
การสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษาที่  1/2565 
กลุ่มที่ 1 MS Teams  

1.  ชุดวิชา  33732  การบริหารภาครัฐในสังคมพลวัต 
2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 
คร้ังที่ 1  วันที่  5 – 6 พ.ย. 65                 รศ.ดร.กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย MS Teams 

 
คร้ังที่ 2  วันที่  24 – 25 ธ.ค. 65 
 

รศ.ดร.กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย MS Teams 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 9.00-16.00 น. จังหวัด หมายเหตุ 
1 2633002973 นางสาวอรอุมา แก้วส่ง    
2 2633003112 นายจิรพัทธ ์ธรรมวิชชาบูรณ ์    
3 2643001270 นางสาววรรณชนก รุจจนเวท    
4 2643001734 นางสาวชัญญาณัฏฐ ์ว่องประทานพร    
5 2643001874 นางสาวนุชประวีณ์ กนกกรพิศุทธิ์    
6 2643004092 ว่าที่ร้อยต ารวจตรีหญิง พิศลักษณ์ สกุลวงศ์

วิวัฒน ์
   

7 2653000014 นางฉลวย ชัยสุรจินดา    
8 2653000022 นายประกิต นุ่มโพธิ์    
9 2653000030 นางสาวชุติมาพร กอนไธสง    

10 2653000048 นายกฤตลักษณ์ หาขนุ    
11 2653000063 นางสาววรสา กุลเดชาพิทักษ ์    
12 2653000071 นางสาวจิตสุภา สุขนิรัญ    
13 2653000105 สิบโท นิวัทธ์ สาททอง    

 
 



การสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษาที่  1/2565 
กลุ่มที่ 2 MS Teams  

1.  ชุดวิชา  33732  การบริหารภาครัฐในสังคมพลวัต 
2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 
คร้ังที่ 1  วันที่  5 – 6 พ.ย. 65                 ผศ.ดร.อิศเรศ  ศันสนีย์วิทยกุล MS Teams 

 
คร้ังที่ 2  วันที่  24 – 25 ธ.ค. 65   
 

ผศ.ดร.อิศเรศ  ศันสนีย์วิทยกุล MS Teams 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 9.00-16.00 น. จังหวัด หมายเหตุ 
1 2653000113 นางสาวชนิษฎา แทนนิกร  ชลบุร ี  
2 2653000121 นางสาวอภิพิชญา บตุรโท  ก าแพงเพชร  
3 2653000139 นางสาวอัจฉรา บ ารุงเขต  สมุทรสงคราม  
4 2653000147 นางสาวทพิวัลย์ นามศิริ  กรุงเทพมหานคร  
5 2653000162 นายรณรงค์ พงษส์วัสดิ ์  เชียงราย  
6 2653000170 นางเชาวนี มะลิงาม  นครราชสีมา  
7 2653000196 นายเทพอมร ประยูรชาญ  มหาสารคาม  
8 2653000238 นางสาวภาณุมาศ ดอนวิจิตร  สระบุร ี  
9 2653000261 นายหิรัญ แก้วจินดา  นนทบุรี  

10 2653000279 นางสาวณชิกานต์ แก่นค า  เชียงใหม่  
11 2653000287 นายกิรภัทร ลักษณะพริ้ม  ตรัง  
12 2653000295 นางสาวมาลิตา ทองธานี  นครปฐม  
13 2653000303 นางสาวรัตนภรณ์ แสงทอง  นนทบุรี  

 
 
  



การสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษาที่  1/2565 
กลุ่มที่ 3 MS Teams  

1.  ชุดวิชา  33732  การบริหารภาครัฐในสังคมพลวัต 
2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 
คร้ังที่ 1  วันที่  5 – 6 พ.ย. 65                 รศ.ดร.เฉลิมพงศ์  มีสมนัย MS Teams 

 
คร้ังที่ 2  วันที่  24 – 25 ธ.ค. 65 
 

รศ.ดร.เฉลิมพงศ์  มีสมนัย MS Teams 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 9.00-16.00 น. จังหวัด หมายเหตุ 
1 2653000329 นางวนัเพ็ญ บัวทอง  กรุงเทพมหานคร  
2 2653000337 นายธนกรณ์ สกุลกิม  กรุงเทพมหานคร  
3 2653000816 นายณัฐพล เที่ยงธรรม  สิงห์บุรี  
4 2653000840 นางสาวรจนา สบืตระการ  ชัยนาท  
5 2653000857 นายสถาพร ศรีสุมา  นนทบุรี  
6 2653000873 นางสาวจฬุาลักษณ ์เกิดแก้ว  กาญจนบุร ี  
7 2653000881 นายณัฐดนัย แต้มด ี  ล าปาง  
8 2653000899 นางสาวภาวิณี วุ่นด ี  ปัตตาน ี  
9 2653000923 นายรัฐศาสตร ์ต้องเตือนตน  อ่างทอง  

