ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อ-สกุล
พระปลัดสมชาย ดาเนิน (ดร.)
ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด
ผศ.นพ.กลวิชย์ ตรองตระกูล
ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์
อ.ดร.กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน
ผศ.ดร.เกศกมล สุขเกษม
ดร.เกศสิรี ปั้นธุระ
นายจรรยา แผนสมบูรณ์
ดร.จาเนียร ชุณหโสภาค
ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวัง
ผศ.ชนันภรณ์ บุญเกิดทรัพย์
ผศ.ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต
ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง
ผศ.ดร.ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร
นางสาวณัฎฐิกา แซ่แต้
นายทศพร พีสะระ
ผศ.ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุข
ดร.ธวัชชัย สหพงษ์
นางสาวธัญญาภรณ์ นาจาปา
นางสาวนพรัตน์ บุญเพียรผล
ดร.บุศรา นิยมเวช
ผศ.ดร.บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
ผศ.ดร.เบญจวรรณ บวรกุลภา
นายประกิต สิงห์ทอง
รศ.ดร.ประไพ จันทราสกุล
ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ
ดร.ปิยวรรณ บุญเพ็ญ
รศ.ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม
รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง
ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม
ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ

รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมโครงกำร “วิทยำกรหลักสูตรกำรพัฒนำนักวิจัย” (Training for the Trainers) (แม่ไก่)
หน่วยงำน
อีเมล์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร.
dn.2519@gmail.com
มหาวิทยาลัยรังสิต
kritsada.m@rsu.ac.th
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
konlawij@live.com
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
naza_cmu@hotmail.com
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
kittisak.un@kmitl.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
keskamol@hotmail.com
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
gesiree@hotmail.com
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
chanyapan@yahoo.com
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
nian_j@yahoo.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
chirawansomwang@gmail.com
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
nid.bks@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
sim356@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
chutimun24@gmail.com
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
thitirussaya@hotmail.com
กระทรวงสาธารณสุข
NATTIKA99@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
dam_peesara@hotmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
tjenwithisuk14@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
thawatchai.s@rmu.ac.th
โรงเรียนหนองบัว
tanyaporn.najampa@gmail.com
มหาวิทยาลัยศิลปากร
furnmba@hotmail.com
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
busara_09@hotmail.com
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
busaya2001@gmail.com
มหาวิทยาลัยสยาม
bbowonkulpa@gmail.com
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ4
vasinee4@gmail.com
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ppjkht@gmail.com
มหาวิทยาลัยรังสิต
piyaporn.c@rsu.ac.th
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
asiatoto@gmail.com
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
porntip.r@msu.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากร
porntipsridang999@gmail.com
มหาวิทยาลัยรังสิต
phat.p@rsu.ac.th
สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
patthirasinsiri2@gmail.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต

ลำดับที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
นายยิ่งศักดิ์ จิตตะโคตร์
ดร.รุ่งทิวา ปุณะตุง
ดร.รุ่งรัตนา เจริญจิตต์
ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
ดร.เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย
ผศ.ดร.วนิดา วาดีเจริญ
รศ.ดร.วรรณวิสาข์ ไชยโย
ผศ.ดร.วันชัย ปานจันทร์
ดร.วิไลวรรณ เทียนประนมกร
ผศ.ดร.วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์
ผศ.วุฒิพงษ์ บุษราคัม
ผศ.ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ
ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว
รศ.ดร.ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ
ดร.ศุภกฤต โสภิกุล
ว่าที่พันตรีสมภพ ห่วงทอง
ดร.สวรรยา สิริภคมงคล
รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ศ.ดร.นอ.สัลยุทธ์ สว่างวรรณ
ผศ.นพ.สาธิต คูระทอง
นายสายัณห์ ต่ายหลี
รศ.ดร.สิงหเดช แตงจวง
ดร.สุกัญญา พยุงสิน
ผศ.ดร.สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ
ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์
ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล
ผศ.สุนทรี สุรัตน์
ดร.สุนันทา กลิ่นถาวร
ดร.สุมาลี สว่าง
ดร.เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร
ดร.อภิชาติ เหล็กดี

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสยาม
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โรงเรียนวัดแป้นทอง (สามวาวิทยา)
วิทยาลัยเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
วิทยาลัยนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยรังสิต
ห้างหุ้นส่วนจากัด สยามมอเตอร์ เซอร์วิส
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โรงเรียนนายเรืออากาศ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาลัยเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อีเมล์
dr.patthira@hotmail.com
jittakoat2016@gmail.com
khuwawa@gmail.com
roongrattana09@gmail.com
rrs101@hotmail.com
netnuanyai@gmail.com
wanida@tni.ac.th
wanwisacmu@gmail.com
chaipanjan@rumail.ac.th
maxnumjutmin@gmail.com
dr.w.siritith@gmail.com
toiloi1971@hotmail.com, toiloi1971@gmail.com
dr.saruda@hotmail.com
sasalak.to@skru.ac.th
sakda.sir@gmail.com
supakrit.sop@mahidol.ac.th
sompob13@hotmail.com
nksawanya2004tamo@gmail.com
zumsa_17@hotmail.com
sulyuth@gmail.com
sathit@nmu.ac.th
sayan_ds@hotmail.com
newton2509@yahoo.com
dr_sukunya@hotmail.com
sukhumvt@kku.ac.th
shula_shula@yahoo.com
sutsans@gmail.com
kaweein@hotmail.com
sununta.kl@rmu.ac.th
sumalee.sa@rsu.ac.th
film.phd5@gmail.com
apichat.la@rmu.ac.th

เครือข่ำย
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต

ลำดับที่
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.อรไท ชั้วเจริญ
ดร.อาภรณ์ อ่นคง
ผศ.ดร.อานาจ ทองขาว
พระปลัดธวัช สนติธมโม (ระตะนิล)
อาจารย์กมลรัตน์ นุ่นคง
ผศ.ดร.กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส
รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
ดร.กอปรกมล ศรีภิรมย์
ผศ.ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช
ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว
ผศ.ดร.ชุติมาจันทรัตน์
ผศ.ดร.ชูลีรัตน์ คงเรือง
ดร.ซันวานี จิใจ
นางสาวณัทธร สุขสีทอง
นางสาวดารุณี บุญวิก
ผศ.ถวิล อินทรโม
ผศ. ธนสัณฑ์ เทพรัตน์
ผศ.ดร.นันทนา ช่วยชูวงศ์
ดร.นิภารัตน์ สายประเสริฐ
ผศ.ดร.บุญรัตน์ แผลงศร
ผศ.บุญฑรี จันทร์กลับ
ดร.ประสิทธิ์ คงทอง
นายปริวัฒน์ ช่างคิด
ผศ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง
ผศ.พงศกร ศยามล
รศ.ดร.พรพันธุ์ เขมคุณาศัย
นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์
รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี
ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์
ดร.ราณี วงศ์คงเดช
ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
ผศ.ดร.เรวดี เพชรศิรสัณห์

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
โรงเรียนบ้านเกาะปราง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาเถรสมาคม
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โรงเรียนบ้านอินทนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัคนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บริษัท รักษ์สยามกรุ๊ป จากัด
วิทยาลัยชุมชนระนอง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงเรียนบ้านสะพานหัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อีเมล์
orathai_c@rumail.ru.ac.th
aporn123@gmail.com
aumnat.to@skru.ac.th
ratanil2555@gmail.com
kamonrat@scphtrang.ac.th
korawin@outlook.com
krisanadej@gmail.com
korparakamon.sr@wu.ac.th
laandesign@gmail.com
jirasak@sru.ac.th
chutima.ja@wu.ac.th
kongruang@wu.ac.th
sunwanee.j@yru.ac.th
n.sukseethong@gmail.com
darunee.intanin@gmail.com
twin_human@hotmail.com
t.tanasun@gmail.com
nantanachu@yahoo.com
Nipharat_p@hotmail.com
bplangsorn@gmail.com
boontareec@gmail.com
nakhoninter@hotmsil.com
changkid.p@gmail.com
piyanee_pet@hotmail.com
bsben2009@hotmail.com
k.khemakhunasai@gmail.com
kob.ptn@hotmail.com
mullica.jn@gmail.com
yuwit133@gmail.com
raneenok@gmail.com
vahachart@gmail.com
prewwade@gmail.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยรังสิต
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ลำดับที่
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์
ผศ.ดร.วราภรณ์ สินถาวร
ผศ.ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ว่าที่ ร.อ.ดร.ศรัณย์ อมาตยกุล
ผศ.สมใจ หนูผึ้ง
อาจารย์สาลี อินทร์เจริญ
ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
ผศ.ดร.สุธน ศรีวโร
ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร
นางสาวอนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์
ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
ผศ.อัญชลี พรมั่นคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ ทองสามสี
ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย
ผศ.กฤติกา ธรรมรัตนกูล
ผศ.ดร.กฤษติญา มูลศรี
ผศ.จุฑามาศ กิติศรี
นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษ

