิไลลักษณ์ กาประสิทธิ์  
14 ทุกชั้นปี 14 51 อ. ณวัฒน์ นันทะเสน  
15 ทุกชั้นปี 15 50 รศ.ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น  
16 ทุกชั้นปี 16 50 อ.พวงพกา คุณาสิทธิ์  
17 ทุกชั้นปี 17 50 อ.ธาดา  จันตะคุณ ห้องเรียนรวม 4B อ.ภานุวัฒน์ เกตุวงค์ 

อ.ดร.รักถ่ิน  เหลาหา 
 

18 ทุกชั้นปี 18 51 อ.ดร.รักถ่ิน  เหลาหา อาคารศูนย์ภาษา  
19 ทุกชั้นปี 19 50 อ.ปรัชญา ไชยเมือง ห้องประชุม 300 ที่นั่ง 

คณะวิศวกรรมฯ - 7001 
อ.ปิยาภรณ์ หงสอาภาสัตย์ 
อ.พวงพกา คุณาสิทธิ์ 

 
20 ทุกชั้นปี 20 50 อ.ปิยาภรณ์ หงสอาภาสัตย์  



 ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563    เวลา 10.30 - 12.00 น. 
วิชา การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต  3(2-2-5) รหัสวิชา 1209901-1 

 
ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

1 ทุกชั้นปี 1 58 อ.อิสระ ตรีปัญญา ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 
อาคาร 36 

คณะมนุษย์ฯ 

อ.อิสระ ตรีปัญญา 
ผศ.บุญส่ง เทียมภักดี 
อ.โชติกา ธรรมวิเศษ 
อ.สุทิน เจียมประโคน 

 
2 ทุกชั้นปี 2 51 ผศ.บุญส่ง เทียมภักดี  
3 ทุกชั้นปี 3 72 อ.โชติกา ธรรมวิเศษ  
4 ทุกชั้นปี 4 49 อ.อิสระ ตรีปัญญา  
5 ทุกชั้นปี 5 51 ผศ.วิชัย วชัรเวคะวิชญ์ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ 

อาคาร 34 
คณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.วิชัย วชัรเวคะวิชญ์ 
อ.ไพรินทร์  ทองกลม 
ผศ.สิบปีย์ ชยานุสาสนีย์ จันทร์ดอน 
อ.ชมนาถ แปลงมาลย์ 

 
6 ทุกชั้นปี 6 58 อ.ไพรินทร์  ทองกลม  
7 ทุกชั้นปี 7 62 ผศ.สิบปีย์ ชยานุสาสนีย์ จันทร์ดอน  
8 ทุกชั้นปี 8 48 อ.ชมนาถ แปลงมาลย์  
9 ทุกช้ันป ี 10 58 ผศ.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา ห้องเรียนรวม 4A 

อาคารศูนย์ภาษา 
ผศ.จันทร์เพ็ญ ภูโสภา 
อ.ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอ าคา 

 
10 ทุกช้ันป ี 11 61 อ.ดร.รุ่งลาวัลย์ ละอ าคา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563    เวลา 13.00 - 14.30 น. 
วิชา ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า  3(2-2-5) รหัสวิชา 1209903-1 

 
ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

1 ทุกชั้นปี 1 41 รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอ่ียม  
ห้องประชุม 300 ที่นั่ง 

คณะวิศวกรรมฯ - 7002 

รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอ่ียม 
อ.นัยนา ประทุมรัตน์ 
อ.ดร.ชัยวัฒน์ สภุัควรกุล 
อ.พัชรี วงษาสน 

 
2 ทุกชั้นปี 2 25 อ.นัยนา ประทุมรัตน์  
3 ทุกชั้นปี 3 46 รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอ่ียม  
4 ทุกชั้นปี 4 1 อ.ดร.ชัยวัฒน์ สภุัควรกุล  
5 ทุกชั้นปี 5 46 อ.ศิรินนา วอนเก่าน้อย  
6 ทุกชั้นปี 6 24 อ.ดร.ชัยวัฒน์ สภุัควรกุล  
7 ทุกชั้นปี 7 50 ผศ.ดร.สิทธิพรร์ สุนทร ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 

อาคาร 36 
คณะมนุษย์ฯ 

ผศ.ดร.สิทธิพรร์ สุนทร 
นายชยกร สมศิลา 
ผศ.ไปรมา เฮียงราช 
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย 

 
8 ทุกชั้นปี 8 48 อ.ณุกานดา ศุภวัฒน์  
9 ทุกชั้นปี 9 47 อ.ณุกานดา ศุภวัฒน์  
10 ทุกชั้นปี 10 43 ผศ.ไปรมา เฮียงราช  
11 ทุกชั้นปี 11 38 ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย  
12 ทุกชั้นปี 12 48 อ.ชุมแพร บุญยืน  