10 2653000949 นายวรภพ ภูผาคุณ  น่าน  
11 2653000956 นางปิยะพร สทุธิทาที  มหาสารคาม  
12 2653000964 นายธนกฤต หงษ์ทอง  กรุงเทพมหานคร  
13 2653001004 นายปัญจพล ตัง้วิริยะ  จันทบุร ี  

 
 
  



การสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษาที่  1/2565 
กลุ่มที่ 4 MS Teams  

1.  ชุดวิชา  33732  การบริหารภาครัฐในสังคมพลวัต 
2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 
คร้ังที่ 1  วันที่  19 – 20 พ.ย. 65                 ผศ.ดร.จ าเนียร  ราชแพทยาคม MS Teams 

 
คร้ังที่ 2  วันที่  24 – 25 ธ.ค. 65  
 

ผศ.ดร.จ าเนียร  ราชแพทยาคม MS Teams 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 9.00-16.00 น. จังหวัด หมายเหตุ 
1 2653001038 นายรัชพล สุทธิพงษ์  ปทุมธาน ี  
2 2653001046 นางสาววิภาษณีย ์พงศ์หิรัญถาวร  กรุงเทพมหานคร  
3 2653001053 นายฐกฤต โมสิกานนท์  กรุงเทพมหานคร  
4 2653001061 นางสาวปิยาภสัร์ สมอหมอบ  ลพบุร ี  
5 2653001079 นางสาวชุติมา มณโีชติ  จันทบุร ี  
6 2653001087 นางสาวรัชดา เกิดมณ ี  ระยอง  
7 2653001095 นางสาวปฐมาวด ีวรรณประภา  จันทบุร ี  
8 2653001103 นางสาวจรวยพร เข่งเงิน  แม่ฮ่องสอน  
9 2653001111 นางสาวศุภรา เสาวัง  ราชบุร ี  

10 2653001145 นายวโรทัย จงจิตต์  สุราษฎร์ธาน ี  
11 2653001152 นายอัครพล อุดค าม ี  กรุงเทพมหานคร  
12 2653001160 นางสาวเกศกนก ผ่องสุขใจ  กรุงเทพมหานคร  
13 2653001178 นายถนอมศักดิ ์เฉียบแหลม  นนทบุรี  

 
 
  



การสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษาที่  1/2565 
กลุ่มที่ 5 MS Teams  

1.  ชุดวิชา  33732  การบริหารภาครัฐในสังคมพลวัต 
2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 
คร้ังที่ 1  วันที่  26 – 27 พ.ย. 65                 อ.ดร.สุวิดา  นวมเจริญ MS Teams 

 
คร้ังที่ 2  วันที่  14 - 15 ม.ค. 66   
 

อ.ดร.สุวิดา  นวมเจริญ MS Teams 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 9.00-16.00 น. จังหวัด หมายเหตุ 
1 2653001186 นายวายูร ต่ายแก้ว  ราชบุร ี  
2 2653001202 นางสาวเกศสุวรรณ เลิศไกร  นนทบุรี  
3 2653001210 นางสาวศิราภรณ ์เจริญยุทธ  ยโสธร  
4 2653001228 นางสาวบุณยนชุ อุทัย  กรุงเทพมหานคร  
5 2653001236 นางสาววราภรณ์ แก้วสระศร ี  ล าปาง  
6 2653001244 นายณรงค์พล นนัธิกุล  เชียงราย  
7 2653001251 นางสาวพลิาศรัช สิงห์อินทร ์  ราชบุร ี  
8 2653001269 นางสาวทพิย์รัมภา ศุกร  สมุทรสงคราม  
9 2653001277 นางสาวปิยะวรรณ ก๋องแก้ว  เชียงใหม่  

10 2653001285 นายยุทธกร วังภูสิทธิ ์  ยโสธร  
11 2653001319 นายสาธิตย์ นิลพนัธ์  จันทบุร ี  
12 2653001327 นางสาววราพร สังข์ทอง  ระยอง  
13 2653001335 นางสาวหทัยชนก บุรีเรือง  สระบุร ี  

 
 
  



การสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษาที่  1/2565 
กลุ่มที่ 6 MS Teams  