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
วิทยาลัยเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิทยาลัยเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

อีเมล์
voravuth.so@wu.ac.th
kaekwn@hotmail.com
swassana@gmail.com
Sarun@amatyakul.com
somjai.nupueng@gmail.com
salee@scphtrang.ac.th
ssirip@gmail.com
ssuthon@wu.ac.th; suthon_srivaro@yahoo.com
sitmusic@gmail.com
Prambut102@windowslive.com
samonsak@wu.ac.th
anchalee1111@hotmail.com
isara8391@gmail.com
k_aiemchai@hotmail.com
jufkrttika@hotmail.com
Kristiya_ripb@hotmail.com
juthamard_k@hotmail.com
noi6478@gmail.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

114
115

ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก
ดร.ชวลิต ขอดศิริ

dr.yingying.nida@gmail.com

รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

นางสาวชูศรี กาญจนวงศ์
ดร.เชษฐา แก้วพรม
รศ.ตรีเนตร สาระพงษ์
ผศ.ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
รศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
ผศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
นายธนเสฏฐ สุภากาศ
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์
ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์
ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง

มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิทยาลัยการศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

jackcawow@hotmail.com

sch349139@pnst4.net
wlg2552@gmail.com
treeneat.s@ubu.ac.th
thatphong@hotmail.com
thai-roj@hotmail.com
thanawit_joe@hotmail.com
kutop35@gmail.com
dr.tharach@gmail.com
thararat_tacky@hotmail.com
thidawan.un@up.ac.th

รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ลำดับที่
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.นนทพงษ์ พลพวก
ผศ.ดร.นันทิยา อัจจิมารังษี
ดร.นารินี แสงสุข
รศ.ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน
ผศ.ปิยะภร ไพรสนธิ์
ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา
ผศ.พรทิพย์ สารีโส
ผศ.ดร.พรรณฤมล เต็มดี
ดร.พิจิกานต์ ศรีพิมาย
นายมนัส จันทร์พวง
ผศ.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์
ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์
ผศ.วรพชร จันทร์ขันตี
ผศ.ดร.วรรณิดา ถึงแสง
ดร.วัชระ จตุพร
ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
ผศ.ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์
ผศ.ดร.สยาม ราชวัตร
นายสืบตระกูล ตันตลานุกุล
ดร.สุรมน ไทยเกษม
ผศ.ดร.โสภา อานวยรัตน์
ผศ.ดร.องอาจ อินทนิเวศ
ผศ.ร.อ.ดร.อนุชิต วงศาโรจน์
ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์
ผศ.อัยย์ชาร์ สุขเกษม
ผศ.อัศวินี ตันกุริมาน
ผศ.อารีรัตน์ โกสิทธิ์
ดร.ไปรยา ทีปต์ศิริ
ดร.ปิยะรัตน์ จันทรยุคล
ผศ.ดร.กัลยณัฎฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง
ดร.จริยา อินทรรัศมี

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โรงเรียนสอยดาววิทยา
วิทยาลัยชุมชนแพร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาลัยเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

อีเมล์
phonphuak@gmail.com
aggimarangsee@gmail.com
ajnarineeru@gmail.com
parud145@gmail.com
piyaporn.pra@mfu.ac.th
pojjana.cmu@gmail.com
porntip.sar@mfu.ac.th
punnarumol@mfu.ac.th
pichikarn2015@gmail.com
kookmanus@hotmail.co.th
aom2555@yahoo.co.th
rawiwan.cha@mfu.ac.th
dr.worapapha@rmu.ac.th
worapach.cha@mfu.ac.th
wannida@hotmail.com
watbbk@hotmail.com
wiyada_lemtrakul@hotmail.com
penthai_88@windowslive.com
sayam50@hotmail.com
seubtrakul@unc.ac.th
suramon.tk@gmail.com
u_sopa@yahoo.com
inthaniwet@gmail.com
anujitv@nu.ac.th, anujitv@gmail.com
orawan.boo@crru.ac.th
aysha.sukkasem@gmail.com
asawinee.ton@mfu.ac.th
areerat_kosit@hotmail.com
cpiyarat@msn.com
praiya@rsu.ac.th
Kunyanuth.ku@ssru.ac.th
jariyak06@hotmail.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 18 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลำดับที่
158
159
160
161

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
ดร.เจตพงศ์ กิตติพร
นางสาวชณลดา บุษราคัม
รศ.น.สพ.ดร.ชานาญวิทย์ พรมโคตร

หน่วยงำน
อีเมล์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
julamas2012@gmail.com
โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา
the_topx@hotmail.com
กรมการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร promkot@yahoo.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

ผศ.ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์
ผศ.ธนวัฒน์ รังสูงเนิน
อาจารย์ ดร.ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์
ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ผศ.ธีรพงษ์ สังข์ศรี
ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา
ผศ.นวรัตน์ บุญภิละ
นายวาทิศ สอนกอง
นายวิจิตร นารอง
ผศ.นิยม จันทร์นวล
ผศ.ดร.บุษกร สุขแสน
อาจารย์ ดร.ปรมะ แขวงเมือง
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
ผศ.พรทิพย์ รินนาศักดิ์
นางพรทิพย์ วชิรดิลก
ดร.พวงเพชร ทองหมื่นไวย

wanchana_2004@hotmail.com
kruneng.kk@gmail.com
thanapin@rmuti.ac.th
tannachart@gmail.com
evan.s.nrru@gmail.com
nawadon@g.swu.ac.th
navarat.bo@udru.ac.th
watis999@hotmail.com
jaidee2507@gmail.com
niyom.j@ubu.ac.th
bussakorn.su@udru.ac.th
mr_paramaan@pu.ac.th
sphong@udru.ac.th
porntip.r@mail.rmutk.ac.th
porntip.w@niems.go.th
Sudteta@gmail.com

รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

178
179
180
181
182
183
184
185

นางสาวพัชรนันท์ วงค์พนัสสัก
นางพัชราวลัย ศรีรักษา
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชมภูวิเศษ
ผศ.ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ วรฉัตร
ผศ.ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส
อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน
อาจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู
โรงเรียนเสนานิคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

Kass_lfc@yahoo.com
2012sriraksa@gmail.com
patch.chom@gmail.com
pattawan.na@udru.ac.th
Pee3wor@gmail.com
g4737726@hotmail.com
mhee3@hotmail.com
panuwatphd1@yahoo.com

รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ผศ.ดร.เมธี พิกุลทอง

มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

mtpphd@gmail.com

รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลำดับที่
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

ชื่อ-สกุล
ผศ.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์
ดร.วนิดา สิมพล
ผศ.วรวัฒน์ ทิพจ้อย
ผศ.วราพร กรีเทพ
ดร.วราวรรณ จันทรนุวงศ์
ผศ.วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท
ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
อาจารย์ ดร.ศานิตย์ศรีคุณ
ผศ.ศุภชัย ปลายเนตร
ผศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง
ผศ.สุจิตรา ผาระนัด
ผศ.ดร.สุชาดา บุบผา
ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์
ผศ.อนงค์ ภิบาล
ผศ.ดร.อนิวัช แก้วจานงค์
ผศ.ดร.อัจฉรา จินวงษ์
ผศ.ดร.เอกศักดิ์ เฮงสุโข
ผศ.สพ.ญ.ดร.กชกร ดิเรกศิลป์
ดร.กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง
ผศ.ดร.กฤต โง้ธนสุวรรณ
ผศ.ดร.กฤตวรรณ คาสม
ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สานวนเย็น
ผศ.กิตติบดี ใยพูล
ผศ.กิตติยา วงษ์ขันธ์
ผศ.ดร.กิติโรจน์ หวันตาหลา
ผศ.ดร.เกสินี หมื่นไธสง
ผศ.เกียรติ ไชยฟักศรี
ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม
ผศ.ดร.ขวัญฤดี ต้นตระบัณฑิตย์
ดร.จริญญา สายหยุด

