
 
สบฑ./บ 004 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชดุวิชา 
ส าหรับนักศกึษาปริญญาโท 

ประจ าภาคต้น ปีการศกึษาที่ 2558 (1/2558) 
ศูนย์สัมมนาเสริม มสธ. (ห้อง 1) 

 
 

 
1.  ชื่อชุดวิชา  60721  ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ขัน้สูง 
2.  ก าหนดการ / รายชื่ออาจารย ์/ สถานท่ีสัมมนา /เวลา  09.00-16.00 น. 
 

วันท่ีสัมมนาเสริม  รายชื่ออาจารย ์ สถานทีส่ัมมนา 
ครั้งที ่1  วันที ่3-4 ตุลาคม  2558 ผศ.ปรัชญ์  ปราบปรปักษ ์  
ครั้งที ่2  วันที ่12-13 ธันวาคม  2558 ผศ.ปรัชญ์  ปราบปรปักษ ์  
 

3.  รายชือ่นักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวนักศกึษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1  นายบุศรินทร ์กลั่นบศุย์ กาญจนบุร ี

2  ว่าที่ร้อยตรหีญงิ ศริิกัญญา ศรีสมุทร อุบลราชธาน ี

3  นางสาวโสพิศณญา พรหมจนัทร ์ นนทบรุ ี

4  นางสาวรตัตกิาล โสวะภาส ปทุมธาน ี

5  นางสาวชนาภา บินกาซนั กรุงเทพมหานคร 

6  นางสาวอภัทรา นิลวาศ กรุงเทพมหานคร 

7  นายชูวิทย ์ประเสรฐิสัง กรุงเทพมหานคร 

8  นายอธกิารณ ์หริ่งเจริญ อ านาจเจริญ 

9  นางสาวจอมศุภางค ์อินสชุาต ิ กรุงเทพมหานคร 

10  นางสาวพัชราภรณ์ เทียนธรรมชาติ กรุงเทพมหานคร 

11  นางภัคศินีพิชญ ์กุลทตัพงษ ์ นนทบรุ ี

12  นางสาวกาญจนา สังข์สวัสดิ ์ พระนครศรอียุธยา 

13  นางสาวถริพร ทองพิมพ์ ชลบุร ี

14  นายสราวุธ แสงนรินทร ์ กรุงเทพมหานคร 

15  นายภัทรวฒุิ ก้อนสมบตัิ กรุงเทพมหานคร 

16  นายวิสตูร ปรีชาธรรมรัช กรุงเทพมหานคร 

17  นางสาวนธิติา เร้าเลศิฤทธิ์ สมุทรสงคราม 
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3.  รายชือ่นักศึกษา (ตอ่) 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวนักศกึษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
18  นางสาวรวีรตัน์ ส่งสัมพันธ ์ กรุงเทพมหานคร 

19  นางภาวิณี มาลยกุล เพชรบุร ี

20  นายบุญสรรค์ ประเสริฐกุลชยั กรุงเทพมหานคร 

21  นางสาวคนิลเนตร ชมสขุ นนทบรุ ี

22  นางสาววรพัช ทองดวีัฒนะ นนทบรุ ี

23  นางสาวนติยา พิมพ์พัฒ อุบลราชธาน ี

24  นางสาวขนิษฐา มาเธียสสนั ประจวบครีีขนัธ ์

25  นายอภิชาติ นามคง กรุงเทพมหานคร 

26  นางสาวฐติิทิพย์ บวรสริิปกรณ์ ปทุมธาน ี

27  นายมานัส จู่รตันสาร ชลบุร ี

28  นางสาวอิสรีย ์พรปราโมทย์ กรุงเทพมหานคร 
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สบฑ./บ 004 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชดุวิชา 
ส าหรับนักศกึษาปริญญาโท 

ประจ าภาคต้น ปีการศกึษาที่ 2558 (1/2558) 
ศูนย์สัมมนาเสริม มสธ. (ห้อง 2) 

 
 

 
1.  ชื่อชุดวิชา  60721  ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ขัน้สูง 
2.  ก าหนดการ / รายชื่ออาจารย ์/ สถานท่ีสัมมนา /เวลา  09.00-16.00 น. 
 

