
รายชื่อผู้มาลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการบริหารสมาคมญ่ีปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย  
ในการประชุมวิสามัญ วันอาทิตย์ท่ี 6 มีนาคม 2565 (ออนไลน์) 

56 ราย (ไฮไลท์แถบเหลือง) 

เลขท่ีสมาชิก ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน 
ส 2557/ 1001 ศ.ดร.ศิริพร  วัชชวัลคุ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส 2557/1002 ไม่ระบุรายชื่อผู้สมัคร  
ส 2557/1003 รศ.ทัศนีย์  เมธาพิสิฐ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส 2557/1004 รศ.ดร.ไมตรี  อินทรประสิทธ์ิ คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส 2557/1005 นายเอกนรินทร์  เอกอริยะสิริ    มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   
ส 2557/1006 นางสาวนิเย๊าะ  จาหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
ส 2557/1007 นางสาวอัจฉรา   ชูพูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
ส 2557/1008 ผศ.นิศากร   ทองนอก   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   
ส 2557/1009 ผศ.ดร.เอกสิทธ์ิ  หนุนภักดี คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส 2557/1010 ผศ.สรัญญา  คงจิตต์                                                ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส 2557/1011   รศ.ปราณี  จงสุจริตธรรม คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ส 2558/1012 ศ.กิตติคุณ ดร.สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2558/1013 รศ.ดร.ชมนาด  ศีติสาร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2558/1014 ศ.ดร. อรรถยา  สุวรรณระดา  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2558/1015 ดร.ทรายแก้ว  ทิพากร สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2558/1016 ผศ.ดร.กัลยาณี  สีตสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2558/0017 ศ.กิตติคุณ สุริชัย   หวันแก้ว ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย  
ส 2558/1018   ผศ.ดร.วรวุฒิ    จิราสมบัติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2558/1019 ผศ.ดร.โสภา  มะสึนาริ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ส 2558/1020   ผศ.ดร.ปิยวรรณ  อัศวราชันย์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส 2558/1021   ผศ.ดร.น ้าทิพย์ เมธเศรษฐ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2558/1022   ผศ.ฮิโรนากะ โทมิตะ ส้านักงานมหาวิทยาลัยโตไก 
ส 2558/1023   รศ.เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส 2558/1024   ผศ.ดร.นันท์ชญา  มหาขันธ์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ส 2558/1025   ผศ.ดร.วินัย   จามรสุริยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา 
ส 2558/1026  ศ.อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส 2558/1027   อ.ดร.ธีระวุฒิ  สุนทรา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ส 2558/1028   ผศ.ดร.คุณัชญ์  สมชนะกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย



เลขท่ีสมาชิก ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน 
ทักษิณ 

ส 2558/1029   คุณสุทิน สายสงวน สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ส 2558/1030   ผศ.ดร.ภัทร์อร  พิพัฒนกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ส 2558/1031 อาจารย์อาทินันท์  กาญจนดุล คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ส 2558/1032 ผศ.ดร.กณภัทร  รื่นภิรมย์ คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ส 2558/1033 อ.ดร.สุวภา  ธีรกิตติกุล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2558/1034 คุณชยาพร  ปรีชาปัญญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2558/1035 รศ.ดร.ฉันทนา  จันทร์บรรจง มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ส 2558/1036 อาจารย์คัทซูยูกิ ทาคาฮาชิ วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย

นเรศวร 
ส 2558/1037 ผศ.ดร.นภดล  ทิพยรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี 
ส 2558/1038 อ.ดร.เศกสิทธ์ิ  ปักษี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ส 2558/1039 ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2559/1040 

 
รศ.ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม 
ส 2559/1041 

 
Asst. Prof. Dr. Elisa  Nishikito Faculty of Humanities and Communication 

Arts, Payap University 
ส 2559/1042 

 
ผศ.ดร.ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ์ 
 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ส 2559/1043 ดร.อัญญ์พัศศา   จันทร์ชลอ ผู้บริหารหน่วย บริษัทเอไอเอ  
ส 2559/1044 ผศ.ดร.สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ส 2559/1045 อาจารย์ศิริวรรณ  ปรีชานฤตย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บางนา  
ส 2559/1046 

 
Mr. Shonosuke AOKI  นักวิจัย (อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ 