1.  ชุดวิชา  33732  การบริหารภาครัฐในสังคมพลวัต 
2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 
คร้ังที่ 1  วันที่  5 - 6 พ.ย. 65                 อ.ดร.พิชยา  ชวากร MS Teams 

 
คร้ังที่ 2  วันที่  14 - 15 ม.ค. 66   
 

อ.ดร.พิชยา  ชวากร MS Teams 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 9.00-16.00 น. จังหวัด หมายเหตุ 
1 2653001343 นางพิมพกาญจน ์พลประสิทธิ ์  ตรัง  
2 2653001350 นายยุทธนา จ าปาทอง  กระบี่  
3 2653001368 นางสาวจารุวรรณ กุลีน้อย  กรุงเทพมหานคร  
4 2653001384 นางสาวเตือนใจ พูลสวัสดิ ์  ปทุมธาน ี  
5 2653001442 นางสาวแพรวโพยม แจ่มประเสริฐ  จันทบุร ี  
6 2653001475 นางสาวชญาดา เรืองณรงค์  พัทลุง  
7 2653001483 นายพฒันา ก๋ามะโน  เชียงใหม่  
8 2653001491 นางสาวพรนภา เอ้งฉ้วน  ระนอง  
9 2653002242 นางสาวกิตติยา รุ่งโรจน ์  ระยอง  

10 2653002259 นางสาวชลลพร สุภชาติ  กรุงเทพมหานคร  
11 2653002267 นายภูวดล บุ่งหวาย  นราธิวาส  
12 2653002283 นางสาวสาวรีย์ งามตา  เชียงใหม่  
13 2653002291 นางทรรศนีย์ บูระพนัธ์  นราธิวาส  

 
 
  



การสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษาที่  1/2565 
กลุ่มที่ 7 MS Teams  

1.  ชุดวิชา  33732  การบริหารภาครัฐในสังคมพลวัต 
2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 
คร้ังที่ 1  วันที่  12 – 13 พ.ย. 65                 ผศ.ดร.อิศเรศ  ศันสนีย์วิทยกุล MS Teams 

 
คร้ังที่ 2  วันที่  7 – 8 ม.ค. 66   
 

ผศ.ดร.อิศเรศ  ศันสนีย์วิทยกุล MS Teams 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 9.00-16.00 น. จังหวัด หมายเหตุ 
1 2653002309 นางทองร้อย พันธ์ยาง  นนทบุรี  
2 2653002325 นางสาวกิติยา ตุงคศิริวัฒน ์  ขอนแก่น  
3 2653002333 นางสาวศุภกาญจน ์พันธ์อุดม  นครศรีธรรมราช  
4 2653002416 นางสาวพชัรมัย โภคาเทพ  กรุงเทพมหานคร  
5 2653002457 พันตรี ปฐมพงศ์ สังขณ ี  ชุมพร  
6 2653002481 นางสาวเมชญา บวรทัตธัชพร  ปราจีนบุร ี  
7 2653002549 นายศรัญ วงศ์สวุรรณ  สงขลา  
8 2653002556 ร้อยเอก จิโรจน์ แก้วมงคล  กาญจนบุร ี  
9 2653002606 นางสาวแจ่มใส สวนแก้ว  เชียงใหม่  

10 2653002754 นางสาวนรินทร เครือทองศรี  เชียงใหม่  
11 2653002762 นางสาวรวิวรรณ เขียววิชัย  นนทบุรี  
12 2653002770 สิบต ารวจโท ณัฏฐ ์สกุลแก้ว  นครศรีธรรมราช  
13 2653003323 

 
 

นางสาวธิติมา  โพธิ์สุพรรณ  ร้อยเอ็ด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษาที่  1/2565 
กลุ่มที่ 8 MS Teams  

1.  ชุดวิชา  33732  การบริหารภาครัฐในสังคมพลวัต 
2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 
คร้ังที่ 1  วันที่  26 – 27 พ.ย. 65                 รศ.ดร.กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย MS Teams 

 
คร้ังที่ 2  วันที่  14 – 15 ม.ค. 66   
 

รศ.ดร.กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย MS Teams 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 9.00-16.00 น. จังหวัด หมายเหตุ 
1 2653002796 สิบต ารวจตรี วรปรัชญ ์คงเทศน์  พิษณุโลก  
2 2653002820 นางสาวอัสมา อุดเถิน  ชัยนาท  
3 2653002838 นางสาวสุพรรษา มานะดี  กรุงเทพมหานคร  
4 2653002846 นางสาวณชัชา ทองใบ  นนทบุรี  
5 2653002853 นายสามารถ ปลอดกระโทก  ขอนแก่น  
6 2653002861 นางสาวปุณณ์สิร ิธีรพงศ์สกล  ชัยนาท  
7 2653002879 นางสาวณัฐกลุ พรหมพฤกษ์  พะเยา  
8 2653002887 นางสาวอาริษา เสาร์แก้ว  ล าปาง  
9 2653002895 นางสาวศุจนิธร ด าจ านงค์  สตูล  

