
                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลําดับ คณะ/หน่วยงาน หมายเลขห้อง
1 ผศ.ปราโมทย์ อนันต์วราพงษ์ วิศวกรรมฯ
2 ผศ.ดร.ไชยยันต์ ไชยยะ วิศวกรรมฯ
3 ผศ.สุภณ พลสิงห์ วิศวกรรมฯ
4 นายกมล ทาใบยา วิศวกรรมฯ
5 นายวรพันธ์ แก้วพิทยาภรณ์ วิศวกรรมฯ
6 นายบุญสม ครึกครื้น ศิลปศาสตร์
7 นางสาวกนกวรรณ ง้าวสุวรรณ วิศวกรรมฯ
8 นางสาวธัญวฤณ ชัยอิสรากร ศิลปศาสตร์
9 รศ.ทินประภา จีระพันธุ ศิลปศาสตร์
10 นางสาวปัณณวรรณ วาจางาม ศิลปศาสตร์
11 นางสาวชฎาจันทร์ โชคนิรันดรชัย ศิลปศาสตร์
12 นางจันทนา วงศ์หาญ ศิลปศาสตร์
13 ผศ.ณัฐฤดี สินทิพย์สมบูรณ์ ศิลปศาสตร์
14 นางสาวดาราวรรณ ไศลมณี ศิลปศาสตร์
15 นางสาวอรทัย ชุ่มเย็น ศิลปศาสตร์
16 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรายวดี ผดุงกาญจน์ ศิลปศาสตร์
17 ผศ.ดร.อารี ลาภวงศ์ราษฎร์ ศิลปศาสตร์
18 ผศ.บุศรินทร์ เดชดํารงค์ปรีชา ศิลปศาสตร์
19 ผศ.ดร.จํานง แก้วเพ็ชร ศิลปศาสตร์
20 นางสาวกัลยา เพชรเพริศ ศิลปศาสตร์
21 ผศ.นพมนต์ กระแจะจันทร์ ศลิปศาสตร์
22 นางสาวสง่า นามวัตร ศิลปศาสตร์
23 นายณัฐวิทย์ คงศรีชาย ศิลปศาสตร์
24 นายธรรมรัตน์ จรูญชนม์ ศิลปศาสตร์
25 นางอําไพ แสนหมื่น ศิลปศาสตร์
26 ผศ.ประชุมพร วิสารทวิศิษฎ์ ศิลปศาสตร์
27 ดร.ชยศมน ทรัพย์สุขบวร ครุศาสตร์ฯ

ชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสอนและการวัดผลสําหรับอุดมศึกษายุคใหม่

23 - 25 เมษายน 2557
     ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อ - นามสกุล



28 นางสาวมนฤดี ผาบสิมมา ครุศาสตร์ฯ
29 ผศ.ดร.ศิราณี ศรีนก ครุศาสตร์ฯ
30 ดร.หทัยชนก ตีรณวัฒนากูล ครุศาสตร์ฯ
31 ผศ.โสริยา ชิโนดม ครุศาสตร์ฯ
32 ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก ครุศาสตร์ฯ
33 นางสมใจ หุตะสุขพัฒน์ ครุศาสตร์ฯ
34 ดร.เพชรา พิพัฒน์สันติกุล ครุศาสตร์ฯ
35 ว่าที่ ร.ต.ดร.ประสิทธิ์ จิยะพาริชกุล ครุศาสตร์ฯ
36 นายพูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ ครุศาสตรฯ์
37 นายเอนก สุทธิฤทธิ์ ครุศาสตร์ฯ
38 นายวรวิทย์ จันทร์เนย คหกรรมฯ
39 นายสาธิต ธีรประเสริฐ อุตสาหกรรมส่ิงทอ
40 ผศ.เขมชาติ สุรกุล อุตสาหกรรมส่ิงทอ
41 ผศ.ดร.บุญศรี คู่สุขธรรม อุตสาหกรรมส่ิงทอ
42 ผศ.ดร.ดิสนีย์ สิงหวรเศรษฐ์ อุตสาหกรรมส่ิงทอ
43 นางชฏาพร จันทร์พันธ์ อุตสาหกรรมส่ิงทอ
44 ดร.ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ อุตสาหกรรมส่ิงทอ
45 ผศ.นารีวิลาส กิจวิธี อุตสาหกรรมส่ิงทอ
46 ผศ.ณัฐภัส จึรสันติ์พิชย์ อุตสาหกรรมส่ิงทอ
47 ผศ.ธัญนันท์ อบถม คหกรรมฯ
48 นางญาณี กฤตยานวัช สวท.
49 ผศ.พรเพ็ญ อ๊อกกังวาล คหกรรมฯ
50 ผศ.กมลวรรณ สีใส คหกรรมฯ
51 นางกมลลักษณ์ ทิพากร คหกรรมฯ
52 นางสาวมลฤดี รีรัชตพิบูล คหกรรมฯ
53 นางกฤษณา ชูโชนาค คหกรรมฯ
54 นางลัดดาวัลย์ สุขศาลา คหกรรมฯ
55 ผศ.รัชนีวรรณ เพ็งปรีชา คหกรรมฯ
56 ผศ.รัตนา สุขตา คหกรรมฯ
57 นางสาวรุ่งทิพย์ วงศ์ต่อม คหกรรมฯ
58 นางดวงทิพย์ ไข่แก้ว คหกรรมฯ



