ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น ๔
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยกาหนดจัด
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น ๔ รายละเอียด
ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๘/ว 431 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561 นั้น
ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคุณสมบัติ ของผู้ ส มัครเรียบร้อยแล้ ว จึงขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ จานวน ๓0 คน ดังนี้
1. นางสาวจิรภา คงเขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จันระวัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3. นายอิศเรศ จันทร์เจริญ
วิทยาลัยเชียงราย
4. รองศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. นายวิรัช โหตระไวศยะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6. นายไพโรจน์ พรเจริญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
7. นายณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สิงฆราช
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
10. นายเรืองสิน ปลื้มปั่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
๑1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรี แสงอุทัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๑2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสา พักตร์วิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
๑3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑4. นายกอบลาภ อารีศรีสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๑5. รองศาสตราจารย์สุดสาคร อินธิเดช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๑6. นายประภาส นิยมทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๑7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต
มหาวิทยาลัยมหิดล
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์ สังขวาสี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๒0. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช
มหาวิทยาลัยบูรพา
21. นายประวิทย์ โยธาศิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
๒2. นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒3. นางอัจฉรา ศรีพลากิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24. นายอาทิตย์ เสาธงใหญ่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
25. นายอาพน กลีบปาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

-๒26.
27.
28.
29.
30.

นางเพ็ญพักตร์ สุมณฑา
นายสรวิชญ์ หมั่นสมัคร
นางสาวอารีย์ มหานิล
นายภิเษก ด้วงสูงเนิน
นายคณาธิป สัมมาทัต

สารอง
1. นางสาวเนตรดาว ชัยเขต
2. นายขุนแผน ปฏิมาประกร
3. นายอธิปัตย์ ฤทธิรณ
4. นางสาวเอื้ออนุช ถนอมวงษ์
5. นายชยานนทน์ ชูตานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ดาเนินการ ดังนี้
๑. ยื น ยั น การเข้าร่ ว มโครงการโดยการโอนเงิ นค่าลงทะเบียน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑
ทั้งนี้ หากพ้นกาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และเมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินให้ในกรณีขอสละสิทธิ์การ
ฝึกอบรมและขอเลื่อนรุ่นการฝึกอบรม
๒. ส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า ๖ เดือน (นับจากวันที่ 25
กรกฎาคม ๒๕๖1) ทางโทรสารหมายเลข 0 2039 5652 – 3 หรือ ทางอีเมล vpsa.ohec@gmail.com
๓. กรณีผู้ มีสิ ทธิ์เข้า รั บ การอบรมในล าดั บ ที่ 1 - 30 ไม่ยืนยันการเข้ าร่ว มโครงการ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิสารองเข้าร่วมโครงการตามลาดับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑ มิถุนายน ๒๕๖1

เอกสารแนบ 1

การโอนเงินค่าลงทะเบียน
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น ๔
โอนเงินค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชี

กาหนดชาระ
การส่งเอกสาร

หมายเหตุ

จานวน 75,000.-บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขาพญาไท
ชื่อบัญชี มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
ประเภท ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 003-2-90007-8
(หากโอนผ่านตู้เอทีเอ็ม จะขึ้นชื่อเจ้าของบัญชี MIV)
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561
ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมทั้งระบุชื่อ – สกุล และสถาบันอุดมศึกษา (ตัวบรรจง)
ไปยัง คุณขวัญเรือน พุทธรัตน์
ทางโทรสารหมายเลข 0 2039 5652-3
อีเมล vpsa.ohec@gmail.com (ระบุชื่อเรื่อง “โอนเงินลงทะเบียน นบน.4”)
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2039 5567 - 8

เมื่อโอนเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนแล้วจะไม่คืนเงินให้ในกรณี ดังนี้
1. ขอสละสิทธิการฝึกอบรม
2. ขอเลื่อนรุ่นการฝึกอบรม

