
การสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษาที่  1/2565 
ศูนย์สัมมนาเสริม  MS Teams 1 

1.  ชุดวิชา  33727 การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 
คร้ังที่ 1 วันที่  29 – 30 ต.ค. 65 รศ.ดร.นพดล  อุดมวิศวกุล MS Teams  

 
คร้ังที่ 2 วันที่  26 – 27 พ.ย. 65 รศ.ดร.นพดล  อุดมวิศวกุล MS Teams  

 
ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 9.00-16.00 น. จังหวัด หมายเหตุ 

1 2633000225 นางรัศมิ์ลภัส บัวหอม  สระบุร ี  
2 2633003641 นางสาววิภารัตน์ นากกลาง  สระบุร ี  
3 2643000025 นางสาวนารีรัตน ์บุตรใหญ่  นครราชสีมา  
4 2643000033 นายรพีพฒัน์ พรหมจันทร ์  สุราษฎร์ธาน ี  
5 2643000041 นางสาวศิริกานต ์บัวจักร ์  นนทบุรี  
6 2643000074 นางสาวหทัยชนก ค าพรหม  เชียงใหม่  
7 2643000090 เรืออากาศโทเสฏฌวิศิกรม์  

การสมวรรณ 
 สุราษฎร์ธาน ี

 

8 2643000108 นางสาวกัญญดา ศรีภิรมย์  กรุงเทพมหานคร  
9 2643000124 นายวีรชยั พนสันาช ี  ชุมพร  

10 2643000140 นายบุญอนันต ์จันทร์วไิชย  นราธิวาส  
11 2643000157 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดวงใจ โสภา  ยโสธร  
12 2643000165 นางสาวณชิกานต์ ไสน  แม่ฮ่องสอน  
13 2643000199 นางสาวชนาพร บัวพนั  นครสวรรค์  
14 2643000231 นางสาวเพ็ญนภา เนียมอุ่ม  นนทบุรี  
15 2643000249 นางสาวชนากานต ์ประสารวุฒ ิ  สระแก้ว  
16 2643001791 นางสาวดวงนภา  สุวรรณ  สมุทรปราการ  
 



การสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษาที่  1/2565 
ศูนย์สัมมนาเสริม  MS Teams 2 

1.  ชุดวิชา  33727 การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 
คร้ังที่ 1 วันที่  29 – 30 ต.ค. 65   ผศ.ดร.กาญจนา  บุญยัง MS Teams  

 
คร้ังที่ 2 วันที่  26 – 27 พ.ย. 65 ผศ.ดร.กาญจนา  บุญยัง MS Teams  

 
ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 9.00-16.00 น. จังหวัด หมายเหตุ 

1 2643000264 ร้อยโทหญิง ปรีญาภัทร ศรีสุวรรณ  นนทบุรี  
2 2643000819 นายกวีศิลป ์อินต๊ะโคตร์  กรุงเทพมหานคร  
3 2643000827 นางสาวศิริกาญจน ์พูลวิวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  
4 2643001239 นางสาวจิรารัตน์ พาพุทธา  นครสวรรค์  
5 2643001270 นางสาววรรณชนก รุจจนเวท  นครปฐม  
6 2643001288 นางสาวนงค์ลักษณ์ ทนนานนท ์  ราชบุร ี  
7 2643001320 นายกิตติพศ อาทะวงศ ์  กรุงเทพมหานคร  
8 2643001338 นายธาดา ใจภักด ี  กรุงเทพมหานคร  
9 2643001346 นางสาวศิริพันธ์ สมน้อย  พัทลุง  

10 2643001353 นางสาวนพมาศ ไชยชนะ  นราธิวาส  
11 2643001361 นายวรวิทย์ คงนอง  กรุงเทพมหานคร  
12 2643001387 นางสาวปุณณ์ชญาณิศ กนกภาณุ  ยโสธร  
13 2643001403 นายธนภัทร เทวานฤมิตร  กรุงเทพมหานคร  
14 2643001411 นายนวพล นาคนิ  กรุงเทพมหานคร  
15 2643001445 นางลัยวรรณ นุดมะหมัด  กรุงเทพมหานคร  
16 2643003938 ร้อยต ารวจโท กฤตวัฒน์  ปิยะวรรณ์