ห้องประชุมเธียร์เตอร์ 
อาคาร 34 

คณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.นวรัตน์ เดชพิมล 
อ.ธนาวุฒิ ค าประเทือง 
ผศ.นวรัตน์ เดชพิมล 
นางสาวขวัญสุดา สมศรี 

 
13 ทุกชั้นปี 13 43 ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย  
14 ทุกชั้นปี 14 43 ผศ.นวรัตน์ เดชพิมล  
15 ทุกชั้นปี 15 38 อ.ธนาวุฒิ ค าประเทือง  
16 ทุกชั้นปี 16 38 ผศ.นวรัตน์ เดชพิมล  

 
 
 
 



ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563    เวลา 13.00 - 14.30 น. 
วิชา ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการคิดและค้นคว้า  3(2-2-5) รหัสวิชา 1209903-1 

 
ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

17 ทุกชั้นปี 17 31 ผศ.ธรรมนูญ รวีผ่อง ห้องเรียนรวม 4A 
อาคารศูนย์ภาษา 

ผศ.ธรรมนูญ รวีผ่อง 
นางสุรีพร   กัลปดี 
นางค าปอง เฉลิมชาติ 

 
18 ทุกชั้นปี 18 4 รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอ่ียม  
19 ทุกชั้นปี 19 49 ผศ.นวรัตน์ เดชพิมล  
20 ทุกชั้นปี 20 46 ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย ห้องเรียนรวม 4B 

อาคารศูนย์ภาษา 
นายวัฒนา  พันธิบุญ 
อ.ชุมแพร บุญยืน 
นางยุพิน   คณะมะ 

 
21 ทุกชั้นปี 21 8 อ.ชุมแพร บุญยืน  
22 ทุกชั้นปี 22 39 ผศ.ไปรมา เฮียงราช  
23 ทุกชั้นปี 23 43 ผศ.นวรัตน์ เดชพิมล ห้องประชุม 320 ที่นั่ง 

อาคาร 35 คณะเกษตร 
อ.ณุกานดา ศุภวัฒน์ 
นางสาวอมรรัตน์ ช่อประพันธ์ 
นางสาวธนวรรณพร ศรีเมือง 

 
24 ทุกชั้นปี 24 51 อ.ณุกานดา ศุภวัฒน์  
25 ทุกชั้นปี 25 23 อ.ชุมแพร บุญยืน  
26 ทุกชั้นปี 26 50 อ.ศิรินนา วอนเก่าน้อย ห้อง302-303 

อาคาร 39 คณะวิทย์ฯ 
นางสาวศิริธร กานจันดา 
อ.ศิรินนา วอนเก่าน้อย 

 
27 ทุกชั้นปี 27 50 อ.ศิรินนา วอนเก่าน้อย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563   เวลา 15.00 – 16.30 น. 
วิชา ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) รหัสวิชา 1109906-1 

 
ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

1 ทุกชั้นปี 1 50 อ.ชูชีพ  บัวขาว ห้องประชุมพระธาตุนาดูน 
อาคาร 1  

คณะครุศาสตร์ 

อ.จันทัปภาส์ ธนประดิษฐ์กุล 
ผศ.นุชนารถ มีนาสันติรักษ์ 
นายกิติศักดิ์ จันบัวลา 

 
2 ทุกชั้นปี 2 52 อ.ชูชีพ  บัวขาว  
3 ทุกชั้นปี 3 57 อ.ชูชีพ  บัวขาว  
4 ทุกชั้นปี 4 50 อ.ชูชีพ  บัวขาว  

ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 
อาคาร 36 

คณะมนุษย์ฯ 

นายภานุกรณ์ อุปเสน 
นางสาวอัจฉริยา ชาติวงศ์ 
อ.ชูชีพ  บัวขาว 
อ.จักรดาว โพธิแสน 

 
5 ทุกชั้นปี 5 51 อ.ชูชีพ  บัวขาว  
6 ทุกชั้นปี 6 50 อ.ชูชีพ  บัวขาว  
7 ทุกชั้นปี 7 16 อ.ชูชีพ  บัวขาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563   เวลา 08.30 - 10.00 น. 
วิชา พลวัตทางสังคม 3(2-2-5) รหัสวิชา 1309902-1 

 
ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

1 ทุกชั้นปี 1 40 อ.ฉัตรชัย อุดมรัตน์ ห้องประชุม 320 ที่นั่ง 
อาคาร 35 คณะเกษตร 

อ.ฉัตรชัย อุดมรัตน์ 
อ.ศรัณยา อัตถากร 

 
2 ทุกชั้นปี 2 51 อ.ศรัณยา อัตถากร  
3 ทุกชั้นปี 3 36 ดร.ฐานิดา ศรีหาวงค ์ ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 

