
จัดศูนย์ Seminar เสริม หลักสูตร/23722 ปลายปี 61/1 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา    
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลายปีการศึกษา  2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดนนทบุรี (1) 

--------------- 
 
1.   ชื่อชุดวิชา  23722  การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
2.   ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1 วันที่ 11  พฤษภาคม  2562 

12  พฤษภาคม  2562 
รศ.ดร.ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ ห้อง 2605 อาคารบริหาร ชั้น 6 

คร้ังที่ 2 วันที่ 15  มิถุนายน  2562 
16  มิถุนายน  2562 

รศ.ดร.ชูชาติ  พ่วงสมจิตร์ ห้องโถง 5 อาคารสัมมนา 2 

3.   รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 

1 2612300018 นางสาวจุรีรัตน์ พุ่มฉายา ราชบุรี 
2 2612300125 นางสาวพิมพ์ชนก สังวร ประจวบคีรีขันธ์ 
3 2612300299 นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์ นครนายก 
4 2612300331 นางสาววรรณภา เออชูชื่น ระยอง 
5 2612300612 นางสาวรัตนา ศุขกลิ่น เพชรบูรณ์ 
6 2612300687 นางสาวนราดา พุทธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
7 2612300729 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภัชมาน วรินทรเวช ประจวบคีรีขันธ์ 
8 2612300778 นายสะรอนิง ยามา ยะลา 
9 2612300901 นางสาวพิมพ์รัตน์ ปัทมโรจน์ อ่างทอง 
10 2612301099 นายภีมพล  ฤกษ์พยัคฆ์ สมุทรปราการ 
11 2612301107 นายปฐมพงศ์ พัฒผล กรุงเทพมหานคร 
12 2612301131 ว่าที่ร้อยตรี ธีรชัยวัฒน์ วิชานงค์ นครปฐม 
13 2612300802 นายบัณฑิต ตั้งกมลศรี ตาก 

 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อ 

 
 



จัดศูนย์ Seminar เสริม หลักสูตร/23722 ปลายปี 61/2 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา    
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลายปีการศึกษา  2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดนนทบุรี (2) 

--------------- 
 
1.   ชื่อชุดวิชา  23722  การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
2.   ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1 วันที่ 11  พฤษภาคม  2562 

12  พฤษภาคม  2562 
รศ.ดร.เก็จกนก  เอื้อวงศ์ ห้อง 2605/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 

คร้ังที่ 2 วันที่ 15  มิถุนายน  2562 
16  มิถุนายน  2562 

รศ.ดร.เก็จกนก  เอื้อวงศ์ ห้อง 3004 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

3.   รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 
1 2602300051 นางชัญญานุช คงเมือง สระแก้ว 
2 2602300903 นางสาววิจิตรา  แก้วขวัญ นนทบุรี 
3 2602301174 นายอดุลย์  ผุยวงษ ์ สระบุร ี
4 2612300026 นางสาวพลอยนภัส วงษ์เสถียร ชลบุร ี
5 2612300422 นางสาวเนาวรัตน์  เยาวนาถ ก าแพงเพชร 
6 2612300505 นางสาวสุภารัตน์ โนโชติ นนทบุรี 
7 2612300869 นางสาวอรวรรณ ชื่นจติ กรุงเทพมหานคร 
8 2612300877 นางสาวจิราภรณ์ วงษ์แตงอ่อน นครนายก 
9 2612301073 นางสาวรัตนา ยองประยูร นนทบุรี 
10 2612301115 นางสาวธีรนุช สนิธุกูต กรุงเทพมหานคร 
11 2612301180 นายคณาวุฒิ กังวาลเนาวรัตน์ นครปฐม 
12 2612301263 นายปรัชญา การุณวงษ ์ ปทุมธาน ี
13 2612301297 นางสาววรัญญา สมวงค์ กรุงเทพมหานคร 
14 2612300554 นางสาวปรีญาภรณ์  โคตะมะ ระยอง 

 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 



จัดศูนย์ Seminar เสริม หลักสูตร/23722 ปลายปี 61/3 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา    
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลายปีการศึกษา  2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดนนทบุรี (3) 

--------------- 
 
1.   ชื่อชุดวิชา  23722  การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
2.   ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1 วันที่ 11  พฤษภาคม  2562 

12  พฤษภาคม  2562 
อ.ดร.โสภนา  สุดสมบูรณ์ ห้อง 2614 อาคารบริหาร ชั้น 6 

คร้ังที่ 2 วันที่ 15  มิถุนายน  2562 
16  มิถุนายน  2562 

อ.ดร.โสภนา  สุดสมบูรณ์ ห้อง 3005 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

