
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์อบรม 
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะ 

เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย  
ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 

ชื่อหลักสูตร: การออกแบบธุรกิจสุขภาพส าหรับการจัดการท่องเที่ยว (Wellness business designed for tourism)  
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2565 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทร ID Line Email address อาชีพ 
1 นางสาวกนิษฐ์สรา สิงหพงศ์ 0943239226 kanizzar Kanizzar8@gmail.com 

ธุรกิจส่วนตัว 
ร้านกิจชัย 
51 หมู่ 6 ถนนนิตโย 
ต.หนองหาน อ.หนองหาน 
จ.อุดรธานี 41130 

2 นางสาวลลิตา โชคนิธิกวิน 082-4796635 aungyumi aunglalita.u4@gmail.com 
ธุรกิจส่วนตัว 

ครัวแม่สอาด (ริมคลองซอย8) 
314 ถ.25มกรา ต.บ่อพลับ อ.เมือง 
จ.นครปฐม 73000 
(082-479-6635) 

3 นางสาวพัชรินทร์ เจริญสวัสดิ์ 081-7499498  Porkku_porky@hotmail.c
om 
โรงพยาบาลหนองหาน 

โรงพยาบาลหนองหาน (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป) 378 หมู่ 6 ต.หนองหาน อ.
หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 

4 นางสาววนิดา อ่อนละมัย 085-5553958 wani-lamai wanida.on@spu.ac.th ที่อยู่ 121/15 หมู่บ้านพวงเพชร (กก
บก) หมู่ 10 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร.085-
5553958 



5 นางสาวศิริขวัญ หวังชมกลาง 087-7748313 Dexchai-
earn 

earnsiri2990@gmail.com 
วิทยาลัยการอาชีพ 
อุดรธานี 

ที่อยู่ปัจจุบัน 62/30 ถ.โพนพิสัย ต.
หมากแข อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทร 0877748313 

6 นางสาวอมรรัตน์ ไชยวงษ์ 095-6545398 086-
8588396 

wanwan171033@gmail.c
om 
วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 

ที่อยู่ บ้านเลขที่38 หมู่3 ต าบลหายโศก 
อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160  
โทร 095-6545398 

7 นางสาวปิ่นปินัทธ์  แก้วสมบัติ 092-602-8603 pinpinut12
34 

pakarung1212@gmail.co
m 

วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 
88หมู่14 ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.
อุดรธานี 41150 
เบอร์โทร.0926028603 

8 นายธีรศาสนติ์ ทองแท้ 095-8292262 taonoi22 taoty.theerasart@gmail.c
om 

วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 
88 หมู่ 14 ถนนอุดร-หนองคาย ต าบล
เชียงหวาง อ าเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 41150 

9 นายวิทยา พึ่งไทยสงค์ 0830937841 boll8385 witthaya359@gmail.com วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี 
(ห้องปฎิบัติการโรงแรม1) 
88 ม.14 ต.เชียงหวาง  อ.เพ็ญ จ.
อุดรธานี 
41150 โทร.0830937841 

10 นางสาวยุวดี จิตต์โกศล 0966595636 yuvadeedr yuvadee.j@ubu.ac.th 
อาจารย์ (ม.อุบลราชธานี) 

ที่ อ ยู่  8 5  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต าบลเมือง
ศรี ไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 34190 

11 นางสาววิริณีย์ วัฒนะ 0936433955 wirineewatt
ana 

wirinee437@gmail.com 
ท าธุรกิจการเกษตร 

38/2 ม.2 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ. ตรัง 
92150 



12 นายบุญธรรม ข่าขันมะณี 084-2822941 mr,.o ok boon2tham@gmail.com 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

103 หมู่ที่ 3 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วทท. 
มนพ. ต าบลขามเฒ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม 48000 

13 นางสาวสุนิษฐา  บาดตาสาว 063-0099153 063009915
3 

sunitthabattasaw@mukc
c.ac.th 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

14 นางสาวพลอยจันทร์ โตแสง 081-9644787 089488282
8 

ploichant@gmail.com โรงแรมทอแสงเฮอริเทจโขงเจียม 
68 หมู่ 7 บ้านห้วยหมากใต้ อ าเภอโขง
เจียม อุบลราชธานี 34220 

15 นางสาวปัทมา  ชินาภิรมย์ 0869986361 086998636
1 

pattama_patta@hotmail.
com 

ที่ท างานโรงแรมทอแสงเฮอริเทจ 
ที่อยู่: 221 ซอยพระราม 2 ที่ 25 แขวง
บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
10150 

16 นางสาวปาริชาติ จอมค าสิงห์ 080-9946039 ging210339 parichatjomkhamsing@g
mail.com 
นาคานาคีนคร (หนองคาย) 

ร้านโอชา ชาบู สาขาอุดรธานี 
ที่อยู่ 223/31 ถนนอุดรดุษฎี ซอย 4 
วิจารณรงค์ ต าบลหมากแข้ง อ าเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 
โทร. 0809946039 

17 นางสาวปุญยกร ดาราสุริยะ 092-9266516 namwaan3
3 

wannita_22@icloud.com 
นาคานาคีนคร (หนองคาย) 

