
จัดศูนย์ Seminar เสริม หลักสูตร/29701 ปลายปี 61/1 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลายปีการศึกษา 2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดนนทบุรี (1)  

--------------- 
 
1.   ช่ือชุดวิชา  29701  สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
2.   ก าหนดการ/รายช่ืออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายช่ืออาจารย์ สถานที่สัมมนา 
ครั้งที่ 1 วันที่ 11  พฤษภาคม  2562 

วันที่ 12  พฤษภาคม  2562 
รศ.ดร.สุจินต์  วิศวธรีานนท์ ห้อง 1608/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 

ครั้งที่ 2 e-learning  

3.   รายชื่อนักศึกษา 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 

1 2612000014 นางสาวดาริกา พงษ์เผ่าพงษ์ ชลบุร ี
2 2612000048 นางสาวเบญจรัตน์ พืชพันธุ์ กรุงเทพมหานคร 
3 2612000055 นางสาวรัตนาภรณ์ อุบลระวัฒน์ ลพบุรี 
4 2612000063 นางสาวปวิตรา บัวรมย์ นครสวรรค์ 
5 2612000071 นางวิไล วรรณบูรณ์ กาญจนบุรี 
6 2612000121 นางสาวปรางค์ทิพย์ หมั่นกิจ พระนครศรีอยุธยา 
7 2612000147 นางสาวนภัสวรรณ ศรีทรงเมือง พระนครศรีอยุธยา 
8 2612000188 นางศศิธร เต็มสิริโชติ แพร่ 
9 2612000246 นางสาวชุติมา กลิ่นขวัญ นครนายก 
10 2612001053 นายวีรพล ลาภเกิด กรุงเทพมหานคร 
11 2612001194 นางสาวอรทัย ค ามาต๊ะ เชียงใหม่ 
12 2612001145 นางสาวเสาวรภย์ แสงอรุณ กรุงเทพมหานคร 
13 2612001160 นายดนฤทธิ์ ช านาญชล ระยอง 

 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 



จัดศูนย์ Seminar เสริม หลักสูตร/29701 ปลายปี 61/2 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลายปีการศึกษา 2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดนนทบุรี  (2) 

--------------- 
 
1.   ช่ือชุดวิชา  29701  สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
2.   ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

ครั้งที่ 1 วันที่ 11  พฤษภาคม  2562 
วันที่ 12  พฤษภาคม  2562 

รศ.ดร.ดวงเดือน  สุวรรณจินดา ห้อง 2604 อาคารบริหาร ชั้น 6 

คร้ังที่ 2 e-learning  

3.   รายชื่อนักศึกษา 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 

1 2612000253 นางสาวคุณัญญา เปรมอาษา สุพรรณบุรี 
2 2612000303 นางอรอุมา ศภุกุล กรุงเทพมหานคร 
3 2612000352 นางสาวสิริวรรณ ทรัพย์ประเสริฐ สมุทรสงคราม 
4 2612000360 นายปัญญา ภิรมย์จันทร์ กรุงเทพมหานคร 
5 2612000378 นางสาวรัตนา โอทาตะวงค์ นนทบุรี 
6 2612000444 นางสาวรัชนี วุฒิยา สุรินทร์ 
7 2612000451 นางสาวนาถนรี ศรีสิทธิชูชาติ เพชรบุรี 
8 2612000576 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุวิมล พิมพ์สว่าง เพชรบุรี 
9 2612000956 นางสาวกานต์ชนก บุญน้อม สระบุรี 
10 2612000964 นางสาววีรกานต์ อุ้ยโพนทอง นครราชสีมา 
11 2612000980 นางสาวชุติญา ธนากูลสุข ฉะเชิงเทรา 
12 2612000998 นางสาวธันยธรณ์ ยิ่งกว่าชาติ ชลบุร ี
13 2612001004 นายสุรศักดิ์ ละลอกน้ า กรุงเทพมหานคร 