3.   รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 
1 2612300042 นางสาวภัทนิดา จันทนุกูล สมุทรปราการ 
2 2612300174 นางสาวทพิยวรรณ เกตุสุข สระแก้ว 
3 2612300216 นายกิตติศักดิ์ ปราบพาล ระยอง 
4 2612300232 นางสาวภชัณีย์ เสาวภาคพฤกษ ์ กรุงเทพมหานคร 
5 2612300273 นายภานุมาศ บัวจนี ปทุมธาน ี
6 2612300307 นางสาววรางคณา ด าริห์ ปทุมธาน ี
7 2612300349 นายบันเทิง บุตรเทศ กรุงเทพมหานคร 
8 2612300406 นางนูรีย๊ะ สาอิ ยะลา 
9 2612300414 นางสาววรนิทร์ อนุชิราชีวะ กรุงเทพมหานคร 
10 2612300448 ว่าที่ร้อยตรี ภูษิต แจ่มจ ารัส กรุงเทพมหานคร 
11 2612300463 นางสาวมาลัยพร นนท์แก้ว กรุงเทพมหานคร 
12 2612300604 นางสาวศศิประภา อรรคบุตร์ สระบุร ี
13 2612301024 นางสาวรุ่งทวิา  งามวัน สระบุร ี

 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 



จัดศูนย์ Seminar เสริม หลักสูตร/23722 ปลายปี 61/4 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา    
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลายปีการศึกษา  2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดอุบลราชธานี 

--------------- 
 
1.   ชื่อชุดวิชา  23722  การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
2.   ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

คร้ังที่ 1 วันที่ 11  พฤษภาคม  2562 
12  พฤษภาคม  2562 

รศ.ดร.อรรณพ  จีนะวัฒน์ 
ศูนย์วิทยพัฒนาฯ มสธ. 

จังหวัดอุบลราชธาน ี

คร้ังที่ 2 วันที่ 15  มิถุนายน  2562 
16  มิถุนายน  2562 

รศ.ดร.อรรณพ  จีนะวัฒน์ 
ศูนย์วิทยพัฒนาฯ มสธ. 

จังหวัดอุบลราชธาน ี

3.   รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 

1 2612300711 นางมาลี ไชยเสนา อุบลราชธานี 
2 2612300893 นายธนวัฒน์ ใจมั่น สุรินทร์ 
3 2612300992 นายธรรมนูญ สุภเสถียร ศรีสะเกษ 
4 2612301008 นางสาวณัฐสุรางค์ สาสุขจิต อุบลราชธานี 
5 2612301206 นางสาวอนัญญา อัศวชัยโภคิน ศรีสะเกษ 
6 2612301214 นายชาญวิชญ์ บุตรอุดม ศรีสะเกษ 
7 2612301255 นายเมธี ทวีโชค ร้อยเอ็ด 

 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

 
 
  



จัดศูนย์ Seminar เสริม หลักสูตร/23722 ปลายปี 61/5 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา    
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลายปีการศึกษา  2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดอุดรธาน ี

--------------- 
 
1.   ชื่อชุดวิชา  23722  การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
2.   ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

คร้ังที่ 1 วันที่ 11  พฤษภาคม  2562 
12  พฤษภาคม  2562 

รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์  ลิมปิษเฐียร 
ศูนย์วิทยพัฒนาฯ มสธ. 

จังหวัดอุดรธาน ี

คร้ังที่ 2 วันที่ 15  มิถุนายน  2562 
16  มิถุนายน  2562 

รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์  ลิมปิษเฐียร 
ศูนย์วิทยพัฒนาฯ มสธ. 

จังหวัดอุดรธาน ี

3.   รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 

1 2612300166 นายวีระวิทย์ ผาอ านาจ อุดรธานี 
2 2612300364 นายอุดม ยาวะระ บึงกาฬ 
3 2612300398 นายสัญญา พันพิลา บึงกาฬ 
4 2612300513 นายอาณัฎ  ก้อนแพง สกลนคร 
5 2612300588 นางสาวธีร์จิรา เสรีนิวัฒ ิ ขอนแก่น 
6 2612300596 นางภัทธีญา วรรณพงศ์ ชัยภูมิ 
7 2612300935 นายพิทักษ์ พันธุวาปี อุดรธานี 
8 2612301362 นางภัสสร  โนนทิง อุดรธานี 

 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 



จัดศูนย์ Seminar เสริม หลักสูตร/23722 ปลายปี 61/6 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา    
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลายปีการศึกษา  2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

--------------- 
 
1.   ชื่อชุดวิชา  23722  การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
2.   ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1 วันที่ 11  พฤษภาคม  2562 