ปัตตานี ถึงแก่กรรมแล้ว) 
ส 2559/1047 

 
อ.ดร.ยอดสวรรค์  อิกูจิ หัวหน้าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสาธิตเกษตร

โครงการศึกษาพหุภาษา  
ส 2559/1048 นางสาววรรณา  ชินวิกัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
ส 2559/1049 นางสาววิมลณัฐ  หวังสิทธิกุล มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย 
ส 2559/1050 นางสาวกมลา  พาณิชวิบูลย์ มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย 
ส 2559/1051 Miss Yoshie  Wako มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย 



เลขท่ีสมาชิก ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน 
ส 2559/1052 

 
อาจารย์เนาวรัตน์  ทรัพย์ผักแว่น โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ส 2559/1053 ศ.ปิยะ  พงศาพิทักษ์สันติ University of Nagasaki 
ส 2559/1054 ผศ.ดร.อัษฎายุทธ  ชูศรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2559/1055 ดร.เผ่าสถาพร  ดวงแก้ว นักวิชาการอิสระ 
ส 2559/1056 อาจารย์ ดร.น ้าใส  ตันติสุข คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสต์  

ส 2559/1057 ผศ.ดร.ทานพร  ตระการเถลิงศักด์ิ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ส 2559/1058 ผศ.ดร.ศิริวรรณ  มุนินทรวงศ์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส 2560/1059 ศ.วรินทร  วูวงศ์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส 2560/1060 รศ.ดร.นรีนุช   ด้ารงชัย คณะภาษาและการสื่อสาร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์ 
ส 2560/1061 ผศ.ดร.อัจรา   อึ งตระกูล ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ส 2560/1062 คุณจิราวัฒน์  เทพพงษ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
ส 2560/1063 คุณปาจรีย์  วิวัฒนปฐพี อิสระ 

ส 2560/1064 ผศ.ดร.เสกสรร  จันทรจ้านง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัคนโกสินทร์ (บพิตร
พิมุข จักรวรรดิ) 

ส 2560/1065 รศ.ดร.ยุพกา  ฟูกุชิม่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ส 2560/1066 ดร.มาซายูกิ นิชิดะ Japanese Studies Center, Chiang Mai 
University 

ส 2560/1067 พันเอกหญิง รศ.นงลักษณ์ ลิ มศิริ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ส 2560/1068 คุณสุพัตรา  โพธ์ทอง   คณะทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ้า

ประเทศไทย 
ส 2560/1069 ผศ.ดุสิตา  ปริญญาพล มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
ส 2560/1070 อ.พีรภัทร ห้าวเหิม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
ส 2561/1071 คุณสาธิดา กาญจมาภรณ์กุล มหาวิทยาลัยโอซาก้า (Osaka University) 
ส 2561/1072 รศ.วลัยพร กาญจนการุณ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ส 2561/1073 ผศ.ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
ส 2561/1074 ผศ.ดร.รัฐกิตต์ิ   เลิศวิศวะ  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 



เลขท่ีสมาชิก ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน 
ส 2561/1075 

 
อ.ดร.กนกวรรณ สิทธิพร 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
ส 2561/1076 รศ.ดร.ปิยดา ชลวร Tenri University, Japan 

 
ส 2561/1077 ผศ.พราวพรรณ พลบุญ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส 2561/1078 อ.ดร.ธวัช ค้าทองทิพย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม 
ส 2561/1079 ผศ.ดร.ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส 2562/1080 

 
ผศ.ดร.ธัญญารัตน์ สงวนศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา 
ส 2562/1081 รองศาสตราจารย์ นภสินธุ์  แผลงศร สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ    
ส 2562/1082 อาจารย์ ธิติสรณ์ แสงอุไร 

 
สาขาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

ส 2562/1083 
 

อาจารย์ ดร.สรัญญา ชูโชติแก้ว 
 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ส 2562/1084 
 

อาจารย์ ดร.สลิลรัตน์ กวีจารุมงคล 
 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ส 2562/1085 อาจารย์ ดร.มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์ 
 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ส 2562/1086 อาจารย์ ดร.ภรณีย์ พินันโสตติกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส 2562/1087 อาจารย์ ดร.ร้อยแก้ว สิริอาชา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
ส 2562/1088 ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ส 2562/1089 

 
อาจารย์ วรรณนิตา ยมนาค ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ส 2562/1090 

