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รำยชื่อนักศึกษำสัมมนำเสริม ชุดวิชำ 91727 กำรบริหำรและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร  

ออนไลน์ผ่ำน MS TEAM 
หลักสูตรเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วิชำเอกส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร  

                                                ภำคต้น  ปีกำรศึกษำ 2565 

 
กลุ่มที่ 1  กลุ่มนักศึกษำ : กทม-ปริมณฑล 1 

 
วันที่สัมมนำเสริม อำจำรย์สัมมนำเสริม สัมมนำเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี  5-6 พฤศจิกายน 2565 รศ.บ าเพ็ญ  เขยีวหวาน e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี วันที่ 7-8 มกราคม 2566 รศ.บ าเพ็ญ  เขยีวหวาน ผ่านระบบ MS. Teams 

 
ล ำดับที ่ เลขประจ ำตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมำยเหตุ 

1 2659002857 นางสาวสโรชา  โคสมัปัตต ิ กรุงเทพมหานคร 
 

2 2659002642 นางสาวเพ็ญนภา ใจยงค์  กรุงเทพมหานคร 
 

3 2659002568 นางสาวกัญธษิมา  พิมพ์สุวรรร  นนทบุรี 
 

4 2659002527 นางสาวอาภัสนันท์ สุดเจริญ   ปทุมธาน ี
 

5 2659000521 นางสาวพันธ์ทิพย ์ด าศรสีุข กรุงเทพมหานคร 
 

6 2659000893 นางสาวพัชรากร เรืองศร ี กรุงเทพมหานคร  

7 2659001024 นางสาวพิชชาภรณ ์เหล่าจตุรพิศ กรุงเทพมหานคร  

8 2659001099 นายชนธีร์ สุนทรมานะกุล กรุงเทพมหานคร  

9 2659001172 นายอาทิตย์ อินทอง กรุงเทพมหานคร  

10 2659001222 นางสาวปิยาภรณ ์มฤคพันธุ ์ กรุงเทพมหานคร  

11 2659001263 นางอัญชลี นงค์นวล กรุงเทพมหานคร  

12 2659001271 นายสันตภิาพ กนิษฐสวัสดิ ์ กรุงเทพมหานคร  

13 2659001883 นางสาวมาลยีา อินทร์สุวรรณ กรุงเทพมหานคร  

14 2659002121 นางสาวรวิสรา เสนาธง กรุงเทพมหานคร  

15 2659002543 นางสาวจิราภัทร ดวงจันทร์น้อย กรุงเทพมหานคร  

16 2659002592 นางสาววนัสบดี อุปพระจันทร ์ กรุงเทพมหานคร  

17 2659000356 นางสาวกนกวรรณ เรืองฉาย พระนครศรีอยุธยา   

 
  



 
รำยชื่อนักศึกษำสัมมนำเสริม ชุดวิชำ 91727 กำรบริหำรและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร  

ออนไลน์ผ่ำน MS TEAM 
หลักสูตรเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วิชำเอกส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร  
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กลุ่ม 2  กลุ่มนักศกึษำ  กทม-ปริมณฑล 2 
 
 

วันที่สัมมนำเสริม อำจำรย์สัมมนำเสริม สัมมนำเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี  5-6 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.พลสราญ  สราญรมย ์ e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี วันที่ 7-8 มกราคม 2566 ผศ.ดร.พลสราญ  สราญรมย ์ ผ่านระบบ MS. Teams 

 
ล ำดับที ่ เลขประจ ำตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมำยเหตุ      