วันท่ีสัมมนาเสริม  รายชื่ออาจารย ์ สถานทีส่ัมมนา 
ครั้งที ่1  วันที ่3-4 ตุลาคม  2558 อาจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์  
ครั้งที ่2  วันที ่12-13 ธันวาคม  2558 ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ  
 

3.  รายชือ่นักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวนักศกึษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1  นางสาวณัฐกานต ์สว่างด ี ปทุมธาน ี

2  นายไพบูลย์ อินทรข์าว ชลบุร ี

3  นายนัทธี ศรีหาจักษ ์ กรุงเทพมหานคร 

4  นายพูนพล เทียนชอ กรุงเทพมหานคร 

5  นางมิง่กมล พัฒนแก้ว นนทบรุ ี

6  นางสาวณัชชา มารวชิัย อุบลราชธาน ี

7  ร้อยโท วิกรานต์ สอนเครือ กรุงเทพมหานคร 

8  นายวนิัย เจริญชัย กรุงเทพมหานคร 

9  นางสาวสิรธีร ใยย่อง นนทบรุ ี

10  นางสาวรุง้เพชร พงศ์อรา่ม นนทบรุ ี

11  นางสาวนนัทวนั วัชระสีมานนัท์ กรุงเทพมหานคร 

12  นายปจักษ ์ไข่รัศม ี พระนครศรอียุธยา 

13  นายธนวฒัน ์ฉมิม่วง ประจวบครีีขนัธ ์

14  นายภาณุวฒัน ์แสนใจ ปทุมธาน ี

15  นายธรีวฒัน ์ฉากภาพ พระนครศรอียุธยา 

16  นางสาววชิุดาพร บญุสีสด พระนครศรอียุธยา 

17  เรืออากาศเอก จีรศักดิ์ ดาวเชิญ ปทุมธาน ี
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3.  รายชือ่นักศึกษา (ตอ่) 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวนักศกึษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
18  นางสาวกรธนาวรี์ อ่อนส าอางค์ อ่างทอง 

19  นายรังสรรค ์แสงภูวนาถ ปทุมธาน ี

20  นางนุชรญีา ลอง กรุงเทพมหานคร 

21  นายสุรินทร์ มูลคร กรุงเทพมหานคร 

22  นางลฎาภา งามวิชานน ์ ร้อยเอ็ด 

23  นางณฐักฤตา หริว่นอ้ย กรุงเทพมหานคร 

24  นายชู ท้าววัฒนากุล นครสวรรค ์

25  นายคงฤทธิ ์ ศรีดาบตุร กรุงเทพมหานคร 

26  นางสาวปฐมพร ทองค า กรุงเทพมหานคร 

27  นายโรเซพ ทวีจติร ์ กรุงเทพมหานคร 
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สบฑ./บ 004 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชดุวิชา 
ส าหรับนักศกึษาปริญญาโท 

ประจ าภาคต้น ปีการศกึษาที่ 2558 (1/2558) 
ศูนย์สัมมนาเสริม : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง 

 
 

 
1.  ชื่อชุดวิชา  60721  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขัน้สูง 
2.  ก าหนดการ / รายชื่ออาจารย ์/ สถานท่ีสัมมนา /เวลา  09.00-16.00 น. 
 

