
ล ำดบั ชื่อองค์กร/ชื่อ-นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ชอ่งทำงกำรตดิตอ่อ่ืนๆ ประเภทกำรตดิตอ่

1 ส ำนักรพะรำชวัง 0-2220-7200 achariya@royaloffice.th งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร

2 ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำร

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

0-2039-5618 suparatpor@hotmail.com งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก

ชื่อหน่วยงำน : ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ

mailto:achariya@royaloffice.th
mailto:suparatpor@hotmail.com


ล ำดบั ชื่อองค์กร/ชื่อ-นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ ชอ่งทำงกำรตดิตอ่อ่ืนๆ ประเภทกำรตดิตอ่

1 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 0-2831-3131 กำรจัดส่งไปรษณีย์ภัณฑ์

2 ธีรวัฒน์ ผลำสิทธิ์ 0-2831-3573 teerawat.pa@thailandpost.co.th บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด

3 ปัญจำภรณ์  แสงทอง 0-2831-3573 punjaporn.sa@thailandpost.co.th บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด

4 สุวิภำรัตน์  สุทัตตำนุกูล 0-2831-3816 suwiparat.su@thailandpost.co.th บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด

5 วริยำ  สุบิน 0-2071-1144 wariyasu@cpall.co.th บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด จ ำหน่ำยระเบียบกำรสมัคร

6 มนตรี  คล้ำยนคร 0-2976-1679 klaynakorn@hotmail.com ติดต่อเช่ำรถขนส่งระเบียบกำรสมัคร

ชื่อหน่วยงำน : ศูนย์บริกำรกำรสอนทำงไปรษณีย์ ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก

mailto:punjaporn.sa@thailandpost.co.th
mailto:suwiparat.su@thailandpost.co.th
mailto:wariyasu@cpall.co.th
mailto:klaynakorn@hotmail.com


ล ำดบั ชื่อองค์กร/ชื่อ-นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ ประเภทกำรตดิตอ่

1
ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์

 วิจัยและนวัตกรรม

0-2039-5618

2
กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กระทรวงกำร

พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

0-2354-3388

3 สมำคมคนพิกำรแห่งประเทศไทย 0-2951-0445

4 มูลนิธิคนตำบอดไทย 0-2354-8365

5 มูลนิธิช่วยคนตำบอดแห่งประเทศไทย 0-2354-8365

6 มูลนิธิออทิสติกไทย 9-9454-5395

7 ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดกำรส่ือสำรแห่งประเทศไทย(TTRS) 0-2434-0208 ล่ำมภำษำมือ

8
มูลนิธิพระมหำไถ่เพือ่กำรพัฒนำคนพิกำร The 

Redemptorist Foundation for PWDs

0-2572-4042

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก

ชื่อหน่วยงำน : ศูนย์บริกำรนักศึกษำพิกำร ส ำนักบริกำรกำรศึกษำ



ล ำดับ รำยชื่อศูนย์บริกำรกำรศึกษำ จังหวัด ที่อยู่ ชื่อผู้ประสำน

1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 อ.สุดใจ

2 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900 อ.กรม

3 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 อ.เสาวนีย์

4 โรงเรียนสุรศักด์ิมนตรี กรุงเทพมหานคร ถ.วิภาวดี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 อ.ปธิกรณ์

5 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 88 หมู่ 3 ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 อ.คนิวัลย์

6 โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ต.ปากน  า อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 อ.สุมล

7 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 อ.อภิรดี

8 โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 อ.อัจฉรา

9 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ถ.ป่าโทน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 อ.ชัญญานุช

10 โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 อ.นวนนาฎ

อ.ฤทัย   

อ.รุ่งนภา

12 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 อ.ละมุน

13 โรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 อ.สนิท

14 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จ.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 อ.ศิริกุล

15 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 อ.อุษณีย์

16 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 อ.สราญ

17 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ล าปาง อ.เมือง จ.ล าปาง 52000 อ.จินตนา

18 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 อ.สายชล

19 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 อ.กัลยา

20 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 อ.นิฤมล

21 ม.ศิลปากร (สนามจันทร์) จ.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 อ.วรัชญา

22 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อ.พนิตา

23 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมาราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 อ.อรัญญา

24 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 อ.นีรนันท์

25 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 90000 อ.ปริญญ์

ศูนยบ์รกิำรกำรศึกษำประจ ำภูมิภำค ส ำนักบรกิำรกำรศึกษำ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - รำยชื่อศูนย์บริกำรกำรศึกษำที่เปิดสอนเสริม ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 1/2563

อ.เมือง จ.ระยอง  21000จ.ระยองโรงเรียนระยองวิทยาคม11



ศูนย์บริการการศึกษาประจ าภูมิภาค ส านักบริการการศึกษา 

ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย (รายช่ือวิทยาลัยชุมชนและรายชื่อผู้ประสานงาน)โครงการความร่วมมือ วชช. 