 
อาจารย์ Tomohito Takata ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสยาม 
ส 2562/1091 อาจารย์ วราลี จันทโร ภาคภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ส 2562/1092 อาจารย์ ดร.ธนภัส สนธิรักษ์ ภาคภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ 



เลขท่ีสมาชิก ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ส 2563/1093 อ.ดร.ปรัชญาภรณ์ รัตนพงศ์ภิญโญ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ส 2563/1094 ผศ.อารีรัตน์ โกสิทธ์ิ ส้านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ส 2563/1095 อ.ดร.วรรณวลี อินทร์ปิ่น ส้านักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ส 2563/1096 อ.ดร.ธนิกุล จันทรา ส้านักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ส 2563/1097 อ.ดร.จุฑามณี สามัคคีนิชย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ส 2563/1098 อ.เวณิกา สุปัญญเดชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา 
ส 2563/1099 อ.ดร.ทัศน์วรรณ จงเป็นสุขเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา 
ส 2563/1100 อ.สิริขวัญ สงวนผล สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญา

ภิวัฒน์ 
ส 2563/1101 รศ.ดร.กนกวรรณ คะตะกิริ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2564/1102 ผศ.เสาวลักษณ์ สาระพงษ์ (หีบแก้ว) สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส 2564/1103 อ.วนัสนันทน์ สุกทน สาขาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส 2564/1104 อ.พัชยา โสภณสิทธิพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พายัพ 
ส 2564/1105 ผศ.บวรศรี มณีพงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ส 2564/1106 อ.กวิตา ฟองสถาพร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม 
ส 2564/1107 Mr. Kobayashi Takunori หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ส 2564/1108 ผศ.ดร.วิชยา โยชิดะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
ส 2564/1109 ดร.วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ส 2564/1110 อ.วิษณุ หาญศึก สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ส 2564/1111 ผศ.ดร.สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2564/1112 ผศ.ดร.พนิดา อนันตนาคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



ทะเบียนสมาชิกประเภทสามัญรายปี 

เลขท่ีสมาชิก ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน 
สร 2564/2032 

29 มิ.ย.2564 ถึง 28 มิ.ย.2565 
นางสาวสุพิชญา เกิดอะโณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สร 2564/2033 
15 ก.ย.2564 ถึง 14 ก.ย.2565 

นางสาวตรัยรัตน์ อัสรางชัย สาขาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สร 2564/2034 
25 ก.ย.2564 ถึง 24 ก.ย.2565 

นางสาวกชกร ชัยมงคล สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

สร 2564/2035 
25 ก.ย.2564 ถึง 24 ก.ย.2565 

อ.ดร.ดวงดาว โยชิดะ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

สร 2564/2036 
27 ก.ย.2564 ถึง 26 ก.ย.2565 

ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

สร 2564/2037 
26 ก.ย.2564 ถึง 25 ก.ย.2565 

ผศ.ปานเสก อาทรธุระสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

สร 2564/2038 
13 ต.ค.2564 ถึง 12 ต.ค.2565 

อ.ศศิธร ศรีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 

สร 2564/2039 
17 ต.ค.64 ถึง 16 ต.ค.65 

อ.สรัฐ ฤทธิ์รณศักด์ิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สร 2564/2040 
19 ต.ค.64 ถึง 18 ต.ค.65 

อ.อานง ใจแน่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สร 2564/2041 
20 ต.ค.64 ถึง 19 ต.ค.65 

อ.ดร.วาสนา จักร์แก้ว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

สร 2564/2042 
22 ต.ค.64 ถึง 21 ต.ค.65 

นายธนพล อรรถเอ่ียม มหาวิทยาลัยโอซาก้า 

สร 2564/2043 
6 พ.ย.64 ถึง 5 พ.ย.65 

นายภวิศ ธรรมวิทวัส สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาตะวันออก คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาฯ 

สร 2564/2044 
21 พ.ย.64-20 พ.ย.65 

อ.ทรัพสิริ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั ง
ล้าปาง 

สร 2564/2045 
23 พ.ย.64-22 พ.ย.65 

อ.รัตนา กลิ่นจุ้ย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั ง
ล้าปาง 

สร 2564/2046 
9 ธ.ค.64-8 ธ.ค.65 

อ.อินสอน จันต๊ะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั ง
ล้าปาง 

 