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร-แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชานครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อีเมล์
mereerat_s@hotmail.com
sowanida@gmail.com
worawat3180@gmail.com
ooh.wara@gmail.com
warawun233@gmail.com
wetchaninnart@gmail.com
khunweerawit@gmail.com
sanit.sr@up.ac.th
prainetr@npu.ac.th
ka_yanit22@hotmail.com
kitty1-9-7-7@hotmail.com
ea5_suchada@hotmail.com
kensupho_com@yahoo.co.th
anong.p60@outlook.co.th
anthonythai8@hotmail.com
ajinvong@hotmail.com
eka_h4@hotmail.com
kochakrn@kku.ac.th
tang_kamon@hotmail.com
grit_n@hotmail.com
kk273113@gmail.com
kingkarn66@hotmail.com

jarinya@nesdb.go.th

เครือข่ำย
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ผศ.ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

chanubu@gmail.com

รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

kitt_w_2000@yahoo.ie
kitirote@kku.ac.th
Kesinee.m@acc.msu.ac.th
kiatichaifaksr@gmail.com
tai_udru@hotmail.com

ลำดับที่
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.จิระพร ชะโน
ดร.ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง
ผศ.ชัยธัช จันทร์สมุด
ผศ.เชิดชาย บุตดี
ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง
ผศ.น.สพ.ดร.ไชยพัศร์ ธารงยศวิทยากุล
ผศ.ดร.ญาณภัทร สีหะมงคล
ผศ.ดร.ฐิรชญา ชัยเกษม
ผศ.ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์
ผศ.ณัชพล สามารถ
ผศ.ดร.ณัญธิวัฒน์ พลดี
ผศ.ดร.เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี
ผศ.ดร.ธรงวิทย์ ทองเสี่ยน
ดร.นงลักษณ์ ชัยชูมินทร์
ผศ.นิธิศ วังโน
ผศ.ดร.นิภา นาสินพร้อม
ผศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร
ดร.นิสากร วิบูลชัย
ผศ.ดร.บรรทม สุระพร
ผศ.ดร.ปนัดดา โพธินาม
ผศ.ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์
ผศ.ดร.ประเสริฐ เรือนนะการ
ผศ.ดร.ปรียา แก้วนารี
ผศ.ดร.ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
ผศ.ดร.ปิยฉัตร ทองแพง
ผศ. ปิยนันท์ ชมนาวัง
ดร.ผดุงศิษฏ์ ชานาญบริรักษ์
รศ.ดร.พลธรรม ไชยฤทธิ์
ผศ.ดร.พลัง สุริหาร
ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์
ผศ.ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง
ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สานักงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สานักงานศึกษาธิการภาค 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
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ลำดับที่
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.ศศิธร คนทน
รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์
รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
ผศ.ดร.ว่าที่ ร.ต.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง
น.อ.(พ).ดร.สุพตน์ มิตรยอดวงศ์
ผศ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา
ผศ.ดร.อธิปัตย์ บุญเหมาะ
ผศ.ดร.อภิญญา อิงอาจ
ผศ.ดร.อะเคื้อ กุลประสูติดิลก
ผศ.ดร.อุบลวรรณา ภวกานันท์
ผศ.ดร.เอกนฤน บางท่าไม้
ดาบตารวจ ดร.สุรชัย แก้วคูณ
ดร.สมนึก หงษ์ยิ้ม
ดร.กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก
ดร.อาชวิณ ใจแก้ว
ดร.จันทิมา นวะมะวัฒน์
ดร.พรนิภา บัวพิมพ์
ดร.ปุณณัตถ์ ไชยคา
นายบาเหน็จ แสงรัตน์
ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ
ดร.พีรภัฏ รุ่งสัจธรรม
ดร.เนตร์ศิริ เรืองอริยภัค
ดร.สุภา จิรวัฒนานนท์
อาจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร
พท.ว.กรรณิการ์ อาจฤทธิ์
ดร.กริ่งแก้ว สอาดรัตน์
นางกัลยาณี จันธิมา
ดร.กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ
ดร.กุลรัตน์ บริรักษ์วาณิชย์
ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
กระทรวงกลาโหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน บช.น.
โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยนตรพนม
กระทรวงสาธารสุข
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย/ยาสมุนไพร เภสัชกรแผนไทย สมาคมนักวิจัยแห่ง
ประเทศไทย
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จ.พิษณุโลก
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จ.นครราชสีมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ชัยนาท
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น

อีเมล์
sarithorn@pnru.ac.th
s.lawanwisut@hotmail.com
smaksmorn@hotmail.com
satorn.s@nsru.ac.th
sirisawas@gmail.com
mityodwong@yahoo.com
Suwanna6605@gmail.com
atipat.boo@kmutt.ac.th
apinya.i@hotmail.com
AKUAKAEW@GMAIL.COM
ubolwanna@gmail.com
eknarin.b@gmail.com
kawkoon68@hotmail.com
somnuk_hongyim@hotmail.com
ka.narin@hotmail.com
ardchawinjk@gmail.com
juntima@bcnsprnw.ac.th
boanatee.dra.culture@hotmail.com
genioustouch2012@gmail.com
bumnet.s@cmu.ac.th
nualanong_tum@hotmail.com
peerapatroong@hotmail.com
natesiri2505@gmail.com
aungjira@outlook.com
pattaraporn.khuwuthyakorn@gmail.com
dr.kun2012@gmail.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 15 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

kringkaew@gmail.com
kul4080@yahoo.com
tomtam2512@gmail.com
kulrut_bor@hotmail.com
kesthaew@hotmail.com

รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค

ลำดับที่
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374

ชื่อ-สกุล
นายชัยวิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์
ผศ.ชุลีพร สงวนศรี
รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์
ดร.เดชา บัวเทศ
นายแพทย์ทัปปณ สัมปทณรักษ์
ว่าที่ร้อยตรี ทัศนมินทร์ รัชตาธนรัชต์
ดร.ทิวากร เหล่าลือชา
ดร.ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์
นางนันทนา แต้ประเสริฐ
ดร.นารถลดา ขันธิกุล
นายนิยม ไกรปุย
ดร.นิรมล พิมน้าเย็น
ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์
ดร.บุญทนากร พรมภักดี
นางพรธิดา ชื่นบาน
ดร.พรศิริ กองนวล
ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์
ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
ดร.พุทธารัตน์ ทะสา
นางสาวแพรพรรณ ภูริบัญชา
ดร.ภรณ์วรัญธ์ จุนทการบัณฑิต
ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ
นางเยาวราภรณ์ ยืนยงค์
ดร.เยาวเรศ วิสูตรโยธิน
ผศ.ดร.วรินทร บุญยิ่ง
ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย
ดร.วันทนา กลางบุรัมย์
ดร.ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์
นางสาวศิริวรรณ ชุมนุม
ดร.สาราญ สิริภคมงคล
ดร.สุทัศน์ โชตนะพันธ์

หน่วยงำน
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จ.สระบุรี
โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต
ศูนย์วิจัยและพัฒนาความปลอดภัยชายฝั่งเศรษฐกิจอ่าวไทย
และอันดามัน
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร สถาบันวิทยาลัยชุมชน
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จ.สงขลา
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จ.นครราชสีมา
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จ.เชียงใหม่
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จ.นครราชสีมา
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จ.พิษณุโลก
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จ.นครราชสีมา
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลแพร่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บริษัทวิสดอมแลนด์ จากัด
สานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
สนง.เขตการศึกษามหาสารคาม
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จ.อุดรธานี
สานักงานสาธารณสุข จ.พิษณุโลก
บ.พัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม
สานักงานสาธารณสุข จ.อานาจเจริญ
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จ.พิษณุโลก
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จ.อุดรธานี
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จ.อุบลราชธานี
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จ.นครสวรรค์
สถาบันบาราศนราดูร