อาคาร 36 
คณะมนุษย์ฯ 

ดร.ฐานิดา ศรีหาวงค์ 
อ.นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์ 
รศ.ดร.วาริศ ราศรี 

 
4 ทุกชั้นปี 4 51 อ.นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์  
5 ทุกชั้นปี 5 51 ผศ.ดร.กมลทิพย์ ตรีเดช  
6 ทุกชั้นปี 6 53 ดร.วุฒิศักดิ์ คุณุ ห้องเรียนรวม 4A 

อาคารศูนย์ภาษา 
ดร.วุฒิศักดิ์ คุณุ 
ผศ.นภาพร เวชกามา 

 
7 ทุกชั้นปี 7 50 ผศ.นภาพร เวชกามา  
8 ทุกชั้นปี 8 50 ดร.วุฒิศักดิ์ คุณุ ห้องเรียนรวม 4B 

อาคารศูนย์ภาษา 
ผศ.ดร.บัญชา พุฒิวนากุล
ผศ.ดร.กมลทิพย์ ตรีเดช 

 
9 ทุกชั้นปี 9 50 ผศ.ดร.กมลทิพย์ ตรีเดช  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563   เวลา 10.30 - 12.00 น. 
วิชา ศิลปะการพูดให้สัมฤทธิ์ผล 3(2-2-5) รหัสวิชา 1109904-1 

 
ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

1 ทุกชั้นปี 1 59 อ.อัษฎาวุธ โสยรส ห้องประชุม 320 ที่นั่ง 
อาคาร 35  คณะเกษตร 

อ.ธนพล  เอกพจน์ 
อ.อัษฎาวุธ  ไสยรส 

 
2 ทุกชั้นปี 2 50 อ.ธนพล เอกพจน์  
3 ทุกชั้นปี 3 50 อ.วินัย แสงกล้า ห้องประชุมพระธาตุนาดูน 

อาคาร 1  
คณะครุศาสตร์ 

อ.วินัย แสงกล้า 
อ.กฤต โสดาลี 
อ.สุดารัตน์  มาศวรรณา 
อ.สุมาลี  พลขุนทรัพย์ 

 
4 ทุกชั้นปี 5 49 อ.วินัย แสงกล้า  
5 ทุกชั้นปี 6 49 อ.วินัย แสงกล้า  
6 ทุกชั้นปี 7 46 อ.กฤต โสดาลี  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563   เวลา 13.00 – 15.00 น. 
วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) รหัสวิชา 1109902-1 

 
ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

1 ทุกชั้นปี 1 69 อ.สุมาลี พลขุนทรัพย์ Auditorium 1 
อาคาร 36   คณะมนุษย์ฯ 

อ.สุมาลี  พลขุนทรัพย์ 
 

 
2 ทุกชั้นปี 2 49 อ.ธนพล เอกพจน์  
3 ทุกชั้นปี 3 51 อ.สุดารัตน์ มาศวรรณา Auditorium 2 

อาคาร 36  คณะมนุษย์ฯ 
อ.ศศิธร อ่อนเหลา 
อ.กฤต โสดาลี 

 
4 ทุกชั้นปี 4 80 อ.ธนพล เอกพจน์  
5 ทุกชั้นปี 5 66 อ.สุดารัตน์ มาศวรรณา ห้องประชุมพระธาตุนาดูน 

อาคาร 1  
คณะครุศาสตร์ 

อ.วินัย แสงกล้า 
อ.สุดารัตน์  มาศวรรณา 
 

 
6 ทุกชั้นปี 6 83 อ.กฤต โสดาลี  
7 ทุกชั้นปี 7 60 อ.วินัย แสงกล้า  
8 ทุกชั้นปี 9 67 อ.ธนพล เอกพจน์ ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 

อาคาร 36 คณะมนุษย์ฯ อ.ธนพล เอกพจน์ 
อ.อัษฎาวุธ ไสยาส 

 
9 ทุกชั้นปี 10 57 อ.สุดารัตน์ มาศวรรณา  
10 ทุกชั้นปี 11 51 อ.สุมาลี พลขุนทรัพย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563  เวลา 08.30 - 10.00 น. 
วิชา สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5) รหัสวิชา 1309901-1 

 
ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

1 ทุกชั้นปี 1 50 ผศ.ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์ ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 
อาคาร 36  

คณะมนุษย์ฯ 

ผศ.ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์ 
อ.พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี 
อ.ดร.วุฒิสิทธิ์ จีระกมล 
อ.ผุสดี กิจบุญ 

 
2 ทุกชั้นปี 2 50 ผศ.ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์  
3 ทุกชั้นปี 3 51 อ.ผุสดี กิจบุญ  
4 ทุกชั้นปี 4 54 อ.ผุสดี กิจบุญ  
5 ทุกชั้นปี 5 57 อ.ปวีณา ภูมิแดนดิน ห้องประชุมพระธาตุนาดูน 

