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บัณฑิตอาสาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก  ปีการศึกษา 2561 

ชือ-สกลุ สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล ์

ทัศวรรณ ยินดีวรรณ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ        
 วิชาเอกการจัดการ   
 

23  หมู่ท่ี 3 ต าบล/แขวง ศรีกะอาง         
อ าเภอ/เขต บ้านนา  จังหวัดนครนายก 
26110                     

   089-196-4656                  Tass_0109@hotmail.com 

นายสมชาย  ทาสี 1) สาขาวิชาทยาศาสตร์สุขภาพ  
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์           
 วิชาเอกการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

10  หมู่ท่ี 8  ถนน สุวรรณศร                        
ต าบล/แขวง พรหมณี  
อ าเภอ/เขต เมือง   
 จังหวัดนครนายก  26000 

081-663-8060      tasisom@gmail.com 

นส.จริยา  ขาวดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกการแนะแนว 

โรงเรียนบ้านนา  นายกพิทยากร 
ต าบล/แขวง บ้านนา 
 อ าเภอ/เขต บ้านนา 
จังหวัด นครนายก 26110          

081-936-0984     - 

ร.ท ทรงศักดิ์  กิมสกุล สาขาวิชาศิลปศาสตร์   
แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 

178/62  ถนน ริมทางรถไฟเก่า                 
ต าบล/แขวง บางนา 
 อ าเภอ/เขต บางนา  
 จังหวัดกทม.  10260                 

095-053-5588      - 

นายสุเทพ  
ทองเหลืองสุข 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์            
วิชาเอกการประชาสัมพันธ์ 

89/66 ตรอก/ซอย พระยาสุเรนทร์ 21 
ถนนพระยาสุเรนทร์ ต าบล/แขวง บาง
ชันอ าเภอ/เขต คลองสามวา  
จังหวัดกทม.   10510  

089-526-2958 shohuaybandtv@tnmail.com 

นางสมชิด เสนากลาง สาขาวิชาวิทยาการจัดการ                   
วิชาเอกการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

61  หมู่ท่ี 2 ต าบล/แขวง เสมาใหญ่          
อ าเภอ/เขต บัวใหญ่  
 จังหวัด นครราชสีมา    30210                               

086-320-2842 
086-320-2842             

seeda-321@hotmail.com 

นส.กัญญาภัส  วงษ์จีน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           สาขาวิชาวิทยาการจัดการ             
วิชาเอกการตลาด 

17 ตรอก/ซอย  62  แยก 2-11   
ถนน พระราม 2  ต าบล/แขวง แสมด า                      
อ าเภอ/เขต บางขุนเทียน 
 จังหวัด กทม.    10150     

081-710-2328    nononongmo@gmail.com 

นายวิสิน  สุระพร สาขาวิขาวิทยาการจัดการ                 
วิชาเอกการตลาด   

12  หมู่ท่ี 55 ตรอก/ซอยอ่อนนุช 88/3  
ถนน สุขุมวิท 77 ต าบล/แขวง ประเวศ   
อ าเภอ/เขต ประเวศ จังหวัด กทม. 

081-904-2868    wisin2375@gmail.com 

นายถิรวัฒน์  
 วัฒนาศิริถาวรกุล        

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์  
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร   

 764/152   ตรอก/ซอย พัฒนาการ 38         
ถนนพัฒนาการ ต าบล/แขวงสวนหลวง    
 อ าเภอ/เขต สวนหลวง  จังหวัดกทม. 

086-505-3836    ann_ta201@hotmail.com 

 

 



2 
 

ชือ-สกลุ สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล ์

นส.เขมิกา  ปัญญาหาญ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
 วิชาเอกการบัญชี 

1102/12  หมู่ท่ี 6  ถนน แพรกษา                            
ต าบล/แขวง แพรกษา     
อ าเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ            
จังหวัด  สมุทรปราการ  10280   

082-626-9889 keimiga.pa@gmail.com 

นายวิสุทธิ์  พิ้มเนียม              สาขาวิชาวิทยาการจัดการ          
วิชาเอกการจัดการงานก่อสร้าง   

77/80  หมู่ท่ี 8 
 ตรอก/ซอยประชาอุทิศ 90         
ถนนประชาอุทิศ  ต าบล/แขวงนาเกลือ
อ าเภอ/เขต พระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ  10290 

081-372-7365 wisut_ja@hotmail.com 

นายโสภณ แก้วพลอย                  สาขาวิชารัฐศาสตร์                            
วิชาเอกทฤษฎีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์ 

