
รายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 

ฝึกอบรมการผลิตสื่อการสอนแบบมีชีวิตด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) 

รุ่นที่ 1 : วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ล าดับ             ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 
1 รศ.กอบกุล สังขะมัลลิก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
2 ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

3 Dr.Robert William Larsen มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

4 นางสาวพัชรินทร์ บุญสมธป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
5 นายสมชาย สุธีกุล โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
6 นายชัยพร ดีกร โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 
7 นางสุกัญญา จุลโทชัย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 
8 นางสาวจันทร์คีลี ปิ่นทศิริ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3 
9 นางสาววรรษมน รุ่งศรีเรือง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
10 นายมนต์เทพ สุดใจ โรงเรียนเมืองนครนายก 
11 นางสาวเมธาวี เดชชัย โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 
12 นางสาวณปภัช เครือวรรณ เทศบาลต าบลนางบวช 
13 นางสาวปุญญพัฒน์ น้ าแก้ว เทศบาลต าบลนางบวช 
14 นางสุกัญญา จุลโทชัย โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 
15 นางสาวทักษอร ฝึกวาจา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 

- การช าระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม สามารถช าระด้วยเงินสดวันที่อบรม พร้อมรับใบเสร็จ 

- ผู้เข้าร่วมการอบรมจัดเตรียม Smart Device เช่น Smart Phone, iPad, Tablet มาด้วย 

- หากมีข้อสอบถามใดๆ กรุณาติดต่อที่ ดร.อุบล ทองปัญญา หมายเลข 081-8042845 

  



รายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 

ฝึกอบรมการผลิตสื่อการสอนแบบมีชีวิตด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) 

รุ่นที่ 2 : วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ล าดับ             ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 
1 นางสาวเสาวคนธ์ บุญสมธป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สพุรรณบุรี 
2 นางสาวปรางฉาย ปรัตคจริยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี 
3 นายพิทักษ์ จงวัฒนกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี 
4 นางฐิติพร ศรีแจ่ม โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์” 
5 นางสาวกัลยา สุกใสเมือง โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 
6 นายไพบูลย์ วงษ์ปาน โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 
7 นางสาวพรศิริ ปล้องมาก โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 
8 นางสาวทวีพร จันเนย โรงเรียนบ้านแปลงสี่ 
9 นายสถิระ ชัยชนะกลาง วัดเขาวง (ถ้ านารายณ์) 
10 นางมานิตา อุดมรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
11 นางสาวจันทิชา ราชคฤห์ โรงเรียนเทศบาล2วัดชัยมงคล 
12 นางนฤมล กันหา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 
13 นางศิรินทิพย์ แก้วทา โรงเรียนเทศบาล2วัดชัยมงคล 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 

- การช าระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม สามารถช าระด้วยเงินสดวันที่อบรม พร้อมรับใบเสร็จ 

- ผู้เข้าร่วมการอบรมจัดเตรียม Smart Device เช่น Smart Phone, iPad, Tablet มาด้วย 

- หากมีข้อสอบถามใดๆ กรุณาติดต่อที่ ดร.อุบล ทองปัญญา หมายเลข 081-8042845 

 

  



รายช่ือผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 

ฝึกอบรมการผลิตสื่อการสอนแบบมีชีวิตด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality : AR) 

รุ่นที่ 3 : วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ล าดับ             ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 
1 นางลัดดา พิมพ์สกุลานนท์ วิทยาลัยเทคิคราชบุรี 
2 นางจิราภรณ์ ศิริสุรักษ์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 
3 นางปานทิพย์ ดอนขันไพร รร.วัดสระสี่มุม 
4 นายพงษ์ศักดิ์ ดอนขันไพร รร.วัดห้วยม่วง 
5 นางวีรณา หลายวิวัฒน ์ รร.ดงมะไฟพิทยาคม 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2560 

- การช าระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม สามารถช าระด้วยเงินสดวันที่อบรม พร้อมรับใบเสร็จ 

- ผู้เข้าร่วมการอบรมจัดเตรียม Smart Device เช่น Smart Phone, iPad, Tablet มาด้วย 

- หากมีข้อสอบถามใดๆ กรุณาติดต่อที่ ดร.อุบล ทองปัญญา หมายเลข 081-8042845 

  



 

 