ชื่อวิทยาลัยชุมชน จังหวัด รายช่ือผู้ประสานงาน  
1. วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอิสรา  จันทิยางกูร  
2. วิทยาลัยชุมชนแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาจารย์ ดร.กันทนา  ใจสุวรรณ  
3. วิทยาลัยชุมชนแพร่ จังหวัดแพร่ นายมนัส  จันทร์พวง  
4. วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน อาจารย์นรินทร์ รินพนัสสัก  
5. วิทยาลัยชุมชนตาก จังหวัดตาก นางสาวชมภู่  ไชยวงษ์  
6. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จังหวัดพิจิตร อาจารย์นงลักษณ์  ม่วงศรี  
7. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี อาจารย์บริพัฒน์  บัวแสน  
8. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดร.สุภาวดี  อิสรพงษ์  
9. วิทยาลัยชุมชนยโสธร จังหวัดยโสธร นางสาวสุถิรา ม่ันคง  
10. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นางกัญญาภัค  สิงห์คา  
11. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายพิพัฒน์ เพริดพริ้ง  
12. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู นางสาวพจมาน ผาโครต  
13. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นางสาวนาฎยา อุดมพันธ์  
14. วิทยาลัยชุมชนตราด จังหวัดตราด นางวรรณรัตน์  ศิริภูธร  
15. วิทยาลัยชุมชนระนอง จังหวัดระนอง นางสาวกนกวรรณ แก้วเจริญ  
16. วิทยาลัยชุมชนพังงา จังหวัดพังงา นางสาวสุนิสา  ประทีป ณ ถลาง  
17. วิทยาลัยชุมชนยะลา จังหวัดยะลา อาจารย์ชูโฮลา  ลือธีรลักษณ์  
18. วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นางฟาทูฯ มะมีเยาะ  
19. วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จังหวัดปัตตานี อาจารย์สุทธิศักด์ิ  น้าทิพย์  
20. วิทยาลัยชุมชนสงขลา จังหวัดสงขลา อาจารย์ราภู  คงเพ็ชร  
21. วิทยาลัยชุมชนสตูล จังหวัดสตูล นางพาชีย๊ะ เจริญฤทธิ์  

 
 



ล ำดับ รหสันักศึกษำ ชื่อ-สกุล นักศึกษำ ต ำแหน่ง สังกัด
ประเภทของกำรมีส่วนได้

ส่วนเสียกับหน่วยงำน
E - mail

1 5650045783 นำงสำววนิดำ ชูนำค นักศึกษำ joy.commed@hotmail.com

2 5750024951 นำงสำวธญัญำภรณ์ โตช ำนำญวทิย์ นักศึกษำ

3 5850007401 นำยพสิิษฐ์ เจริญรัตน์ นักศึกษำ

4 5850018218 นำงสำวอำทติยำ วงษช์ำลี นักศึกษำ puatit@hotmail.com

5 5950005040 นำงสำวชลกนก อนุวรรณ์ นักศึกษำ kratai12mph@gmail.com

6 5950016971 นำยอำตรียะ เครือสุข นักศึกษำ aiya_ar@hotmail.com

7 5950019090 วำ่ที่ร้อยตรี สุวจิักขณ์ ทองประเสริฐ นักศึกษำ gumnanboy@gmail.com

8 5950019835 วำ่ที่ร้อยตรี ปยิณัฐ สุกใส นักศึกษำ piyanut.s@pttplc.com

9 5950020734 นำยประจักษ ์เปล่งใส นักศึกษำ prajak@kao.th.com

10 5950022912 นำยปรำโมทย์ แสงสวำ่ง นักศึกษำ porpao88@gmail.com

11 5950024280 นำยจิรกร ค ำทองดี นักศึกษำ jirakorn29@hotmail.com

12 6050002879 นำยกิตติพงษ ์แถวสำมำรถ นักศึกษำ noy14005@hotmail.com

13 6050005039 นำยศิริชัย เปี่ยมไพบลูย์ นักศึกษำ sirichai999888@hotmail.com

แบบกรอกรายชือ่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน ส าหรับการเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก

(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITAS 2564)

หน่วยงาน งานจดัฝึกปฏบิัติเสริมทักษะ ศุนยบ์ริการการศึกษาประจ าภมูิภาค ส านักบริการการศึกษา

ตัง้แต่วันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2563

สำขำวชิำวทิยำศำสตร์

สุขภำพ

ชุดวชิำ 54118 

ปฏบิติักำรวทิยำศำสตร์



ล ำดับ รหสันักศึกษำ ชื่อ-สกุล นักศึกษำ ต ำแหน่ง สังกัด
ประเภทของกำรมีส่วนได้

ส่วนเสียกับหน่วยงำน
E - mail

แบบกรอกรายชือ่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน ส าหรับการเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก

(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITAS 2564)

หน่วยงาน งานจดัฝึกปฏบิัติเสริมทักษะ ศุนยบ์ริการการศึกษาประจ าภมูิภาค ส านักบริการการศึกษา

ตัง้แต่วันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2563

14 6050005930 นำยณัฏฐ์กนก รัตนปริคณน์ นักศึกษำ aksonsich2012@gmail.com

15 6050006946 นำยชยพล ยะวร นักศึกษำ charlptt@gmail.com

16 6050010997 นำงนภำพรรณ นำคสวสัด์ิ นักศึกษำ mam0896315931@hotmail.com

17 6050014031 นำงสำวณัฐธดิำ สมร นักศึกษำ dutch-ta@hotmail.co.th

18 6050014239 นำงสำวพรรณทพิำ เครือสำมสุม นักศึกษำ noy_ppk_@hotmail.com

19 6050014312 นำงสำวกมลชนก สีมำ นักศึกษำ kamonchanok1210@gmail.com

20 6050014619 นำยบปุผำ สมพงษ์ นักศึกษำ

21 6050014734 นำยชำญณรงค์ เส้งส้ัน นักศึกษำ

22 6050014825 สิบเอก ชัยประสิทธิ ์ดิษอ่ ำ นักศึกษำ chaiprasit95@gmail.com

23 6050015749 นำงสำวพชัรมัย พลำยด้วง นักศึกษำ patcaramai@hotmail.com

24 6050015921 นำยพทุธชัย แก้วโสดำ นักศึกษำ rachamantion@gmail.com

25 6050018313 นำงสำวอักษรสวรรค์ อินทร์พมิพ์ นักศึกษำ 583319032@scphub.ac.th

26 6050018529 นำงสำวธดิำรัตน์ อัครสิรพฒัน์ นักศึกษำ 583319011@scphub.ac.th

27 6050018636 นำยณัฐพงษ ์ฉำยหุ่น นักศึกษำ

สำขำวชิำวทิยำศำสตร์

สุขภำพ

ชุดวชิำ 54118 

ปฏบิติักำรวทิยำศำสตร์



ล ำดับ รหสันักศึกษำ ชื่อ-สกุล นักศึกษำ ต ำแหน่ง สังกัด
ประเภทของกำรมีส่วนได้

ส่วนเสียกับหน่วยงำน
E - mail

แบบกรอกรายชือ่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน ส าหรับการเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก

(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITAS 2564)

หน่วยงาน งานจดัฝึกปฏบิัติเสริมทักษะ ศุนยบ์ริการการศึกษาประจ าภมูิภาค ส านักบริการการศึกษา