อีเมล์
wattkla2@gmail.com
noi.chuleeporn@gmail.com
Dr.tavru@hotmail.com
dechaphd089@gmail.com
tappana@gmail.com
tiger_mpa.14@hotmail.co.th

เครือข่ำย
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค

konmaha@gmail.com
thanittha_dit@hotmail.com
nancy.tae@gmail.com
nardlada@gmail.com
nkraipui@yahoo.com
niramon.pimnumyen@gmail.com
bunditddc5@hotmail.com
boontanakorn@gmail.com
dadachuenban@gmail.com
siri6605@gmail.com
phonraphee24@gmail.com
pk_taisu@yahoo.com
putthara99@gmail.com
noi33099@gmail.com
pornvalan@hotmail.com
putthara99@gmail.com
yao_y2008@hotmail.com
yau786@hotmail.com
Varinthorn.b@gmail.com
wsutthisai@hotmail.com
want_kl@yahoo.com
dsimalak@gmail.com
siriwan63@gmail.com
siriphakha@gmail.com
suthut_97@yahoo.com

รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค

ลำดับที่
375
376
377
378
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382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406

ชื่อ-สกุล
นายสุเทพ รักเมือง
ดร.สุภาพร ทุยบึงฉิม
ดร.สุรชาติ โกยดุลย์
ดร.สุรัตน์นารี ธิลาใจ
นางหฤทัย ทบวงษ์ศรี
ดร.อดุลย์ศักดิ์ วิจิตร
นายอภิรัตน์ โสกาปัง
ดร.อมรรัตน์ ชุตินันทกุล
ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา
ดร.กรกฏ ไสยเจริญ
ผศ.ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร
นางกัญญาภรณ์ พิพิธแสงจันทร์
ดร.กัลยา บุญยานุวัตร
นางขนิษฐา วงศ์วัฒนารัตน์
ดร.คเชนทร์ กองพิลา
ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
ดร.จารุวรรณ สัทธิพล
ดร.เจนวิทย์ วงษ์ศานูน
นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์
นายชานาญ บุญมี
นายชูศักดิ์ เอี่ยมใจดี
นางณัฐวรา ดอนดี
นางณัฐสุรีย์ อนุศาสนัน
นายทวีคูณ มาลยาภรณ์
ผศ.ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
ผศ.ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
รศ.ดร.ธัญยลักษณ์ ศรีบุญเรือง
นส.ธิดากุญ แสนอุดม
ผศ.ดร.ธิติมา พลับพลึง
ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์
ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
นางนิติรัตน์ พูลสวัสดิ์

หน่วยงำน
สานักงานสาธารณสุข จ.พังงา
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จ.นครศรีธรรมราช
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จ.เชียงใหม่
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จ.นครราชสีมา
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๑ จ.นครศรีธรรมราช
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
กรมวิชาการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งประเทศไทย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งประเทศไทย
กรมปศุสัตว์
TOT กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรมวิชาการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรมควบคุมโรค

อีเมล์
RUKMONG@hotmail.com
thsupaporn@gmail.com
thpngsk@gmail.com
suratnaree.thi@crru.ac.th
haruethait@yahoo.com
adulsakw@gmail.com
apirat19@gmail.com
yaiamorn@yahoo.com
kanit@dss.go.th
pkrieng.note8@gmail.com
kogtog@hotmail.com
kunyapithsan@gmail.com
kalayabo@gmail.com
kwongwath@yahoo.com
kruaeok53@fangwit.ac.th
kasalong.r@gmail.com
jaruwan_s@tistr.or.th
wjanewit@yahoo.com
chalermchai@tistr.or.th
lsph_phs@dld.go.th
chusaki@tot.co.th
natavara.don@gmail.com
anusasanun@gmail.com
ajarnthanathnuth@gmail.com
kingkapsy_@hotmail.com
tsriboonreung@yahoo.com
thidakuns@hotmail.com
offthitima@hotmail.com
teera_det@hotmail.co.th
q-powernoise@hotmail.com
npoonsawad@yahoo.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 14 กรมควบคุมโรค
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลำดับที่
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.นิศานาถ มั่งศิริ
ดร.บัณฑิต ชุนสิทธิ์
ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
นายบุญทุ่ม ชนะพันธ์
ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง
ผศ.ดร.ปารินดา สุขสบาย
นายปิติภาคย์ ปิ่นรอด
ผศ.ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย
ผศ.ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส
ผศ.ดร.เพชรา บุดสีทา
รศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข์
ผศ.พญ.ดร.ภาวิณี ปางทิพย์อาไพ
ดร.ภูมิ พระรักษา
ผศ.ดร.มนวิภา วงรุจิระ
ผศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง
ผศ.ดร.รติวัลย์ วัฒนาสิน
นางรัตนา ซุกซอน
ผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา
รศ.ดร.วรางคณา จันทร์คง
นส.วัชรา ไชยสาร
ดร.วัฒนี วัฒนวิกย์กิจ
ผศ.ดร.วัทนา อมตาริยกุล
ดร.วิจักษณา หุตานนท์
นายวิรัช ประวันเตา
ผศ.ศุภมาตร อิสสระพันธุ์
รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
นส.สรรทยา อินทจินดา
รศ.ดร.สรวงพร กุศลส่ง
ผศ.ดร.สรายุทธ ยหะกร
ผศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์
นายสาราญ วังนุราช

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาลัยเทคนิคลาพูน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยมหิดล
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรมปศุสัตว์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กระทรวงศึกษาธิการ

อีเมล์
nisanat_man@yahoo.com
bunditchunsit11@gmail.com
bwddstou@gmail.com
poontip.sir@stou.ac.th
boontoom.c@eget.co.th
br_17happy@hotmail.com
parin_bung@yahoo.com
funnyfm@gmail.com
premruetairat@yahoo.com
pitak.sri@stou.ac.th
dr.aung1962@outlook.co.th
p_kessung@yahoo.co.th
pawinee141@gmail.com
phoompraraksa@gmail.com
monwipaw@hotmail.com
chansawangr@gmail.com
rwatanasin@yahoo.com
ratana_sukson@hotmail.co.th
wsilpacha@gmail.com
warangstou@gmail.com
watlek@hotmail.com
mamwattanee@gmail.com
wantana.am@gmail.com
vhutanon@yahoo.com
virat2225@gmail.com
supamart2504@gmail.com
pusomjai@gmail.com
santaya_i@yahoo.co.th
hometoy@hotmail.com
si_14ma@hotmail.com
sant_santa@yahoo.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ลำดับที่
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470

ชื่อ-สกุล
ดร.สุขเกษม พาพินิจ
ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต
รศ.สุณี ภู่สีม่วง
รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร
ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
ดร.สุรางค์ศรี วาเพชร
นส.แหวนไพลิน เย็นสุข
ดร.อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์
นาวาอากาศเอกอัชฌา แย้มเกษร
ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์
รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา
ดร.อารดา มาสรี
ผศ.ดร.อารี ชีวเกษมสุข
ผศ.ดร.อาภาศรี พ่อค้า
ผศ.ดร.อุเทน ทองทิพย์
ดร.องอาจ โกมลมรรค
พระมหาจิตนเรศ วุฑฺฒิมฺโม ศรีปะโค
พระมหากฤษฎา แซ่หลี
พระระพิน ด้วงลอย (พุทธิสาโร)
พระมหาสุนันท์ รุจิเวทย์
ผศ ดร.กรภัสสร อินทรบารุง
ดร.กฤษณ์ ขุนลึก
ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
ดร.ไกรษร ประดับเพชร
ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร
ดร.จุฑาศิริ ยอดวิเศษ
รศ. ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน
ผศ.ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
ดร.ฐิติมา เวชพงศ์
ผศ.ณัฐ จันท์ครบ
ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล
ดร.ตวงเพชร สมศรี