1 2659002717 ว่าท่ีร้อยโทหญิง พรนิภา โพธิ์เงิน กรุงเทพมหานคร  
2 2659000240 นางสาวจารุพร เจรญิแสงชัย นนทบุรี  
3 2659000760 นางสาวนันทินี ค าจร นนทบุรี  
4 2659001321 นางสาวนาวียา บุญงาม นนทบุรี  
5 2659001438 นางสาวสุตาภา ทองสมจติ นนทบุรี  
6 2659001115 นางสาวนพวรรณ แววสัมพันธ์ ปทุมธาน ี  
7 2659001602 นางสาวปรียานุช ศรีษะภูม ิ ปทุมธาน ี  
8 2659002600 นายคมกฤษ ธนสารวรกฤต ปทุมธาน ี  
9 2659002691 นายพิสิษฐ์ จุสมใจ  สุพรรณบุร ี  
10 2659002519 นางสาวฐานิษฐ์ จิรโชคธนทิพย์  กาญจนบุร ี  
11 2659001248 นางสาวภัทรวด ีศรีสุธรรม ลพบุร ี  
12 2659001552 นางสาวสาลินี อยู่สุข สระบรุ ี  
13 2659002063 นางสาวสุภารัตน์ สาคร สระบรุ ี  
14 2659002485 นางสาวนวลปรางค์ สีกาหลง กาญจนบุร ี  
15 2659002493 นางสาวณัฏฐา สารีวงษ์ กาญจนบุร ี  
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กลุ่ม 3  ภำคเหนือตอนบน (นครสวรรค์) 

 

วันท่ีสัมมนาเสรมิ อาจารยส์ัมมนาเสริม สัมมนาเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี  5-6 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.สินีนุช  ครุฑเมือง แสนเสรมิ e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี วันที่ 7-8 มกราคม 2566 รศ.ดร.สินีนุช  ครุฑเมือง แสนเสรมิ ผ่านระบบ MS. Teams 

 

ล ำดับที ่ เลขประจ ำตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมำยเหตุ      
1 2659000554 นางสาวจันทนา เต๊จะนา เพชรบูรณ ์  
2 2659000570 นางสาวสปัญญ์ อ่อนส าล ี เพชรบูรณ ์  
3 2659000588 นางสาวธิดารตัน ์ชินศร ี เพชรบูรณ ์  
4 2659001354 นางสาวณปภัช เสนารายณ ์ เพชรบูรณ ์  
5 2659002469 นางสาวปิยะฉัตร บุญญะประภา เพชรบูรณ ์  
6 2659000612 นางสาวบุษรา หอมสุวรรณ ชัยนาท  
7 2659001446 นางสาวปิยะพร คงพัวะ ชัยนาท  
8 2659002154 นางสาวกนกวรรณ จันทร์วงค ์ ชัยนาท  
9 2659001560 นายสรินทร์ อินไชย นครสวรรค ์  
10 2659001974 ว่าท่ีร้อยตร ีพัฒนนันท์ ปานพาน นครสวรรค ์  
11 2659002006 นางสาววรรณิศา โพธิ์อ่อง นครสวรรค ์  
12 2659002113 นางสาวบุณยานุช พงษ์มนตร ี นครสวรรค ์  

13 2659001792 นางสาวสลิลทิพย ์อยู่สบาย พิจิตร  

14 2659000711 นายนัฐพล ทาพรุ่น อุตรดิตถ ์  
15 2659001289 นางสาวสุวนันท์ จันทร์มณ ี อุตรดิตถ ์  
16 2659000737 นายสมศักดิ์ เกตุการณ ์ อุทัยธาน ี  

  
    
     
     
     

 

  



 
รำยชื่อนักศึกษำสัมมนำเสริม ชุดวิชำ 91727 กำรบริหำรและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 

ออนไลน์ผ่ำน MS TEAM 
หลักสูตรเกษตรศำสตรมหำบัณฑิต วิชำเอกส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร  

                                                ภำคต้น  ปีกำรศึกษำ 2565 

 
กลุ่มนักศึกษำ 4   ภำคตะวันออก  

 
วันท่ีสัมมนาเสรมิ อาจารยส์ัมมนาเสริม สัมมนาเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี  5-6 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.สุนันท์  สสีังข์ e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี วันที่ 7-8 มกราคม 2566 รศ.ดร.สุนันท์  สสีังข์ ผ่านระบบ MS. Teams 

