
การจัดกลุ่มลูกไก่ 12 
ห้องอบรมหลัก https://zoom.us/j/3829951669 

Meeting ID: 382 995 1669 
 

1. การศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต .... กลุ่มย่อยท่ี 1 
   จ านวน 10 รูป/คน            https://zoom.us/j/ 8125413665  

1)  1-6 พระวชิรวิชญ์  ภัทรเกียรตินันท์ 
2)  1-7 พระสมุห์สามารถ  โพธิ์แก้ว 
3)  1-19 พระชรันดร์  สาระกูล 
4)  1-38 นางกระจ่างจิต  ณ เชียงใหม่ 
5)  1-42 นางสาวทิพย์ธิดา  ณ นคร 
6)  1-44 นางสาววชิราภรณ์ ดั่งพรธนทรัพย์ 
7)  1-48 นายอภิชา  สุขจีน 
8)  1-67 นายสุรเชษฐ์  ค าใจ 
9)  1-82 นายนิติกร  ปันแก้ว 
10)  1-86 นายศักดิ์ดา  งานหมั่น 
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม  1. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา 
    2. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 
เจ้าหน้าที่ Monitor  นายศุภกริช เขื่อนเพชร 
 
 

2. การศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต .... กลุ่มย่อยท่ี 2 
   จ านวน 10 รูป/คน              https://zoom.us/j/8736145652  

1)  2-13 พระอธิการสมพร  สะอ้ิงรัมย์  
2)  2-23 พระมหาวิเชียร   หวลโคกสูง 
3)  2-30 พระมหาณัฐพันธ์  หาญพงษ ์
4)  2-32 พระครูพิพัฒน์สุตคุณ จ านิล  
5)  2-52 นายสุทธิวิทย์  วิลัยริด 
6)  2-53 นางสาวบุญรัตน์  อุตส่าห์ 
7  2-54 นายสุรัตน์  ค าโสภา 
8)  2-55 นายถาวร  ภูษา 
9)  2-58 นางสาวณฤณีย์   ศรีสุข 
10) 2-78 นางสาวนพมาศ  สิทธิมงคล 
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม   1. รศ.ดร.พิมลพรรณ  เพชรสมบัติ 
     2. ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงษ์ 
เจ้าหน้าที่ Monitor  นางสาวอรพินท์ อินวงศ์ 

 
 



3. การศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต .... กลุ่มย่อยท่ี 3 
   จ านวน 10 รูป/คน                     https://zoom.us/j/ 6971720110 

1)  3-11 พระมหาณัฏฐ์  รัตนโชติ 
2)  3-16 พระมหาดวงทิพย์  ดวงศร ี
3)  3-31 พระมหาสันติราษฎร์ พวงมลิ 
4)  3-41 นายกฤษณะ  เชี่ยวเวช 
5)  3-43 นางเกษญากร  เขื่อนค า 
6)  3-60 นายกตัญญู  เรือนตุ่น 
7)  3-62 นายนัชพล   คงพันธ์ 
8)  3-65 นางเครือวัลย์  มโนรัตน์ 
9)  3-77 นางสาวสุวารินทร์ ใจแก้ว 
10) 3-96 นางสาวอารดา   ฉิมมากูร 
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม  1. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์           
    2. ผศ.ดร.สหัสยา วิเศษ 
เจ้าหน้าที่ Monitor  นางสาวณกุล  ถังทอง 

 
 
 
4. การศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต .... กลุ่มย่อยท่ี 4 
   จ านวน 10 รูป/คน    ห้องย่อยประจ ากลุ่มที่ 4     https://zoom.us/j/ 3160862006 

1)  4-2 พระครูรัตนากรวิสุทธิ์ สนิทวาจา 
2)  4-8 พระอนุสร  เรืองปัญญารัตน์ 
3)  4-24 พระมหาวัฒนา  ค าเคน 
4)  4-68 นางสาวปาณิสรา อินทราวุธ 
5)  4-69 นายจอมพณ  สมหวัง 
6)  4-72 นายโสภณ  บัวจันทร์ 
7)  4-73 นางสาวกัญจนพร เกิดช่อ 
8)  4-74 นางสาวปิยะฉัตร ดีสีใส 
9)  4-75 นางสาวการะเกด อาจหาญ 
10) 4-79 นางสาวนิยานันท์ วุฒิพนมศักดิ์ 
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม  1. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์ 

     2. ผศ.ดร.อรชร ไกรจักร ์ 
เจ้าหน้าที่ Monitor  นายไกรเลิศ  คันทะลือ 
 
 
 
 
 



5. การศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต .... กลุ่มย่อยท่ี 5 
   จ านวน 10 รูป/คน       https://zoom.us/j/ 3296667315 

1)  5-1 พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ 
2)  5-9 พระมหาศรายุทธ  เจตรา 
3)  5-10 พระรชต กตปุญฺโญ มาตรสอน  
4)  5-88 นางสาวศิริขวัญ  แววนิลานนท์ 
5)  5-89 นางสาวพรนรินทร์ ทะสม 
6)  5-91 นายวันพระ  สืบสกุลจินดา 
7)  5-92 นางสาวบุญชิรา  ภู่ชนะจิต 
8)  5-93 นางสาวดารณี  ปะเตชะกัง 
9)  51-94 นางสาวอัษฎานิษฐ์ โคตรชัย 
10) 5-95 นายศรันย์  มะกรูดอินทร์ 
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม  1. พระมหาเสรีชน นริสฺโร, ดร. 
                               2. พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร. 
เจ้าหน้าที่ Monitor  นางสาวเกศิรินทร์  ปัญญาเอก 
 