อาคาร 1  
คณะครุศาสตร์ 

อ.อิสระ ตรีปัญญา 
อ.ปวีณา ภูมิแดนดิน 
อ.นฤมล  กางเกตุ 
อ.อภิภวัส ปาลวัฒน์ 

 
6 ทุกชั้นปี 6 50 อ.ปวีณา ภูมิแดนดิน  
7 ทุกชั้นปี 7 51 อ.นฤมล  กางเกตุ  
8 ทุกชั้นปี 8 52 อ.นฤมล  กางเกตุ  
9 ทุกชั้นปี 9 50 อ.ดิษยพงศ์ หกสุวรรณ ห้องประชุม 320 ที่นั่ง 

อาคาร 35  คณะเกษตร  
อ.ดิษยพงศ์ หกสุวรรณ 
อ.วีระยุทธ กองวงษา 

 
10 ทุกชั้นปี 10 52 อ.ดิษยพงศ์ หกสุวรรณ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563   เวลา 10.30 - 12.00 น. 
วิชา ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5) รหัสวิชา 1309903-1 

 
ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

1 ทุกชั้นปี 1 49 ผศ.ปิยวรรณ ยางค า ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 
อาคาร 36   

คณะมนุษย์ฯ 

ผศ.ปิยวรรณ ยางค า 
อ.ภาณุวัฒน์ รื่นเรืองฤทธิ์ 
อ.ปริญญา เปรมโต 
อ.มุณี จันทะรัง 
อ.นิธิภักดิ์ กทิศาสตร์ 
ผศ.ทวีทรัพย์ ไชยรักษา 
อ.ชลดา ยอดยิ่ง 
อ.ประมวล เทพดู่ 

 
2 ทุกชั้นปี 2 50 ผศ.ดร.พรวดี รักษาศรี  
3 ทุกชั้นปี 3 55 อ.วีรยุทธ เติมสวัสดิ ์  
4 ทุกชั้นปี 4 50 อ.ประมวล เทพดู่  

5 ทุกชั้นปี 5 50 รศ.ดร.อัจฉราพร เฉลิมชิต ห้องประชุมพระธาตุนาดูน 
อาคาร 1  

คณะครุศาสตร์ 

อ.บัณฑิตา สวัสดี 
ผศ.ดวงกมล ดังโพนทอง 
อ.นฤดล สวัสิ์ศรี 
อ.ปกเกศ จันทะกล 
อ.ชนวรรณ โทวรรณา 
อ.วุฒิกร อนันตสิริชัย 

 
6 ทุกชั้นปี 6 83 ผศ.ดร.พัชราภรณ์  ฉายบุญครอง  
7 ทุกชั้นปี 7 51 อ.ชนวรรณ โทวรรณา  

 
 
 
 
 
 
 



ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563   เวลา 10.30 - 12.00 น. 
วิชา ศาสตร์พระราชา 3(2-2-5) รหัสวิชา 1309903-1 

 
ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

8 ทุกชั้นปี 8 60 อ.วุฒิกร อนันตสิริชัย  
ห้องเรียนรวม 4A 
อาคารศูนย์ภาษา 

ผศ.สุนทรียา ไชยปัญหา 
ผศ.นุนาถ มีนาสันติรักษ์ 
ผศ.ดร.ส าราญ พิมราช 
ผศ.พิมพ์พรรณ คัยนันท์ 
ผศ.ธันวาพร วิมลชัยฤกษ์ 

 
9 ทุกชั้นปี 9 52 อ.ชูชาติ ผาระนัด  
10 ทุกชั้นปี 10 53 อ. ดร.บัณฑิตา สวัสดี  

11 ทุกช้ันป ี 11 52 อ.วรพันธุ์ สมบัติธีระ Auditorium 2 
อาคาร 36   คณะมนุษย์ฯ 

อ.วรพันธุ์ สมบัติธีระ 
ผศ.ไอลัลดา โอ่งกลาง 
ผศ.วีรยุทธ เติมสวัสดิ ์
ดร.ปภาพิต ศรีสว่าง 

 
12 ทุกช้ันป ี 12 60 อ.วรพันธุ์ สมบัติธีระ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00 - 14.30 น. 
วิชา การส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) รหัสวิชา 1409904-1 

 
ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

1 ทุกชั้นปี 1 57 อ.ดร.อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร ห้องประชุมพระธาตุนาดูน 
อาคาร 1  

คณะครุศาสตร์ 

อ.ดร.อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร 
ดร.กิจปพน ศรีธานี 
ดร.จรูญ เบญมาตย์ 
อ. อภิภวัส ปาวัฒน ์

 
2 ทุกชั้นปี 2 56 อ.ดร.อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร  
3 ทุกชั้นปี 3 60 อ.ดร.อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร  

4 ทุกชั้นปี 5 57 อ.ไตรมิตร โพธิแสน ห้องประชุม 320 ที่นั่ง 
 อาคาร 35   คณะเกษตร 

อ.ศุภลักษณ์  จันค า 
ดร.ไตรมิตร   โพธิแสน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563   เวลา 15.00 - 16.30 น. 