โณ 
 กรุงเทพมหานคร  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษาที่  1/2565 
ศูนย์สัมมนาเสริม  MS Teams 3 

1.  ชุดวิชา  33727 การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 
คร้ังที่ 1 วันที่  29 – 30 ต.ค. 65   อ.ดร.สุวิดา  นวมเจริญ MS Teams  

 
คร้ังที่ 2 วันที่  3 – 4 ธ.ค. 65 อ.ดร.สุวิดา  นวมเจริญ MS Teams  

 
ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 9.00-16.00 น. จังหวัด หมายเหตุ 

1 2643001452 นางสาวทวินนัท์ สุวรรณแพทย์  ปัตตาน ี  
2 2643001460 นางสาวรวนิันท์ พ่วงพลบั  พิษณุโลก  
3 2643001510 นางสาวจามีกร กาวิละ  เชียงราย  
4 2643001544 นายรัตนพล ชนยุทธ  พิษณุโลก  
5 2643001577 นางสาวสกุณา อยู่สุวรรณ ์  อุตรดิตถ์  
6 2643001593 นางสาวพอรุ่ง จ าเริญทิพย ์  จันทบุร ี  
7 2643001601 นางสาวจิราภรณ์ ยุดดร  ปทุมธาน ี  
8 2643001619 นางสาวอรอุมา น้อยวรรณะ  กรุงเทพมหานคร  
9 2643001650 นางสาวณภาสุ เขียววัน  กรุงเทพมหานคร  

10 2643001668 นายฉัตรชัย ทูลธรรม  กรุงเทพมหานคร  
11 2643001684 นางสาวสิริบงกช ธรรมริตร ์  ล าปาง  
12 2643001692 ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุนนัทา ปรีดาชม  สมุทรสาคร  
13 2643001700 นายอภิสุทธิ ์พูลสวสัดิ ์  กรุงเทพมหานคร  
14 2643001726 นางสาวเจนจิรา มณีมัย  กระบี่  
15 2643001742 นายหิรัญ พูลเกต ุ  เชียงใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษาที่  1/2565 
ศูนย์สัมมนาเสริม  MS Teams 4 

1.  ชุดวิชา  33727 การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 
คร้ังที่ 1 วันที่  5 – 6 พ.ย. 65 อ.ดร.สุปัญญดา  สนุทรนนธ ์ MS Teams  

 
คร้ังที่ 2 วันที่  3 – 4 ธ.ค. 65 อ.ดร.สุปัญญดา  สนุทรนนธ ์ MS Teams  

 
ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 9.00-16.00 น. จังหวัด หมายเหตุ 

1 2643001767 นางสาวปิติยา สัยพนัธุ์  นนทบุรี  
2 2643001775 นางสาวบุญยรัตน์ แสงทอง  นนทบุรี  
3 2643001809 นายศักดิ์ดา แดงกูล  กรุงเทพมหานคร  
4 2643001825 นางสาววิจติรา มานะเวช  นนทบุรี  
5 2643001882 นางณัฐนิภา เปี่ยมสมบูรณ ์  ราชบุร ี  
6 2643001890 นายสทุธิศักดิ์ เกษร  กรุงเทพมหานคร  
7 2643001908 นางสาวธารารัตน ์พูลสมบัต ิ  นครสวรรค์  
8 2643002286 นางสาวชบาไพร วรกิจคุณากร  เชียงใหม่  
9 2643002294 นายอุดร เขาแก้ว  ชลบุร ี  

10 2643002328 นางสาวปองขวัญ ศิริกุล  ภูเก็ต  
11 2643002336 นายนิมิต ประสารพนัธ์  ภูเก็ต  
12 2643002344 นางสาวกฤติมา พานชิวงศ์  กรุงเทพมหานคร  
13 2643002351 นางสาวเบ็ญจวรรณ ไทรงามเอ่ียม  สมุทรปราการ  
14 2643002385 นายสทุิศ รอบคอบ  กระบี่  
15 2643002401 นางสาวสุพิชชา นพมาศ  สุราษฎร์ธาน ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษาที่  1/2565 
ศูนย์สัมมนาเสริม  MS Teams 5 

