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รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ชุดวิชา 91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ 
หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มที ่1 นักศึกษากรงุเทพมหานคร 
 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเสริมออนไลน ์
ครั้งท่ี  1  วันท่ี  15-16 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.สุนันท์  สสีังข์ e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี  26-27 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.สุนันท์  สสีังข์ ผ่าน MS TEAM 

 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมายเหตุ 

1 2649000524 นางสาวจิราภรณ์ แสงฉัตร กรุงเทพมหานคร 
 

2 2649000581 นายไชโย รักษาสัตย ์ กรุงเทพมหานคร 
 

3 2649000615 นางสาวนุชนาถ ดาษเวช กรุงเทพมหานคร  

4 2649000672 นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล กรุงเทพมหานคร 
 

5 2649000763 นายพชร เสมยีนรัมย ์ กรุงเทพมหานคร 
 

6 2649000862 นางสาวสุพิชฌาย์ สามบญุเรือง กรุงเทพมหานคร  
7 2649000920 นายภัทร ฤทธิ์พริ้ง กรุงเทพมหานคร  

8 2649001043 นางสาวนิศารัตน์ สุวรรณสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร  

9 2649001092 นายเตชินท์ อินทรประดิษฐ ์ กรุงเทพมหานคร  
10 2649001381 นางสาวพิมพกานต์ ใบระหมาน กรุงเทพมหานคร  
11 2649002090 นายพล เพ็ชรประไพ กรุงเทพมหานคร  
12 2649002140 น.ส.การะเกด เดชกุมพล กรุงเทพมหานคร  
13 2649002181 นางสาวสุรรีัตน์ ดิษชัง กรุงเทพมหานคร  
14 2649002199 นางสาวชัชชษา ใหม่จีน กรุงเทพมหานคร  
15 2649002231 นางสาวริษา รีวรรณ กรุงเทพมหานคร  

 
  



 
รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ชุดวิชา 91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ    

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มที ่2 กลุ่มนักศกึษาภาคใต้ 1 (กระบี)่ 
 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี  15-16 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย ์ e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี  26-27 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย ์ ผ่าน MS TEAM 

 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมายเหตุ      

1 2649001829 นายสนธิ์ ไกรวิจิตร กระบี ่  
2 2649001902 นางสาวเอมมิกา ไหมทอง กระบี ่  
3 2649002025 นายอดิศักดิ์ ภูกติติกลุ กระบี ่  
4 2649002462 นางสาวอันธิกา บุญมีวิรยิะ กระบี ่  
5 2649001415 นางสาวปัณฑติา บัวเชย กระบี ่  
6 2649002538 นายพีรวัฒน์ รัตนานุกูล กระบี ่  
7 2649001241 นางสาวหัตถาพร สุขเจรญิ สุราษฎร์ธาน ี  
8 2649001258 นางสาวจุฬารักษ์ ทองรักษ ์ สุราษฎร์ธาน ี  
9 2649001266 นางสาวกัญญาลักษณ์ ตักเตือน สุราษฎร์ธาน ี  
10 2649001621 นางสาวภัคจริา อับดลร่าหีม สุราษฎร์ธาน ี  
11 2649000839 นางสาวจุรีรตัน์ อยู่นุ้ย ชุมพร  
12 2649000912 นายวทัญญู สุขประวิทย ์ ชุมพร  
13 2649002504 นายพงศธร คิ้วนาง นครศรีธรรมราช  
14 2649002405 นางสาวสุดลาภา เทพทอง พัทลุง  
15 2649002413 นางสาวปรียานันท์ กาญจนารตัน ์ ภูเก็ต  

  



 
รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ชุดวิชา 91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ   

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มที ่3 นักศึกษาภาคเหนือและภาคกลาง 

วันท่ีสัมมนาเสรมิ อาจารยส์ัมมนาเสริม สัมมนาเสริมออนไลน ์
ครั้งท่ี  1  วันท่ี  26-27 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.จินดา  ขลิบทอง  e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี  24-25  ธันวาคม 2565 รศ.ดร.จินดา  ขลิบทอง  ผ่าน MS TEAM 

