
     ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 

ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท    สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

ชุดวิชา  32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการด าเนินงาน 
 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วันที่  8 - 9 ต.ค.65 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ MS Teams 

ครั้งที่ 2 การจัดการการด าเนินงาน 
วันที่ 22 - 23 ต.ค.65 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช MS Teams 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 
1 2653000378 นางสาวนิรมล โทฮาด นนทบุรี  
2 2653000469 ว่าที่ร้อยตรีหญิง คชาภา บุญยวัฒนโชติกุล กรุงเทพมหานคร  
3 2653002366 นางสาวสุนันทา ดวงสว่าง ลพบุรี  
4 2653002671 นางมณฑาทิพย์ วิทยาสารรณยุต กรุงเทพมหานคร  
5 2653002697 นายสุรศักดิ์ รัตนกาญจน์ ปทุมธานี  
6 2653003372 นายถิระเดช งามวงษ์วาน กรุงเทพมหานคร  
7 2653003414 นายวศิน เสียงเพราะ เพชรบุรี  
8 2653003448 นางสาววิชชาณ ีหมื่นทิพย์ ปทุมธานี  
9 2653003554 นายฐิติวัฒน์ กมลฉ่ า กรุงเทพมหานคร  
10 2653003570 นายพงศกร อั้งสุพ่วง กรุงเทพมหานคร  
11 2653003612 นางสาวปุญญิสา บริรักษ์ พระนครศรีอยุธย

า 
 

12 2653003620 นายสรอรรถ เลาประสพวัฒนา ภูเก็ต  
13 2653003679 นายเอกพงศ์ ชื่นกมล ปทุมธานี  
14 2653003687 นายจุลเทพ สาระพัด ปทุมธานี  
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ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 

ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท    สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

ชุดวิชา  32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการด าเนินงาน 
 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วันที่  29 - 30 ต.ค.65 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ MS Teams 

ครั้งที่ 2 การจัดการการด าเนินงาน 
วันที่ 5 - 6 พ.ย.65 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช MS Teams 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 
1 2653003976 คุณธารทิพย์ วงษ์นอก กรุงเทพมหานคร  

2 2653004164 นางสาวพรพรรณ สุวรรณศร กรุงเทพมหานคร  
3 2653004172 นางสาวรุจี บุญยมาลิก พระนครศรีอยุธย

า 
 

4 2653004297 นายกิตติพัฒน์ มาลัยวงศ์ สิงห์บุรี  
5 2653004305 นายศิวัช สุดาเดช ร้อยเอ็ด  
6 2653000345 นางสาวเพียงฤทัย อภิบาลศรี ก าแพงเพชร  
7 2653000352 นางสาวอรวรรณ กันไชย ปทุมธานี  
8 2653000410 นางสาวสุลาลัย เทียมค า นนทบุรี  
9 2653000428 นางสาวพิมผกา อังกาบ ปทุมธานี  
10 2653000436 นางสาวกุลกานต์ อินเหลือละ ชลบุร ี  
11 2653000444 นางสาวสุพรรษา สร้างไร่ ชลบุร ี  
12 2653000485 นายเอกศักดิ์ เรนชนะ ระนอง  
13 2653000493 นายอภิสิทธิ์ ต่างสมบูรณ์ กรุงเทพมหานคร  
14 2653000501 นางสาวอารีญา ส้มอ๋ัน สมุทรปราการ  
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ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 

ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท    สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

ชุดวิชา  32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการด าเนินงาน 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1การจัดการทรัพยากรมนษุย์ 
วันที่  12 - 13 พ.ย.65 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ MS Teams 

ครั้งที่ 2 การจัดการการด าเนินงาน 
วันที่ 19 - 20 พ.ย.65 
เวลา 9.00-16.00 น. 

รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ MS Teams 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 
1 2653000576 นางสาวญาณุมาศ จักรเพ็ชร กรุงเทพมหานคร  
2 2653000584 นางสายพิณ พรสันติสกุลชัย ล าปาง  
3 2653000592 นางสาววิราวัลย ์สุวรรณมาศ ยะลา  
4 2653001541 นายนิทัศน์พล ตาลิน อุทัยธานี  
5 2653001574 นางสาวรุ่งรัตน์ ลีลาชัย สกลนคร  
6 2653002358 นางสาวสุชาดา อ่องแดง สมุทรปราการ  
7 2653002622 นางสาววันดี คงใหม่ สระแก้ว  
8 2653002630 นางสาวนงลักษณ์ ฮะบุญมี นนทบุรี  
9 2653002655 นายเศรษฐาพิชค์ ณรงค์พันธ์ ตาก  
10 2653002663 นางสาวศศิวรรณ พุ่มช้าง กรุงเทพมหานคร  
11 2653002689 ร้อยต ารวจเอกหญิง เทพธิดา สุวรรณรัตน์ เชียงใหม่  
12 2653002804 นางสาวณัททยารัตน์ กาเย็นทรีย์ กรุงเทพมหานคร  
13 2653003331 นางสาวสุพัสจี พอจิต แพร่  
14 2653003364 นางวรัชญา รักยศ ฉะเชิงเทรา  
15     
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ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 

ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท    สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

ชุดวิชา  32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการด าเนินงาน 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

วันที่   17 - 18 ธ.ค.65 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ MS Teams 

ครั้งที่ 2 การจัดการการด าเนินงาน 
วันที่ 26 - 27 พ.ย.65 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

รศ.สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ MS Teams 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 
1 2653003505 นางสาวสิริลักษณ์ กัลยาวงศ ์ นครพนม  
2 2653003547 นายนินท์นลิน เลขานุกิจ ปัตตานี  
3 2653003588 นางสาวสรารัตน์ บุญวงค์ อ่างทอง  
4 2653003604 นางสาวทรัพย์มณี มลเทียนอาจ เพชรบูรณ์  
5 2653003638 นางสาวปิยะภัทร์ เป้าฟัก ประจวบคีรีขันธ์  
6 2653003661 นางสาวปวีณา ประมวล กรุงเทพมหานคร  
7 2653003695 นางสาวสุนารีย์ เกตุหอม อุดรธานี  
8 2653003711 นางสาวอภิชญา จิระอ านวยเวทย์ นครศรีธรรมราช  
9 2653003752 นางสาวจุฑามาศ วงศ์นวรัตน์ อุดรธานี  
10 2653003968 นางสาวชนนิกานต์ อินต๊ะวิชา นครนายก  
11 2653004123 นางสาวสุธิน ีไทรสังขเจติยกุล ปัตตานี  
12 2653000360 นางสาวธรณ์ธันย์ ริฐิตสันต์ กรุงเทพมหานคร  
13 2653000451 นางสาวนัทช์ศวัญ ชูมณี นนทบุรี  
14 2653000550 นางสาวกันต์ฤทัย มะลิซ้อน ชลบุร ี  
15     
16     
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ข้อมูลการสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
ประจ าภาคต้น  ปีการศึกษา 2565 

ชุดวิชา  32735 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการด าเนินงาน 
วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 

ครั้งที่ 1 การจัดการการด าเนินงาน 
วันที่ 5 – 6 พ.ย.65 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

อ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ MS Teams 

ครั้งที่ 2 การจัดการการด าเนินงาน 
วันที่ 19 – 20 พ.ย.65 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 

รศ.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช MS Teams 

ล าดับที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล จังหวัด หมายเหตุ 
1 2653003737 นางสาวอภิชญา อยู่เย็น ภูเก็ต  

2 2653003760 นายอนุชิต รัศมี กรุงเทพมหานคร  
3 2653003836 ว่าที่ร้อยตรี สิทธิพร สลางสิงห์ ยโสธร  
4 2653003729 นางสาวสุธิดา ภู่พูลทรัพย์ นนทบุรี  
5 2653000568 นางจิรภัสร์ ศิริรังคะรัตน กรุงเทพมหานคร  
6 2653003539 นายพสิษฐ์ ศรีประพันธ์ ปทุมธานี  
7 2653003422 นางสาวยุพา อินทะเสน พิจิตร  
8 2653003430 นางสาววิริยา พูประเสริฐผล นนทบุรี  
9 2653003471 คุณไพรยง ธีระเสถียร กรุงเทพมหานคร  
10 2653000527 นางสาวอุบลรัตน์ ค าแสน นนทบุรี  
11 2653000535 นางสาวภัทรพร กิตติทนงศักดิ์ กรุงเทพมหานคร  
12 2653000543 นางสาวณัฐพร ขันแก้ว นนทบุรี  
13 2653003646 นางสาวพิมพ์ลดา รัตนะ ปทุมธานี  
14     
15     

 


