
การจัดห้องพัก 
ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คืนวันที่ 4 มิถุนายน 2562 (1 คืน) 
โรงแรมโมเมนต์วิลลา จังหวัดระยอง 

ชั้น 1 
ห้องพักที่ รายนามผู้เข้าพัก 

102 พนักงานขับรถบริษัท 1 พนักงานขับรถบริษัท 2 
103 พนักงานขับรถบริษัท 3 พนักงานขับรถบริษัท 4 

104 
1. นายนิรัช ก้อนใจ 2. นายกมล ทิพโชติ 
3. นายฐิติกร นิธิธนรพี  

105 
1. ว่าที่ร้อยตรี กฤษฏิ์ ใจปัญญา 2. นายธวัชชัย อุทาจันทร์ 
3. นายวีระชัย ใจกว้าง  

106 
1. นายเฉลิมชัย จ าปาอิน 2. นายถวัลย์ ค าตุ้ย 
3. นายนพดล ขันแก้ว  

107 
1. นายอาทิตย์ กันจินะ 2. นายวรากรณ ์ใจยา 
3. นายศักดิ์ชัย พิรักษ์  

108 
1. นายกิตติชัย ทิพย์ทา 2. นายอินทร ผางแดง 
3. นายมานพ เปี้ยพรรณ์  

109 
1. นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี 2. นายนิกร วงศ์แสนสุข 
3. นายบุญสม บัวเหลือง  

110 
1. นายอาวุธ ขัดป่า 2. นายวีรพล ทองค า 
3. นายวัชระ อินเป็ง  

111 
1. นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย 2. นายนเรศ ปินตาเลิศ 
3. นายธวัช ค าฝั้น  

112 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา  อัครพิศาล 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม 

 
  



การจัดห้องพัก 
ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

คืนวันที่ 4 มิถุนายน 2562 (1 คืน) 
โรงแรมโมเมนต์วิลลา จังหวัดระยอง 

ชั้น 2 
ห้องพักที่ รายนามผู้เข้าพัก 

201 
1. นายสุชาติ แซ่ห่าง 2. นายยงยุทธ ศรีวิชัย 
3. นายอ านวยชัย ตุ้ยแก้ว  

202 
1. นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่ 2. นางรสสุคนธ์ ปินตา 
3. นางสาวศิวาพร แสงศิร ิ  

203 
1. นางสาวมนสิชา กองเพชร์วัฒนา 2. นางสาวภัทราพร จีนโน 
3. นางสาวสายสุนีย์ ผ่องใส  

204 
1. นางสาวสิริญา คัมภิโร 2. นางสาวกนกวรรณ ค ายอดใจ 
3. นางสาวฐิติมา วงษ์วาน  

205 
1. นางอัญชลี นากา 2. นางปทิตตา กันต์กวี 
3. นางสาวภูษิตา จันทิมา  

206 
1. นางนารินทร์ วงค์มูล 2. นางสาวสังเวียน วัดนางรอง 
3. นางนันทรัตน์ ก้อนใจ  

207 
1. นางวนิดา วงศ์พยอม 2. นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย 
3. นางสาวพิณณ์พิชาญ์ จิรชัชวรกูล  

208 
1. นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก 2. นางสาวณัฐกุล ขวัญอ่อน 
3. นางสาวอรวรา พุทธินาท  

209 
1. นางสาวมณีวรรณ ขะเร่แฮ 2. นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม 
3. นางสาวสิทธิพร เสนางาม  

210 
1. นางสาวธันย์ชนก ยอเสน 2. นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล 
3. นางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ ์  

211 
1. นางสาวนาตยา ใจปัญญา 2. นางสาวจิราภรณ์ กันทา 
3. นางสาววัชราภรณ์ จันทร์เป็ง  

212 นางสาววิไลพร ธรรมตา นางสาวศศิรินทร์ อธิมา 
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ชั้น 3 
ห้องพักที่ รายนามผู้เข้าพัก 

301 อาจารย์ ดร.ชาติชาย เขียวงามด ี อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย 
302 นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร นางกัญญาดา สิทธิกล 
303 นางสุทธิณ ีอินถา นางสาวศิริขวัญ ใจสม 
304 นางลาลิตยา นุ่มมีศรี นางวรางคณา กันทะลา 
305 นางอังคณา กีไสย์ นางสาวธัญลักษณ์ เพลา 
306 นางกุศล ทองงาม นางสมจิต ธารารักษ์ 
307 นางกนิษฐา เอ้ืองสวัสดิ์ นางลินจง ตุ้ยแสน 
308 นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์ นางกุหลาบ อุตสุข 
309 นางสุดใจ สันธทรัพย์ นางเกศณ ีทองเหลื่อม 
310 รองศาสตราจารย์ ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์  
312 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล 

 