หน่วยงำน
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมทางหลวง
กองทัพอากาศ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
กรมวิชาการเกษตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจุฬาลวกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อีเมล์
tu_phaphi@hotmail.com
sujinna@gmail.com
staspsun@yahoo.com
s_thee49@yahoo.com
dudydui@hotmail.com
research20doae@gmail.com
yensuk1964@gmail.com
sawangsuriya@gmail.com
atcha@hotmail.com
anchana@tistr.or.th
arpaporn.pow@mahidol.ac.th
smasari@hotmail.com
areecheeva@gmail.com
jid_ampasri@hotmail.com
tane_geog@hotmail.com
pongart@hotmail.com
naretes99@hotmail.com
maha_krisada@hotmail.com
raphind@yahoo.com
sunant5@hotmail.com
panjack@yahoo.com
Kris_khunluek@hotmail.com
ch_society@hotmail.com
pipatpetch@hotmail.com
naturepaw@gmail.com
chutasiri27@gmail.com
churairat-rmutt@hotmail.com
sithchon@hotmail.com
vtitima@yahoo.com
natthj@sau.ac.th
kimmba19@yahoo.com
mameaw43@hotmail.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลำดับที่
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502

ชื่อ-สกุล
ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี
ผศ.ดร.นงเยาว์ อุทุมพร
ดร. นันทวัฒน์ ภัทรกรนันท์
ดร.บรรยวัสถ์ ฝางคา
รศ.พ.ต.อ.ปพัฒน์ วสุธวัช
ผศ.ดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์
รศ.ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
ดร.พัศรเบศวร์ แย้มทองคา
ว่าที่ร้อยตรี ดร.พิพัฒน์ ประดับเพชร
นายพิรุณ เรื่องไพศาล
ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
ดร.เพิ่มพูล ร่มศรี
ผศ.ดร.มนตรี สังข์ทอง
ดร.รสริน เจิมไธสง
ผศ.ดร.รัชนี มุขแจ้ง
ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
นส.ลฎาภา นาคคูบัว
ดร.วรรณิกา ชาญพิชญาพรวัฒน์
นส.วัลภา ดวงชาทม
ผศ.วิวัฒน์ ถาวรวัฒนยงค์
นางศิรดา พิริยะชัยรกุล
รศ. ดร.ศิริณา จิตต์จรัส
ดร.ศิริพร ศรีจันทะ
ดร.สงวน อินทร์รักษ์
รศ.ดร. สมชัย ศรีนอก
ดร.สมยศ ชิณโคตร
ผศ.สิงห์ สิงห์ขจร
ดร.สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์
นส.สุธิดา อ่อนสองชั้น
ดร.สุธินันท์ ภัคดีวุฒิ
นางสุนันทา รักพงษ์
ผศ.สุพรรัตน์ วงษ์ศรี

หน่วยงำน
กระทรวง ศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กระทรวง ศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรมปศุสัตว์
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อีเมล์
Armmo_2006@hotmail.com
unongya@hotmail.com
thong_nantawat@hotmail.com
Banyawat_mcu@hotmail.com
mink2642@gmail.com
fagipmp@ku.ac.th
pajaree_pol@yahoo.com
noom141456@gmail.com
pipatpetch@hotmail.com
piroom2002@hotmail.com
pisut11@gmail.com
permpoon.roiet1@gmail.com
sonktong@yahoo.com
oon_ros@yahoo.com
ratchaneem@uu.ac.th
rattanaphol.m@rmutp.ac.th
ladapa2013@gmail.com
krujeje@gmail.com
yumijung_jee@hotmail.com
ajwiwat@gmail.com
sirada2511@gmail.com
sirina_c@hotmail.com
sutteeruk_999@hotmail.com
san_inrak@hotmail.com
kuru.2007@hotmail.com
stjoseph_somyot@hotmail.com
singhbsru@gmail.com
csitthipan@yaahoo.com
osutida@hotmail.com
sutinana.pukd2516@gmail.com
surakpong@gmail.com
vsupornrat@gmail.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลำดับที่
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533

ชื่อ-สกุล
นายสุวัฒสัน รักขันโท
ดร.องอาจ โกมลมรรค
ดร.อธิคุณ สินธนาปัญญา
ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
ดร.อภิษฎาข์ ศรีครือคง
นส.อรุณี รัตนวิจิตร
ผศ.ดร.อานนท์ เมธีวรฉัตร

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
กทมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
นครสวรรค์
ดร.สุวรรณี จริยะพร
วิทยาลัยทองสุข กระทรวงศึกษาธิการ
พระครูปริยัติธรรมวงศ์, ดร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์, ดร. สุขเหลือง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม, ดร. ศรีทา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูสังวรสุตกิจ, ผศ.ดร. อุปสอด
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูสุนทรสังฆพินิต, ดร. ปาเมืองมูล
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ดร. ตอทองหลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระชยานันทมุนี,ดร. ณ น่าน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระใบฎีกาสุพจน์ เกษนคร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาสมบูรณ์ พรรณนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระราชวชิรเมธี, ดร. ภูมิเมือง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร. ประธาตุ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.เกษม แสงนนท์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.ขันทอง วัฒนประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.จักรพันธ์ กิตตินรรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.ตติยา เทพพิทักษ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.พ.ต.อ.ทัชชกร แสงทองดี
สานักงานตารวจแห่งชาติ
อ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.ธีรภัค ไชยชนะ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อีเมล์
noonssrt@gmail.com
pongart@hotmail.com
max_2811@hotmail.cojm
anu.j@psru.ac.th
poreapisada56@gmail.com
arunee.rut@hotmail.com
anond7949@gmail.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร

pabsuwannee@gmail.com
suphon_mcukk@hotmail.com
kietsn@hotmail.com
phdbsn11@gmail.com
mcu_lp@yahoo>com

รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

chiewtt@gmail.com
siranan_1@hotmail.com
phannasam@yahoo.com
weera.rjvmt@gmail.com
saritp2501@gmail.com
xmen2020@hotmail.com
konits@gmail.com
komkrit_8@hotmail.com
dr.jackky@hotmail.com
wee_mcu@hotmail.com
kratai_sa@hotmail.com
tatiyath@nu.ac.th
ajanterm58@gmail.com
korm2945@gmail.com
dr.that@hotmail.com
dr.that@hotmail.com
ttchaichana@hotmail.com

ลำดับที่
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565

ชื่อ-สกุล
ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย
ดร.บุษกร วัฒนบุตร
ดร.บูรกรณ์ บริบูรณ์
อ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์
ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร
ดร.ปัญญา คล้ายเดช
ดร.พรเศรษฐี วุฒิปัญญาอิสกุล
ดร.พิชิต ปุริมาตร
ดร.พิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์
ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ
ผศ.ดร.พิสมัย หอมจาปา
ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
อ.ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม
ดร.ฤทธิชัย แกมนาค
ผศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง
ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์
รศ.ดร.วันชัย พลเมืองดี
ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน
รศ.ดร.ศรชัย ท้าวมิตร
ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
ผศ.ศุภกิจ ยิ้มสรวล
สิบเอก ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์
นางสาวสหัทยา วิเศษ
ผศ.ดร.สิน งามประโคน
รศ.สิริกร กาญจนสุนทร
ผศ.ดร.สิริวัฒน์ ศรีเครือดง
รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสิก
รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์
ผศ.ดร.สุวิน ทองปั้น
รศ.ดร.โสวิทย์ บารุงภักดิ์
ผศ.อภิรมย์ สีดาคา
ดร.อรชร ไกรจักร์

หน่วยงำน
สานักงานตารวจแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
สมาคมแม่น้าเพื่อชีวิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บ. เอส.เบดิคอลเอ็นเตอร์ไพรส์

อีเมล์
naiyana2929@hotmail.com
aiey2516@yahoo.com
boorakorn@gmail.com
bsuksatit@gmail.com
supasorn2508@gmail.com
p_anya74@hotmail.com
phonsetthi@hotmail.com
pichitpuri๒@hotmail.com
master_tom22@yahoo.com
pissmaih@hotmail.com
phatraphol1@hotmail.com
tonglucky@hotmail.com
doctorthan@gmail.com
woravit.n9@gmail.com
chaibaibou@hotmail.com

supakity@nu.ac.th
sadtawat.p@gmail.com
kungwises@hotmail.com
sin.ngam250@hotmail.co.th
fsocptk@ku.ac.th
siriwat@mcu.ac.th
puzinnian@hotmail.com
suwin_th@hotmail.com
sowit_b@hotmail.com
aphirom2507@gmail.com
pu_2556@yahoo.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับที่
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596