เลขท่ี 140  ถนน รัตนบุรีส าโรงทาบ            
ต าบล/แขวง ธาตุ  อ าเภอ/เขต รัตนบุรี                                 
จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์  32130        

081-9099519                    sophon-plus@hotmail.com 

นส.ประภา ประเสริฐผล สาขาวิชาวิทยาการจัดการ     
วิชาเอกการจัดการ  
และการตลาด   

51/1  หมู่ท่ี 8 ต าบล/แขวง บางไทร           
อ าเภอ/เขต บางไทร จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา             13190           

089-789-5759 nichapat-por@hotmail.com.th 

ชนัญชิดา  พรมรัตน์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
วิชาเอกการจัดการ 
และสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 
วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการ
ประยุกต์ 

45/3 หมู่ท่ี 1 ตรอก/ซอย  1                     
ต าบล/แขวง บางกระสั้น 
 อ าเภอ/เขต บางประอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13160   

061-962-4936     ktlovr.jan@gmail.com   

นางนิตยา  เดวิเลาะ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์                
วิชาเอกประถมศึกษา 
และเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

51/8 หมู่ท่ี 7 ต าบล/แขวง ดอนฉิมพลี                 
อ าเภอ/เขต บางน้ าเปรี้ยว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  24170    

081-372-7365 
   094- 2411749     

nittaya_dewiloah@hotmail.com 

นายธรรมรงค์  พันธ์ชัย วิสาขาวิชาทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิชาเอก เทคโนโลยีการ
ผลิตอุตสาหกรรม 

78/12  หมู่ท่ี 2 ต าบล/แขวง โสธร                
อ าเภอ/เขต เมืองฉะเชิงเทรา                 
จงัหวัดฉะเชิงเทรา 24000                               

086-397-4402    tamarong.ck@gmail.com 

นางนัทธมน พันธ์ชัย สาขาวิชาวิทยาการจัดการ                   
วิชาเอกการตลาด   

78/2 ต าบล/แขวง โสธร                          
อ าเภอ/เขต เมือง  จังหวัด ฉะเชิงเทรา                             
24000                       

095-865-4756    peannung-1@hotmail.com 

นายวุฒิไกร  ไชยกูล สาขาวิชาวิทยาการจัดการ       
วิชาเอกการจัดการและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   วิชาเอก  
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    

144  หมู่ท่ี  8  ถนน สุรินทรวงศ์                         
ต าบล/แขวง ไม้เค็ด อ าเภอ/เขต เมือง  
จังหวัดปราจีนบุรี   25230         

098-259-3891                                                  wutikrai-c@hotmail.com 

ธัญญรัตน์  สอนการ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ    
วิชาเอกการตลาด   

85  หมู่ท่ี 2 บ้านแก่งพัฒนา                  
ต าบล/แขวง หนองกี่  
อ าเภอ/เขต กบินทร์บุรี                      
จังหวัดปราจีนบุรี   25110            

087-9837296 - 
 

ว่าท่ี ร.ต หญิง เกษริน 
วงศ์สร้อยสน 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์                                      
วิชาเอกสารสนเทศท่ัวไป   

เลขท่ี 25/1   หมู่ท่ี 3  
 ต าบล/แขวง บางเดื่อ     
 อ าเภอ/เขต เมือง  จังหวัดปทุมธานี                                              

097-107-8325 nk_vong1532@hotmail.com 
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ชือ-สกลุ สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล ์

นายพุฒ  เพ็ชร์สันทัด สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์   วิชาเอกการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
และวิทยาการจัดการ        
วิชาเอกการบริหารงานท่ัวไป     

200/1508 หมู่ท่ี 5  ถนนติวานนท์            
ต าบล/แขวง บ้านใหม่  
 อ าเภอ/เขต เมือง                             
จังหวัดนนทบุรี   12000   

089-441-5854              leoput2520@gmail.com 

นส.ปุณณภา  เพ็ชรขัน สาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และ
ครอบครัว 
และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์           
วิชาเอก การแนะแนว 

64/24 หมู่ท่ี 8  ต าบล/แขวง ท่าทราย
อ าเภอ/เขต เมืองสมุทรสาคร 
จงัหวัดสมุทรสาคร  74000          

062-556-5947 P. N punnapa3107                 
@ hotmail.com 
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บัณฑิตอาสาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุร ี ปีการศึกษา 2561 

ชือ-สกลุ สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล ์

นาย ด.ต.นิวัติ อู่แก้ว สาขาวิชารัฐศาสตร์     
วิชาเอกทฤษฏีและเทคนิคทาง
รัฐศาสตร์   

28/6 ต าบล/แขวง พลับพลา                
อ าเภอ/เขต  เมือง  จังหวัดจันทบุรี 
22000           

