
จัดศูนย์ Seminar เสริม Tno/27704 ปลายปี 61/1 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลายปีการศึกษา 2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดนนทบุรี (1) 

--------------- 
 
1.   ช่ือชุดวิชา  27704  สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
2.   ก าหนดการ/รายช่ืออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 27 เมษายน 2562 

วันที่ 28 เมษายน 2562 
รศ.ดร.วรางคณา  โตโพธิไ์ทย 2605 อาคารบริหาร ชั้น 6  

คร้ังที่ 2  วันที่ 1 มิถุนายน 2562 
วันที่ 2 มิถุนายน 2562 

รศ.ดร.วรางคณา  โตโพธิไ์ทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3.   รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 

1 2612700381 นายศักดา การเพียร พระนครศรีอยุธยา 
2 2612700456 นางสาวอัญชลี ภู่ศิลป์ กรุงเทพมหานคร 
3 2612700639 นายธีรพงศ์ อุดม จันทบุรี 
4 2612700886 นางสาวมลธิดา กนกพรไพบูลย์ สมุทรปราการ 
5 2612701009 นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ กรุงเทพมหานคร 
6 2612701199 นางสาวปริญา จินดา กรุงเทพมหานคร 
7 2612701207 นางสาวช่อเพชร งามลาภ กรุงเทพมหานคร 
8 2612700019 นางสาวนิรมล สว่างเนตร นนทบุรี 
9    

 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 



จัดศูนย์ Seminar เสริม Tno/27704 ปลายปี 61/2 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดนนทบุรี (2)   

--------------- 
 
1.   ช่ือชุดวิชา  27704  สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
2.   ก าหนดการ/รายช่ืออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 27 เมษายน 2562 

วันที่ 28 เมษายน 2562 
รศ.ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ 2604 อาคารบริหาร ช้ัน 6 

คร้ังที่ 2  วันที่ 1 มิถุนายน 2562 
วันที่ 2 มิถุนายน 2562 

รศ.ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

3.   รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 

1 2612700290 นางสาวจิราพร ธุรี ชลบุร ี
2 2612700423 นางสาวกุลธิดา ดุจติปิยะ นครราชสีมา 
3 2612700548 นางสาวปรียาภัทร ต้นสีนน ชลบุร ี
4 2612700589 นางสาวสุรีรัตน์ กล่อมเกลี้ยง ตราด 
5 2612700605 นางสาวมณฤดี บุญหาญ อ านาจเจริญ 
6 2612700613 นายศุภชัย ผูกเกษร สุรินทร์ 
7 2612700985 นางสาวกาญจนา อุ่นค า บุรีรัมย์ 
8 2612701256 นางชยุตรา เกษทองมา ขอนแก่น 
9 2612701264 นางสาวยุพาวดี ฤทธิรณยุทธ นนทบุรี 
10 2612700498 นางสาวกนกวรรณ สมพมิตร ชลบุร ี
11 2612700944 นางสาวสุพรรษา พยุห์ นนทบุรี 

 
 

 
 

 

 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 



จัดศูนย์ Seminar เสริม Tno/27704 ปลายปี 61/3 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดนนทบุรี (3)   

--------------- 
 
1.   ช่ือชุดวิชา  27704  สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
2.   ก าหนดการ/รายช่ืออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
คร้ังที่ 1  วันที่ 27 เมษายน 2562 

วันที่ 28 เมษายน 2562 
รศ.ดร.วาสนา  ทวีกุลทรัพย ์ 233 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 2 

คร้ังที่ 2  วันที่ 1 มิถุนายน 2562 
วันที่ 2 มิถุนายน 2562 

รศ.ดร.วาสนา  ทวีกุลทรัพย ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3.   รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 

1 2612700860 นางสาวสุทธินันท์ บุญเพชร ลพบุรี 
2 2612701181 ร้อยโท สมพงศ์ ด านุ่น ประจวบคีรีขันธ์ 
3 2612701421 นายศิระนันท์ บุญยะผลานันท์ กรุงเทพมหานคร 
4 2612700662 นายประชา วงค์ศรีดา เชียงราย 
5 2612700753 นางสาวอริสรา สวัสดีนาม ราชบุรี 
6 2612700134 นางสาวปัทมวรรณ ด่านยุทธศิลป์ นครนายก 
7 2612700183 นางสาวจริยา วงษ์มาลัย อ่างทอง 
8 2612700175 นางสาวสุภาวิตา ทับบุรี อ่างทอง 
9 2612700993 นางสาวนิตชนันต์ ทับทอง อ่างทอง 
10 2612700365 นางสาวกีรติ การะบูรณ์ เชียงใหม่ 

 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

 



จัดศูนย์ Seminar เสริม Tno/27704 ปลายปี 61/4 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดนครสวรรค์   

--------------- 
 
1.   ช่ือชุดวิชา  27704  สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
2.   ก าหนดการ/รายช่ืออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

คร้ังที่ 1  วันที่ 27 เมษายน 2562 
วันที่ 28 เมษายน 2562 

รศ.ดร.ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต์ 
ศูนย์วิทยพัฒนาฯ มสธ.  

จังหวัดนครสวรรค์ 

คร้ังที่ 2  วันที่ 1 มิถุนายน 2562 
วันที่ 2 มิถุนายน 2562 

รศ.ดร.ศันสนีย์  สังสรรค์อนันต์ 
ศูนย์วิทยพัฒนาฯ มสธ.  

จังหวัดนครสวรรค์ 

3.   รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 

1 2612700852 นายอัครเดช แก้วบุญมา อุตรดิตถ์ 
2 2612700571 นายสุนทร ยองจา ชัยนาท 
3 2612700803 นางสาวบุหลัน บุษบานนท์ ชัยนาท 
4 2612701280 นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม เพชรบูรณ์ 
5 2612700928 นางสาวเฉลิมศรี วงค์ค าปวน เชียงใหม่ 
6 2612700670 นางสาวรัชนีกร ฝั้นปันวงศ์ เชียงราย 
7 2612700829 นางสาวธิติมา ทันประโยชน์ ลพบุรี 

 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 



จัดศูนย์ Seminar เสริม Tno/27704 ปลายปี 61/5 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลาย  ปีการศึกษา 2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

--------------- 
 
1.   ช่ือชุดวิชา  27704  สัมมนาทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
2.   ก าหนดการ/รายช่ืออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสรมิ รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

คร้ังที่ 1  วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ 
ศูนย์วิทยพัฒนาฯ มสธ.  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คร้ังที่ 2  วันที่ 8 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ทวีวัฒน์  วัฒนกุลเจริญ 
ศูนย์วิทยพัฒนาฯ มสธ.  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.   รายชื่อนักศึกษา 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 

1 2612700316 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฉัตรสุดา ดวงทอง ภูเก็ต 
2 2612700746 นางสาวณภัทร อักษรพันธ์ สุราษฎร์ธานี 
3 2612700878 นายศิวนนท์ สว่างคุณากร ชุมพร 
4 2612701272 นายฐานะศักดิ์ เพ็ชร์ สงขลา 

 
 

นักศกึษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 

 
 