วิชา กฎหมายกับสังคม 3(2-2-5) รหัสวิชา 1309904-1 
 

ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 
1 ทุกชั้นปี 1 59 อ.สุธิดา ผิวขาว ห้อง 330405 

 อาคาร 33  คณะนิติศาสตร์ 
อ.สุธิดา ผิวขาว  

2 ทุกชั้นปี 2 52 อ.เชิดวงศ์ บัวเบิก ห้องประชุมเธียร์เตอร์  
อาคาร 34 

คณะวิทยาการจัดการ 

อ.เชิดวงศ์ บัวเบิก  
3 ทุกชั้นปี 3 50 อ.เชิดวงศ์ บัวเบิก อ.เชิดวงศ์ บัวเบิก  
4 ทุกชั้นปี 4 50 อ.เชิดวงศ์ บัวเบิก นางสาวสุลาวัลย์ กุดวิสัย  
5 ทุกชั้นปี 5 51 อ.ป้องปรัชญ์ เกษาสุวรรณ ห้อง 330302  

อาคาร 33  คณะนิติศาสตร์ 
อ.ป้องปรัชญ์ เกษาสุวรรณ  

6 ทุกชั้นปี 6 49 อ.ป้องปรัชญ์ เกษาสุวรรณ ห้อง 330305  
อาคาร 33  คณะนิติศาสตร์ 

นางสาวณัฐกุลภูกลาง  

7 ทุกชั้นปี 7 49 อ.วิษณุ บาคาล ห้องประชุมเธียร์เตอร์  
อาคาร 34 

คณะวิทยาการจัดการ 

อ.ว่าที่ ร.ต. วิษณุ บาคาล 
นางสาววรรณภา เหล่าศรีชัย 

 
8 ทุกชั้นปี 8 51 อ.วิษณุ บาคาล  

9 ทุกชั้นปี 9 53 อ.สุธิดา ผิวขาว ห้อง 330405  
อาคาร 33  คณะนิติศาสตร์ 

นางสาวเสาวนีย์ ศรีวิชา  

 
 
 
 
 
 



 
ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563  เวลา 08.30 - 10.00 น. 
วิชา สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) รหัสวิชา 1209902-1 

 
ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

1 ทุกชั้นปี 1 61 อ.สุธีระพงษ์ พินิจพล ห้องประชุมพระธาตุนาดูน 
อาคาร 1  

คณะครุศาสตร์ 

อ.อนุชิต สีโมรส 
อ.สิรินภา ขจรโมทย์ 
ผศ.ดร.สุธีรพงษ์ พินิจพล 

 
2 ทุกชั้นปี 2 52 อ.อนุชิต สีโมรส  
3 ทุกชั้นปี 3 49 อ.สุธีระพงษ์ พินิจพล  
4 ทุกชั้นปี 4 56 อ.สมพร ชุบสุวรรณ  
5 ทุกชั้นปี 5 51 ผศ.สกุณา พันธุระ ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 

อาคาร 36   
คณะมนุษย์ฯ 

ผศ.ดร.อ าพร แสงไชยา 
อ.ดร.ระพีพันธ์ ศิริสัมพันธ์ 

 
6 ทุกชั้นปี 6 65 อ.สุธีระพงษ์ พินิจพล  
7 ทุกชั้นปี 7 49 อ.สุธีระพงษ์ พินิจพล  
8 ทุกชั้นปี 8 57 อ.สุธีระพงษ์ พินิจพล ห้องประชุมเธียร์เตอร์  

อาคาร 34 
คณะวิทยาการจัดการ 

อ.สุนิศา โพธิแสนสุข 
อ.สกุณา พันธุระ 

 
9 ทุกชั้นปี 9 51 ดร.ระพีพันธ์ ศิริสัมพันธ์  
10 ทุกชั้นปี 10 52 ดร.ระพีพันธ์ ศิริสัมพันธ์  
11 ทุกชั้นปี 11 57 อ.สมพร ชุบสุวรรณ Auditorium 1 

อาคาร 36  คณะมนุษย์ฯ 
ผศ.สมพร ชุบสุวรรณ 
อ.ดร.ศรีพัฒน์เทศารินทร์ 

 
12 ทุกชั้นปี 12 52 ผศ.สกุณา พันธุระ  
13 ทุกชั้นปี 13 50 ผศ.สกุณา พันธุระ Auditorium 2 