   098-281-4438   
  

- 

นส. สิริกร  ฉายา           สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
วิชาเอกการตลาด 

10/7 หมู่ท่ี 5 ต าบล/แขวง คลองใหญ่         
อ าเภอ/เขต โป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี                    
22140            

085-075-3369 - 

นายประเสริฐศักดิ์ ปิจวงศ์                      สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์ 
แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร 

31  หมู่ท่ี 4  ต าบล/แขวง คลองขุด                                 
อ าเภอ/เขต ท่าใหม่ จังหวัด  จันทบุรี 
22120                                 

099-008-3450 - 

นางราตรี  บรรจง                    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์    
วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร 

57  หมู่ท่ี 1  ตรอก/ซอย โป่งกวาง 
ต าบล/แขวง เขาบายศรี   
อ าเภอ/เขต ท่าใหม่            
จังหวัดจันทบุรี  22120       

089-930-9601 - 

นายภาธรณ์  สิรวรรธกุล                 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์         
วิชาเอกการแนะแนว 

27  หมู่ท่ี 12 ต าบล/แขวง พลับพลา           
จังหวัดจันทบุรี  22000                         

094-719-2991     psiravadhakul@gmail.com 

นส. นันทวดี  วรรณสุข          สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกการแนะแนว 

47/1  หมู่ท่ี 2  ต าบล/แขวง โขมง             
อ าเภอ/เขต ท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี                            
22170         

   084-864-7309 annunun.456@hotmail.com 

นส. สุภาพร  เพิ่มพูล      สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกการแนะแนว 

3  ต าบล/แขวง โป่งน้ าร้อน                 
อ าเภอ/เขต โป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี                    
22140            

085-075-3369 ningkru@gmail.com 

นส. วันทนา  
 ปัญญาวรพงศ์       

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกการแนะแนว 

4/13  หมู่ท่ี  4  ต าบล/แขวงจันทเขลม          
อ าเภอ/เขต เขาคิชกูฏ  จังหวัดจันทบุรี                              
22210            

  092-436-0779 aoms2602@gmail.com 

นส. ธัญพิชชา  ศรีถาวร        สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์          
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และ
ครอบครัว   

26/6  หมู่ท่ี 5   ตรอก/ซอย ศาลาแดง
ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9  
 ต าบล/แขวง ปัถวี                         
อ าเภอ/เขต มะขาม  จังหวัดจันทบุรี 
22150      

  084-452-6794 linkajung.2828@gmail.com 

นายรชต  อาจหาญ                สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
วิชาเอกไทยคดีศึกษา 

56/1 หมูท่ี่ 3 ต าบล/แขวง สะตอ               
อ าเภอ/เขต เขาสมิง  จังหวัด  ตราด                              
23150            

  064-878-9746       Rachata-7-n@hotmail.com 

นส. จันทร์เพ็ญ  ทวีคูณ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์               
วิชาเอกการแนะแนว 

114  ถนน บางกระดาน-แหลมรอบ         
ต าบล/แขวงท่าโสม  
อ าเภอ/เขต เขาสมิง 
จังหวัดตราด 23150           

  087-053-4539                             Janpan.4539@gmail.com 
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ชือ-สกลุ สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล ์

นส. ทัศนีย์  ทันตจิต สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์       
วิชาเอกอาหาร   
โภชนาการและการประยุกต์   

232 หมู่ท่ี 1  ตรอก/ซอย ป.ไพบูลย์               
ถนนตราด คลองใหญ่  
ต าบล/แขวง วังกระแจะ  
อ าเภอ/เขต เมือง  จังหวัดตราด  
23000 

  081-003-1509      - 

นายกรณ์  นิสัย สาขาวิชานิติศาสตร์ 36   หมู่ท่ี 1 ต าบล/แขวง ท่ากุม              
อ าเภอ/เขต  เมือง  จังหวัด 23000           

- - 

นายสน่ัน  ผลดก สาขาวิชาวิทยาการจัดการ     
วิชาเอกการจัดการ   

34  หมู่ท่ี  2  ถนน บางกระดาน-
แหลมรอบ   ต าบล/แขวง ค าครั่ง  
อ าเภอ/เขต เดชอุดม          
จังหวัดอุบลราชธานี   34160                   

091-773-7647      - 

นาย อิสมาแอล  น ายูรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

70  ถนน บ้านพลง   
ต าบล/แขวง มาบตาพุด   
อ าเภอ/เขต เมือง  จังหวัดระยอง                 
21150           

