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รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทัว่ไป (บุคคลภายในมหาวิทยาลัย) 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครัง้ที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
วันท่ี 8 – 9 ธันวาคม 2559 

ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ช้ัน 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 

คณะครุศาสตร ์
 
ล ำดับ ชื่อ หมำยเหตุ 

1 อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ  

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น  

3 Dr.Robert William Larsen   

4 อาจารย์มณฑา วิริยางกูร  

5 อาจารย์คันธรส ภาผล  

6 อาจารย์เมษา นวลศรี  

7 อาจารย์อรนุช สมประสิทธิ์  

8 อาจารย์วราพร อัศวโสภณชัย  

9 อาจารย์วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์  

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน  

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ ารูญ พริกบุญจันทร์  

12 ดร.พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี   

13 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชจริยา ใบลี  
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

ล ำดับ ชื่อ หมำยเหตุ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์  

2 อาจารย์ ดร.รัตนา สีด ี  

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภา ไสยสมบัติ  

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกอบเกียรติ อ่ิมศิริ  

5 อาจารย์จันทิมา ศิริ  

6 อาจารย์ศรินธร ไชยรัตน์  

7 อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจ  
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
ล ำดับ ชื่อ หมำยเหตุ 

1 อาจารย์มัทนภรณ์ ใหม่คามิ  

2 อาจารย์ดาวรถา วีระพันธ์  

3 อาจารย์จุรีมาศ ดีอ ามาตย์  

4 รองศาสตราจารย์อรรณพ บุญถนอม  

5 อาจารย์สุจาริณี  สังข์วรรณะ  

6 อาจารย์ใยแพร   ชาตรี  

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าเนยีง  อภิสันติยาคม  

8 อาจารย์ ดร.ณฐกมลวรรณ  ศรีจั่นเพชร  

9 อาจารย์มัทนภรณ์ ใหม่คามิ  

10 อาจารย์ดาวรถา วีระพันธ์  

11 อาจารย์จุรีมาศ ดีอ ามาตย์  

12 รองศาสตราจารย์อรรณพ บุญถนอม  

13 อาจารย์สุจาริณี  สังข์วรรณะ  

14 อาจารย์ใยแพร   ชาตรี  

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าเนยีง  อภิสันติยาคม  

16 อาจารย์ ดร.ณฐกมลวรรณ  ศรีจั่นเพชร  

17 อาจารย์ ดร.ปรินทร   เต็มญารศิลป์  

18 อาจารย์ ดร.ฐพงษ์   ธีระวัฒนานนท์  

19 อาจารย์ ดร.เทวารักษ์  ปานกลาง  

20 อาจารย์ ดร.พชรวรรณ  รัตนทรงธรรม  

21 อาจารย์ณหทัย  โชติกลาง  

22 อาจารย์ณหทัย  โชติกลาง  

23 อาจารย์ ดร.วีระวัฒน ์  อุ่นเสน่หา  

24 อาจารย์ณัฐพงษ์  วัฒนศิริพงษ์  

25 อาจารย์นันทิภา  แก้วลี  

26 นางจันทร์ฉาย  บุญประกอบ ตรีวุฒิ  
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

ล ำดับ ชื่อ หมำยเหตุ 
1 อาจารย์พยุงศักดิ์  ทราบรัมย์  

2 อาจารย์รัชพล  อ่ าสุข  

3 อาจารย์ดวงพร  อุไรวรรณ   

4 อาจารย์ ดร.รัฐชาต ิ ทัศนัย  

5 อาจารย์ฤทัยทิพย์  จันทร์สระแก้ว    

6 อาจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา    

7 อาจารย์บุญอนันต์  บุญสนธิ์   

8 อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ  

9 อาจารย์ปิยะ  สงวนสิน  

10 อาจารย์ ดร.ดุสิตธร  งามยิ่ง   

11 อาจารย์นริศรา  จริยะพันธุ์   

12 อาจารย์ภานุมาศ  ผลพิกุล   

13 อาจารย์วรรณลดา กันต์โฉม  

14 อาจารย์วรนุช สิปิยารักษ์  

15 อาจารย์ ดร.มนัส สายเสมา  

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุเลียบ  ชูเสือหึง   

17 อาจารย์อรุณรัตน์  จินดา   

18 อาจารย์มณเฑียร รุ่งหิรัญ  

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์  

20 อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ  

21 อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร  

22 อาจารย์ปาริชาต ผดุงศิลป์  

23 อาจารย์รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร  

24 อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย     

25 อาจารย์นัฏภรณ์  พูลภักดี   

26 อาจารย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น  

27 อาจารย์ศิวนนท์  นิลพาณิชย์  

28 อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธติิทานต์   
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ล ำดับ ชื่อ หมำยเหตุ 
1 ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร   

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
ล ำดับ ชื่อ หมำยเหตุ 

1 ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช  
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

ล ำดับ ชื่อ หมำยเหตุ 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารยี์  ศรีปูณะ  

2 อาจารย์ ดร.ประภาพร ชุชีลัง   

3 อาจารย์ ดร.ผมหอม  เชิดโกทา   
 
 


