ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์ โครงการ "การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประชาสัมพันธ์คณะ (PSPA Open House)"
ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขัน
1
นางสาวประกายฟ้า กรรณิกา
นาง จิตนิภา บิญมาตร์ (ครูผู้ควบคุม)
2
นางสาวชนภรณ์ วังคะวิง
นางสาวหทัยเทพ วันลา (ครูผู้ควบคุม)
3
นางสาวบวรรัตน์ ศิริสัตย์
นางเพ็ญพิศ ภักมี (ครูผู้ควบคุม)
นางสมสมัย เทพพร (ครูผู้ควบคุม)
4
นางสาวญาดา นามเหลา
นางสมสมัย เทพพร (ครูผู้ควบคุม)
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24

นายเอกภพ เสระพล
นายภาณุมาศ ภูมิลา (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวกัลยา หารดี
นางสาวนารีรัตน์ ชัยบํารุง (ครูผู้ควบคุม)
นางสาววรัญญา บาคาล
นางจิตนิภา บิญมาตร์ (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวรังษิยา สีดามาตย์
นาย อาทิตย์ ท่าไคร้กลาง (ครูผู้ควบคุม)

เบอร์โทรัพท์
0649497189

โรงเรียนแกดําวิทยาคาร (มหาสารคาม)
0918612963
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1 (กาฬสินธุ์)
895763953
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 2 (กาฬสินธุ์)
895763953
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1
0610451373
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2
0933290384
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา (ร้อยเอ็ด)
0639508091
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย (ร้อยเอ็ด)
0862221252

นางสาวพิมพ์ชนก พันธุ์คุ้มเก่า
นางดวงสมร อัฐนาค (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวมณีวรรณ หนองห้าง

0817794547

นางสาวรัชฎาภรณ์ ศรัทธาคลัง
นายคุณศักดิ์ แดนราษี (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวณัฐชา ธนพรฤทธิ์

0857519439

นางสาวพรทิพา หนูนี
นางสาวรัศมี ทองเจริญ (ครูผู้ควบคุม)
นายสุกฤต สังข์ทอง
ธนชิต ชื่นนิรันดร์
นางประหยัด ทองภูธรณ์ (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวนพมาศ ภูเงินงาม
นางอุบล อังคะรุด (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวเนตรดาว คําภูมี
นายศุภษร บุดดา (ครูผู้ควบคุม)
นายศิวกร อําพินธ์
นายศุภษร บุดดา (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวฐานียะ มังษา
นางสาวณพัสสอร ชื่นชม (ครูผู้ควบคุม)
นายเอกราช พรมนัด
นางสาวศุภิสรา เจนไร่ (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวกรองทอง สุวรรณดี
นางสาวศรีแพร นามโส (ครูผู้ควบคุม)
นายก้องกิดากร จําบัวขาว
นางสาวศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ (ครูผู้ควบคุม)
นายสุริยา นามไพร (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวแพรวา ยะวงษา
นายอุดม วงมา (ครูผู้ควบคุม)
นายพิชยุชญ์ หลุยตระกูล
นายอุดม วงมา (ครูผู้ควบคุม)

ชื่อสถานศึกษา/โรงเรียน
โพนทองพัฒนาวิทยา (ร้อยเอ็ด)

โรงเรียนบัวขาว 1 (กาฬสินธุ์)
โรงเรียนบัวขาว 2 (กาฬสินธุ์)
โรงเรียนบรบือ 1 (มหาสารคาม)
โรงเรียนบรบือ 2 (มหาสารคาม)
โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1 (มหาสารคาม)
0979234137
โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2 (มหาสารคาม)
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1 (กาฬสินธุ์)
0981416115
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 2 (กาฬสินธุ์)
โรงเรียนวาปีปทุม 1 (มหาสารคาม)
0868741685
โรงเรียนวาปีปทุม 2 (มหาสารคาม)
0868741685
โรงเรียนมัญจาศึกษา (ขอนแก่น)
0944686926
โรงเรียนโนนหันวิทยายน (ขอนแก่น)
0653247370
โรงเรียนอนุกูลนารี (กาฬสินธุ์)
0860202422
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม (ขอนแก่น)
0854599833
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 (สมุทรปราการ)
0894268425
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 2 (สมุทรปราการ)
0894268425