อาคาร 36  คณะมนุษย์ฯ 
อ.ภานุพงศ์ ธนะโคตร 
อ.พิมพ์วลัญช์ พลหงส์ 

 
14 ทุกช้ันป ี 14 52 อ.พรสวรรค์ นนทะภา  
15 ทุกช้ันป ี 15 52 ดร.ระพีพันธ์ ศิริสัมพันธ์ ห้องประชุม 320 ที่นั่ง 

อาคาร 35   คณะเกษตร 
อ.อภิชาติ เอ่ียมวิจารณ์ 
รศ.ว่าที่พ.ต.ดร.กิตติกรณ์ บ ารุงบุญ 

 
16 ทุกช้ันป ี 16 50 ดร.ศรีพัฒน์ เทศารินทร์  
17 ทุกช้ันป ี 17 51 ผศ.สกุณา พันธุระ ห้องประชุม 300 ที่นั่ง 

คณะวิศวฯ - 7002 
อ.สุรศักดิ์ สุขวิเศษ 
อ.พรสวรรค์ นนทะภา 

 
18 ทุกชั้นปี 18 48 อ.ภานุพงษ์ ธนะโคตร  
19 ทุกชั้นปี 19 37 อ.พิมพ์วลัญช์ พลหงษ์  



 
ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563  เวลา 10.30 - 12.00 น. 

วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต  3(2-2-5) รหัสวิชา 1409901-1 
 

ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 
1 ทุกชั้นปี 1 47 อ.ดร.ผกามาศ ราชมนตรี  ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 

อาคาร 36 
คณะมนุษย์ฯ 

อ.ดร.ผกามาศ ราชมนตรี  
อ.ปิยรัตน์ นามเสนา 
อ.ศนันธร พิชัย 
อ.ดร.ภิรมย์ สุวรรณสม 

 
2 ทุกชั้นปี 2 60 อ.ปิยรัตน์ นามเสนา  
3 ทุกชั้นปี 3 50 อ.ศนันธร พิชัย  
4 ทุกชั้นปี 4 49 อ.ดร.ภิรมย์ สุวรรณสม  
5 ทุกชั้นปี 5 54 อ.ดรรชนีย์ พลหาร Auditorium 1 

อาคาร 36 
คณะมนุษย์ฯ 

อ.ดรรชนีย์ พลหาร 
ผศ.ดร.พรพรรณ พัวไพบูลย์ 

 
6 ทุกชั้นปี 6 56 อ.ดรรชนีย์ พลหาร  
7 ทุกชั้นปี 7 50 ผศ.ดร.พรพรรณ พัวไพบูลย์  
8 ทุกชั้นปี 8 52 อ.บุษมาส รัตนดอน ห้องประชุม 320 ที่นั่ง  

อาคาร 35 คณะเกษตร 
อ.บุษมาส รัตนดอน 
ผศ.ดร.ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ 
อยุธยา 

 
9 ทุกชั้นปี 9 50 ผศ.ดร.ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563   เวลา 13.00 - 14.30 น. 

วิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น  3(2-2-5) รหัสวิชา 1409902-1 
 

ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 
1 ทุกชั้นปี 1 46 อ.พิชญ์นันท์ รักษาวงศ์ ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 

อาคาร 36 
คณะมนุษย์ฯ 

อ.ดร.บัณฑิตา สวัสดี 
อ.พิชญ์นันท์ รักษาวงศ์ 
ผศ.ดร.วันทนีย์ พลวิเศษ 
ผศ.สุจิตรา ผาระนัด 
อ.สุอารีย์ นครพันธุ์ 

 
2 ทุกชั้นปี 2 50 อ.บัณฑิตา  สวัสดี  
3 ทุกชั้นปี 3 50 อ.วันทนีย์  พลวิเศษ  
4 ทุกชั้นปี 

4 48 
อ.วันทนีย์  พลวิเศษ  

5 ทุกชั้นปี 5 49 อ.นพดล ใหม่คามิ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน 
อาคาร 1  

คณะครุศาสตร์ 

อ.นพดล ใหม่คามิ 
อ.ปาริชาติ ราชมณี 
อ.ชลดา ยอดยิ่ง 
อ.ชาติวิรุทธ์ ภัทรสุเมธ ี

 
6 ทุกชั้นปี 6 50 ผศ.ดร.สุจิตรา ผาระนัด  
7 ทุกชั้นปี 7 48 อ.ชาติวรุทธ์ ภัทรสุเมธ ี  
8 ทุกชั้นปี 9 50 อ.บัณฑิตา  สวัสดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563   เวลา 15.00 - 16.30 น. 
วิชา ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) รหัสวิชา 1109901-1 