 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมายเหตุ      
1 2649000797 นายกู้เกียรติ ชัยวัณณคุปต ์ แพร่  
2 2649000961 นางสาวปรียานุช ปิยะโกศล แพร่  
3 2649001233 นางสาวดาวประกาย เมืองไชย น่าน  
4 2649001324 นายอาทิตย์ จันทร์อ้น น่าน  
5 2649001357 นางสาวบุณยวรี์ ชาวแพะ น่าน  
6 2649001480 นายจารุวัฒน์ อินแฝง น่าน  
7 2649002439 นายพีรดนย์ ท้าวฤทธิ ์ พระนครศรีอยุธยา  
8 2649001100 นางสาววาริศา  กังวาฬ  พระนครศรีอยุธยา  
9 2649001936 นายธนนนท์ ธรรมประสิทธ์ิ พระนครศรีอยุธยา  
10 2649000466 นายเกรียงไกร เกื้อกูล ปทุมธาน ี  
11 2649000532 นางสาวเฉลมิพร ธุระพันธ ์ นนทบุรี  
12 2649002132 นางสาวกิตติมา เลิศสกุลทอง นนทบุรี  
13 2649002207 นายทศพร รอดหลง สมุทรปราการ  
14 2649000995 นายณัฐวุฒิ การณุวงษ ์ อ่างทอง  
15 2649000870 นางสาวณัฏฐนิช ชมศิร ิ ลพบุร ี  

 
  



 
รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ชุดวิชา 91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ  

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มที ่4  นักศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
 

วันท่ีสัมมนาเสรมิ อาจารยส์ัมมนาเสริม สัมมนาเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี  15-16 ตุลาคม 2565 ผศ.เจนณรงค์ เทียนสว่าง e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี  26-27 พฤศจิกายน 2565 ผศ.เจนณรงค์ เทียนสว่าง ผ่าน MS TEAM 

 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมายเหตุ      

1 2649000607 นายศรัญญู ปัญโญ ศรีสะเกษ  
2 2649000904 นางสาวรัชติภรณ์ เผ้าอาจ ศรีสะเกษ  
3 2649001050 นางสาวขนิฐา ดอนกันหา ศรีสะเกษ  
4 2649001274 นางสาวปิยะภรณ์ ส าเภา ศรีสะเกษ  
5 2649001332 นายปริสุ กรรณิกา อุบลราชธาน ี  
6 2649001506 นายอิทธิพล บ้งพรม อุบลราชธาน ี  
7 2649001795 นางสาวอรอุมา อุ่นทรัพย์วิลลูย ์ นครราชสมีา  
8 2649001928 นางสาวกาญจนา ดอนกันหา นครราชสมีา  
9 2649001985 นางอาภาพร บ ารุงกลาง นครราชสมีา  
10 2649002041 นายภีรติ เรืองเจริญอนันต ์ นครราชสมีา  
11 2649002066 นางสาวปาณิศา ศรีมาล ี นครราชสมีา  
12 2649002157 นางสาวสิริกาญจน์ จันทร์วงษ์ นครราชสมีา  
13 2649002215 นางสาวทิวารัตน์ พิทักษ์ นครราชสมีา  
14 2649002280 นางสาวสาวิตรี เวียงสันเทียะ นครราชสมีา  
15 2649000482 นางสาววรรณวิษา คามนา สุรินทร ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ชุดวิชา 91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ  
หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มที ่5 นักศึกษาภาคตะวันตกและภาคกลาง 
 

วันท่ีสัมมนาเสรมิ อาจารยส์ัมมนาเสริม สัมมนาเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี  22-23  ตุลาคม 2565 รศ.ดร.เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี  26-27 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ ผ่าน MS TEAM 

