
การจัดกลุ่มลูกไก่ 13 
 

กลุ่มย่อยท่ี 1 การดูแลสุขภาพ ชีวเวชศาสตร์ อนามัยเจริญพันธุ์ และผู้สูงอายุ 
   จ านวน 10 รูป/คน             

1)  1-8 พระครูพิสนฑ์กิจจาทร เชื้อเงินเดือน 
2)  1-10 พระมหาเมธี   จนฺทวํโส 
3)  1-15 พระมหาศุภฤกษ์  สุภทฺทจารี 
4)  1-23 พระครูวิโรจน์กาญจนเขต ปทุมมารัชเชปัณณ์ 
5)  1-39 พระมหาพิจิตร   ธมฺมวิจิตฺโต (พงษ์สืบสอง) 
6)  1-1 พิมพ์กมล  เฉลิมสมบูรณ์โชติ 
7)  1-13 นัสวรรณ   ใจมั่น 
8)  1-29 ปัญญา   โพธิ์ทอง 
9)  2-60 สุกัญญา   บัวศรี 
10) 2-61 ศิโรรัตน์   ประศรี 
 
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม  1. รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา 
    2. ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์  
     
 
 

กลุ่มย่อยท่ี 2 การดูแลสุขภาพ ชีวเวชศาสตร์ อนามัยเจริญพันธุ์ และผู้สูงอายุ 
   จ านวน 10 รูป/คน             

1) 2-41 พระวุทธ    สุเมโธ (ทองมั่น)  
2) 1-33 พระมหากิตติ   กิตฺติเมธี (เบญญาบวรกิตติ์) 
3) 1-38 พระธีรวีร์   คุตฺตจิตฺโต (ภูวนิธิธีรธรณ์)  
4) 2-45 พระปลัดอาทิตย์   ธีรปญฺโญ (ศรีพารัตน์) 
5) 6-26 พรภิรมย์  ยอดบุญ 
6) 2-44 ปาริชาติ   พยัคฆรักษ์ 
7) 2-51 เดโช     แขน้ําแก้ว  
8) 2-53 มณฑกานต์    แป้นกลม 
9) 2-59 ธีรพันธ์    จันทร์เป็ง 
10) 2-62 ภัทรกุล   ศิลปรัตน์ 
 
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม  1. ผศ.ดร.พิศมัย หอมจ าปา 
    2. ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก 
     

 
 



 
 

กลุ่มย่อยท่ี 3 การศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และคุณภาพชีวิต 
   จ านวน 10 รูป/คน     

1)  3-7 พระยอด   เสมอดี (คมฺภีโร) 
2)  3-32 พระมหาณรงค์ศักดิ ์ สุทนต์ 
3)  3-35 พระสมุห์นพดล   สุทนต์ 
4)  3-54 พระครูใบฎีกาวิชาญ   วิสุทโธ(ทรงราษี)  
5)  3-21 วิรัตน์   ทองภู 
6)  3-57 กชพร    สอดส่อง 
7)  3-58 วัชรากรณ์   อนุพันธ์  
8)  3-65 ถาวร     ภูษา 
9)  3-67 วราภรณ์   ภาคภูมิ 
10) 3-68 สาริณี   ไทรสังขศิริพงศ ์
 
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม  1. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์ 

     2. ผศ.ดร.อรชร ไกรจักร ์ 
 
 
 
 
กลุ่มย่อยท่ี 4 การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
   จ านวน 10 รูป/คน         

1)  4-27 พระพรหมพิริยะ  มาลัยรักษ์ (ถาวโร) 
2) 4-28 พระมหาเกรียงไกร  ใจสว่าง (กิตฺติปุญฺโญ) 
3)  4-2 บุรฮาน    สาและ 
4)  4-3 ณฐยา     ราชสมบัติ 
5)  4-9 ดต.ภัทรพันธุ์   นิธิวรัตน์สกุล 
6)  4-11 ญาณวดี   เคลือบมาศ 
7)  4-12 ราชาวดี   สุขภิรมย์ 
8)  4-14 พ.ต.ท.ถนอม   จินาวา 
9)  4-18 อมรรัตน์    เตชะนอก 
10)  4-20 ธนารัตน์   รัตนดํารงอักษร 
 