090-8513556         Ismanan333@gmail.com 

นางเดือนฉาย  อ้วน
เจริญกุล 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ        
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

12/34 หมู่ท่ี 2  ต าบล/แขวง เชิงเนิน 
อ าเภอ/เขต เมือง  จังหวัดระยอง                               
21000        

083-7043414          dueanchay19@gmail.com 

ว่าท่ีเรือตรี พุทธางกูร  
หุ่นสะตี      

1) สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์                
วิชาเอกการแนะแนว                              
2) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์                
วิชาเอกการวัดและประเมินผล
การศึกษา      
3) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ      
วิชาเอกการบริหารทรัพยากร
มนุษย์           
4) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ          
วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น                      

31/24 หมู่ท่ี 6 ตรอก/ซอยวัดเขาย้อย           
 ถนน สุขุมวิท ต าบล/แขวง สัตหีบ
อ าเภอ/เขต สัตหีบ  
 จังหวัด  ชลบุรี 
20180                      

091-045-6994     obalice@hotmail.com 
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บัณฑิตอาสาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุร ี ปีการศึกษา 2561 

ชือ-สกลุ สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล ์

นส.วรกานต์ 
 ฮั่นตระกูล       

สาขาวิชาศิลปศาสตร์                     
วิชาเอกสารสนเทศท่ัวไป     

 31/2  หมู่ท่ี 3   ถนน เพชรเกษม                    
ต าบล/แขวง  หนองโพ  
อ าเภอ/เขต  โพธาราม                   
จังหวัดราชบุรี  70120                   

   089-224-4050 WORAKARN1977@gmail.co
m 

นส.อุษา  ฉายแก้ว สาขาวิชาศิลปศาสตร์                  
วิชาเอกสารสนเทศท่ัวไป 

70/1  หมู่ท่ี 4  ต าบล/แขวง บางโตนด           
อ าเภอ/เขต โพธาราม  จังหวัดราชบุรี                       
70120               

097-049-9298 Usahiso.chaikaew2207  
@gmail.com 

นส.พรทิพย์  รอดดอน สาขาวิชาศิลปศาสตร์                  
แขนงวิขาไทยคดีศึกษา 

28/1  หมู่ท่ี 9  ต าบล/แขวง คลองตาคต          
อ าเภอ/เขต โพธาราม  
 จังหวัดราชบุรี   70120     

081-1962992         pinyamas@hotmail.com 

นายคณิศร จันทร์เพ็ญ     สาขาวิชานิเทศศาสตร์   101  หมู่ท่ี 4  ต าบล/แขวง ป่าไก่            
อ าเภอ/เขต ปากท่อ  จังหวัดราชบุรี                    
70140 

080-652-9949       kanitsonstou@gmail.co
m 

นายพีม  เพ็ญภักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ    
วิชาเอกการจัดการ   

36 หมู่ท่ี 1  ต าบล/แขวง สวนกล้วย         
อ าเภอ/เขต  บ้านโป่ง จังหวัด  ราชบุรี                  
70110            

080-4388178      Phim007@hotmail.com 

นายสันต ิ 
มาตสุริยวงศ์ 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ      
รัฐประศาสนศาสตร์  

หมู่ท่ี 7   ต าบล/แขวง ดอนกราบ   
อ าเภอ/เขต  ด าเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี     70130                             

    080-427-7726       tui-damnoen@gmail.com 

จ่าเอก ภุชงค์  
ไวยเจริญ          

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ          
วิชาเอกการบริหารทรัพยากร
มนุษย์   

61/1 หมู่ท่ี 6  ต าบล/แขวง คุ้งน้ าวน                   
อ าเภอ/เขต  เมือง  จังหวัด ราชบุรี                         
70000                    

093-5153919       aon_navy@hotmail.com 

นายธวัชชัย เสลานนท์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ          
วิชาเอกการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

92/1  หมู่ท่ี 3   ต าบล/แขวง พงสวาย                
อ าเภอ/เขต  เมือง จังหวัดราชบุรี                       
70000                 

    081-986-2454       - 

นส.ถนอนพรรณ  
วักแบ่ง 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์                  
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และ
ครอบครัว 

หมู่ท่ี 1   ต าบล/แขวง ดอนคลัง          
อ าเภอ/เขต  ด าเนินสะดวก  จังหวัด 
ราชบุรี                                   
7031             

    087-584-5657   - 

นางอัจฉรา จ าปาทอง สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์       
วิชาเอกอาหาร  โภชนาการและ
การประยุกต์    