1.  ชุดวิชา  33727 การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 
คร้ังที่ 1 วันที่  29 – 30 ต.ค. 65   อ.ดร.นพพล  อัคฮาด MS Teams  

 
คร้ังที่ 2 วันที่  3 – 4 ธ.ค. 65 อ.ดร.นพพล  อัคฮาด MS Teams  

 
ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 9.00-16.00 น. จังหวัด หมายเหตุ 

1 2643002419 นางสาววลิาวลัย ์ขาวลมัย  นครนายก  
2 2643002427 นางสาวปภัสร์นนัท์ สัจจพันธ ์  นครนายก  
3 2643002476 นายไชยา สมพร  สุรินทร ์  
4 2643002526 นางสาวอรวดี บุญช ู  นครราชสีมา  
5 2643002575 นางสาวพรพิมล ช่อลัดดา  ตราด  
6 2643002583 นายมนตรี ชะฎาแก้ว  กรุงเทพมหานคร  
7 2643002625 นางสาวชารียา สุวิจิตร  อุบลราชธาน ี  
8 2643002674 นางสาวกัญญารัตน์ ดาษดืน่  จันทบุร ี  
9 2643003326 นายภูษิต คงสุขเจริญชัย  กรุงเทพมหานคร  

10 2643003367 นางสาวธัญลักษณ์ ว่องไว  เชียงใหม่  
11 2643003375 นายพงษ์เทพ อะโน  สุรินทร ์  
12 2643003383 นางสาวศรัณยา ศุภลักษณ ์  กรุงเทพมหานคร  
13 2643003441 นางสาวณัฐธยาน ์นาควารีสุวรรณ  ล าพูน  
14 2643003474 นางสาวสิริพร ล้วนงาม  ระยอง  
15 2643003482 นางสาวเอมอร วังคะฮาต  มุกดาหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษาที่  1/2565 
ศูนย์สัมมนาเสริม  MS Teams 6 

1.  ชุดวิชา  33727 การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 
คร้ังที่ 1 วันที่  12 – 13 พ.ย. 65   อ.ดร.พิชยา  ชวากร MS Teams  

 
คร้ังที่ 2 วันที่  3 – 4 ธ.ค. 65 อ.ดร.พิชยา  ชวากร MS Teams  

 
ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 9.00-16.00 น. จังหวัด หมายเหตุ 

1 2643003516 นายอภิชาณัท ศรีค านวน  นครปฐม  
2 2643003631 นางสาววรัญญา นะมาเส  สงขลา  
3 2643003656 นางสาวอิงคปรชั นิยมไทย  แม่ฮ่องสอน  
4 2643003664 นางสาวนันทิการ์ ชูเมือง  สงขลา  
5 2643003680 นายณัฐภัทร เอ่ียมกระสินธ์  แม่ฮ่องสอน  
6 2643003698 นายพิริยะ กองสงัข์  อุบลราชธาน ี  
7 2643003706 นางสาวมนิตรา หมื่นหน้าบุราณ  อุดรธาน ี  
8 2643003730 นางสาวฐิติรชัญา แก้วเสนา  พระนครศรีอยุธยา  
9 2643003920 นางสาวสุรารักษ ์ไตรราษฎร์  กรุงเทพมหานคร  

10 2643004043 นางสาวภูริชญา ณ ระนอง  ระนอง  
11 2643004050 นางสาวอโณทัย เถลิงนวชาต ิ  กรุงเทพมหานคร  
12 2643004100 นางสาวปิยธิดา ภู่ตระกูล  น่าน  
13 2643004126 นางสาวปานรดา อินทปัญญา  กรุงเทพมหานคร  
14 2643002435 นางนิชานนัท์  บญุขาว  นนทบุรี  
15 2643001528 นางสาวนรีกานต์  ช่อมณี  ภูเก็ต  
 


