
ข้อมูลสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา 

ส าหรับนักศึกษาระดบั   ปรญิญาโท   สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร ์

ประจ าภาค   1   ปีการศึกษา  2557 

ศูนย์สัมมนาเสริม   มสธ.    กลุ่มที่  1  

1. ชื่อชุดวิชา    60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสงู 

2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1  วันที ่4 – 5 ตุลาคม 2557 
            เวลา 9.00 – 16.00 

ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์ มสธ. 
(ห้องสัมมนาจะแจ้งให้ทราบต่อไป) 

ครั้งที่ 2  วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2557 
            เวลา 9.00 – 16.00 

ผศ.ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์ มสธ. 
(ห้องสัมมนาจะแจ้งให้ทราบต่อไป) 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล จังหวัด หมายเหตุ 
1  นายสุพรรณ์ วงศ์ประสิทธิ์ นนทบุรี  

2  นางนงลักษณ์ สมเชื้อ ปราจีนบุรี  

3  นางสาวภาณุมาศ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ นนทบุรี  

4  นางสาวสุดารัตน์ สุริวงษ์ ปทุมธานี  

5  นางสาวรุ่งทิวา เนตรหิน นนทบุรี  

6  นายอนุพงษ์ ภวภูตญาณชัย สิงห์บุรี  

7  ว่าที่ร้อยตรีหญิง วรรณี กลิ่นนาค กรุงเทพมหานคร  

8  นางสาววีรดี บุญฤทธิ์ ปทุมธานี  

9  นางสาวประดับพร นุ่มจ านงค์ นครนายก  

10  นางสาววิชุดา ขยายชน กรุงเทพมหานคร  

11  นางสาวกุลวรางค์ วิเศษศาสตร์ นครปฐม  

12  นางสาวมลฤดี จันทะวงศ์ สกลนคร  

13  นางสาวสุกัญญา พลับขจร นนทบุรี  

14  นายอาชว์ นิยมไทย นครปฐม  

15  นางสาวจิราพร ถูไกรวงษ์ กรุงเทพมหานคร  

16  นางสาวนันทิยา ไชยค า กรุงเทพมหานคร  

17  นายแทนไทย ไชยเสน สระบุรี  

18  นายอรรถพร สิงห์คีรี สมุทรปราการ  

19  นายไกรวิทย์ อ่าวเกษม ชลบุร ี  

20  นายจิราธิวัฒน์ โยธารักษ์ สมุทรปราการ  

21  นายคมสันต์ แทนค า ปทุมธานี  

22  นางสาววันเพ็ญ เชิญสุข กรุงเทพมหานคร  

23  นางสาวรัตติยา ค าเขียว กรุงเทพมหานคร  

 หมายเหต ุ: ข้อมูลนกัศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 



ข้อมูลสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา 

ส าหรับนักศึกษาระดบั   ปริญญาโท   สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร ์

ประจ าภาค   1   ปีการศึกษา  2557 

ศูนย์สัมมนาเสริม   มสธ.    กลุ่มที่  2  

1. ชื่อชุดวิชา    60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ข้ันสงู 

2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1  วันที ่4 – 5 ตุลาคม 2557 
            เวลา 9.00 – 16.00 

รศ.รัชฎาพร เลิศโภคานนท์ มสธ. 
(ห้องสัมมนาจะแจ้งให้ทราบต่อไป) 

ครั้งที่ 2  วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2557 
            เวลา 9.00 – 16.00 

ผศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส มสธ. 
(ห้องสัมมนาจะแจ้งให้ทราบต่อไป) 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล จังหวัด หมายเหตุ 
1 2576000224 นายภาคิน วรรณธนกานต์ พระนครศรีอยุธยา  

2 2576000257 นางสาวฉัตรระวี จินดาพล ปทุมธานี  

3 2576000307 นางสาวหฤทชญา อุรวีสโรจ กรุงเทพมหานคร  

4 2576000349 นายธนานันท์ เลขะสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร  

