
                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ช่างศรี 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ถิ่นเวียงทอง 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  อาจารย์ ดวงมณี ยะอัมพันธ์ 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  อาจารย์ ดร.นิศากร บุญเสนา 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  อาจารย์ณัฐธิดา นามบุดดี 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเกล้า จันทราษี 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดาวรรณ หันตุลา 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  อาจารย์ ดร.อะรุณี แสงสุวรรณ 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ วงศ์ตาธรรม 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธนัช แซ่จู 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  อาจารย์ ดร.ศุภโชค สอนศิลพงศ์ 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  อาจารย์ ดร.นฏกร ประมายันต์ 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารีนาถ กลิ่นหอม 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  อาจารย์ ดร.นฤภรณ์ วุฒิพันธ์ 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรา สุยะรา 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  อาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  อาจารย์ ดร.ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธ์รัตน์ สร้อยทองดี 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกาวเดือน ซาธรรม 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนิตา ดวงวิไล 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  อาจารย์เบญจพร เหล่าวงษี 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นามวงศ์ 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  อาจารย์ปิยดา สุดาทิพย์ 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ตุงคะสมิต 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ชุ่มสุคนธ์ 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  อาจารย์ ดร.คุณากร สายลวดค า 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  อาจารย์ ดร.ณัฐพล มีแก้ว 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  รองศาสตราจารย์อรอนงค์ ฤทธิ์ฤาชัย 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริณ ทนันชัยบุตร 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขม เคนโคก 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมพร ทนันชัยบุตร 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  อาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  รองศาสตราจารย์จรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์ 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธชา รุญเจริญ 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจพล บูรณรักษ์ 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ



                                      บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน    คณะศึกษาศาสตร์  งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยพัฒนานักศึกษา โทร.   50417, 104 
ที ่อว 660301.4.3.2/ว 323            วันที่    5   กรกฎาคม    2564 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                    

ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
เรียน  อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ 
 
  ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่  และกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 
08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 
รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting รายละเอียดดังนี้ 
 

(ช่วงเช้า) เวลา 08.30 - 12.00 น. 
กิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 998 2404 7335 
Passcode 999000 

 
 

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 - 16.30 น. 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

Meeting ID 983 8237 5984 
Passcode edukku 

 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

 

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ  กาญจนศร) 
      รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ 

  เอกสารและก าหนดการ

 