 
ล ำดับที ่ เลขประจ ำตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมำยเหตุ      

1 2659001388 นางสาวเสาวลักษณ ์ไกรฉว ี ตราด  
2 2659001842 นางสาวธารทิพย์ สุธรรม ตราด  
3 2659001891 นางสาวฉัตรแก้ว ทองแกม ตราด  
4 2659001925 นางสาวอสมา จลุนวล ตราด  
5 2659001917 นางสาวกิตติพร จติจ า ระยอง  
6 2659002626 นางสาวนวินดา ตัญญะ ระยอง  
7 2659002634 นางสาวพิมณิศา ตันติชุฬา ระยอง  
8 2659000422 นายจิรเมธ ต้นพนม สระแก้ว  
9 2659001370 นางสาวเปรมฤทัย ศรีภมุมา สระแก้ว  
10 2659001578 นางสาวชนิดาภา ติ๊บศรีบุตร สระแก้ว  
11 2659001818 นางสาวฐิติกา เขาแก้ว สระแก้ว  
12 2659000463 นางสาววารณุ ีเครือทองศร ี ชลบุร ี  
13 2659001107 นางสาววรรณิศา ทองม ี สมุทรปราการ  
14 2659000430 นายสราวุฒิ พันธ์ค า นครนายก  
15 2659002105 นายอ านาจ จันทร์ขาว นครนายก  
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กลุ่ม 5   กลุ่มนักศึกษำ ภำคใต้ 1  (นครศรีธรรมรำช) (กลุ่ม 2) 

วันท่ีสัมมนาเสรมิ อาจารยส์ัมมนาเสริม สัมมนาเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2565 รศ.บ าเพ็ญ  เขยีวหวาน e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี วันที่ 14-15 มกราคม 2566 ผศ.เจนณรงค์  เทียนสว่าง ผ่านระบบ MS. Teams 

 
 

ล ำดับที ่ เลขประจ ำตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมำยเหตุ      
1 2659001305 นางสาวภัทรา กล้าหาญ เพชรบุร ี  
2 2659001412 นายณัฐธีร์ บญุทองค า เพชรบุร ี  
3 2659000307 นางสาวจันทร์จิรา เอี่ยมสะอาด ประจวบครีีขันธ ์  
4 2659000323 นางสาวปาณสิรา เอกจีน ประจวบครีีขันธ ์  
5 2659000562 นายเจษฎา ศิวบุรินทมิตร ์ ประจวบครีีขันธ ์  
6 2659001081 นางสาวจิตาพัชญ ์โว้ยสิ้น ประจวบครีีขันธ ์  
7 2659001214 นางสาวศุภลักษณ ์ขวัญศร ี กระบี ่  
8 2659000497 นางสาวจารินี วังสว่าง ชุมพร  
9 2659000810 นายณัฐยศ อมรกล นครศรีธรรมราช  
10 2659001180 นายชานน ฤทธิเดช นครศรีธรรมราช  
11 2659002287 นางสาวณัฐจรีย ์ปัญญาวุธ นครศรีธรรมราช  
12 2659002683 นางสาวกัญญารัตน ์พิพัฒน์พิทยาสกุล นครศรีธรรมราช  
13 2659000646 นายบดินทร์ ภักด ี พังงา  
14 2659001834 นายนพดล ภักด ี พังงา  
15 2659001016 นายนฤพนธ์ อัยสานนท ์ ภูเก็ต  
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กลุ่มนักศึกษำ 6   ภำคใต้ 2  (นครศรีธรรมรำช) 

 
 

วันที่สัมมนำเสริม อำจำรย์สัมมนำเสริม สัมมนำเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี  5-6 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.เฉลมิศักดิ ์ ตุ้มหิรญั e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี วันที่ 7-8 มกราคม 2566 รศ.ดร.เฉลมิศักดิ ์ ตุ้มหิรญั ผ่านระบบ MS. Teams 