12  พฤษภาคม  2562 
ผศ.ดร.กุลชลี  จงเจริญ โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี

คร้ังที่ 2 วันที่ 15  มิถุนายน  2562 
16  มิถุนายน  2562 

ผศ.ดร.กุลชลี  จงเจริญ โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี

3.   รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 
1 2612300067 นายอภิชาติ ศรีทองสม ชุมพร 
2 2612300109 นายปรัชญา  สาริพัฒน์ สุราฏร์ธาน ี
3 2612300323 นางสาวลลิษา แก้วประสงค์ สุราษฎร์ธานี 
4 2612301032 นางสาวนฎา ชายเขาทอง ภูเก็ต 
5 2612301057 นายบุญยง ศรชัย ภูเก็ต 
6 2612301081 นางสาวสุธาทิพย์ ทองอ้น ระนอง 
7 2612301156 นางสาวภวิษย์พร แซ่อ้ือ ชุมพร 
8 2612301248 นายณัฐวรรธน์ ปัญธัญญลักษณ์ ภูเก็ต 
9 2612301305 นายคณิศร ลิ่มสกุล พังงา 

 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  



จัดศูนย์ Seminar เสริม หลักสูตร/23722 ปลายปี 61/7 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา    
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลายปีการศึกษา  2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

--------------- 
 
1.   ชื่อชุดวิชา  23722  การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
2.   ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

ครั้งที่ 1 วันที่ 11  พฤษภาคม  2562 
12  พฤษภาคม  2562 

รศ.ดร.สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์ 
ศูนย์วิทยพัฒนาฯ มสธ. 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คร้ังที่ 2 วันที่ 15  มิถุนายน  2562 
16  มิถุนายน  2562 

รศ.ดร.สุทธิวรรณ  ตันติรจนาวงศ์ 
ศูนย์วิทยพัฒนาฯ มสธ. 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.   รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 
1 2612300034 นางถนอมวรรณ ช่างทอง นครศรีธรรมราช 
2 2612300083 นางสาวโศรยา คงตุก นครศรีธรรมราช 
3 2612300158 นางสาวนรีรัตน์ บุญเพชรแก้ว กระบี่ 
4 2612300240 นางสาวภัทราพร พันธ์สิวกานต์ ตรัง 
5 2612300257 นายธิชานนท์  คงอ่อน กระบี่ 
6 2612300646 นางสาวปิยะวรรณ เลิศบุรุษ นครศรีธรรมราช 
7 2612300703 นางสาวถาวรินทร์ แก้วสุข พัทลุง 
8 2612301313 นายวิชัย บัวเนี่ยว สตูล 
9 2612301339 นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล นครศรีธรรมราช 
10 2612301354 นางสาวสุภาวดี สุขผอม นครศรีธรรมราช 

 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

 
 
 



จัดศูนย์ Seminar เสริม หลักสูตร/23722 ปลายปี 61/8 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา    
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลายปีการศึกษา  2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดล าปาง  

--------------- 
 
1.   ชื่อชุดวิชา  23722  การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา 
2.   ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

คร้ังที่ 1 วันที่ 11  พฤษภาคม  2562 
12  พฤษภาคม  2562 

รศ.ดร.รัตนา  ดวงแก้ว 
ศูนย์วิทยพัฒนาฯ มสธ. 

จังหวัดล าปาง 
คร้ังที่ 2 วันที่ 15  มิถุนายน  2562 

16  มิถุนายน  2562 
รศ.ดร.รัตนา  ดวงแก้ว 

ศูนย์วิทยพัฒนาฯ มสธ. 
จังหวัดล าปาง 

3.   รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 

1 2612300091 นางสาวสุรัชยา น้อยสกุล แม่ฮ่องสอน 
2 2612300208 นางสาวนุชจรินทร์ ทับทิม เชียงใหม่ 
3 2612300265 นายจักรพร  สะตะ แม่ฮ่องสอน 
4 2612300547 นางสาวบุญณิกา  บุญถึง พะเยา 
5 2612300653 นายอุกฤษฎ์ อินต๊ะสาร ล าปาง 
6 2612300786 นายเชาวลิต หล่อเถิน ล าพูน 
7 2612300836 นายวัชรศักดิ์ แย้งจันทร์ อุตรดิตถ์ 
8 2612300943 นางสาวกณิกนันต์ เพ็ชรรุ่ง พะเยา 
9 2612301040 นางสาวนันทิชา ตุ่นวิชัย ล าปาง 
10 2612301321 นางดวงทอง รูปดี พะเยา 
11 2612301370 นางเหมือนฝัน ยองเพชร พะเยา 

 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 