ร้านโอชา ชาบู สาขาอุดรธานี 
223/31 ถนน อุดรดุษฎี ซอย 4 หรือ 
ซอยวิจารณรงค์ 
ต าบล หมากแข้ง 
อ าเภอ เมืองอุดรธานี 
จังหวัด อุดรธานี 
41000 



โทร 0929266516 
18 นายณัฐพงษ์ ไตรยสุทธิ์ 091-5549996 Lomocross hideshikhi@hotmail.com 

เทศบาลนครอุดรธานี 
ส านักปลัดเทศบาล ชั้น 4 ส านักงาน
เทศบาลนครอุดรธานี เลขท่ี 1 ถนน
อธิบดี ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี   41000  
หรือ 218 หมู่ที่ 14 ต าบลศิลา อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

19 นางปวีณา สปิลเลอร์ 081-4587094 081458709
4 

pawina.sp@rmuti.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจดิจิทัล 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
ที่อยู่ เลขท่ี 150 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 40000 
โทร 0814587094 

20 นางจริญญา  ชาบัวน้อย 093-4674354 093467435
4 

jarinya.chabuanoi@gmail
.com 
สนง 

331 ม.3 ต.กุดน้ าใส  อ.น้ าพอง จ.
ขอนแก่น 40310 
โทร 093- 4674354 

21 นายสุโรจน์ แพงมา 085-7573733 085757373
3 

surotepaengma@gmail.c
om 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
ถ.ศรีจันทร์ 
ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร. 0857573733 



22 นายธนกร สุวุฒิกุล 081-2713896 081271389
6 

o812713896@gmail.com 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง 

ส านักปลัด อบจ.  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ถ.
เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 
85000 

23 นางสาวนราวดี เทิดคงพันธุ์ 094-9153641 094915364
1 

ja12na@hotmail.com 
มัคคุเทศก์ 

2/21 ถ.ชาติเฉลิม ต.เขานิเวศน์ อ.
เมือง จ.ระนอง 85000 
เบอร์โทร 0949153641 

24 นายพนัสบดินทร์ พิมพ์สิน 065-0099935 Paipaikku paipaikku@gmail.com 
วิสาหกิจเที่ยววิถีสีชมพู 

ที่อยู่:155/4 หมู่ 4 บ้านนาอุดม ต.ดง
ลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 
40220 

25 นางสุภลักษณ์ เมฆินทร์อนุกูล 083-2364981 supaluckrat
ana 

aratana168@gmail.com/ 
aratana555@gmail.com 
ธุรกิจเอกชน 

94/16 ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น 40000 
โทร.,083-2364981 

26 นางสาวสาลินี ไมตรีสวัสดิ์ 086-3486474 086348647
4 

Salineekhumnuan19@g
mail.com 

236/136 หมู่ที่ 3 ซอยสรณคมน์ 14 
แยก 10 ถนนสรณคมน์ แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

27 นางสาวจริยา แซ่ถ่ า 081-6845825 081684582
5 

ranongcc@gmail.com 
วิทยาลัยชุมชนระนอง 

300/1 หมู่ 2 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง 
จ.ระนอง 85000 

28 นางสาวรัชฎาวรรณ สายสนิท 081-8117278 Madameto
ey1 

madametoey@gmail.co
m 
ว่างงาน 

ที่อยู่ 339/41 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวง
สีกัน เขตดอนเมือง กทม 10210 โทร 
081-811-7278 

29 นางสาวนุชรินทร์ ศิลป์สถาพร 085-8102895 085810289
5 

nutcharinsth18@gmail.c
om/  
nutcharin_s_th@hotmail.
com 

1377/603 
Rhythm Phahol-Ari 
ถนน พหลโยธิน 
แขวง สามเสนใน 



บริษัท พิวโร อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด 

เขต พญาไท 
กรุงเทพฯ 
10400 

30 นางสาวกนกพร ชินาภิรมย์ 091-9289938 091928993
8 

Kchinapirom@gmail.com 221 ซอยพระราม 2 ที่ 25 แขวงบาง
มด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
10150 

31 นางสาวอรณิชา มาเสริฐ 088-7589528 onnicha99 Onnicha.m@hotmail.co.t
h 
Freelance เพชรบุร ี

84/10 หมู่7 ต.ท่าเสน 
อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 
76150 โทร 0887589528 

32 นางนฤมล ขรภูมิ 081-3965396 081396539
6 

naroumon.a@gmail.com ร้านอาหารคุ้นลิ้น 
1/17 ถ.ชลระอุ ต.เขานิเวศน์ 
อ.เมือง จ.ระนอง 85000 
Tel.081-3965396 

33 นางสาวปนัดดา ทวีเงิน 093-1300097    
34 นางฉัตรบงกช ศรัวัฒนสาร 081-6594922 Piiwhite chatbongkochs@gmail.c

om 
ที่อยู่  73/2 หมู่3 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 
แยก7 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

35 นางสาวธนกนก วงศ์วิเศษ
ลักษณ์ 

092-5023366 oneone441 katty_yim@hotmail.com 
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่ง
ประเทศไทย 