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม   1. พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. 
    2. ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช 

     
 



 
กลุ่มย่อยท่ี 5 การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
   จ านวน 10 รูป/คน         

1) 5-34 พระมหาปิยะ   บัวอ่อน (ปิยวฑฺฒโน) 
2) 5-69 พระครูศรีธรรมาภรณ์ นําประเสริฐ 
3) 5-30 ดนัย    ทองบุญมา 
4) 5-31 จันทนา    กองกันภัย 
5) 5-40 สว่างจิต   ขันต ี
6) 5-43 ชัญญรัชต์    นิธิธีรพัชร์ 
7) 5-47 บุญมี    พรรษา 
8) 5-48 วีระพงษ์   แพงคําฮัก 
9) 5-56 พรชัย    เกาะรัมย์ 
10) 5-70 ศราวุฒย์  วิจิตรปัญญา 
 
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม   1. ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 

 
 
 

กลุ่มย่อยท่ี 6 การบริการ ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   จ านวน 10 รูป/คน 

1)  6-16 พระมหาสุทธิดล  จิตฺตปญฺโญ (ภูนอก) 
2)  6-17 พระมหาเทวประภาส  วชิรญาณเมธี (มากคล้าย) 
3)  6-19 พระภาณุวัฒน์   จันทาพูน (จนฺทวฑฺฒโน) 
4)  6-22 พระสุรชัย    สุรชโย (หงษ์ตระกูล) 
5)  6-4 เอกลักษณ์    คงทิพย์ 
6)  6-5 อาทิตย์    แวงโส 
7)  6-6 ปาณิสรา   เทพรักษ์ 
8)  6-24 ประวิทย์    ชัยสุข  
9)  6-25 ศราวุธ    ปลอดภัย 
10) 9-63 ว่าที่ ร.ต. สนธยา  สิทธิเกรียงไกร 
 
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม     1. รศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ 
                                  2. ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด 
     
 
 
 

 



กลุ่มย่อยท่ี 7 การบริการ ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
   จ านวน 10 รูป/คน 

1) 9-52 พระมหาสุพร    รกฺขิตธมฺโม (ปวงกลาง) 
2) 9-55 พระสมุห์โชคดี   ราโชกาญจน์ (วชิรปญฺโญ) 
3) 9-64 พระพุทธพร   พุทฺธวโร (ลพทองคํา) 
4) 9-66 พระปลัดเขตขันฑ์  อิสฺสโร 
5) 6-36 พระมหาจักรกฤษ  ทินฺนปญฺโญ (โกติรัมย์) 
6) 9-37 พัทธนันท์    นวลน้อย 
7) 9-42 นิสสรณ์   บําเพ็ญ 
8) 9-46 ดิเรก     ด้วงลอย 
9) 6-49 สุทธิพงษ์   อุพลเถียร 
10) 6-50 ธีรพันธ์   เชิญรัมย์ 
 
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม     1. ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ 
    2. ดร.วิไลวรรณ เทียนประนมกร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่ม การบริหารจัดการทรัพยากรน  าภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม 
   จ านวน  รูป/คน               

1)   
2)   
3)   
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม    

 
กลุ่ม การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
   จ านวน   รูป/คน                   

1)   
2)   
3)   
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม   

 
กลุ่ม การบริหารจัดการพลังงานและสร้างพลังงานทดแทน 
   จ านวน    รูป/คน        

1)   
2)   
3)    
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม   
 

กลุ่ม ความม่ันคงและธรรมาภิบาล  
   จ านวน  รูป/คน              

1)   
2)   
3)    
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม   
 

กลุ่ม ภูมิปัญญาของชาติ ทุนทางสังคม และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   จ านวน  รูป/คน              

1)   
2)   
3)   
วิทยากรแม่ไก่ผู้ดูแลกลุ่ม   
 
 

 