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์ โครงการ "การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประชาสัมพันธ์คณะ (PSPA Open House)"
ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขัน
25 นางสาวจุฑามณี ไชยนารถ
นางสุนิสา สําราญวงษ์ (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวหงส์ฟ้า คําสําโรง (ครูผู้ควบคุม)
26
27
28
29
30

นายธีระพงษ์ ชายศรี
นางจิราภรณ์ มุริกา (ครูผู้ควบคุม)
พัฒศิวดี หลวงหลื่อ
นางจิราภรณ์ มุริกา (ครูผู้ควบคุม)
วัชรพงษ์ พินธุกร
นางสาวศิษฏานุช อุทธา
นายนราธร เดชนรสิงห์
นางสาวคัมภีรพรรณ ไชยธรรม
นายชาญญาดา ศิริแสง
นางสาวคัมภีรพรรณ ไชยธรรม

เบอร์โทรัพท์

ชื่อสถานศึกษา/โรงเรียน
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (ขอนแก่น)

0654138725

โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 1 (ร้อยเอ็ด)
0935674777
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 2 (ร้อยเอ็ด)
0935674777
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง (ร้อยเอ็ด)
0918351965
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1 (ขอนแก่น)
0833364344
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (ขอนแก่น)
0833364344

ประกาศรายชื่อผู้เข้าตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โครงการ "การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประชาสัมพันธ์คณะ (PSPA Open House)"
ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขัน
นางสาววรรณภา วิริยะ
นางสาวศศิกานต์ จันบัติ
นางสาวสิรินญา สุโพธิ์
นายแพทย์ธวิช กิตติมาลานุกูล (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวพิมพิดา เหล่าโพธิ์
นางสาววิชญาดา เครือแก้ว
นางสาวณัชชา โคคร
นายสุขสันต์ ทิศกะโทก (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวอรสา เทศสาย
นางสาวนิศาชล ชํานิวัตร
นางสาวตรีญา วงชารี
นายคุณศักดิ์ แดนราษี (ครูผู้ควบคุม)
นายณัฐกิตติ์ เจริญสุข
นางสาววาริษา แสงห้าว
นายภีรยุทธ วงสุรินทร์
นางสาวอิชยา อโนราช (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวศิริพร จันลา (ครูผู้ควบคุม)
นายปรวรรตน์ พลกุล
นางสาวณภัทรชนก บุตคาม
นางสาวพิมพ์นรี สุนทรสนิท
นายศุภษร บุดดา (ครูผู้ควบคุม)
นายกิตติชัย สมพงษ์
นางสาววิมลสิริ ฤทธิยา
นางสาวจิตรลดา มณียศ
นางมณี ซึมกระโทก (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวพรนภา ดวงคําน้อย
นางสาวนภาทอง ถุงแก้ว
นางสาวนภาทิพย์ ถุงแก้ว
นางสาวสุภาพร สีหานู (ครูผู้ควบคุม)
นาย พชธกร รัตนแสง
นาย สุพรรณวิชญ์ ภูสมปอง
นาย กฤตภาส เอี่ยมไธสง
นายนพนันท์ คณิตไธสง (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวทิวาภรณ์ เมฆเสนา (ครูผู้ควบคุม)
นายนภพ กระฉอดนอก
นางสาว พลอยไพลิน คําภูธร
นางสาว อริสา แสนหว้า
นายตนุภัทร รังมาตย์ (ครูผู้ควบคุม)
นาง มยุรี ศรีวงษา (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวพัชราภรณ์ เอี่ยมมะ
นางสาวสุภาพร รอดไธสง
นางสาวธัญรดา แสนสุพรรณ
นายยอดรัก ศรีบุญเรือง (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวนุชินาฏ บุญนาโพธิ์
นางสาวเบญจมาศ ประสมศรี
นายวัลลภ สายุทธ
นายอาทิตย์ ท่าไคร้กลาง (ครูผู้ควบคุม)
นายศุภกฤต นะทีทอง
นางสาวกัลยรัตน์ บุตรดา
นายพิชิตชัย สุภี
นางทิวา พลซื่อ (ครูผู้ควบคุม)
นายธีรยุทธ นาคําภา (ครูผู้ควบคุม)
นายวรานนท์ เบ้านาค
นางสาวธันยพรรธ คํามา
นางสาวพินธิดา ประสาร
นายศรีภูมิ วงศ์หนองหว้า (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวอาริยา เมาะราศรี (ครูผู้ควบคุม)