 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 



จัดศูนย์ Seminar เสริม หลักสูตร/29701 ปลายปี 61/3 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลายปีการศึกษา 2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดนนทบุรี  (3) 

--------------- 
 
1.   ช่ือชุดวิชา  29701  สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
2.   ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

ครั้งที่ 1 วันที่ 11  พฤษภาคม  2562 
วันที่ 12  พฤษภาคม  2562 

รศ.ดร.จุฬารัตน์  ธรรมประทีป 
ห้อง 2604/1 อาคารบริหาร ชั้น 

6 

คร้ังที่ 2 e-learning  

3.   รายชื่อนักศึกษา 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 

1 2612000485 นางพิมพ์ลดา เถาหมอ ชลบุร ี
2 2612000527 นางสาวจามจุรี ภูมิ อ่างทอง 
3 2612000543 นางสาวภัทรสุดา พนาพิทักษ์กุล เพชรบุรี 
4 2612000709 นางสาวดวงกมล ศรีบุรี อุบลราชธานี 
5 2612000725 นางสาวจิตราภา โพธิพันธ์ พระนครศรีอยุธยา 
6 2612000758 นางสาวกันนิกา ชูเชิด พระนครศรีอยุธยา 
7 2612000873 ว่าที่ร้อยตรี ณัฐภูมิ จับคล้าย สุโขทัย 
8 2612000915 นางสาววิยะดา ทองเฟ่ือง สมุทรปราการ 
9 2612001103 ว่าที่ร้อยตรี ศตวรรษ กาสร้อย เพชรบูรณ์ 
10 2612001111 นางสาววราภรณ์ สงวนกุล นครสวรรค์ 
11 2612001129 นายสุริยัน ใจค าติ๊บ ก าแพงเพชร 
12 2612001137 นางสาวสุวิมล ประดับวงษ์ กรุงเทพมหานคร 
13 2612000550 นางสายใหม  พรมเก่า สุรินทร์ 

 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 



จัดศูนย์ Seminar เสริม หลักสูตร/29701 ปลายปี 61/4 

แบบกรอกข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 

ประจ าภาคปลายปีการศึกษา 2561 
ศูนย์สัมมนาเสริม  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

--------------- 
1.   ช่ือชุดวิชา  29701  สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
2.   ก าหนดการ/รายชื่ออาจารย์/สถานที่สัมมนา 

วันที่สัมมนาเสริม รายชื่ออาจารย์ สถานที่สัมมนา 

ครั้งที่ 1 วันที่ 11  พฤษภาคม  2562 
วันที่ 12  พฤษภาคม  2562 

รศ.ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ ์
ศูนย์วิทยพัฒนาฯ มสธ. 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คร้ังที่ 2 e-learning  

3.   รายชื่อนักศึกษา 
ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - นามสกุล จังหวัด 

1 2612000097 นางสาวขวัญใจ โทวรรณา ประจวบคีรีขันธ์ 
2 2612000212 นางปาริฉัตร ปุสสะ พังงา 
3 2612000279 นายนรากร จันทร์จิตตะการ สงขลา 
4 2612000329 นางอลิษา รัชนิพนธ์ ภูเก็ต 
5 2612000501 นางสาวกนกวรรณ ผิวเหมาะ นครศรีธรรมราช 
6 2612000519 นางสาวณัฐสุดา ชโลธร สุราษฎร์ธานี 
7 2612000733 นางสาววิชุณีย์ พรหมชาติ ชุมพร 
8 2612000790 นางสาวบังอร ด าด้วงโรม สุราษฎร์ธานี 
9 2612000808 นางสาวจีราวรรณ พรมก าเหนิด สุราษฎร์ธานี 
10 2612001038 นางสาวภัศรา รัตนจามิตร สงขลา 

 
 

นักศึกษาที่เข้ารับการสัมมนาจะต้อง 
ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 