 
 

ล ำดับที ่ เลขประจ ำตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมำยเหตุ      
1 2659000778 นางสาวกมลทิพย ์แก้วประสพ ระนอง  
2 2659001875 นายพงศธร สุขอนันต ์ ระนอง  
3 2659002030 นางสาวอรุณวรรณ อินพาล า ระนอง  
4 2659002048 นางสาวดวงพร ทองปาน ระนอง  
5 2659002261 นางสาวยุพาภรณ์ ด าชู ระนอง  
6 2659002451 นายธีรวัช พยัฆยุทธ์ิ ระนอง  
7 2659000869 นางสาวณัฐกมล นุ่นแก้ว พัทลุง  
8 2659000992 นางอัจจิมา ผลกล่ า สุราษฎร์ธาน ี  
9 2659001065 นางสาวเฉลมิขวัญ นพมาศ สุราษฎร์ธาน ี  
10 2659001396 นายชัยรักษ์ วุ่นชูแก้ว สุราษฎร์ธาน ี  
11 2659001636 นางสาวปรางวลัย โอชู สุราษฎร์ธาน ี  
12 2659000638 นายนฤสรณ์ สรุิยฉาย พัทลุง  
13 2659002584 นางสาวอโณชา จี๋ครี ี นราธิวาส  
14 2659000802 นางสาวกนกรัตน ์เต็มแก้ว พัทลุง  
15 2659001867 นางสาวสุกัญญา มุสิกชาต ิ สงขลา  
16 2659002550 นางฮามีดะ๊ สูโรโรจน ์ สงขลา  

 
 
 
 

 
  

 



 
 

รำยชื่อนักศึกษำสัมมนำเสริม 91727 กำรบริหำรและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร  
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กลุ่ม  7  กลุ่มนกัศึกษำ ภำคเหนอืตอนบน (ล ำปำง) 

 
(กลุม่2) 

 
วันที่สัมมนำเสริม อำจำรย์สัมมนำเสริม สัมมนำเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี 12-13 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.จินดา  ขลิบทอง e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี วันที่ 14-15 มกราคม 2566 อ.เพชร ทวีวงษ์ ผ่านระบบ MS. Teams 

ล ำดับที ่ เลขประจ ำตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด      หมำยเหตุ      
1 2649002322 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง วชิรฎาพร ครื้นอุระ เชียงใหม ่  
2 2659002501 นางสาววิชชุดา  ทวีชัย   น่าน  
3 2659000232 นางสาวปิยฉัตร จันทร์ใจ น่าน  
4 2659000406 นางสาวอัจฉริยา โตนะโพ น่าน  
5 2659000414 นางสาวชนิตา ทิศเป็ง น่าน  
6 2659000455 นายธนวัฒน์ อนาวงค ์ น่าน  
7 2659000505 นางสาวดารารัตน ์อภิวัน น่าน  
8 2659000968 นางสาวฤทัยรัตน ์อินทรทิพย์ น่าน  
9 2659001909 นางสาวจิลลาภัทร ทีฆาวงค ์ น่าน  
10 2659002576 นางกัญญ์พิชญา กุลศรีไชย  น่าน   
11 2659000273 นางสาวดวงกมล สิทธิมงคล แพร่  
12 2659001990 นางสาวนฤมล พลค ามาก แม่ฮ่องสอน  
13 2659000364 นางสาวขวัญกมล ค าเสร้า เชียงใหม ่  
14 2659001156 นายธณเดช จ าปา เชียงใหม ่  
15 2659001826 นางสาวชลิตา บุญมาทอง เชียงราย  
16 2659002444 นางประภาพร ชัยแก่น  เชียงราย  
17 2659002618 นายนาวิน เขื่อนแก้ว พะเยา  
18 2659002659 นางสาวศิรติพร อุตโม  พะเยา  
19 2659001032 นางสาวณัฏฐพัชร ์กัณทาทรัพย ์ อุดรธาน ี  

