








สัมมนาเสริมผ่าน Microsoft Teams ประจ าชุดวิชา 95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร 
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มนักศึกษา :  กลุ่ม 1 
 

กิจกรรม วิทยากร วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

มี e-learning ตลอดภาคการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.นาลัน แป้นปลื้ม  

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
ผ่าน Microsoft Teams  

รองศาสตราจารย์ ดร.นาลัน แป้นปลื้ม วันที่ 7-8 มกราคม 2566 

 
  รายช่ือนักศึกษา 

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 
1 2659000059 นางสาวพรรณทิวา นันทวรรณ์ แพร่ 
2 2659000067 นางสาวจิราพร จันทนา ชลบุร ี
3 2659000075 นายเผด็จการ เริงส าราญ นนทบุรี 
4 2659000083 นางสาวจาฏุพัจน์ ค าแน่น เพชรบุรี 
5 2659000125 นายวิภัทร ธนนันท์ธาดา ตาก 
6 2659000133 นางสาวเกษวรา สุขเกิด ก าแพงเพชร 
7 2659000141 นางสาววรรณวลัย เชื้อสะอาด นนทบุรี 
8 2659000158 นางสาวศลิตา พลไชย กรุงเทพมหานคร 
9 2659000166 นางสุมาลี สุพรรณ สกลนคร 
10 2659000174 นายสราวุธ ปัสสาคร เชียงใหม่ 
11 2659002162 นางสาวดลฤทัย โตเย็น บึงกาฬ 
12 2659002188 นางสาวเหมวรรณ บัวตูม อุดรธานี 

 
 

ลงชื่อ ……………………………………..……..อาจารย์ประจ ากลุ่ม 
  



สัมมนาเสริมผ่าน Microsoft Teams ประจ าชุดวิชา 95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร 
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มนักศึกษา :  กลุ่ม 2 
 

กิจกรรม วิทยากร วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

มี e-learning ตลอดภาคการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ  

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
ผ่าน Microsoft Teams  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ วันที่ 7-8 มกราคม 2566 

 
  รายช่ือนักศึกษา 

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 
1 2659002196 นางสาวภัทรานิษฐ์ กล่อมมณี หนองคาย 
2 2659002204 นายโสธัส วัฒนสิทธิ ์ ร้อยเอ็ด 
3 2659002212 นางสาวพัชรียา ดารบุษป์กุล กาญจนบุรี 
4 2659002220 นายตรีวิทย์ รุ่งเรือง ตาก 
5 2659002238 นายศุภชัย สงช ู แม่ฮ่องสอน 
6 2659002428 นายสมมาส สุภาผล ชลบุร ี
7 2659002436 นายสิทธิพงษ์ มั่นยืน ปทุมธานี 
8 2659002758 นางสาวอุบลรัตน์ สุขเกษม นนทบุรี 
9 2659002766 นายธนา เตชะติ ก าแพงเพชร 
10 2659002774 นางสาวสาวิตรี เอกะคุณ นครศรีธรรมราช 
11 2659002782 นางสาวศิริพร บุญเพ็ญ ราชบุรี 
12 2659002840 นายสมทรง บุตรพรม เชียงใหม่ 

 
 

ลงชื่อ ……………………………………..……..อาจารย์ประจ ากลุ่ม 
  



สัมมนาเสริมผ่าน Microsoft Teams ประจ าชุดวิชา 95709 หลักการจัดการทรัพยากรเกษตร 
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2565 

กลุ่มนักศึกษา :  กลุ่ม 3 
 

กิจกรรม วิทยากร วันที่จัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ 

มี e-learning ตลอดภาคการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์ค า  

กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ 
ผ่าน Microsoft Teams  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์ค า วันที่ 7-8 มกราคม 2566 

 
  รายช่ือนักศึกษา 

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด 
1 2659002899 นางสาวนัชชา สุธนะ แพร่   
2 2659002907 นายสันติพงษ์ บริบูรณ์ ระนอง 
3 2659002915 นางสาวนารีรัตน์ บุญธรรม กรุงเทพมหานคร 
4 2659002923 นางสาวศิริวรรณ ตังวิวัฒนาธร บุรีรัมย์   
5 2659002931 นางสาวนีรนุช อ่ิมเอิบ จันทบุรี 
6 2659000182 นายสมศักดิ์ สัพโส หนองคาย 
7 2659002410 นางสาวทองพิรุณ พิมเสน หนองคาย 
8 2659002071 นางสาวสมคิด ศรีบูระ ศรีสะเกษ 

 
 