 
ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

1 ทุกชั้นปี 1 48 อ.ยศวดี จินดามัย Auditorium 1 
อาคาร 36 

คณะมนุษย์ฯ 

อ.ยศวดี จินดามัย 
อ.ธนัชพร ศิลาเกษ 
อ.สุววิชชาน อุ่นอุดม 

 
2 ทุกชั้นปี 2 50 อ.ยศวดี จินดามัย  
3 ทุกชั้นปี 3 49 อ.ธนัชพร ศิลาเกษ  
4 ทุกชั้นปี 4 50 อ.ธนัชพร ศิลาเกษ ห้องประชุม 320 ที่นั่ง 

อาคาร 35  
คณะเกษตร 

อ.ธันยพัต  ดงลุน 
อ.หทัยกาญจน์ หลาบค า 
อ.ณัชญา ใจบุญ 

 
5 ทุกชั้นปี 5 52 อ.ธันยพัต ดงลุน  
6 ทุกชั้นปี 6 48 อ.ธันยพัต ดงลุน  
7 ทุกชั้นปี 7 50 อ.ธีระ ตันบุญต่อ Auditorium 2 

อาคาร 36 
คณะมนุษย์ฯ 

อ.ธีระ ตันบุญต่อ 
อ.ดร.เกตน์สิรี จ าปีหอม 
อ.เชาว์ประภา จันทุมา 

 
8 ทุกชั้นปี 8 47 อ.ดร.เกตน์สิรี จ าปีหอม  
9 ทุกชั้นปี 9 50 อ.ดร.เกตน์สิรี จ าปีหอม  
10 ทุกชั้นปี 10 54 อ.มนัสนันท์  สมดี ห้องประชุม 300 ที่นั่ง 

คณะวิศวฯ - 7002 
อ.มนัสนันท์  สมดี 
อ.ณฐยา อุ่นอุดม 

 
11 ทุกชั้นปี 11 50 อ.มนัสนันท์  สมดี  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563  เวลา 08.30 - 10.00 น. 
วิชา มลพิษและมหันตภัยโลกร้อน  3(2-2-5) รหัสวิชา 1409903-1 

 
ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

1 ทุกชั้นปี 1 50 ผศ.ดร.วุฒิกร สายแก้ว ห้องประชุมพระธาตุนาดูน 
อาคาร 1  

คณะครุศาสตร์ 

ผศ.ดร.วุฒิกร สายแก้ว 
ผศ.ดร.พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์  
อ.ดร.รติกร แสงห้าว 
ผศ.ปิยะรัตน์ นามเสนา 

 
2 ทุกชั้นปี 2 50 อ.ดร.รติกร แสงห้าว  
3 ทุกชั้นปี 3 50 อ.ดร.รติกร แสงห้าว  
4 ทุกชั้นปี 4 57 อ.ชมภู่ เหนือศรี  
5 ทุกชั้นปี 5 55 อ.ชมภู่ เหนือศรี ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 

อาคาร 36 
คณะมนุษย์ฯ 

ดร.กัลยาณี เจริญโสภารัตน์ 
ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า 
อ.เมตตา เก่งชูวงศ์ 
 

 
6 ทุกชั้นปี 6 49 ดร.กัลยาณี เจริญโสภารัตน์  
7 ทุกชั้นปี 7 58 ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า  
8 ทุกชั้นปี 8 50 ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า  
9 ทุกชั้นปี 9 50 ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า ห้องประชุม 320 ที่นั่ง 

อาคาร 35  
คณะเกษตร  

ผศ.เชิดชัย สมบัติโยธา 
อ.อังศุมา ก้านจักร 

 
10 ทุกชั้นปี 10 49 ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า  
11 ทุกชั้นปี 11 51 ผศ.เชิดชัย สมบัติโยธา  
12 ทุกชั้นปี 12 50 ผศ.ดร.สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า Auditorium 1 

อาคาร 36  คณะมนุษย์ฯ 
นางสาวสุกจิตต์ ภูมิพระบุ 
ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก 

 
13 ทุกชั้นปี 13 65 ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก  
14 ทุกชั้นปี 14 51 อ.ชมภู่ เหนือศรี Auditorium 2 

อาคาร 36  คณะมนุษย์ฯ 
อ.ชมภู่ เหนือศรี 
อ.ดร.กุสุมาวดี ฐานเจริญ 

 
15 ทุกชั้นปี 15 52 อ.ชมภู่ เหนือศรี  

 
 
 
 
 



ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563  เวลา 10.30 - 12.00 น. 
วิชา ชีวิตกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน  3(2-2-5) รหัสวิชา 1409907-1 

 
ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

1 ทุกชั้นปี 1 41 อ.เกศดาพร วงษ์ซ้ิม ห้องประชุม 320 ที่นั่ง  
อาคาร 35  
คณะเกษตร 

อ.เกศดาพร วงษ์ซ้ิม 
อ.คมณ์สุชาติ บัวภา 
อ.ดร.สมสุข ไตรศุภกิตติ 

 
2 ทุกชั้นปี 2 49 อ.คมณ์สุชาติ บัวภา  
3 ทุกชั้นปี 3 58 อ.ดร.สมสุข ไตรศุภกิตติ  
4 ทุกชั้นปี 4 55 อ.สิรินภา ขจรโมทย์ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน 