ตัง้แต่วันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2563

28 6050020376 นำยเอกรัตน์ ศิริไชยบลูย์วฒัน์ นักศึกษำ ekarat@jumbobt.com

29 6050023362 นำงสำวพรพมิล กรวยทอง นักศึกษำ ponpimai1975@gmail.com

30 6050023644 นำงมำเรียม กูทำ นักศึกษำ

31 6050026092 นำยลัญฉกร ตุ๊ไซ นักศึกษำ superboy2531@gmail.com

32 6150000286 นำงสำวสุทธศิิลป ์อ้อปญัญำ นักศึกษำ

33 6150000542 นำงอำภรณ์ เจตนจันทร์ นักศึกษำ

34 6150001714 นำงสำวศิริวรรณ สง่ำงำม นักศึกษำ sirinora_y@hotmail.com

35 6150001995 นำงสำวมำนิตำ อสิกัน นักศึกษำ manitanarak1@gmail.com

36 6150002043 นำงสำวณัฐวดี ทนิำ นักศึกษำ

37 6150002266 นำงสำวพรนภำ ยศปญัญำ นักศึกษำ

38 6150004072 นำงสำวนันทวรรณ วงษท์พิย์ นักศึกษำ nong_naru_narumi@hotmail.com

39 6150004734 นำยเทยีนชัย ชูปำน นักศึกษำ tianchaichupan36@gmail.com

40 6150012562 นำงสำวจุรีรัตน์ เดชะ นักศึกษำ jureerat72@gmail.com

41 6150013982 นำงสำวภคันัน สุขเกษม นักศึกษำ
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ล ำดับ รหสันักศึกษำ ชื่อ-สกุล นักศึกษำ ต ำแหน่ง สังกัด
ประเภทของกำรมีส่วนได้

ส่วนเสียกับหน่วยงำน
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หน่วยงาน งานจดัฝึกปฏบิัติเสริมทักษะ ศุนยบ์ริการการศึกษาประจ าภมูิภาค ส านักบริการการศึกษา

ตัง้แต่วันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2563

42 6150015995 นำงสำวน้ ำฝน ปำนประเสริฐ นักศึกษำ numfon.pan@hotmail.com

43 6150016753 นำงสำวภทัรนันท ์ส ำอำงค์ นักศึกษำ knmkn818@gmail.com

44 6150016761 นำงสำวจตุพร เพิ่มผล นักศึกษำ jatupornwie@gmail.com

45 6150021399 นำยปญัญำศร เพช็ร์ล้วน นักศึกษำ sconutza@gmail.com

46 6250000582 นำงสำวศิรินญำ สิงสีทำ นักศึกษำ singseeta290440@gmail.com

47 6250001051 นำงสำวณัฐนิชำ ค ำมะมูล นักศึกษำ duen.noon1258@gmail.com

48 6250001085 นำงสำวพมิพน์ิภำ กันทำธยิะ นักศึกษำ pimnipha.kanthathiya@gmail.com

49 6250001762 นำงสำวณัฐนันท ์ทปีะปำล นักศึกษำ nt_nackrc@outlook.com

50 6250002273 นำงสำวสุธมิำ เรืองอ่อน นักศึกษำ suthima.aom@gmail.com

51 6250002398 นำงสำวนวลนภำ คงศักด์ิ นักศึกษำ nualnapha_555@hotmail.com

52 6250002448 นำงสำวกรรณิศำ หนูรอด นักศึกษำ

53 6250002752 นำงสำวกชกร วชิิตสกุลวงษ์ นักศึกษำ kchkrwichitskulwngs@gmail.com

54 6250004329 นำงสำวสุกัญญำ ธยัยำมำตร์ นักศึกษำ choijanhong@gmail.com

55 6250007249 นำงสำวชมกนิษฐ์ มหจัฉริยะธรีะ นักศึกษำ momo789246@gmail.com
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ล ำดับ รหสันักศึกษำ ชื่อ-สกุล นักศึกษำ ต ำแหน่ง สังกัด
ประเภทของกำรมีส่วนได้

ส่วนเสียกับหน่วยงำน
E - mail
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ตัง้แต่วันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2563