 
 

  

 



 
รำยชื่อนักศึกษำสัมมนำเสริม ชุดวิชำ 91727 กำรบริหำรและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร  
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กลุ่ม   8  กลุ่มนกัศึกษำ ภำคเหนือตอนล่ำง (สุโขทัย) 
(กลุม่ 2) 

วันที่สัมมนำเสริม อำจำรย์สัมมนำเสริม สัมมนำเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี  5-6 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.นารรีัตน ์ สีระสาร e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี วันที่ 7-8 มกราคม 2566 ผศ.ดร.นารรีัตน ์ สีระสาร ผ่านระบบ MS. Teams 

 
ล ำดับที ่ เลขประจ ำตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมำยเหตุ      

1 2659000315 นางสาวศิริพร ใจยา ก าแพงเพชร  
2 2659001040 นางสาวปภาพินน ์เมาก๋าย ก าแพงเพชร  
3 2659002253 นางสาวพัชรีพร ใจหลัก ก าแพงเพชร  
4 2659000372 นางสาวจิตพิสุทธิ ์กิติมูล ตาก  
5 2659000836 นายธนัท ตาปัญญา ตาก  
6 2659000844 นางสาวฐิฒารีย ์ชุติพงษ์วิเวท ตาก  
7 2659001453 นางสาวศุภวดี เขยีววัน ตาก  
8 2659001735 นายสรศักดิ์ บุญไข ตาก  
9 2659000265 นางสาวกัลยาณ ีหนิมพานิช พิษณุโลก  
10 2659000380 นางสาวจิราพร ศรีสกลุ พิษณุโลก  
11 2659000596 นางสาวอัจฉรา น้อยใจมั่น พิษณุโลก  
12 2659000661 นางอัจฉราพร ปินตาแก้ว พิษณุโลก  
13 2659000729 นางสาวศิริพร นิลนนท์เนตร พิษณุโลก  
14 2659002352 นางสาวศรณัยา อ่อนค า พิษณุโลก  
15 2659002378 นางสาวสุภาภรณ ์คลังตอง พิษณุโลก  
16 2659000877 นายกษิพัชธ์ รอดสิน สุโขทัย  
17 2659002832 นายวิรัตน ์คงปันนา พิษณุโลก  

 

 
  



 
 
 

รำยชื่อนักศึกษำสัมมนำเสริม ชุดวิชำ 91727 กำรบริหำรและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร  

ออนไลน์ผ่ำน MS TEAM 
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กลุ่ม  9  กลุ่มนกัศึกษำ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธำนี) 

 
วันที่สัมมนำเสริม อำจำรย์สัมมนำเสริม สัมมนำเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี  5-6 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี วันที่ 7-8 มกราคม 2566 รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ ผ่านระบบ MS. Teams 

 