อาคาร 1  
คณะครุศาสตร์ 

อ.สิรินภา ขจรโมทย์ 
อ.เกศดาพร วงษ์ซ้ิม 
อ.ชนะชัย อวนวัง 

 
5 ทุกชั้นปี 5 55 อ.เกศดาพร วงษ์ซ้ิม  
6 ทุกชั้นปี 6 48 อ.ชนะชัย อวนวัง  
7 ทุกชั้นปี 7 60 อ.ดร.สมสุข ไตรศุภกิตติ  
8 ทุกชั้นปี 8 49 อ.ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 

อาคาร 36 
คณะมนุษย์ฯ 

อ.ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย 
อ.ดร.วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม 
อ.รังสรรค์ พงษ์พัฒนอ าไพ 

 
9 ทุกชั้นปี 9 53 อ.ดร.วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม  
10 ทุกชั้นปี 10 49 อ.ดร.วิทธวัช ทิพย์แสนพรหม  
11 ทุกชั้นปี 12 10 อ.รังสรรค์ พงษ์พัฒนอ าไพ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00 - 15.00 น. 
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ  3(2-2-5) รหัสวิชา 1109903-1 

 
ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 

1 ทุกชั้นปี 1 59 อ.ฉัตรณรงค์ ชัยเดช Auditorium 1 
อาคาร 36  คณะมนุษย์ฯ 

อ.ฉัตรณรงค์ ชัยเดช 
อ.ภัทรภร บุญศรี 
อ. มนัสนันท์ สมดี 

 
2 ทุกชั้นปี 2 53 อ.ฉัตรณรงค์ ชัยเดช  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางคุมสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563 

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563   เวลา 13.00 - 15.00 น. 
วิชา ความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  3(2-2-5) รหัสวิชา 1409906-1 

ล าดับที่ หลักสูตรวิชา หมู่เรียน จ านวน น.ศ. ชื่อผู้สอน ห้องสอบ กรรมการก ากับห้องสอบ หมายเหตุ 
1 ทุกชั้นปี 1 13 อ.พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี  

ห้องประชุม 510 ที่นั่ง 
อาคาร 36 

คณะมนุษย์ฯ 

อ.พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี 
อ.อนิญชนา เหล่าเคน 

 
2 ทุกชั้นปี 2 50 อ.พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี  
3 ทุกชั้นปี 3 49 อ.พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี  
4 ทุกชั้นปี 4 50 อ.พิชญ์ทิพา สุวรรณศรี  
5 ทุกชั้นปี 5 35 อ.ปิยนันท์ เกตุแสง  
6 ทุกชั้นปี 6 50 อ.ปิยนันท์ เกตุแสง ห้องประชุมพระธาตุนาดูน 

อาคาร 1  
คณะครุศาสตร์ 

ผศ.ดร.รามนรี นนทภา 
อ.วรินดา พลาศรี 
ผศ.ดร.นวพล นนทภา 

 
7 ทุกชั้นปี 7 50 ผศ.ดร.รามนรี นนทภา  
8 ทุกชั้นปี 8 49 อ.วรินดา พลาศรี  
9 ทุกชั้นปี 9 27 อ.นิวัตร สุวรรณะ  
10 ทุกชั้นปี 10 41 ผศ.ดร.นวพล นนทภา  
11 ทุกชั้นปี 11 50 ดร.ณิฏะญาร์ บรรเทา ห้องประชุม 320 ที่นั่ง  

อาคาร 35  
คณะเกษตร 

ดร.ณิฏะญาร์ บรรเทา 
อ.วรินดา พลาศรี 

 
12 ทุกชั้นปี 12 51 อ.วรินดา พลาศรี  
13 ทุกชั้นปี 13 50 อ.ปิยนันท์ เกตุแสง  
14 ทุกชั้นปี 14 45 อ.นิวัตร สุวรรณะ ห้องประชุม 300 ที่นั่ง 

คณะวิศวฯ - 7002 
อ.ปรมาภรณ์ แสงภารา 
อ.นิวัตร สุวรรณะ 

 
15 ทุกชั้นปี 15 51 อ.ปรมาภรณ์ แสงภารา  
16 ทุกชั้นปี 16 50 อ.ปรมาภรณ์ แสงภารา Auditorium 2 

อาคาร 36   
คณะมนุษย์ฯ 

อ.ปิยนันท์ เกตุแสง 
นางฤทัยรัตน์ สุวรรณเกตุ 

 
17 ทุกชั้นปี 17 50 อ.นิวัตร สุวรรณะ  
18 ทุกชั้นปี 18 52 ดร.ณิฏะญาร์ บรรเทา  

 