10 2653003778 นายศุภกร จันทร์วงศ ์  พัทลุง  
11 2653003786 นางสาวอัซมาวี อิแอ  ปัตตาน ี  
12 2653003794 นายดนัยลักษณ ์ไชยประเสริฐ  สุโขทัย  
13 2653002382 นายจิรายุส จนัทะแจ่ม  อุดรธาน ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษาที่  1/2565 
กลุ่มที่ 9 MS Teams  

1.  ชุดวิชา  33732  การบริหารภาครัฐในสังคมพลวัต 
2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 
คร้ังที่ 1  วันที่  26 – 27 พ.ย. 65                 ผศ.ดร.อิศเรศ  ศันสนีย์วิทยกุล MS Teams 

 
คร้ังที่ 2  วันที่  14 – 15 ม.ค. 66   
 

ผศ.ดร.อิศเรศ  ศันสนีย์วิทยกุล MS Teams 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 9.00-16.00 น. จังหวัด หมายเหตุ 
1 2653003802 นางสาวณชัชา ปริเปรมกุล  ยะลา  
2 2653003810 นางสาวทตัพิชา คงขวัญ  สตูล  
3 2653003828 สิบเอก อนุสรณ์ แก้วด า  สตูล  
4 2653003844 นางธนัญกานต์ สวนแก้ว  นนทบุรี  
5 2653003851 นางสาวภารดี สองเมือง  สตูล  
6 2653003869 นายศุภณัฐ งามสงา่  ล าปาง  
7 2653003877 นายเอกณัฐ รัตนา  ปทุมธาน ี  
8 2653003901 นายปัณณปวฒัน์ เบ้าจนัทร ์  สุพรรณบุรี  
9 2653003919 นางอรนชุ สะอา  สตูล  

10 2653003927 นายฟาดิล มาลนิ ี  สตูล  
11 2653003950 นางสาวลฎาภา ระวิวรรณ  นนทบุรี  
12 2653003984 นางสาวชาริญา ธีรจันทรางกูร  ยโสธร  
13  2653003943 นายศุภกร ประทุมถิ่น  แม่ฮ่องสอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การสัมมนาเสริมประจ าชุดวิชา 
ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษาที่  1/2565 
กลุ่มที่ 10 MS Teams  

1.  ชุดวิชา  33732  การบริหารภาครัฐในสังคมพลวัต 
2. รายละเอียด 

วันที่สัมมนาเสริม อาจารย์สัมมนาเสริม สถานที่สัมมนาเสริม 
คร้ังที่ 1  วันที่  12 - 13 พ.ย. 65                 รศ.ดร.กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย MS Teams 

 
คร้ังที่ 2  วันที่  14 – 15 ม.ค. 66   
 

อ.ดร.นพพล  อัคฮาด MS Teams 
 

ล าดับ รหัสประจ าตัว ชื่อ-สกุล 9.00-16.00 น. จังหวัด หมายเหตุ 
1 2653004008 นายอาบูอาสนั ปังเเลมา  สงขลา  
2 2653004131 นางสาวณภาภัช ฆารสะอาด  กาฬสินธุ ์  
3 2653004156 นางสาวฮูไซมะห์ กือเด็ง  นราธิวาส  
4 2653004206 นางสาวนฤมล สุยะมงคล  เชียงราย  
5 2653004214 สิบต ารวจโท ปิยพัทธ์ สุขสงวน  นครศรีธรรมราช  
6 2653004222 นางสาวอรทัย สุดจิตร  ภูเก็ต  
7 2653004255 นางสาวสุพัตรา พลภักดี  ปทุมธาน ี  
8 2653004263 นางสาวพรรณวรท อุปเฮียง  กรุงเทพมหานคร  
9 2653004271 นางสาวบุปผา เพื่อมเสม  เพชรบุรี  

10 2653004289 นายอดิศักดิ์ เคหาสัย  อุดรธาน ี  
11 2653004321 นางสาวรัชฎา ลามอ  นนทบุรี  
12 2653004347 นายอนุวัตน์ หมาดทิง้  สตูล  

 