111/441 ซ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ 
5/1 แขวง หนองแขม เขต หนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 10160 
เบอร์ติดต่อ 0816207325 

36 นางสาวสุวดี เจียระนัย 02-3758632/ 
0972591817 

suwadeejiar
anai 

Suwadeebynok@gmail.c
om 

499/79 เเฮปปี้เเลนด์สาย 3  
 บ้านเฟื่องฟ้า ถนนนวมินทร์  
 ต.คลองจั่น อ.บางกะปิ  



สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่ง
ประเทศไทย 

กรุงเทพฯ 10240  
0972591817 

37 นางสาวปัญญาภรณ์ พราหมณ์
โต 

081-4022204 guide_ju jarbnet@gmail.com 
หจก. ทราเวล โซ ฟัน 

16 ซ.เอกมัย 23 ถ.เอกมัย 
แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา 
กทมฯ 10110 

38 นายธนัชพงศ์ ภัทรกุลเวโรจน์ 092-2782244 092278224
4 

pataragul@yahoo.com 50/607 มบ. ชัยพฤกษ์  
ถนนเสมาฟ้าคราม คลอง2 
ต. ตูคต อ. ล าลูกกา จ. ปทุมธานี 
12130 
โทร 0922782244 

30 นางสาวรัตติกาล  ตัณฑะประสา
สตร์ 

086-8942498 ratt9324 rattikanta@hotmail.com ที่อยู่ เลขท่ี  20 ซ.จันทน์ 32   
ถ.จันทน์  แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร  
กทม.  10120 
เบอร์โทร 086 8942498 

40 นางสาวปรารถนา มณีสินธุ์ 094-4863566 094486356
6 

Prattana.mae@mahidol.
ac.th 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหา
วิทยามหิดล 

1543/61ถ.อรุณอมรินทร์ เขตบางพลัด 
กทม.10700 
โทร0944863566 

41 นายมงคล เสฎฐานุพงศ์ 0847193411 81222222 mtgho2007@hotmail.co
m 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

42 นางสาวปัทมา วโรดม 0628896555 koi-
pattama 

pattamav151@gmail.co
m 
NorBhodi Travel 

53/151 ม.5 หมู่บ้านกฤษดานคร ซ.
ราชพฤกษ์ 5 ถ.แจ้งวัฒนะ 30 ต.บาง
ตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 



43 นายศานสันต์ รักแต่งาม 0833966357 coffinblack thecoffinblack@gmail.co
m 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

บ้านฟูลเฮ้า อาคาร A1 เลขที่ 235/3 
ม.14 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
73210 

44 นางสาวพิจิตรา ดวงมาตย์พล 
Pichittra Duangmortpol 

061-6954562 061695456
2 

Pichittra281982@gmail.c
om 

5421000035457 

45 นางสาวจันทร์พร จินดาวัฒนชัย 
Chanporn Jindawattanachai 

081-6133434 JaneJindaw
at2 

Janebkk@yahoo.com 3650500195284 

46 นางสาวรุจิรดา แก้วศิริ 
Ms. Ruchirada Kaewsiri 
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่ง
ประเทศไทย 

081-820-4994 nidnaa mayuriruchirada@gmail.c
om 

3101403388435 

47 นายพิทยะ ศรีวัฒนสาร 
Mr. Bidya Sriwattanasarn 
Amazing Asia Tours 

 bidyarcharn sbidya4810@gmail.com 3320900298181 

48 นายชัชวาลย์ ชัยชนะมงคล 
Chatchawan 
Chaichanamongkhon 

 kanomnoo
m 

noomoon.meu@gmail.c
om 

3769900125591 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือผู้มีสิทธิ์อบรม (เพิ่มเติม) 
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนที่มีสมรรถนะ 

เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย  
ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

 

ชื่อหลักสูตร: การออกแบบธุรกิจสุขภาพส าหรับการจัดการท่องเที่ยว  
                (Wellness business designed for tourism) 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ระยะเวลาการฝึกอบรม: 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2565 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เบอร์โทร ID Line Email address บัตรประชาชน 
1 นางสาวพิจิตรา ดวงมาตย์พล 061-6954562 0616954562 Pichittra281982@gmail.com 5421000035457 



Pichittra Duangmortpol 
2 นางสาวจันทร์พร จินดาวัฒนชัย 

Chanporn Jindawattanachai 
081-6133434 JaneJindawat2 Janebkk@yahoo.com 3650500195284 

3 นางสาวรุจิรดา แก้วศิริ 
Ms. Ruchirada Kaewsiri 
สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่ง
ประเทศไทย 

081-820-4994 nidnaa mayuriruchirada@gmail.com 3101403388435 

4 นายพิทยะ ศรีวัฒนสาร 
Mr. Bidya Sriwattanasarn 
Amazing Asia Tours 

 bidyarcharn sbidya4810@gmail.com 3320900298181 

5 นายชัชวาลย์ ชัยชนะมงคล 
Chatchawan 
Chaichanamongkhon 
 

 kanomnoom noomoon.meu@gmail.com 3769900125591 

 