59 นายธนวิทย์ ลายิ้ม คหกรรมฯ
60 นายเจตนิพิฐ เนียมสุข คหกรรมฯ
61 นางสาวอรัญญา อําไพจิตร์ คหกรรมฯ
62 นางสาวกฤติกา นรจิตร คหกรรมฯ
63 นายไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา คหกรรมฯ
64 นายจตุพล กิจทวี คหกรรมฯ
65 นางสาวกานต์สุดา ประกาศวุฒิสาร คหกรรมฯ
66 นางสาววรรณีย์ พรมนนท์ คหกรรมฯ
67 นางสาวนัฐนันท์ ทวีรัตน์ธนนท์ คหกรรมฯ
68 นางสาวสุปราณี มูลมาตย์ คหกรรมฯ
69 นางสาวณัฐฐพร สุบรรณมณี คหกรรมฯ
70 นางสาวสุภาภรณ์ คล้ายเครือญาติ คหกรรมฯ
71 นางสาวลลิตา ปานแก้ว คหกรรมฯ
72 นางสาวณัฐภัสสร แก้วรัตนะอัมพร คหกรรมฯ
73 นางสาวพัชรพร เวียงวรีะชาติ คหกรรมฯ
74 นางสาวธารินี เพ็งมาก คหกรรมฯ
75 นางพรทิพย์ สวิล คหกรรมฯ
76 ผศ.ดวงฤทัย ธํารงโชติ คหกรรมฯ
77 ผศ.สุภาภรณ์ ตันจ้อย สวท.
78 นางสาววีระยา กลับใจ สวท.
79 ผศ.อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ รองอธิการบดี  VIP
80 นางสมคิด รักษาทรัพย์ สวท.
81 ดร.สุกิจ นิตินัย รองอธิการบดี

หมายเหตุ : ลําดับที่ 1-81 เข้าพักที่โรงแรมแคนทารี(โฮเทล)

ลําดับ คณะ/หน่วยงาน หมายเลขห้อง
82 นายธีระพจน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา วิศวกรรมฯ
83 นายณัฐพงษ์ ศรีสุภะ วิศวกรรมฯ
84 ผศ.ดร.วิชาญ ช่วยพันธ์ วิศวกรรมฯ
85 นายธีรยุทธ กาญจนแสงทอง วิศวกรรมฯ
86 ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์ ครุศาสตร์ฯ

ชื่อ - นามสกุล



87 ผศ.กังวาล นาคศุภรังษี ครุศาสตร์ฯ
88 นายประณุต พรหมลักษณ์ ครุศาสตร์ฯ
89 นายดุสิต สิงห์พรหมมาศ ครุศาสตร์ฯ
90 นายเจริญรัตน์ จรัสรัชวานิช อุตสาหกรรมส่ิงทอ
91 นายศักดา ปรีชาวัฒนสกุล อุตสาหกรรมส่ิงทอ
92 นางสาวกรรณิการ์ ชัญญชาติ สวท.
93 นางวาสิณี เอี่ยมศิริ สวท.
94 นายสุรเทพ แป้นเกิด สวท.
95 นายวีรยุทธ์ ป่ินสุภา สวท.
96 นายยาการียา มะแซ สวท.
97 นายธนกร จันทรทะแสน สวท.
98 นางสาวสิริพร สาริกา สวท.
99 นางสาวรสสุคนธ์ พัดช่ืน สวท.
100 นายสมศักดิ์ จันทร์ทรัพย์ สวท.
101 นายแสง ระนพ ยานพาหนะ
102 นายสุวัฒน์ กิจเจริญวัฒน์ วิศวกรรมฯ
103 นายธีรวัส คําหน่อแก้ว วิศวกรรมฯ
104 นายสุระศักดิ์ ศรีปาน ครุศาสตร์ฯ
105 นายภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย ครุศาสตร์ฯ

หมายเหตุ : ลําดับที่ 82-105 เข้าพักที่โรงแรมคลาสสิก คามิโอ