192/1   ถนน  ทรงพล  ต าบล/แขวง โพ
ธาราม   
 อ าเภอ/เขต  โพธาราม  จังหวัด ราชบุรี             
70120   

    089-547-2633   - 

นายภาคย์  ฉัตรภูมิรุจี สาขาวิชานิติศาสตร์ 328/1  ถนน  เพชรเกษม  ต าบล/แขวง 
หน้าเมือง  อ าเภอ/เขต  เมือง                     
จังหวัดราชบุรี   70000 

    086-337-9589      - 
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ชือ-สกลุ สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล ์

นายบันเทอด สุขนันท์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์   วิชาเอก  
การจัดการการผลิตพืช   

83/4  หมู่ท่ี 1 ต าบล/แขวง บ้านเลือก         
อ าเภอ/เขต  โพธาราม  จังหวัดราชบุรี                            
70120            

081-0125398 - 

นายเดชไชยพัฒน์   
มูลทองชุน        

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และ
สหกรณ์  วิชาเอก การจัดการการ
ผลิตพืช 

95 หมู่ท่ี 11 ต าบล/แขวง บ้านบึง        
อ าเภอ/เขต บ้านคา  จังหวัดราชบุรี  
70180   

089-918-2143            dcpfarm.1977@gmail.com 

นส.ไพทูล ศรีวงษา วิสาขาวิชาทยาการจัดการ          
วิชาเอกการจัดการ   

เลขท่ี 25/7 หมู่ท่ี 3  ถนน  เอกชัย 
ต าบล/แขวง คอกกระบือ            
อ าเภอ/เขต เมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
 74000          

   083-346-3557      - 

นายประมวล  แคนวัง สาขาวิชานิติศาสตร์ 36 หมู่ท่ี 1  ตรอก/ซอย  ณรงค์มิตร       
ต าบล/แขวง มหาชัย อ าเภอ/เขต เมือง                     
จังหวัดสมุทรสาคร  74000           

065-5096593       pramuan2683@gmail.com 

นายคุณาพร  ค าสอน        สาขาวิชาวิทยาการจัดการ     
วิชาเอกการจัดการ   

87/18 หมู่ท่ี 15  ตรอก/ซอย  รุ่งรัตน์                    
ถนนรุ่งสุวรรณ ต าบล/แขวง บางยาง             
อ าเภอ/เขต กระทุ่มแบน  
จังหวัด  สมุทรสาคร  74110         

087-395-1424                                                         kunapon_keaw@wind
owslive.com 

นายสุนันทา วิทยาคม สาขาวิชาวิทยาการจัดการ          
วิชาเอกการตลาด 

110/4  ถนนเศรษฐกิจ   
ต าบล/แขวงบ้านเกาะ  อ าเภอ/เขต เมือง                    
จังหวัดสมุทรสาคร  74000            

065-505-9894      - 

นายอิทธิเดช  
กาฬดิษฐ์ 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์                 
กลุ่มวิชา การประชาสัมพันธ์   

76/2  หมู่ท่ี 4   ต าบล/แขวง ท้ายหาด            
อ าเภอ/เข เมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม           
75000          

086-798-0889      - 

นายพนัส แปลงศูนย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี     
วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิต
อุตสาหกรรม   

26 หมู่ท่ี 4  ต าบล/แขวง ห้วยโรง        
อ าเภอ/เขต เขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี                             
23000         

092-750-2364         trushop819@gmail.com 

นส.ปัญจรัตน์  
คิดฉลาด              

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์                   
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และ
ครอบครัว 

56/2  หมู่ท่ี 8  ต าบล/แขวง บางแขม         
อ าเภอ/เขต เมือง  จังหวัด นครปฐม                                
73000           

089-915-7989   duangkamol_@live.com 

นายศิรเศรษฐ์    
พฤฒิธาราธิคุณ    

1)สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 
และสหกรณ์    วิชาเอกสหกรณ์                  
 2) สาขาวิชานิติศาสตร์                                                                   
 3)สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์    วิชาเอกธุรกิจเกษตร             
 4) สาขาวิชารัฐศาสตร์                              
วิชาเอกทฤษฎีและ 
 5) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  
รัฐประศาสนศาสตร์  

91/30  หมู่ท่ี 3 ต าบล/แขวง ท่าผา              
อ าเภอ/เขต  บ้านโป่ง 
 จังหวัด ราชบุรี                                    
70110             

089-5564151 
092-3211487                                                   

tavathikhun@gmail.com                                                                   

 


