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1 63199130277 นายกฤษณะ  คําดีตัน การจัดการการอุดมศึกษา

2 63299150016  นางสาวดาวิษา ศรีธัญรัตน การจัดการกีฬาเเละนันทนาการ

3 63299150016 นางสาวดาวิษา ศรีธัญรัตน การจัดการกีฬาเเละนันทนาการ

4 63299150014  นายจักรพันธ ชุบไธสง การจัดการกีฬาและนันทนาการ

5 62199150082 วาที่ ร.ต. สราทตรา เลงไพบูลย การจัดการกีฬาและนันทนาการ

6 61299150012 นางสาวสุพร บุญปก การจัดการกีฬาและนันทนาการ

7 62199150011 นายรณวัฒน มณีนิล การจัดการกีฬาและนันทนาการ

8 62199150015  นายจิรานุวัฒน คําปลิว การจัดการกีฬาและนันทนาการ

9 62199150011 นายรณวัฒน มณีนิล การจัดการกีฬาและนันทนาการ

10 61299150012 นางสาวสุพร บุญปก  การจัดการกีฬาและนันทนาการ

11 63299150015  นายสุริยัณย หัวหิน การจัดการกีฬาและนันทนาการ 

12 63199150167  นางสาวฐิติมา ตั้งประเสริฐ การจัดการทางสังคม

13 60199120032  นางสาวฉัตรกุล  เอื้อพิพัฒนากูล   การบริหารการศึกษา 

14 63199150017 นางสาวณัฐธยาน เลขะวัฒนพงษ  การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

15 63199150020 นางนันทยา ใจตรง การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

16 63199150021 นางสาวปยนาฏ สิทธิฤทธิ์ การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

17 63199150016 นางสาวจุฑาภรณ แสนเพ็ชร การวัด ประเมิน และวิจัยการศึกษา

18 63199150019 นางสาวนัทชาริน อาษาธง การวัด ประเมินและวิจัยการศึกษา

19 63199150018 นางสาวธัญญลักษณ เวชชศาสตร การวัด ประเมินและวิจัยการศึกษา

20 62199150020 นางสาวแสนสุข จีระพันธุ การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต

21 62199120038  นายสุกฤษฏิ์ ใจจํานงค  การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต

22 62199120044 นางสาวสุชาวดี สมสําราญ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

23 63199150188 นายทินภัทร  ศรีคะชินทร  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

24 63199150162 นายวีรพล แกวพันธอ่ํา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

25 62199120043 นายสักกเสก พัชรดิฐ การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

26 62199120012 นายอนุพงศ สุขเกษม  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

27 63199150158 นายพรชัย พันธุวิเศษ  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

28 63199150160 นายภคมน  สัมมานุช การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

รายชื่อนิสิต เขารวมอบรมหลักสูตร ชีวิตวิถีใหมและความฉลาดทางดิจิทัล

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 Soft Skills ทักษะดานสังคม จํานวน 7 ชั่วโมง 
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29 63199150159  นางสาวพูนพชร ทัศนะ  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

30 63199150161 นางสาว ภัทรพรรณ พรหมคช การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

31 62199120042 นางสาวรัตนา พิชิตปรีชา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

32 62199120002 นายสิรภพ สินธุประเสริฐ คณิตศาสตร

33 63219920008 นางสาวสุธิดา พัฒเลิศสินธุ คณิตศาสตร

34 63199120009 นายสมพล พวงสั้น คณิตศาสตร

35 63199130375 นายวรพชร  วงษประทีป คณิตศาสตร

36 61199120004  นางสาวกานติมา แกวเจือ เคมีประยุกต

37 63199120036 นางสาวอนัญพร เอนกรัตนทรัพย  เคมีประยุกต

38 61199120030 นายจีรกิตติ์ ตั้งพัฒนารุงเรือง เคมีประยุกต

39 61199150041 นายสมรรถพงศ  ขจรมณี จิตวิทยาประยุกต

40  61199150044  นางสาวเหมือนฝน นาครทรรพ จิตวิทยาประยุกต 

41 63199120054 นางสาวณัฐธิดา สุดยัง จุลชีววิทยาประยุกต

42 63199120053 นายพิสิฐ ธรรมวิทยากร จุลชีววิทยาประยุกต

43 62199150104 นางสาววิรินทรญา กิตติคุณนพวัชร  ดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย

44 63199110100 นางสาวณสุดา หงสวินิตกุล  ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

45 61299120002 นางสาวสิริลักษณ นิ่มนวล เทคโนโลยีชีวภาพ 

46 62199120030 นายอรรณพ นิยมเดชา พัฒนศึกษาศาสตร

47 63199120049  นายปวินญาพัฒน วรพันธ พัฒนศึกษาศาสตร 

48 63199120015 นางฐนิตสร  วุฒิกวินวงศ พัฒนศึกษาศาสตร 

49 62199150060 นายพลธณัฏฐ ลีดอกไม พัฒนศึกษาศาสตร 

50 62199150008  นางสาวศิวาพร  พิรอด ภาษาไทย

51 62199150034   นางสาวชลธร  จันทะโสต ภาษาและการสื่อสาร

52 63199150084  นายกฤษณะ สุยะอาย  ภาษาและการสื่อสารสากล

53 63199150087 นางสาว พรรษกร ชาตรีภิญโญ ภาษาและการสื่อสารสากล

54 62199150077 นางสาวฉัตรชนก จันทรแยม  ภาษาและการสื่อสารสากล

55 60199150050 นายสิริศิระ โชคทวีกิจ ภาษาศาสตร

56 60199150050  นาย สิริศิระ โชคทวีกิจ  ภาษาศาสตร
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57 63199150034 ร.ต. วสันต เต็งกวน วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู

58 63199120003   นางสาวณัฐกานต  เรือนคํา  วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู

59 63199150038 นายสถาพร  สมอุทัย  วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู

60  63199150026 นายนันทพล  มียิ่ง วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู

61 63199120001 นางสาวกมลพร ทองธิยะ วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู

62 63199150032 นายพลเอก สุภาสงวน วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู

63 62299150002  นายสุวิศิษฎิ์ แมนเหมือน วิทยาการเภสัชภัณฑ

64 62299120003 นายธีรพันธ สังขแกว วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

65 63199120028 นางสาวปยธิดา สุภา วิทยาศาสตรศึกษา

66 63199130101 นางสาวสายสุดา เรืองชา  วิทยาศาสตรศึกษา

67 60199120053 นายนิพนธ บุญคุมครอง วิศวกรรมเครื่องกล

68 60199120057 นายอนุมัติ ศิริเจริญพานิชย วิศวกรรมเครื่องกล

69 60199120056  นายสราวุฒิ สิริเกษมสุข วิศวกรรมเครื่องกล

70  63199150126 นายตรีธวัฒน มีสมศักดิ์ ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

71 63199150063 นางสาววันศนิ กระจางยุทธ ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

72 63199150117 นายปภณ กมลวุฒิพงศ  ศิลปศึกษา

73 63199150058 นายโดม คลายสังข ศิลปศึกษา

74 63199150120 นางสาววิรดี  จินตะไล ศิลปศึกษา

75 63199150116 นางสาวโกมล  ศรีทองสุข ศิลปศึกษา

76 63199150119 นายภาณุรัชต  บุญสง ศิลปศึกษา

77 63199150118  นางสาวเพียงแพน สรรพศรี ศิลปศึกษา

78 63199150025 นายสุวิทย ดาวังปา  สาขาการวัด ประเมินและวิจัยการศึกษา

79 63299120011 นายธัชชัย นุสญา สุขศึกษาและพลศึกษา

80 63199150183 นางสาวชนกนาถ  รัตนเฉลิมวงศ สุขศึกษาและพลศึกษา

81 63199150043   นายพงษศักดิ์  นุชสวาสดิ์ สุขศึกษาและพลศึกษา

82 62199120021  นายธนาวุฒิ  ทองปลี สุขศึกษาและพลศึกษา

83 63299150008 นายชนะชนม กลาหาญ สุขศึกษาและพลศึกษา

84 63199150095 นางสาวหฤษนันท จันทรทอง สุขศึกษาและพลศึกษา
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85 62199150009 นางสาวกนกวรรณ อันบุรี สุขศึกษาและพลศึกษา

86 59199120033 นายชัยยุทธ  สุทธิดี สุขศึกษาและพลศึกษา
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