 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมายเหตุ      

1 2649001522 นายสุกัลย์ ยู่โหงว กาญจนบุร ี  
2 2649001597 นางสาวพนิดา เอี้ยวฮะ กาญจนบุร ี  
3 2649001191 นางสาวดวงกมล นามบุศร ี นครปฐม  
4 2649001514 นายณัชพล กลิ่นวงศ ์ เพชรบุร ี  
5 2649001530 นางสาวธัญญานยี์ โซวสุวรรณ เพชรบุร ี  
6 2649002520 นางสาวอังคณา เจริญศริ ิ เพชรบุร ี  
7 2649000474 นางสาวมิรันตี เอี่ยมส าอางค ์ ราชบุร ี  
8 2649000540 นายธนกฤต ชุติพงศ์ศาศวัต ราชบุร ี  
9 2649001589 นายจิรวัฒน์ สืบโดด ราชบุร ี  
10 2649001456 นายกนกศักดิ์ สูงปานเขา สุพรรณบุร ี  
11 2649001969 นางสาวชุลีพร วิเสโส สุพรรณบุร ี  
12 2649000896 นายจิรายุทธ นวลเจรญิ สระบรุ ี  
13 2649001084 นายศรณัย์ พุแค สระบรุ ี  
14 2649001423 นางสาวปาริชาต ศรีใส สระบรุ ี  
15 2649001498 นายวีรวิชญ์ อึ้งสกุลธกิตติ ์ สระบรุ ี  

  



 
รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ชุดวิชา 91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ 

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มที ่6 นักศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี  15-16 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.สินีนุช  ครุฑเมือง แสนเสรมิ e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี  26-27 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.สินีนุช  ครุฑเมือง แสนเสรมิ ผ่าน MS TEAM 

 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมายเหตุ      

1 2649000441 นางสาวอภิญญา สาตรา ขอนแก่น  
2 2649000656 นางสาวดวงพร ฐานะ ขอนแก่น  
3 2649000664 นางสาววราภรณ์ เรืองศักดิ ์ หนองคาย  
4 2649000680 นางสาวภัณฑิลา ทองชู อุดรธาน ี  
5 2649000789 นางสาวทักษรา ศิริจันดา อุดรธาน ี  
6 2649000888 นายจักรกฤช อ่ินติ๊บ บึงกาฬ  
7 2649001779 นางสาวปิยะมาภรณ์ จันนามอม นครราชสมีา  
8 2649001837 นายวรเชษฐ์ แก้วโพนยอ อุดรธาน ี  
9 2649002355 นางสาวนารีรตัน์ มาศร ี หนองคาย  
10 2649002512 นางสาวสุภาพร ลิมปิฐาภรณ ์ นครพนม  
11 2649001670 นายสุราษฎร์ แก้วอาร ี บุรีรัมย ์  
12 2649002454 นางสาววรัญญา วรณุศร ี ชัยภูม ิ  
13 2649002470 นางสาวสาริกา อุททา นครราชสมีา  
14 2649001720 นางสาวภาณุมาศ โปธายะ นครราชสมีา  

15 2649000854 นางสาวรุจิรา พรมชินวงค์ ขอนแก่น  

  



 
รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ชุดวิชา 91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ 

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มที ่7 นักศึกษาภาคเหนือตอนบน 
 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี  15-16 ตุลาคม 2565 รศ.บ าเพ็ญ  เขยีวหวาน e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี  26-27 พฤศจิกายน 2565 รศ.บ าเพ็ญ  เขยีวหวาน ผ่าน MS TEAM 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด      หมายเหตุ      
1 2649000417 นางสาวสุธากร กมลหาญ เชียงราย  
2 2649001316 นายชนาธิป ธนะสาร เชียงราย  
3 2649002496 นางสาวฐิติมา ตาค า เชียงราย  
4 2649000953 นายอดิเรก ชัยวงค ์ เชียงใหม ่  
5 2649001712 นายกิตติ อินน้อย เชียงใหม ่  
6 2649001761 นายไชยวัฒน์ มุกดา เชียงใหม ่  
7 2649001860 นางสาวสุทธภา รม่โพธ์ิทอง เชียงใหม ่  
8 2649002322 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วชิรฎาพร ครื้นอุระ เชียงใหม ่  
9 2649001001 นายณัฐวุฒิ หลวงแก้ว น่าน  
10 2649001019 นางสาวจิราภรณ์ นันต๊ะ น่าน  
11 2649001126 นางสาวแสงรวี ไชยโย น่าน  
12 2649001167 นางสาวนงลักษณ์ เงารัตนพันธิกุล น่าน  
13 2649001183 นางสาวประวณีา ปัญจขันธ์ น่าน  
14 2649002074 นางสาวอรจิรา ค าจ้อย น่าน  
15 2649001753 นายนิพิชฌน์ อูทอง ล าปาง  