56 6250010854 นำงสำวปริศนำ รักษำภกัดี นักศึกษำ prisana_rak@hotmail.com

57 6250010862 นำยบญุช่วย พรมรักษ์ นักศึกษำ bphromrakk@gmail.com

58 6250011639 นำงสำวศศิธร วชัระจตุรงค์ นักศึกษำ baalues@gmail.com

59 6250013312 นำยธรีศำนต์ ก้อนแพง นักศึกษำ ppz.dla2019@gmail.com

60 6250018303 นำงจันทนำ ศรีจันทร์ นักศึกษำ ray_na1679@hotmail.com

61 6350000177 นำงสำวพรพรรณ พลทองสถิตย์ นักศึกษำ ponpun.pim.007@gmail.com

62 6350000847 นำยสมพร นนตำนอก นักศึกษำ

63 6350000979 นำงสำวประภสัสร โสภำ นักศึกษำ bonus25122523@gmail.com

64 6350001134 นำงสำวสุพรรษำ แก้วนิวงศ์ นักศึกษำ tar_313@hotmail.com

65 6350001316 นำงสำวมนัสนันท ์เมฆฉำย นักศึกษำ jumanassanun@gmail.com

66 6350002298 นำยภชูิชย์ ถนอมวงษ์ นักศึกษำ phuchich1969@gmail.com

67 6350002793 นำงสำวภคัจิรำ พณิพรม นักศึกษำ pakjira.pinprom@gmail.com

68 6350003429 นำยภำณุวชิ ขวญัยืน นักศึกษำ panuwit.kw@gmail.com

69 6350003999 นำงสำวกรกนก จันปุ่ม นักศึกษำ Oungoing2556@gmail.com
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ล ำดับ รหสันักศึกษำ ชื่อ-สกุล นักศึกษำ ต ำแหน่ง สังกัด
ประเภทของกำรมีส่วนได้

ส่วนเสียกับหน่วยงำน
E - mail

แบบกรอกรายชือ่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน ส าหรับการเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วน
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ตัง้แต่วันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2563

70 6350004245 นำงสำวรอหำณี ดือรำแม นักศึกษำ rohanee_catd@hotmail.com

71 6350005309 นำงสำววรำพร วำรีพจน์ นักศึกษำ

72 6350005499 นำงสำวกำนต์ชนก บญุมำอินทร์ นักศึกษำ kanchanok.gift@gmail.com

73 6350005572 นำงสำวฐิตำพร พรหมธริำช นักศึกษำ thitapron270737@gmail.com

74 6350005739 นำงสำววริษำ สวสัดี นักศึกษำ cakezapaa@gmail.com

75 6350006851 นำงสำวสุไพรริน ทองดี นักศึกษำ suphairin2537@gmail.com

76 6350007206 นำงสำวฟำอำดำ หยำหลี นักศึกษำ faadayalee@gmail.com

77 6350008717 นำยทวรัีฐ ทองแวน่ นักศึกษำ yoofa0010@hotmail.com

78 6350008733 นำยธนวฒัน์ พรมรักษำ นักศึกษำ kungpromruksa@gmail.com

79 6350009020 นำงสำวณัฐธดิำ นนทศักด์ิ นักศึกษำ

80 6350010093 นำงสำวอุษำ จินดำรัตน์ นักศึกษำ por_usa@hotmail.com

81 6350010994 นำงสำววรรณิกำ สิทธปิระเสริฐ นักศึกษำ wannika205@gmail.com

82 6350011547 นำงสำวอังศวร์ี แสนทน นักศึกษำ lsanton11zaza@gmail.com

83 6350011703 นำงสำววจิรำ จิตรำวฒัน์ นักศึกษำ wajira.ttdm@gmail.com

สำขำวชิำวทิยำศำสตร์
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ชุดวชิำ 54118 
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จงัหวัด ชือ่-นามสกุล