วันท่ีสัมมนาเสริม  รายชื่ออาจารย ์ สถานทีส่ัมมนา 
ครั้งที ่1  วันที ่3-4 ตุลาคม  2558 รศ.รฐัวิชญญ ์จิวสวัสดิ์  
ครั้งที ่2  วันที ่12-13 ธันวาคม  2558 รศ.รฐัวิชญญ ์จิวสวัสดิ ์  
 

3.  รายชือ่นักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวนักศกึษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1  นายธนพล กองหลวง เชียงราย 
2  นางสาวศศิมาพร พรหรมวัง เชียงใหม่ 
3  นางสาวนิภา เพชรเปีย พิษณุโลก 
4  นายประสงค์ อุตสาหปัน ล าพูน 
5  นางสาวจุฬารัตน์ ค าเภา แม่ฮ่องสอน 
6  นายนฤเบศ วรรณสัย ล าพูน 
7  นางสาวสาวิตรา ขัดงาม เชียงใหม่ 
8  นายดุลยพงษ์ ชยุตพงค์พันธุ์ ล าปาง 
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สบฑ./บ 004 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชดุวิชา 
ส าหรับนักศกึษาปริญญาโท 

ประจ าภาคต้น ปีการศกึษาที่ 2558 (1/2558) 
ศูนย์สัมมนาเสริม : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

 
 

 
1.  ชื่อชุดวิชา  60721  ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ขัน้สูง 
2.  ก าหนดการ / รายชื่ออาจารย ์/ สถานท่ีสัมมนา /เวลา  09.00-16.00 น. 
 

วันท่ีสัมมนาเสริม  รายชื่ออาจารย ์ สถานทีส่ัมมนา 
ครั้งที ่1  วันที ่3-4 ตุลาคม  2558 อาจารย์พิชญ ์จงวฒันากุล  
ครั้งที ่2  วันที ่12-13 ธันวาคม  2558 อาจารย์พิชญ ์จงวฒันากุล  
 

3.  รายชือ่นักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวนักศกึษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1  นายสิทธิชัย วรชิน กาฬสินธุ์ 
2  นางสาวศศิภรณ์ โพธิ์จอหอ นครราชสีมา 
3  นางรดา แซ่มจะโปะ นครราชสีมา 
4  นายอภิชา ทิพย์อุเทน บึงกาฬ 
5  นางสาววิลาสินี ถาวะโร หนองบัวล าภู 
6  นายเริงฤทธ์ิ จันทร์อัมพร หนองบัวล าภู 
7  นางสาวจุรารัตน์ ทรภีสิงห์ นครราชสีมา 
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สบฑ./บ 004 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชดุวิชา 
ส าหรับนักศกึษาปริญญาโท 

ประจ าภาคต้น ปีการศกึษาที่ 2558 (1/2558) 
ศูนย์สัมมนาเสริม : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช 

 
 

 
1.  ชื่อชุดวิชา  60721  ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ขัน้สูง 
2.  ก าหนดการ / รายชื่ออาจารย ์/ สถานท่ีสัมมนา /เวลา  09.00-16.00 น. 
 

วันท่ีสัมมนาเสริม  รายชื่ออาจารย ์ สถานทีส่ัมมนา 
ครั้งที ่1  วันที ่3-4 ตุลาคม  2558 รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา  
ครั้งที ่2  วันที ่12-13 ธันวาคม  2558 รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา  
 

3.  รายชือ่นักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัวนักศกึษา ชื่อ – สกุล จังหวัด 
1  นางสาวปิยรัตน์ สุขวาณิชวิชัย ระนอง 
2  นายปรมัตตจ์ ใสสอาด ภูเก็ต 
3  นายอนวัชช์ ช่างแกหรา สตูล 
4  นางสาวกรกช อุทัย พังงา 
5  นางสาวมุกดา จันทน์เสนะ สงขลา 
6  นางสาวเทียนทิพย์ ไกรพรม ปัตตาน ี
7  นางสาวชุลีกร ธีระอรรถจารี นครศรีธรรมราช 
8  นางรุ้งการณ์ ภิญโญภาพ ตรัง 
9  นางสาวธุมเกต กสิบาล พังงา 
10  นางสาวสุภา ลีสุรวณิช ตรัง 
11  นางสาววันดี สุเหร็น ภูเก็ต 
12  นายศักรินทร์ รักษาวงศ์ กระบี่ 

 
 