5 2576000356 นางสาววันวิสา บุญโยประการ กรุงเทพมหานคร  

6 2576000364 นางสาวกุญช์วรรณ นิดรกูล ฉะเชิงเทรา  

7 2576000372 นายธนาภรณ์ ผ่องศรี สมุทรปราการ  

8 2576000380 นายสุรพงศ์ มณีวรรณ ฉะเชิงเทรา  

9 2576000455 นางสาวองุ่น เอี่ยมจะโร ปทุมธานี  

10 2576000471 นางกาญจนา ใจงูเหลือม นครราชสีมา  

11 2576000489 นางสาวพัชนี จ่างูเหลือม นครราชสีมา  

12 2576000497 นายพงษ์พิษณุ สุวรรณศรี สมุทรปราการ  

13 2576000505 นางสาวนันทิการ์ นาคอาภา ปราจีนบุรี  

14 2576000521 นายพีระพงศ์ เฉนียง กรุงเทพมหานคร  

15 2576000539 นาวาโท พีรพัฒน์ แสงจิรัง นนทบุรี  

16 2576000547 นายกิติวร รัตนโชติ สมุทรสาคร  

17 2576000562 นางสาวแสนดี ม่วงศรีสันต์ กรุงเทพมหานคร  

18 2576000570 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง กรรณิการ์ ชนากานต์กร กรุงเทพมหานคร  

19 2576000588 นางสาวดลธร ม่วงศรีสันต์ กรุงเทพมหานคร  

20 2576000596 ร้อยต ารวจตรีหญิง จุฬารัช ศุกลรัตน์ กรุงเทพมหานคร  

21 2576001222 นางสาวกมลพร สิริปณชัย กรุงเทพมหานคร  

22 2576001230 นางสาวสุมาลี บุญมา นนทบุรี  

23 2576001248 นางสาวอัจฉราพร จันทร์กล่ า นครปฐม  

24 2576001263 นายไพโรจน์ ชัยเรืองยศ ปทุมธานี  

หมายเหต ุ: ข้อมูลนกัศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 



ข้อมูลสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา 

ส าหรับนักศึกษาระดบั   ปริญญาโท   สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร ์

ประจ าภาค   1   ปีการศึกษา  2557 

ศูนย์สัมมนาเสริม   มสธ.    กลุ่มที่  3  

1. ชื่อชุดวิชา    60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ข้ันสงู 

2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1  วันที ่4 – 5 ตุลาคม 2557 
            เวลา 9.00 – 16.00 

อ.ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ มสธ. 
(ห้องสัมมนาจะแจ้งให้ทราบต่อไป) 

ครั้งที่ 2  วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2557 
            เวลา 9.00 – 16.00 

ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ มสธ. 
(ห้องสัมมนาจะแจ้งให้ทราบต่อไป) 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล จังหวัด หมายเหตุ 
1 2576000646 นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา สมุทรปราการ  

2 2576000679 นายชาติชาย เจริญศักดิ์ นนทบุรี  

3 2576000695 นางสาวพัชญนันท์ กันยาประสิทธิ์ ปทุมธานี  

4 2576000711 นางสาวดารารัตน์ เอี่ยมจิตต์ ปทุมธานี  

5 2576000729 นายไพศาล ศรีชัยทุ่ง สมุทรปราการ  

6 2576000745 นางสาววารุณี วรนุช ระยอง  

7 2576000752 นายสมนึก พัฒนชัย กรุงเทพมหานคร  

8 2576000760 นางสาวสาลี คงนคร ปทุมธานี  

9 2576000786 นายณัฐพงศ์ วงศ์รัตนธรรม เพชรบุรี  

10 2576000828 นางสาวพุทธิมน กองแก้ว สระบุรี  

11 2576000836 นางสาวอรนุช รัตนะ กรุงเทพมหานคร  

12 2576000844 นางสาวแทนวรรณ โตโพธิ์กลาง กรุงเทพมหานคร  

13 2576000851 นายประพันธ์ ภารแผ้ว ปทุมธานี  

14 2576000869 นางสาวธาริกา เกิดสุข ประจวบคีรีขันธ์  

15 2576000877 นางอัมพร หาญปรีชา ประจวบคีรีขันธ์  

16 2576000927 นางสาวจินตนา นิ่มสุดใจ ระยอง  

17 2576000935 นางสาวลลิตา ทองอาบ เพชรบุรี  

18 2576000992 นายศักดิ์ชาย ทองเนื้องาม นครปฐม  

19 2576001081 นายกริชเพชร พรดอนก่อ กาฬสินธุ์  

20 2576001099 นางสาวศรัญธร มงคลชัยชนะ ปทุมธานี  

21 2576001115 นายธวบุญ มีบุญ นครราชสีมา  

22 2576001271 นางสาวจอมศุภางค์ อินสุชาติ กรุงเทพมหานคร  

23 2576001297 นายสัญญา สดใส ขอนแก่น  

24 2576001305 นางนุชจีรา สินค้า เพชรบูรณ์  

หมายเหต ุ: ข้อมูลนกัศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 



ข้อมูลสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา 

ส าหรับนักศึกษาระดบั   ปริญญาโท   สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร ์