ล าปาง หมวดตรีอภวิัชร์  กลีบจ ำปำ

แพร่ สุชำดำ  ค ำสอน

น่าน ณัฐพันธ์  พลหว่ง

ล าพูน นิรุตต์  ปละอตุม์

เชียงใหม่ ณัฐพงค์  ภมูิกระจำย

แม่ฮอ่งสอน สุเมธ  กจิภทัรภำคิน

เชียงราย เบญจพล  ศักรภพน์

พะเยา ดนุพล  ค ำดี

ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.ล าปาง



จงัหวัด ชือ่-นามสกุล

สุโขทัย พิศณุ สำรพิษ

พิษณุโลก อ ำนำจ  สิงนวล

อุตรดิตถ์ ณัททยำรัตน์  กำเย็นทรีย์

ตาก วุฒิภทัร  รำชโยธิน

ก าแพงเพชร วิชริณี  บญุนิยม

ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย



จงัหวัด ชือ่-นามสกุล

นครสวรรค์ วิชิต  ศรีใชยวำน

ชัยนาท ไพบลูย์  จันทร์ลำ

อุทัยธานี โกเมศ  เสลำรัตน์

สิงห์บุรี ศุภวัฒน์   จันสถำพร

อ่างทอง ชลิดำภรณ์       ช ำนำญผล

ลพบุรี เทอดศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ

พิจติร สุชำนันท ์ สนำมทอง

เพชรบูรณ์ ไพฑูรย์ ค ำฤทธิ์

ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์



จงัหวัด ชือ่-นามสกุล

อุดรธานี สนทชัย  นำมวิชำ

หนองบัวล าภู รัศมี  สำยแสน

เลย เฉลิมศักด์ิ  น้อยศรี

ขอนแก่น ปฎัฐมำภรณ์  สวัสดี

มหาสารคาม บญุญฤทธิ ์สีพลลำ

กาฬสินธุ์ นุจรี  ชินบตุร

บึงกาฬ จักรกฤษ  จ ำปำศรี

สกลนคร ลินดำ  นำมไพร

ชัยภมูิ กฤตเมธ  นิติวัฒนะ

นครราชสีมา จตุรงค์  สินภำษำ

ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี



จงัหวัด ชือ่-นามสกุล

อุบลราชธานี ปฐมำภรณ์  กฤตยำวรกลุ

ยโสธร อ ำนำจ  ค ำทอง

ร้อยเอ็ด สัมภำษณ์ หำญโยธำ

อ านาจเจริญ กำนต์รวี  จันใด

มุกดาหาร วีระศักด์ิ  สุดโต

นครพนม วัฒนำ แสงสุวรรณ์

บุรีรัมย์ มณไท ทะนำรี

สุรินทร์ ธีรนุช  มือขุนทด

ศรีสะเกษ จิรำวรรณ ธำตุทอง

ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี



จงัหวัด ชือ่-นามสกุล

นครนายก ธ ัญพิสิษฐ์  พร้ำวงษ์

ปราจนีบุรี วุฒิไกร  ไชยกลู

ฉะเชิงเทรา นิตยำ  เดวิเลำะ

กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย  สิงหท์ำ

นนทบุรี อคัรพัฒน์  เอี่ยมสมบญุ

สมุทรปราการ วิสุทธิ ์ ยิ้มเนียม

พระนครศรีอยธุยา กมลพร ธรรมวะสำ

สระบุรี นวลฉวี  เสพสุข

ปทุมธานี ฐิติมำ  ทองค ำ

ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.นครนายก



จงัหวัด ชือ่-นามสกุล

จนัทบุรี สิริกร  ฉำยำ

ตราด ณฐวรรณ  เนตรสว่ำง

ระยอง สำทติย์  แม้นพ่วง

สระแก้ว อมัพร  ขันทวีชัย

ชลบุรี ธนกร  ปำวะกะนันท์

ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.จันทบรุี



จงัหวัด ชือ่-นามสกุล

เพชรบุรี ทองดี  สัมพันธ์

ราชบุรี สำวิตรี  วิสำรทกำรณ์

ประจวบคีรีขันธ์ สุกญัญำ  พุกเทศ

นครปฐม อกุฤษ  พิพัฒน์รัตนมณี

สมุทรสงคราม ปรียำนุช  เถื่อนบญุ

สมุทรสาคร วรณัน  สุยะกอ๋ง

กาญจนบุรี ชำคริสต์  สมกลุ

สุพรรณบุรี ฤชำนนท ์สมงำม

ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.เพชรบรุี



จงัหวัด ชือ่-นามสกุล

นครศรีธรรมราช ชัยวัฒน์     เกื้อพิทกัษ์

สุราษฎร์ธานี โกวิท  กล่ันหตี

ชุมพร รพีพร หมืน่สุข

ระนอง กฤช วีระพลพล    แกว้กลำง

พังงา ปฎษฎ ี กอบบญุเกษม

กระบี่ อดิศักด์ิ      แสงศรีจันทร์

ภเูก็ต นิภำพร ชนะณรงค์

ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช



จงัหวัด ชือ่-นามสกุล

ยะลา อสุมำน สำแม

ปัตตานี คอดำฟี เจะมิง

นราธิวาส เอำตัด  มะแซ

สงขลา หวำนใจ  จรัลพิพัศพงษ์

สตูล กนกพิชญ์  ปจัฉิมศิริ

พัทลุง วนินทร  เจ้ยจู

ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.ยะลา