 
 

6. การศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต .... กลุ่มย่อยท่ี 6 
   จ านวน 10 รูป/คน        https://zoom.us/j/ 7674695627 

1)  6-3 พระมหาบุญรอด (อมรทตฺโต) สุวรรณโชติ 
2)  6-14 พระสุวิจักษณ์  กุลยศชยังกูร 
3)  6-27 พระสังฆรักษ์พิทยา ปิยวรากุล  
4)  6-50 นายไพศาล  นาสุริวงศ์ 
5)  6-57 นางสุนีย์   สว่างศรี 
6)  6-80 นางสาวชลิดา  สารใจ 
7)  6-83 นายเรืองศิลป์  มหาวงศนันท์ 
8)  6-97 ร.ต.ต. ดร.วิชิต   ไชยชนะ 
9)  6-98 นายกฤตสุชิน  พลเสน 
10) 6-99 นางสาวสิริพร  ครองชีพ 
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม   1. พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. 
     2. ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก 
เจ้าหน้าที่ Monitor  นายรังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช 
 
 
 
 
 



7. การดูแลสุขภาพ ชีวเวชศาสตร์ อนามัยเจริญพันธุ์ และผู้สูงอายุ  
   จ านวน 10 รูป/คน             https://zoom.us/j/99442461609 

1)  7-5 พระครูธรรมธรจิรชาติ โนรี 
2)  7-20 พระมหาธนกร   สร้อยศรี 
3)  7-22 พระปลัดวุฒิพงษ์ ผลไม ้
4)  7-34 พันเอกสาธิต  ทิพย์มณ ี
5)  7-35 นางสาวสุพิชญาณ์  แก้วโพนทอง 
6)  7-39 นางสาวชุลีพร  นาหัวนิล 
7)  7-70 นางสุวารี  รวบทองศรี 
8) 7-84 นายสงกรานต์  เสนนันตา 
9) 7-90 นายนิกร  ศรีราช 
10) 7-100 นายจรูญศักดิ์  สุนทรเดชา 
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม  1. ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ 

2. ดร.สมนึก หงส์ย้ิม 
 เจ้าหน้าที่ Monitor  นางสาวกิตติกา ดีค า  

 
 
 

8. ความม่ันคงและธรรมาภิบาล   
   จ านวน 10 รูป/คน             https://zoom.us/j/4023336566 (Passcode: MA212) 

1)  8-21 พระมหาเกียรติพงษ์ อภิสิทฺโธ จันทร์แก้ว 
2)  8-25 พระมหาสมศักดิ์  สินนา 
3)  8-33 นางสาวปัญม์ณิสาธ์     องค์ปรัชญากุล 
4)  8-37 นางสาวรัชฎากร  เอ่ียมอ าไพ 
5)  8-45 นางสาวสุมาลี  บุญเรือง 
6)  8-49 นางสาวสุพิชญา  กันกา 
7)  8-61 พ.ต.ต.ชาญวิสุทธิ์ ต้นมณ ี
8)  8-66 นางสาวสิริสุดา  แสงทอง 
9)  8-71 นายเด่นภูมิ  อินต๊ะวัง 
10) 8-76 นางสาวภัคสุรีย์  นันตา 
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม  1. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

2. ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร 
เจ้าหน้าที่ Monitor  นายไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน 
 
 
 
 



9. ภูมิปัญญาของชาติ ทุนทางสังคม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   จ านวน 10 รูป/คน               https://zoom.us/j/9397010025 (Passcode: 403346) 

1)  9-4 พระปลัดประพจน์  อยู่ส าราญ  
2)  9-12 พระชัษษพณข์ิ  จันวงค์เดือน 
3)  9-18 พระมหาปัญญาวรวัฒน์ สิริภทฺโท เลิศเกียรติธรรม 
4)  9-27 พระครูสังฆรักษ์พิทยา ปิยวรากุล 
4)  9-29 พระมหาธณัชพงศ์ คิดอ่าน 
5)  9-46 นายสุภัทรชัย   สีสะใบ 
6)  9-51 นางลินลา   ตุ๊เอ้ียง 
7)  9-56 นายพรมงคล  ชิดชอบ 
8)  9-59 นางสาวศยามล  อินทิยศ 
9)  9-63 นายชนาธิป  ศรีโท 
10) 9-81 นางสาวอภิญญตา ทนะขว้าง 
 
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม     1. พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. 
                                  2. รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง 
เจ้าหน้าที่ Monitor  นายศิลาวัฒน์  ชัยวงศ์ 

 
 
 
10. การบริการ ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
     จ านวน 10 รูป/คน                  https://zoom.us/j/99442461609 

1)  10-15 พระไท อิสฺสรธมฺโม ธรรมกิจ 
2)  10-17 พระอธิการภูมิสิษฐ์ ปิยสีโล กิตติทิพย์ 
3)  10-26 พระปลัดธนากร สนฺตมโน 
4)  10-28 พระมหากฤษณะ กิตฺติภทฺโท เบ้าทอง 
5)  10-36 นางสาวอัญชลี  เฑียรฆชาติ 
6)  10-40. นางสาวศิริพร   จบศรี 
7)  10-47 นางสาวณัฐริกรานต์ แก้วนิล 
8)  10-64 นายปิยวัช  ละคร 
9)  10-85 นายพิชิต  เชาว์ชาญ 
10)  10-87 นางสาววนิศา  ชาญประเสริฐ 
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม   1. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 
     2. ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช 
เจ้าหน้าที่ Monitor  นางสาวมุกระวี  ฉิมพะเนาว์ 
 

https://zoom.us/j/9397010025