ชื่อ-สกุล
ดร.อัครเดช พรหมกัลป์
ดร.อรุณี สาเภาทอง
ผศ.ดร จุฑามาศ สุคนธา
อาจารย์ ดร. กิตติพงษ์ ศิริโชติ
รศ.ดร. อรจารีย์ณ ตะกั่วทุ่ง
อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล
ผศ.ดร. วัฒนา ชยธวัช
ผศ. สุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ
ผศ.ดร. วีรยา ภัทรอาชาชัย
ผศ.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง
รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง
อาจารย์ ดร. ระเบียบ สิทธิชัย
ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์
อาจารย์คานึง ทองเกตุ
ผศ.วชิรา รินทร์ศรี
ผศ.ดร ขนิญฐา ชัยรัตนาวรรณ
ผศ.ดร.ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล
ผศ.ภัทราพร ภัทรนาวิก
ผศ.ดร ประยูร สุยะใจ
ผศ.เกศรา สุพยนต์
ผศ.ดร. สฤษดิ์ สืบศิริพงศ์
อาจารย์ ดร.สุพัตรา วัฒนเสน
แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
รศ.ดร. อนุรักษ์ ปีติรักษ์สกุล
อาจารย์ ดร. สุทิน ชนะบุญ
ผศ.ดร. ภคพนธ์ ศาลาทอง
อาจารย์ ดร. เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์
ผศ.วันฤดี สุขสงวน
พระครูปฐมวรวัฒน์ เอกพันธุ์
อาจารย์ ดร. ธีรยุทธ์อุดมพร
ผศ.ดร.ริพัสย์ อารีกุล

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยศรีประทุม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สถาบันรัชภาคธ์
มหาวิทยาลัยรังสิต
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชฐานี
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดน่าน เขต
2
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีประทุม
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โรงพยาบาลสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรังสิต
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
สถาบันพระบรมราชชนก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันพระบรมราชชนก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยวงษ์เชาว์ลิตกุล
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อีเมล์
akkaratv@hotmail.com
arsump@rpu.ac.th
juthamass.su@sou.ac.th
kittipongsrc@au.edu
nonjaree@chula.ac.th
Dr.Pradit@hotmail.com
vadhana.J@hotmail.com
S.suchavdee@gmail.com
veerya.P@msn.ac.th
onmung@gmail.com
jinawatara@hotmail.com
rabiab.sit@gmail.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

natsupae@yahoo.com
tragulncr@gmail.com
happy-cartoon@hotmail.com
kanidta.ch.@hotmail.com
tippapommah@pim.ac.th
ppattaranawik@gmail.com
prayun45@gmail.com
kessara.s@rsu.ac,th
saritsu2oo3@yahoo.com
osupatra@yahoo.com
kritsanachom@hotmail.com
arp@kmutnb.ac.th
sutinchanabun@gmail.com
salawin14@hotmail.com
iamlas@hotmail.com
wanrndee.s@rsu.ac.th

รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

teerayuth_udo@va.ac.th
kavaripa@kmitl.ac.th

ลำดับที่
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร. พิทักษ์ อยู่มี
ผศ.ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชัย
ผศ.พ.ต.ท.ดร. ดิฐภัทรบวรชัย
ดร.ถาวร ทิศทองคา
ดร.เฉลิมพร ทองพูน
ผศ.ดร. พรลภัส สุวรรณรัตน์
ผศ.ดร.นฤมล สิงห์แดง
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
อาจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ พาจันทร์
ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรี
ผศ.ดร.สิริบุปผา อุทารธาดา
ผศ. พ.ต.อ. ดร.มีชัย สีเจริญ
รศ.ดร กีรติ ชยะกุลคีรี
อาจารย์ ดร. อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธิ์
ผศ.ดร. อุบล ซึ่งสาราญ
ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฎิทัศน์
พระมหาเผื่อน เฉลิมจาน เฉลิมจาน
พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี
ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข
รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ
อาจารย์ ดร. สุภาพร บางใบ
อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เกษมศรี
รศ.ดร.พัชรินทร์ วรธนากุล
อาจารย์ ดร.ญาณกร โท้ประยูร
อาจารย์ ดร. พนินท์ เครือไทย
ผศ.พร้อมภัค บึงบัว
ผศ.ดร. สันทณีย์ ปัญจอานนท์
พระ ดร.สรวิชญ์ อภิปญโญ ดวงชัย
พระมหาเสรีชน พันธ์ประโคน
รศ.ดร. พะนอเนืองสุทัศ ณ อยุทธยา
อาจารย์ ดร. กาญน์คุ้มทรัพย์
ผศ.ดร. สุนันทาสดสี

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
มหาวิทยาลัยศรีประทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
สถาบันพระบรมราชชนก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
มหาวิทยาลัยศรีประทุม
สถาบันพระบรมราชชนก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีประทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันรัชภาคธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตราดิตถ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อีเมล์
pitakyoume@hotmail.com
wirin.kit@mahidol.ac.th
peace2557@outlook.co.th
thavorn.th@spu.ac.th
cthongpoon@osru.ac.th
pornlapas.s.@mbs.msu.ac.th
naruemol@g.sut.ac.th
sirirat.d@msn.ac.th
tphajan@gmail.com
wittaya.kae@mahidd.ar.th
siribuppa11@gmail.com
meechai4832@hotmail.com
keerati.ch@spu.ac.th
keet@hotmail.com
ubol_c@yahoo.com
prajuk1@gmail.com
phuen_kitti@hotmail.com
bnlertt@yahoo.com
sattha10120@hotmail.com
preecha.ko@spu.ac.th
tomying_ku52@hotmail.com
wut_ap@hotmail.com
patcharin_wr@yahoo.com
aunnyk197@yahoo.com
nan_phanin@hotmail.com
prompakk@hotmail.com
santhanee.pnu@kmutt.ac.th
drsoravit@hotmail.com
chon_naris@hotmail.com
panor_sudas@bangkokmail.com
topkan13@hotmail.com
sunanthas@kmutnb.ac.th

เครือข่ำย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

ลำดับที่
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

ชื่อ-สกุล
หน่วยงำน
รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ณัฎฐพัชร มณีโรจน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.สิริมนต์ นฤมลสิริ
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
พ.ต.ท. หญิง ดร.กรรณิกา กุกุดเรือ
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
อาจารย์ ดร. อัญขนา สุขสมจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ผศ.ภัทราวดี ศิริวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาจารย์ ดร. นัทธ์หทัย เถาตระกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา รักษวิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ดร.เกศราพรรณพันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม
มหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตรปะโคทัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภาพงษ์จันตา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ศิขิรัมย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.ณัฐวุฒิ จารุวสุพันธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมภูรัตน์
มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต
มหาวิทยาลัยพายัพ
รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ชัย พัฒนพงศา มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.นันทิมา นาคาพงศ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอรโฉมศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา สิทธิการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รองศาสตราจารย์บุษบา อารีย์
มหาวิทยาลัยพายัพ
อาจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ตันติประภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล์
fhumspv@ku.ac.th
manirochana@gmail.com
sirimonnar@gmail.com
ohkanka@gmail.com
anchana_nan@hotmail.com
pal012@windowslive.com
t.nuthathai@gmail.com
kor.wan20@hotmail.com
karuna.r@cmu.ac.th
pattamasirithunya@yahoo.com
inchgun@hotmail.com
bunthi_ta@hotmail.com
ktachom@gmail.com
Jinawatara@hotmail.com
jiratawan@gmail.com, pongjanta@rmutl.ac.th
sikhiram@hotmail.com
nawit@hotmail.com
lancelot_eaw@hotmail.com
m_pompam@yahoo.com
thanakorn.ch@up.ac.th
thaneek32@hotmail.com
theerapong@mfu.ac.th
nongnapas1@hotmail.com
narinchai@yahoo.com
nuntanee.s@cmu.ac.th
nanabo@hotmail.com
niornchomsri@gmail.com
banjarata@yahoo.com
bussaba@mfu.ac.th
baree_a@hotmail.com
Khun_Jedrin@hotmail.com
tantipat@gmail.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 10 สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับที่
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691