ประจ าภาค   1   ปีการศึกษา  2557 

ศูนย์สัมมนาเสริม   ล าปาง 

 

1. ชื่อชุดวิชา    60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ข้ันสงู 

2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1  วันที ่4 – 5 ตุลาคม 2557 
            เวลา 9.00 – 16.00 

รศ.อรรฆย์คณา แย้มนวล ศูนย์วิทยพัฒนา ล าปาง 

ครั้งที่ 2  วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2557 
            เวลา 9.00 – 16.00 

รศ.รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์ ศูนย์วิทยพัฒนา ล าปาง 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล จังหวัด หมายเหตุ 
1  นางสาวจตุพร ค าจ าปา ล าปาง  

2  นางสาวสุภาพรรณ นันตาเครือ เชียงใหม่  

3  นางสาวสุวิชา สุกันทา เชียงใหม่  

4  นายอรรถกานท์ วรรณธรรม เชียงราย  

5  นางสาวปาริฉัตร นิลานุช ล าปาง  

6  นายศุภมิตร ผิวผาด เชียงใหม่  

7  นายสุวินัย จามิตร เชียงใหม่  

8  นางสาวเบญจพร บรรเริงเสนาะ เชียงใหม่  

9  พระนพภัทร์ สริิสมัปันโน (การณัยส์วัสดิ์) ล าปาง  

     

     

     

     

     

     

หมายเหต ุ: ข้อมูลนกัศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา 

ส าหรับนักศึกษาระดบั   ปริญญาโท   สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร ์

ประจ าภาค   1   ปีการศึกษา  2557 

ศูนย์สัมมนาเสริม   อุบลราชธานี 

 

1. ชื่อชุดวิชา    60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ข้ันสงู 

2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1  วันที ่4 – 5 ตุลาคม 2557 
            เวลา 9.00 – 16.00 

อ.พิชญ์ จงวัฒนากุล ศูนย์วิทยพัฒนา อุบลราชธานี 

ครั้งที่ 2  วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2557 
            เวลา 9.00 – 16.00 

รศ.ดร.สมบัติ พันธวิศิษฎ์ ศูนย์วิทยพัฒนา อุบลราชธานี 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล จังหวัด หมายเหตุ 
1  นางสมหมาย มงคลสุภา มุกดาหาร  

2  นางสุรัชนา ประวันเน อุบลราชธานี  

3  นายพัชรวรรธน์ ปิยารัมย์ บุรีรัมย์  

4  นายอธิการณ์ หริ่งเจริญ อ านาจเจริญ  

5  ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรพรรณ สมบัติ บุรีรัมย์  

6  นางสาวสุวิมล บูระพันธ์ ร้อยเอ็ด  

7  นายเอกดนัย เตชะจงจินตนา ศรีสะเกษ  

8  นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ ศรีสะเกษ  

     

     

     

     

     

     

     

หมายเหต ุ: ข้อมูลนกัศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 

 

 

 

 

 



ข้อมูลสัมมนาเสริมประจ าชุดวชิา 

ส าหรับนักศึกษาระดบั   ปริญญาโท   สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร ์

ประจ าภาค   1   ปีการศึกษา  2557 

ศูนย์สัมมนาเสริม   นครศรีธรรมราช 

 

1. ชื่อชุดวิชา    60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ข้ันสงู 

2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1  วันที ่4 – 5 ตุลาคม 2557 
            เวลา 9.00 – 16.00 

รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา ศูนย์วิทยพัฒนา นครศรีธรรมราช 

ครั้งที่ 2  วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2557 
            เวลา 9.00 – 16.00 

รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา ศูนย์วิทยพัฒนา นครศรีธรรมราช 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล จังหวัด หมายเหตุ 
1  นายกฤตินันท์ ชนรักษ์ธรรม นครศรีธรรมราช  

2  นายปยุฒ พิทยาวัฒน์ ชุมพร  

3  นางสาวจิรฐา ค ารูญ สุราษฎร์ธานี  

4  นางสาวพลอยนภัส แป้นทอง นครศรีธรรมราช  

5  นางสาวณัฐธิดา นะมะ สุราษฎร์ธานี  

6  นางวันดี ใจห้าว สุราษฎร์ธานี  

7  นายอนุภพ ชิตมณี สงขลา  

8  นางสาววัชรา คงหมุน นครศรีธรรมราช  

9  นางมาลี เลาห์อารีวุฒิ สุราษฎร์ธานี  

     

     

     

     

     

     

หมายเหต ุ: ข้อมูลนกัศึกษาลงทะเบียน ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 

 

 