  

 



 

รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ชุดวิชา 91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ 

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

 
กลุ่มที ่8 นักศึกษาภาคใต้ 2 (นครศรีธรรมราช) 

 
วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี  15-16 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.เฉลมิศักดิ์  ตุม้หิรญั e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี  26-27 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.เฉลมิศักดิ์  ตุม้หิรญั ผ่าน MS TEAM 

 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมายเหตุ      

1 2649001068 นางสาวณัฐกานต์ ขันใส นครศรีธรรมราช  
2 2649002108 นายอุกฤษฏ์ วุฒิมาคุณ นครศรีธรรมราช  
3 2649002371 นางสาวนวลนภา วลิาดลัด นครศรีธรรมราช  
4 2649002363 นางสาวธนาภรณ์ ระดมเล็ก ปทุมธาน ี  
5 2649001886 นายนคร ชูช่วย พัทลุง  
6 2649001910 นางสาวสุนสิา สุขเอียด พัทลุง  
7 2649000722 นายสมุหภ์ัทร์ สังขไ์ชย ตรัง  
8 2649001399 นางสาวทิพวรรณ สุขะ ตรัง  
9 2649000946 นางสาวจันทร์จิรา แก้วเรือง ชุมพร  
10 2649002009 นางสาวระวรีัสมิ์ ขวัญซ้าย ระนอง  
11 2649002249 นายติณห์ ชัยสิรเิจรญิพันธ์ กรุงเทพมหานคร  
12 2649002553 นางสาวยุพรัตน์ รักเกื้อ กรุงเทพมหานคร  
13 2649001464 นางสาวอารีรตัน์ อุนาท กรุงเทพมหานคร  
14 2649002488 นางสาวจุฑารตัน์ วงษ์คงค า นครปฐม  
15 2649002033 นางสาวธิดารตัน์ ธนะโชต ิ นครราชสมีา  

  



 
รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ชุดวิชา 91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ  

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มที ่9 กลุ่มนักศกึษา ภาคเหนอืตอนล่าง 1 (นครสวรรค)์ 
 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี  22-23 ตุลาคม 2565  รศ.ดร.สุนันท์  สีสังข ์ e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี  3-4 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.สินีนุช  ครุฑเมือง แสนเสรมิ ผ่าน MS TEAM 

 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด      หมายเหตุ      

1 2649000425 นายฤทธิชัย เช่ียวชาญ นครสวรรค ์  
2 2649000557 นางสาวสุธาทิพย์ ดวงจักร ์ นครสวรรค ์  
3 2649000565 นางพัชรินทร์ เปี่ยมรอด นครสวรรค ์  
4 2649000714 นางสาวรัชดา แสวงผล อุทัยธาน ี  
5 2649000748 นางสาวสุพรรษา เหมหงษ ์ ชัยนาท  
6 2649000755 นางสาวชนิดา มนัสตรง อุทัยธาน ี  
7 2649000979 นางสาวกมลวรรณ แจ้งด ี อุทัยธาน ี  
8 2649001076 นางสาวจุฑามาศ ดอกชะเอม ชัยนาท  
9 2649001175 นางสาวกัญญา ทาสีธง พิษณุโลก  
10 2649001209 นางสาวกชกร ว่องวิกย์การ อุทัยธาน ี  
11 2649001365 นายไกรวิชญ์ พลูทอง นครสวรรค ์  
12 2649001373 นายธานี ปั้นพิพัฒน ์ นครสวรรค ์  
13 2649001548 นางสาวพุสดี มิ่งภูนา พิษณุโลก  
14 2649001704 นายภูวิศ บัวเปรม พิจิตร  
15 2649001787 นายชวกร วงษ์เรืองพิบูล พิจิตร  