ชื่อ-สกุล
หน่วยงำน
นายภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ทองท้วม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.โยธิน บุญเฉลย
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มมหาวิ
ณี ทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์รุ่งทิพย์ กล้าหาญ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่

อีเมล์
Anupan20@hotmail.com
yuttana.t@cmu.ac.th
yotin_b@yahoo.com
rawiwan@hotmail.com
maikhlahan@yahoo.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ อินทจักร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ดวงแสง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี จาปามูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร
มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์วีระพันธ์ จันทร์หอม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ยืนศักดิ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ดร.สิริรัฐ สุกันธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา เมฆพัฒน์
มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
นายสุภาพ คาวาง
เทศบาลตาบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสรฐสุดา ปรีชานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์ อรชร มณีสงฆ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา โปราณานนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร. กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกื้ออนันต์ เตชะโต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกสินทร์ พัฒนมณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาสุขจันทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

jumcmu@yahoo.com
wanicha@cmu.ac.th
bwannawee@gmail.com
varaphorn@gmail.com
watcharee.j@cmu.ac.th
wattanavadee.s@cmu.ac.th
wassanai@eng.ac.th
veera_2512@yahoo.com
weerapan.c@cmu.ac.th
vayupak74@hotmail.com
sirichom12@gmail.com
sirirat88@gmail.com
suebsaksanyakiatikun@gmail.com
suchada_sm@outlook.com
supap2425a@gmail.com
setasuda@hotmail.com
omansong@yahoo.com
akarapong_un@hotmail.com
asarobol@yahoo.com
asawineew_w@yahoo.com
assadapo@hotmail.com
tkorakod@hotmail.com
krittayakan@hotmail.com
uhugua@hotmail.com
kosin65@hotmail.com
jariya1112@yahoo.co.th

รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลำดับที่
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723

ชื่อ-สกุล
หน่วยงำน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จอมภพ แววศักดิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑารัตน์ สถิรปัญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลทิศา สุขเกษม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ณิชาภัทร บุญรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
นายทรงธรรม ธีระกุล
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงพล พรหมสาขา ณ นคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสากร กล้าณรงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองศาสตราจารย์ ดร. บรรจง วิทยวีรศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญส่ง ไกรศรพรสรร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียา แก้วพิมล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาติ มณีมัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
อาจารย์ ดร. ฤทัยชนนี สิทธิชัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ดร. วรางคณา จุติดารงค์พันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร. วัชรีสีห์ ชานาญธุระกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ธรรมสัจการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระชัย แสงฉาย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ พรหมเพรา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพร บุญมาก
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนันทา ยังวนิชเศรษฐมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ ดร. สุวรรณี พรหมศิริ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
นาง โสภิน วัฒนเมธาวี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร. อัคคกร ไชยพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
อาจารย์ ดร. อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
รองศาสตราจารย์อัปสร อีซอ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาฟีฟี ลาเต๊ะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุมาพร มุณีแนม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา อ้นทอง
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อีเมล์
jompob@tsu.ac.th
chutaratster@gmai.com
chontisa.s@gmail.com
schumchit@gmail.com
tubskru@hotmail.com
t_songtham@hotmail.com
thongphon.p@gmail.com
jklanarong@gmail.com
banjong.v@gmail.com
boonsong.k@psu.ac.th
preeya.k@psu.ac.th
parichart.m@psu.ac.th
rung7see@hotmail.com
ruthsittichai@googlemail.com
wjenvipsu@gmail.com
vatcharee.s@psu.ac.th
dh_wanchai@yahoo.com
weerachai.sang@yahoo.com
srisupon.c@psu.ac.th
suppawan_pro@nstru.ac.th
neng_uow@hotmail.com
sununta.y@psu.ac.th
surapong.c@psu.ac.th
swnn_p@yahoo.com
sopin_jern@hotmail.com
akkakorn1965@windowslive.com
ach.wong@hotmail.com
apsornyru@gmail.com
afifi_lateh@yahoo.com
umaporn.m@psu.ac.th
usaonthong@hotmail.com
charlie_sru@hotmail.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755

ชื่อ-สกุล
ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ
ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล
นางสาวเกศแก้ว ประดิษฐ์
ผศ.ดร.เกศริน มนูญผล
ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบารุง
ผศ.ดร.จิตเกษม หลาสะอาด
ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน
ผศ.ฉัตรชัย สังข์ผุด
ดร.ดวงตา อินทรนาค
ดร.ธนายุ ภู่วิทยาธร
ผศ.ดร.ธีรนันท์ วรรณศิริ
ผศ.นิตยารัตน์ คงนาลึก
ผศ.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์
นางเบญจวรรณ ถนอมชยธวัช
ดร.ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว
นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ
ผศ.ดร.พรรณอร อุชุภาพ
ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
นางสาวพัชนี ตูเล๊ะ
ผศ.ไพโรจน์ เสนา
ผศ.ดร.มลิวัลย์ สมศักดิ์
ดร.มาริสา สุวรรณราช
ดร.รัถยานภิศ พละศึก
ผศ.ดร.ราตรี นันทสุคนธ์
ดร.รุ่งนภา จันทรา
ผศ.ดร.วรรณะ บรรจง
รศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์
ดร.วาสนา จาตุรัตน์
ผศ.สมทรง นุ่มนวล
ผศ.ดร.สมศักดิ์ ชอบตรง
ดร.สิญาธร ขุนอ่อน
รศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง

หน่วยงำน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยตาปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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รุ่นที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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ชื่อ-สกุล
ผศ.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว
ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์
ดร.สุดารัตน์ หวลมุกดา
ผศ.สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
ดร.สุรชัย รัตนสุข
ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์
ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน
ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์
ผศ.อังคนา ธรรมสัจการ
ดร.อัจริยา วัชราวิวัฒน์
ผศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์
ดร.อานวย เถาตระกูล
ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน
ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ
รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน
ผศ.กาญจนา คุมา
ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน
ผศ.ดร.กิจจา โตไพบูลย์
ผศ.ดร.เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์
ว่าที่ ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร
ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์
รศ.จาเนียร บุญมาก
ผศ.ดร.ชูศรี สุวรรณ
ผศ.ดร.ไชยยง รุจจนเวท
ผศ.ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
ผศ.ดร.ณิชารีย์ ใจคาวัง
ผศ.ทศพร มูลรัตน์
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์
ดร.ธีรารัตน์ บุญกุณะ
รศ.นงนุช กันธะชัย
ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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สมาคมนักวิจัย
สมาคมนักวิจัย
สมาคมนักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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ชื่อ-สกุล
ผศ.นฤมล กูลศิริศรีตระกูล
ผศ.ดร.นันทินา ดารงวัฒนกูล
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์
ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข
ผศ.ประหยัด ช่วยงาน
ผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์
ผศ.พรสวรรค์ มณีทอง
รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล
ดร.พัฒนา นาคทอง
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ดร.เพ็ญพิชชา วนจันทรรักษ์
ผศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
ผศ.ดร.ไพเราะ อังศุสุกนฤมล
ผศ.ดร.ไพโรจน์ จันทร์แก้ว
ผศ.ดร.รุ่งฤดี วงศ์ชุม
ผศ.ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล
นายวันชัย แก้วนาคแนว
ผศ.ดร.วันไชย คาเสน
ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง
รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
นางสุมิตรา วิชา
ผศ.ดร.สาราญ ท้าวเงิน
ผศ.ดร.สุชญา วรามิตร
ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน
ผศ.ดร.แสงระวี ปัญญา
ผศ.โสภณ บุญล้า
ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
ผศ.อาภาภรณ์ วรรณา
ผศ.ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา
ดร.เอกรัตน์ ปิ่นประภาพันธ์
ผศ.เอนก ชิตเกษร