เบอร์โทรัพท์

ชื่อสถานศึกษา/โรงเรียน
โรงเรียนแกดําวิทยาคาร (มหาสารคาม)

0955626171
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มหาสารคาม)

0817496117
โรงเรียนบรบือ (มหาสารคาม)

0857519439
โรงเรียนผดุงนารี (มหาสารคาม)

0832889084
โรงเรียนวาปีปทุม (มหาสารคาม)

0868741685
โรงเรียนสารคามพิทยาคม

0979266954
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกลู (มหาสารคาม)

0968518506
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) (มหาสารคาม)

0883130992
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ (มหาสารคาม)

0910544259
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา (ร้อยเอ็ด)

0885863243
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย (ร้อยเอ็ด)

0650068093
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม (ร้อยเอ็ด)

0910500140
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล (ร้อยเอ็ด)

0834152030

ประกาศรายชื่อผู้เข้าตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โครงการ "การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประชาสัมพันธ์คณะ (PSPA Open House)"
ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลําดับ
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขัน
นางสาวพนิดา ศิริโท
นางสาวชญานันท์ แห้วจันทา
นางสาวรุ่งนภา พิษพาล
นางสาววลัยการ สุริวาลย์ (ครูผู้ควบคุม)
นายคมคิด นาใจแก้ว
นายอรรคเดช มาตภาพ
นางสาวนันทวัน พลเยี่ยม
นายชูชาติ รูปงาม (ครูผู้ควบคุม)
นายธัชพล เกลี้ยงเกลา
นางสาวกุลกัลยา กุลชาติ
นางสาวปริศนียาภรณ์ บุญจันทร์
นางสาวสุภาพร ชมระกา (ครูผู้ควบคุม)
นางสาววาสนา ชัยยิ่ง
นางสาวดารินทร์ อุปชัย
นางสาวจารุวรรณ อินศิริ
นางเพ็ญพิศ ภักมี (ครูผู้ควบคุม)
นางสมสมัย เทพพร (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวสุธิตา ภูใบบัง
นางสาวอริศรา สอนโยหา
นายพิสิษฐ์ เวียงเพิ่ม
นายวันเฉลิม ศรีกุตา (ครูผู้ควบคุม)
นายชนะชน แสงเพชร
นางสาวปิยะรัตน์ โยธิน
นางสาวญานิศา ทนาปฏิ
นายวรวัฒน์ มุงคุณ (ครูผู้ควบคุม)

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

นายองค์กรรัฐ โยธารา
นางสาววรินทิพย์ อุ่นศิริ
นายวิทวัส ฤาชัยราม
นางสาวเมตตา ผาละกัน (ครูผู้ควบคุม)
นายอนุชา วรชิน
นายฉัตรชัย วะสัตย์
นางสาวชโรธร ทรัพย์บท
นายอนุชิต โคตรพัฒน์ (ครูผู้ควบคุม)
นายณัฐวุฒิ ศรีชูยงค์
นางสาวชิตินาฎ บุตรหนองแสง
นางสาวณิชานันท์ จันทร์เขียว
นางสาวชุติมา ภารไสว (ครูผู้ควบคุม)
นายชรินทร์ ทานู (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวจิลฌา บุญไม่ละ
นางสาวสุธิดา ธนะศรี
นางสาวอําไพ วงศ์สุคนธ์
นายประยุทธ คาวีวงศ์ (ครูผู้ควบคุม)
นายอานุภาพ บัวบาน
นายสุธีร์ หินเธาว์
นายอิสรชล ศรีอุทธา
นายวรเชษฐ์ ไชยสงค์ (ครูผู้ควบคุม)
นายสิทธิศักดิ์ พิบูลรัตน์ (ครูผู้ควบคุม)
นายพลศกร ขายม
นายปภัสพล ศรีสุภา
นางสาวเอวิตรา สมภาร
นางสาวณพัสสอร ชื่นชม (ครูผู้ควบคุม)
นางสาววาริน พวงคํา
นางสาวจุฑารัตน์ เเม่นปืน
นางสาวอทิตยา ขาวเหลือง
นายทิวัตถ์ นุ่มมีศรี (ครูผู้ควบคุม)
นายณัฐภัทร แสนกั้ง
นายตะวัน แข็งฤทธิ์
นายอธิราช ต้นกันยา
นางสาวศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ (ครูผู้ควบคุม)
นายสุริยา นามไพร (ครูผู้ควบคุม)