  

 



รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ชุดวิชา 91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ  
หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มที ่10 นักศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 2 (เพชรบูรณ์) 
 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี  15-16 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.นารรีัตน์  สรีะสาร e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี  26-27 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.นารรีัตน์  สรีะสาร ผ่าน MS TEAM 

 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมายเหตุ      

1 2649000698 นางสาวสันต์ฤทัย จันทองโชต ิ ก าแพงเพชร  
2 2649000938 นางกรรัตน์ สเุมธาวัฒนพงศ ์ พะเยา  
3 2649001118 นางสาวภัทราภรณ์ เมืองใจ เชียงใหม ่  
4 2649001688 นางสาววิลาวรรณ กันไชย อุตรดิตถ ์  
5 2649001696 นางสาวแสงเดือน แป้นประโคน อุตรดิตถ ์  
6 2649001738 นางสาวมณีนลิ อินขัต ิ อุตรดิตถ ์  
7 2649001746 นางสาวพฤกจิกา กันทาแจ่ม ตาก  
8 2649001803 นางสาวกนกวรรณ ค าเกต ุ เพชรบูรณ ์  
9 2649001878 นางสาวสุธาทิพย์ มากน้อย เพชรบูรณ ์  
10 2649001944 นางสาวขวัญธิดา ใจจา ตาก  
11 2649002082 นางสาวนฤมล วงศ์กิจ ตาก  
12 2649002389 นางสาวชนัญธิดา สุวรรณชาตร ี เพชรบูรณ ์  
13 2649002397 นางสาวสุวรรณา วันตา เพชรบูรณ ์  
14 2649001613 นายจีรพงษ์ จุลพันธ ์ เพชรบูรณ ์  
15 2649002306 นางสาวธัญญลักษณ์ เจียรจอหอ นครราชสมีา  

 
 

  



รายชื่อนักศึกษาสัมมนาเสริม ชุดวิชา 91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ  
หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  

ภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

กลุ่ม  11  กลุ่มนกัศึกษา ภาคตะวันออก  
 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเสริมออนไลน ์
ครั้งท่ี  1  วันท่ี  15-16 ตุลาคม 2565  e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี  26-27 พฤศจิกายน 2565  ผ่าน MS TEAM 

 
ล าดับที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมายเหตุ      

1 2649001134 นางสาววนิดา เพ็งพิทักษ์ จันทบุร ี  
2 2649001290 นางสาวอิสรญิา บุญทาขันแก้ว จันทบุร ี  
3 2649001571 นางสาวธนัชภรณ์ วัฒนชัย จันทบุร ี  
4 2649001605 นางสาวนภัสวรรณ งามสว่าง จันทบุร ี  
5 2649001142 นางสาวปิ่นจรสั ไทยเจริญ ฉะเชิงเทรา  
6 2649001340 นายสุรศักดิ์ แก้วมโนโชต ิ ฉะเชิงเทรา  
7 2649000821 นางสาวธิติมา คุ้มโต ชลบุร ี  
8 2649000987 นางสาวชนกนาฏ วัชรศักดิ์ตระกลู ชลบุร ี  
9 2649001027 นางสาวชิรารัตน์ แก้วน้ า ชลบุร ี  
10 2649001217 นางสาวพันธิดา สุดสงวน ชลบุร ี  
11 2649001431 นางสาวสาธินี โพธิ์คลี ่ ชลบุร ี  
12 2649000813 นางกษิรา ธนเจริญวัชร ชลบุร ี  
13 2649000516 นางสาววรวรรณ นาคปั้น ตราด  
14 2649001159 นางสาววิลาสินี ชังเจริญ นครนายก  
15 2649000706 นางสาวณภสันันท์ อินคง ปราจีนบุร ี  
16 2649001035 นายณัฐกิตต์ อาจิตร ์ ระยอง  

 
 


