
 

จัดศูนย์ Seminar เสริม หลักสูตร/23789 ปลายปี 62/1 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา    
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลายปีการศึกษา  2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดนนทบุรี  (1) 

--------------- 
 
1.   ชื่อชุดวิชา  23789/23796  การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา 
2.   ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1 วันที่ 27  เมษายน  2562 

28  เมษายน  2562 
รศ.ดร.รัตนา  ดวงแก้ว 2614 อาคารบริหาร ช้ัน 6 

คร้ังที่ 2 e-learning  

3.   รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 
1 2582300899 นางณัฐริดา นิพนธ ์ นครสวรรค์ 
2 2602300010 นายอนนัตชัย รู้มาก ล าปาง 
3 2602300093 นางวลัลภา องคไทร นครปฐม 
4 2602300127 นายดนัย บุญไวย ์ พระนครศรีอยุธยา 
5 2602300150 นายสทุิน ดาหอม เลย 
6 2602300184 นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยสอน ปทุมธาน ี
7 2602300259 นางอรพิน อิ่มรัตน ์ ชลบุร ี
8 2602300408 นายภัทรพล ก้อนเพชร ชลบุร ี
9 2602300432 นางสาวจนัทร์เพ็ญ ตู้ประสิทธิ์ บึงกาฬ 
10 2602300481 นายอานุภาพ ก าแหงหาญ  เพชรบุรี 
11 2602300606 นางสาวเสาวคนธ์ ฉัตรวไิล อุบลราชธาน ี
12 2602300770 นางสาวเมธินี ทองสุกใส สุพรรณบุรี 
13 2602300887 นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรศิลป ์ ตราด 
14 2602301026 นายวฒันา บุญญาลัย นนทบุรี 
15 2602300614 นายพีรวชิญ์ เนินริมหนอง  จันทบุร ี

 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

 



 

จัดศูนย์ Seminar เสริม หลักสูตร/23789 ปลายปี 62/2 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา    
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลายปีการศึกษา  2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดนนทบุรี  (2) 

--------------- 
 
1.   ชื่อชุดวิชา  23789/23796  การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา 
2.   ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1 วันที่ 27  เมษายน  2562 

28  เมษายน  2562 
รศ.ดร.เก็จกนก  เอื้อวงศ์ 2614/1 อาคารบริหาร ช้ัน 6 

คร้ังที่ 2 e-learning  

3.   รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 
1 2602300085 นางพชรมน ซื่อตรง สมุทรสงคราม 
2 2602300168 นางสาวสาวิตรี นครเกตุ ชลบุร ี
3 2602300283 นางสาวเมธาชา วาดเสนะ บึงกาฬ 
4 2602300325 นางสาวชลธชิา ปราบพาล กรุงเทพมหานคร 
5 2602300374 นายรุ่งเรือง แสนอิน ปทุมธาน ี
6 2602300465 นายคธาวุฒิ ผดุงชาติ  สระบุร ี
7 2602300580 จ่าสิบเอก พงษ์สวัสดิ์ สีหาจันทร์ สระบุร ี
8 2602300697 นายลิขิต แสงบุญ เชียงใหม่ 
9 2602300788 นางสาวสราพร นุ่มด ี กรุงเทพมหานคร 
10 2602300812 นางสาวกานดา ปานอ่อน ปทุมธาน ี
11 2602300978 นางสาวนิภารัตน์ รุมก่ิง ชลบุร ี
12 2602301083 นางสาวหนึง่ฤทัย เข็มทิศ ชลบุร ี
13 2602301125 นางสาวเนาวรัตน์ ไชยสุทธิ์ ยโสธร 
14 2602301141 นางจิตติมา บุญรอด นครสวรรค์ 

 
 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 



 

จัดศูนย์ Seminar เสริม หลักสูตร/23789 ปลายปี 62/3 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา    
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลายปีการศึกษา  2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

--------------- 
 
1.   ชื่อชุดวิชา  23789/23796  การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา 
2.   ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1 วันที่ 27  เมษายน  2562 

28  เมษายน  2562 
รศ.ดร.อรรณพ  จีนะวัฒน์ 

ศูนย์วิทยพัฒนาฯ มสธ. 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คร้ังที่ 2 e-learning  

3.   รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 

1 2602300176 นางจรรยพร ปลื้มส าราญ นราธิวาส 
2 2602300218 นางวิไลวรรณ แก้วถาวร  กระบี่ 
3 2602300341 นายสิริวัฒน์ บริพิศ นครศรีธรรมราช 
4 2602300416 นางสาวณิชกานต์ รัตนบุรี นครศรีธรรมราช 
5 2602300507 นางเสาวคนธ์ มุกติ้ง ชุมพร 
6 2602300713 นางสาวภัณทิรา กุลศิริ สุราษฎร์ธานี 
7 2602300820 นายอนิรุทธิ์ อมรแก้ว นครศรีธรรมราช 
8 2602300945 นางสาวบุบผา พรมหลง สุราษฎร์ธานี 
9 2602300424 นายอิสมัน มะดิเยาะ  ยะลา 
10 2602300648 นางสาวเกษรินทร์ สังขวิจิตร  ชุมพร 
11 2602300598 นายวัชระ ขาวนุ้ย  ชุมพร 

 
 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 


