
แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา  2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดนนทบุรี  (1) 

--------------- 
1.    ชื่อชุดวิชา  25714  การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
2.    ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน  2562 

      2 มิถุนายน  2562 
รศ.ดร.นิธิพัฒน์  เมฆขจร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

คร้ังที่ 2 วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 
7 กรกฎาคม 2562 

ผศ.ดร.วัลภา  สบายยิ่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3.    รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – นามสกุล จังหวัด 

1 2612800165 นายกิตติศักดิ์ พรมส าลี นนทบุรี 
2 2612800215 นางสาวณัชชารีย์ ธนัสจิรพัฒน์ ชัยนาท 
3 2612800348 นางสาวอาภากร เสือเนียม ระยอง 
4 2612800421 นางสาวมณีรัตน์ อินทองค า กรุงเทพมหานคร 
5 2612800470 นางสาวสุพรรณี ทองนวล สิงห์บุรี 
6 2612800967 นางสาวจุฑาวรรณ เอี่ยมแพ่ง นนทบุรี 
7 2612801163 นางสาวศุณิตา หัวเขา ระยอง 
8 2612801254 นางสาวสาริศา สุกิน กรุงเทพมหานคร 
9 2612801338 นางสาวประภานิช อ่อนส าลี กรุงเทพมหานคร 
10 2612801353 นางกัญญาภัค ศรีนรา สมุทรปราการ 
11 2612801395 นางสาวพรชนก เกษมสวัสดิ์ ราชบุรี 
12 2612801437 นายไพบูลย์ วัชรพิชิต กรุงเทพมหานคร 
13 2612801502 นางสาวพุทธชาติ แผนสมบุญ นนทบุรี 

 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อย 



แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา  2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดนนทบุรี  (2) 

--------------- 
1.    ชื่อชุดวิชา  25714  การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
2.    ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน  2562 

      2 มิถุนายน  2562 
อ.ดร.จิระสุข  สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

คร้ังที่ 2 วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 
7 กรกฎาคม 2562 

รศ.ดร.ลัดดาวรรณ  ณ ระนอง  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
3.    รายชื่อนักศึกษา 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – นามสกุล จังหวัด 

1 2612800124 นางสาวอัจฉรี ปาทาน กรุงเทพมหานคร 
2 2612800181 นางสุวรรณา อินทอง ปทุมธานี 
3 2612800272 นางสาวปาณิสรา ทองเหลือ กรุงเทพมหานคร 
4 2612800413 นางสาวพัชรินทร์ พุตด า กรุงเทพมหานคร 
5 2612800462 นางสาวสุพิชญา แป้นพยอม ชัยนาท 
6 2612800488 นางสาวทิวา เพียรทรัพย์ ปทุมธานี 

7 2612800975 นางสาวปวีณ์กร แผ่นพงษ์ศิลป์ จันทบุรี 
8 2612801205 นางวิจิตฎ์ตรา บุญตา นนทบุรี 
9 2612801312 นางสาวฐฌามณมาลย์ เหล็กหมื่นไวย ปทุมธานี 
10 2612801346 นายพงศภัช ฮงประยูร ปทุมธานี 
11 2612801379 นางสิริพร สาสกุล ปทุมธานี 
12 2612801403 นางสาวณภษร หาญศึกษา กรุงเทพมหานคร 
13 2612801445 นายณัฐพล ทองงาม นนทบุรี 
14 2612801528 พันเอกหญิง สว่างจิตต์ กาญจนะโกมล กรุงเทพมหานคร 
15    

 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อย 



แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา  2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดเชียงใหม่ 

--------------- 
1.    ชื่อชุดวิชา  25714  การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
2.    ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

คร้ังที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน  2562 รศ.พ.ต.ท. (หญิง) ดร. สุขอรุณ วงษ์ทิม 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  

จังหวัดเชียงใหม่ 

คร้ังที่ 2 วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.นิธิพัฒน์  เมฆขจร 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  

จังหวัดเชียงใหม่ 
 
3.    รายชื่อนักศึกษา 
 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – นามสกุล จังหวัด 

1 2612800512 นางสาวปวีณรัตน์ สิริธนาเรือง พิษณุโลก 
2 2612800538 นายธนาวุฒิ นิเต แพร่ 
3 2612800900 นางสาวจิณณัฏตา ค าหล้า พิษณุโลก 
4 2612801189 นางวริศรา ติค า เชียงใหม่ 
5 2612801486 นางสาวปิยพร เฉยกลาง พิษณุโลก 
6 2612800686 นายชัยณรงค์ เหล็กสิงห์ พิษณุโลก 

 
 

 



แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา  2561 
ศูนยส์ัมมนาเสริม  จังหวัดภูเก็ตและนครศรีธรรมราช 

--------------- 
1.    ชื่อชุดวิชา  25714  การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
2.  ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

คร้ังที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน  2562 รศ.ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

คร้ังที่ 2 วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.นิรนาท  แสนสา 
ศูนย์วิทยพัฒนาฯ มสธ. 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.  รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – นามสกุล จังหวัด 
1 2612800033 นางสาวธัญญาภรณ์ อินทรก าเนิด พังงา 
2 2612800520 นายศุภสวัสดิ์ กาญวิจิต พังงา 
3 2612800785 นางอุไร นาคสง่า สตูล 
4 2612801221 นางสาวจิระภา พันธรัตน์ สงขลา 
5 2612801296 นางกนกลดา รักหอม นครศรีธรรมราช 
6 2612801494 นางสาวสุทธิดา ทองค า ภูเก็ต 

 

 

 

 

 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อย 



แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา  2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดอุบลราชธานีและอุดรธานี 

--------------- 
1.    ชื่อชุดวิชา  25714  การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวทิยา 
2.  ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

คร้ังที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน  2562 
      2 มิถุนายน  2562 

ผศ.ดร.วัลภา  สบายยิ่ง 
ศูนย์วิทยพัฒนาฯ มสธ. 
จังหวัดอุบลราชธานี 

คร้ังที่ 2 วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 
7 กรกฎาคม 2562 

อ.ดร.จิระสุข  สุขสวัสดิ์ 
ศูนย์วิทยพัฒนาฯ มสธ. 

จังหวัดอุดรธานี 

 

3.  รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – นามสกุล จังหวัด 

1 2612800314 นางสาวฉวี ศรีสมหอม ขอนแก่น 
2 2612800389 นางสาวพรทิพา ฉัตรานุภาพ อุบลราชธานี 
3 2612800454 นายดุลย์ สีมา ชัยภูมิ 
4 2612801171 นางสาววรรณภา ศรีมุกดา สกลนคร 
5 2612801213 นางมนัญญา อนุไพร บุรีรัมย์ 
6 2612801270 นางขวัญใจ เจริญเลิศ บุรีรัมย์ 
7 2612801320 นายปองพล เศรษฐการ ขอนแก่น 
8 2612801429 นางสาวชนัฐดา ภูวชิัย ขอนแก่น 

 
 

 

 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อย 