ล ำดับที ่ เลขประจ ำตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด      หมำยเหตุ      
1 2659000604 นายยศกร พุทธมาตย ์ เลย  
2 2659001123 นางสาวทิพย์อาภา เมืองมา เลย  
3 2659001644 นายพัฒนพงษ ์แก้ววังชัย ขอนแก่น  
4 2659001651 นางสาวพัชรินทร ์เกษขจร ขอนแก่น  
5 2659001073 นางสาวบุรฉัตร ห้องโสภา ชัยภูม ิ  
6 2659000687 นายยุทธฉัตร ฉัตรธรรม นครพนม  
7 2659000695 นางสาวกาญจนาพร รู้จัก นครพนม  
8 2659000851 นางสาวอังคณา ธนะกมลประดิษฐ์ นครพนม  
9 2659001164 นายจิรวิทย ์วงษ์จันทร์อุมา นครพนม  
10 2659002337 ว่าท่ีร้อยตร ีทรงวิทย์ ติยะบุตร นครพนม  
11 2659001149 นางสาวเกวลี บุญกลุ มุกดาหาร  
12 2659000224 นางสาวกาญจนา แดนระเบียบ ร้อยเอ็ด  
13 2659000398 นายนพรัตน์ ทองเสน่์ ร้อยเอ็ด  
14 2659001057 นายชัยภักดิ์ ศรสีุข ร้อยเอ็ด  
15 2659001313 นายอรรถวุฒิ ศรีนวล ร้อยเอ็ด  
16 2659001461 นางสาวศิโรรัตน ์มะลีจันทร ์ ร้อยเอ็ด  
17 2659002139 นายประทักษ์พงศ ์พลโยราช ร้อยเอ็ด  
18 2659002675 นายพีรพัฒน์ สีดาค า ร้อยเอ็ด  
19 2659001198 นางสาวสุรยี์พร ทองผล หนองบัวล าภ ู  
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กลุ่ม  10  กลุ่มนกัศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (อุดรธำนี) 

 
 

วันที่สัมมนำเสริม อำจำรย์สัมมนำเสริม สัมมนำเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี  5-6 พฤศจิกายน 2565 อ.เพชร ทวีวงษ์ e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี วันที่ 7-8 มกราคม 2566 อ.เพชร ทวีวงษ์ ผ่านระบบ MS. Teams 

 
ล ำดับที ่ เลขประจ ำตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมำยเหตุ      

1 2659001339 นางสาวบุญญาพร ปัญญาเต ๋ หนองบัวล าภ ู  
2 2659001347 นางสาวสุกัญญา ฝั้นเครือ หนองบัวล าภ ู  
3 2659001487 นางสาวพัชราวรรณ สุนันต๊ะ หนองบัวล าภ ู  
4 2659000885 นางสาวอรพิณ พะเก่พอ อุดรธาน ี  
5 2659000919 นางสาวปวีณา วงศ์กองแก้ว อุดรธาน ี  
6 2659000976 นายกิติพงศ์ ใคร้มูล อุดรธาน ี  
7 2659001297 นางสาวณัฐชญา อัตรา อุดรธาน ี  
8 2659001479 นางสาวเยาวดี สุนทร อุดรธาน ี  
9 2659001495 นางสาววิภาวด ีธรรมนพรตัน ์ อุดรธาน ี  
10 2659001529 นางสาวหนูพา สุดอักษร อุดรธาน ี  
11 2659001537 นางสาวชุตินธร ล่องละเอียด อุดรธาน ี  
12 2659001545 นางสาวณิชากร ศรประสิทธ์ิ อุดรธาน ี  
13 2659002014 นางสาวศิริยาภรณ ์มหาวัน อุดรธาน ี  
14 2659002055 นางสาวนฤมล ประทุมมาศ อุดรธาน ี  
15 2659002360 ว่าท่ีร้อยตรี ธีรพล พลอินทร์ อุดรธาน ี  
16 2659000299 นางวาสนา สุขส าราญ บึงกาฬ  
17 2659000927 นางสาวใกล้รุ่ง ปทุมสูต ิ บึงกาฬ  
18 2659001727 นายชินานันท์ อาจยาทา บึงกาฬ  
19 2659001750 นางสาวกนิษฐา โกละกะ บึงกาฬ  
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กลุ่ม 11  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง (อุบลรำชธำน)ี 

 
       

วันที่สัมมนำเสริม ที่ปรึกษำวิชำกำร สัมมนำเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี  5-6 พฤศจิกายน 2565 ผศ.เจนณรงค์ เทียนสว่าง e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี วันที่ 7-8 มกราคม 2566 ผศ.เจนณรงค์ เทียนสว่าง ผ่านระบบ MS. Teams 

 
ล ำดับที ่ เลขประจ ำตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมำยเหตุ 