เบอร์โทรัพท์

ชื่อสถานศึกษา/โรงเรียน
โรงเรียนเสลภูมิ (ร้อยเอ็ด)

0812925888
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง (ร้อยเอ็ด)

0994953303
โรงเรียนบัวขาว (กาฬสินธุ์)

0885713723
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา (กาฬสินธุ์)

895763953
โรงเรียนอนุกูลนารี (กาฬสินธุ์)

0956494369
โรงเรียนคําม่วง (กาฬสินธุ์)

0887406031
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม (กาฬสินธุ์)

0889458642
โรงเรียนหนองห้างพิทยา (กาฬสินธุ์)

0861278663
โรงเรียนร่องคํา (กาฬสินธ์)

0943640164
โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม (กาฬสินธ์)

0887376894
โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม (ขอนแก่น)

0942686224
โรงเรียนมัญจาศึกษา (ขอนแก่น)

0944686926
โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา (ขอนแก่น)

0628275943
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม (ขอนแก่น)

0854599833

ประกาศรายชื่อผู้เข้าตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โครงการ "การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประชาสัมพันธ์คณะ (PSPA Open House)"
ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ลําดับ
119
120
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123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขัน
นายธีรภัทร ว่องไว
นายจิรภัณฑ์ จ้ายหนองบัว
นางสาวศิริกัลยา โทแก้ว
นายธวัชชัย ผลรุ่ง (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวรัตนาภรณ์ ภูแม่นเขียน
นางสาวพัทธนันท์ ภูแม่นเขียน
นางสาววิไลลักษณ์ มูลศรี
นางจิราภรณ์ มุริกา (ครูผู้ควบคุม)
นางวรรณภา สังวิบุตร (ครูผ้คู วบคุม)
นายเจษฎาภรณ์ มัดดี
นายศราวิน สิทธินาวิน
นางสาวจิตรลดา เลี้ยงประเสริฐ
นายพรพจน์ นฤมล (ครูผู้ควบคุม)
นายรชต โทอุทา
นายนันทิพัฒน์ ชุมแวงวาปี
นายปรัชญา ภูคํายอด
นายชนินทร์ แก้วบุญเรือง (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวกัลยาณี เทศนา (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวนุสรา ชายศ
นางสาวภัทรณินทร์ วงกรณ์
นางสาววรรณิสา สระทองป้อม
นางสาวรสริน เบี้ยวจันทร์ (ครูผู้ควบคุม)
นายวิศรุต สุดเฉลียว
นายไชยวัฒน์ บัวขจร
นายนัครินทร์ อ่อนเงิน
นายนิพนธ์ ทองประดับ (ครูผู้ควบคุม)
นายรชต โทอุทา
นายนันทิพัฒน์ ชุมแวงวาปี
นายปรัชญา ภูคํายอด
นายชนินทร์ แก้วบุญเรือง (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวกัลยาณี เทศนา (ครูผู้ควบคุม)
นางสาวอภิญญา สาระรัตน์
นางสาววานิชญา ด้วงจอกนอก
นางสาวเครือฟ้า ไทยอ่อน
นายวิชวิทย์ แสงห้าว (ครูผู้ควบคุม)

เบอร์โทรัพท์

ชื่อสถานศึกษา/โรงเรียน
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (ขอนแก่น)

0800675641
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม (ร้อยเอ็ด)

0935674777
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (ขอนแก่น)

0896184170
โรงเรียนน้ําพองศึกษา (ขอนแก่น)

0846291564
โรงเรียนชนบทศึกษา (ขอนแก่น)

0988505541
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (ขอนแก่น)

0856794952
โรงเรียนน้ําพองศึกษา (ขอนแก่น)

0846291564
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา (มหาสารคาม)

0639789732