1 2659002279 นางสาวกรรณิการ ์ศรีแก้วตุง มหาสารคาม  
2 2659002709 นายพลากร จอมนวล มหาสารคาม  
3 2659001669 นางสาวดวงทิพย์ พรหมศร ศรีสะเกษ  
4 2659001941 นางอินทิอร วงศ์สหวิวัฒน ์ ศรีสะเกษ  
5 2659001958 นายโสภณัฐ เส้งโสตะ ศรีสะเกษ  
6 2659001966 นางสาวเมสินี เกษสกลุ ศรีสะเกษ  
7 2659002071 นางสาวสมคดิ ศรีบรูะ ศรีสะเกษ  
8 2659000331 นายเตชินท์ พลอยวิเลิศ สกลนคร  
9 2659000190 นางสาวจิราพร แก่นแก้ว สุรินทร ์  
10 2659000653 นางสาวนิภาพร ไชยศร ี สุรินทร ์  
11 2659000752 นางสุดารตัน์ จันทะกา สุรินทร ์  
12 2659000984 นางสาวชมพูนุช สุขอินทร์ สุรินทร ์  
13 2659002022 นายธันวา ทิมโม สุรินทร ์  
14 2659002097 นางสาวธัญญาภรณ ์สายกระสุน สุรินทร ์  
15 2659001693 นายจีรวัฒน์ คล่องด ี อ านาจเจรญิ  
16 2659001768 นางสาวกมลรัตน ์จันดาวงค ์ อ านาจเจรญิ  
17 2659001859 นางสาวจิราพร วิเชียร อุบลราชธาน ี  

 
  



มมนำเสริม ชุดวิชำ 91727 กำรบริหำรและกำรสื่อสำรเพ่ือกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร  
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กลุ่ม  12  กลุ่มนกัศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
วันที่สัมมนำเสริม อำจำรย์สัมมนำเสริม สัมมนำเสริมออนไลน ์

ครั้งท่ี  1  วันท่ี  5-6 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.จินดา  ขลิบทอง e-Learning  
ครั้งท่ี  2  วันท่ี วันที่ 7-8 มกราคม 2566 รศ.ดร.จินดา  ขลิบทอง ผ่านระบบ MS. Teams 

 
ล ำดับที ่ เลขประจ ำตัว ชื่อ-สกลุ จังหวัด หมำยเหตุ      

1 2659002089 นายนิธิรัฐ มัฆวาฬ ชัยภูม ิ  
2 2659002147 นางยุพรัตน์ มัฆวาฬ ชัยภูม ิ  
3 2659000489 นางสาวอุทุมพร จันสีทา นครราชสมีา  
4 2659000786 นางสาวศุภลักษณ ์จันทร์วิทัน นครราชสมีา  
5 2659000935 นายสัมพันธ์ คงมั่นกลาง นครราชสมีา  
6 2659000950 นายฐณวัฒน ์มังคละเศรณ ี นครราชสมีา  
7 2659001230 นายจิรัฐิ สุวรรณบ ารุง นครราชสมีา  
8 2659001420 นางสาวสุวรรณ ีแนวทองหลาง นครราชสมีา  
9 2659001586 นายกฤตวิทย ์ศิริจานสุรณ ์ นครราชสมีา  
10 2659001628 นางสาวจอมขวัญ รอดปิ่นทอง นครราชสมีา  
11 2659001677 นายประสงค์ เติมกระโทก นครราชสมีา  
12 2659001933 นางสาวชธัญ ณัฐธัญญกุล นครราชสมีา  
13 2659000471 นายณฐวัฒน ์ศรีชยุตพงศ์ บุรีรัมย ์  
14 2659000513 นายสุนันท์ ใจเที่ยง บุรีรัมย ์  
15 2659000620 นางสาวเพ็ญสุภา เพ็ชรขัน บุรีรัมย ์  
16 2659002873 นาชลธร  โพธิ์แก้ว นครราชสมีา  

 