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลาปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลาปาง
มหาวิทยาลัยพายัพ
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เครือข่ำย
รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
รุ่นที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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MR.RONALD BRYAN STEFAN
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกศล จิตวิรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย คูเจริญไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมพล สุวรรณกูฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ดร.จานงค์ ตรีนุมิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีพร กาญจนการุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราวรรณ ญาณะนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แตงอ่อน พรหมมิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย กีรติรัตนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร จันทรนาชู มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ นภัทร วัจนเทพินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จันทวงศ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร.บุบผา เมฆศรีทองคา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี สวัสดิสรรพ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรียาพร ทองผุด
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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หน่วยงำน
ดร.ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ธีระวิทยเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา จาปาเหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา ทรงศิริ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ยุพิน เลิศบุรุษ
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ เดื่อมขันมณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล ไกรเพ็ชร์ เอวานส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรลักษณ์ กรรณวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วสุ สันติมิตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุธิดา นุริตมนต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา แก้วเกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนิมิตร พุกงาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์สิริกร เลิศลัคธนาธาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ จรัสโรจนกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล พิชญไพบูลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันตกุล อินทรผดุง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์อัครเดช มณีภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาทร สกุลวรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพรมหาวิทยาลัยศิลปากร
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รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915

ชื่อ-สกุล
หน่วยงำน
ดร.กนก พานทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.กุณฑล งาเจือ
วิทยาลัยชุมชนตราด
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุสลวัฒน์คงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.จักรี ไชยพินิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายจาตุพักตร์ พากเพียร
โรงเรียนนครศรีลาดวนวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชงโค แซ่ตั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาวาตรี หญิง ชลธิชา โอสถประสพ
กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ
นายชัยโรจน์ หนูขาว
โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม
นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บวรเกียรติกุล มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารงค์ เบญจคีรี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ดร.เดชา วรรณพาหุล
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข มหาวิทยาลัยบูรพา
นางทัศนีย์ เชื่อมทอง
โรงพยาบาลชลบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร ภัทรพุทธ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางนิตยา พรรณภักดี
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม
มหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภัสสร คาสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.ประวิทย์ ทองไชย
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ปรัชญา แก้วแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ปราณี หนูขาว
โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
ดร.ปริญญา เรืองทิพย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ปิยะทิพย์ ตินวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัยจูลเมตต์
มหาวิทยาลัยบูรพา

อีเมล์
kanok@buu.ac.th
ngajua55@gmail.com
kunwadee85@hotmail.com
kkpradit@buu.ac.th
kraingsak_k@yahoo.com
chcpn@hotmail.com
jatupakp@yahoo.com
chongko_s@yahoo.com
chompunuch@yahoo.com
thicha191@hotmail.com
chairotenhoo@yahoo.co.th
channarong_big@hotmail.com
danai@buu.ac.th
daungpornpupaka@gmail.com
benjakeeree@gmail.com
bigdacha2000@hotmail.com
yingrata@yahoo.com
tchoumthong@gmail.com
teera@buu.ac.th
naruepon@buu.ac.th
nantapor@buu.ac.th
Nit.ppd@hotmail.com
booncher@buu.ac.th
praprut_5@hotmail.com
praphatsorn.cu@gmail.com
prawit_ton@hotmail.com
pkkinformation@gmail.com
pranee.nookhao@gmail.com
tongparinya@windowslive.com
piyatip10@hotmail.com
pongsate@hotmail.com
pornchai@buu.ac.th

เครือข่ำย
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา

ลำดับที่
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947

ชื่อ-สกุล
หน่วยงำน
ดร.พัชนี ทองแก้ว
โรงเรียนวัดบ้านเก่า
ดร.พิชญสินี อริยธนะกตวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางพิภัทรา สิมะโรจนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ภัทรภร ชัยประเสริฐ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ภัทราวดี มากมี
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายรชฏ จันทร์น้อย
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ลัดดา เหลืองรัตนมาศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
นางวชิรา แสนโกศิก
โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
ดร.วนัสรา เชาวน์นิยม
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรากร พาหะนิชย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นายวิสุทธิ์ กล้าหาญ
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ดร.สกฤติ อิสริยานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร
มหาวิทยาลัยบูรพา
นายสมพร ไตยวงศ์
สพป.ชลบุรี เขต 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางสายสุนีย์ ไชยวงษ์
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
รองศาสตราจารย์ สุชาติ ชัยวรกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา พรหมสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สุวรรณละออง มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวสุวารินทร์ ถิ่นทวี
โรงเรียนวัดทรงธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุเทพ ภาสุระ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา เขียวรักษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
นางอัมพร สุคนเขตร์
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ไชยสุริยา มหาวิทยาลัยบูรพา
พันโท เอกพงศ์ แพ่งกุล
โรงเรียนทหารสื่อสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีมหาวิ
ธร ทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
นางกนิษฐา วังสาเภา
โรงเรียนหนองทุ่มศรีสาราญวิทยา

อีเมล์
pntk2502@gmail.com
pitchayasinee.ari@gmail.com
maison202@yahoo.com
poonpong@buu.ac.th
lemonpink01@hotmail.com
pattrawadee@gmail.com
rachata8@hotmail.com
rkitiya@hotmail.com
ladda723@gmail.com
lek2513wachira@gmail.com
wanasara@buu.ac.th
phahanich@hotmail.com
wowboyyy@hotmail.com
virapolj@yahoo.com
sakrit@buu.ac.th
somtawin@buu.ac.th
Krupang@hotmail.com
saifon_sek@yahoo.com
saisunee_2504@hotmail.com
suchart_ch@rmutto.ac.th
sutunya_19@hotmail.com
ssuwanlaong@yahoo.com
thinthawee@gmail.com
anuthep@buu.ac.th
ama332003@yahoo.com
pornkol@hotmail.com
arnon@buu.ac.th
ip0000us@yahoo.com
ekwmnt@yahoo.co.th
anamai@buu.ac.th
dr.kathanyoo@yahoo.com
pp_2009@live.co.uk.

เครือข่ำย
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยบูรพา
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลำดับที่
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์
ดร.กิจติพงษ์ ประชาชิต
นายเกียรติพงษ์ พิศวงปราการ
ดร.จักรพันธ์ โสมะเกษตริน
รศ.จาเริญ อุ่นแก้ว
ผศ.ดร.จาลอง วงษ์ประเสริฐ
ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์
ผศ.จิราพร รัตนคา
ดร.เจษฎา ชาตรี
ดร.เจษฎา โพนแก้ว
นายชานนท์ ไชยทองดี
ผศ.ชุติญา จงมีเสร็จ
ดร.ชูวิทย์ นาเพีย
ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา
ดร.เตชิต ศิรวงศ์เดชา
ผศ.ทรงกรด พิมพิศาล
ผศ.ดร.นนทยา อิทธิชินบัญชร
ดร.นรพล รามฤทธิ์
ผศ.นารีรัตน์ ศรีหล้า
ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
นายประดิษฐ์ พรหมเสนา
ผศ.ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร
ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง
นายพฤกษ์ คงสวัสดิ์
นางเพชราภรณ์ คาเอี่ยมรัตน์
ผศ.ดร.ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์
ดร.ภาดล อามาตย์
ดร.เมธีวิสาพรม
นายยงยุทธ เมธาวีวินิจ
ดร.ลลิตา ธงภักดี
รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านหนองแวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สถาบันพระปกเกล้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ สถาบันวิจัยพืชสวน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
สพมหาวิทยาลัยเขต 28
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

อีเมล์
k_pinthong@yahoo.com
pktourkaewssk@hotmail.com
9eddy@hotmail.co.th
kpong599@hotmail.com
Pung_J@yahoo.co.th
jumlong@gmail.com
jeed32@hotmail.com
fafad3@hotmail.com
j.chartree@gmail.com
Jp.sskru@gmail.com
pro_nont@hotmail.com
luxchut.s@hotmail.com
Chuwit@sskru.ac.th
dr.titaree@hotmail.co.th
Outlaw_BB@hotmail.com
songgrod@hotmail.com
ya_noon2992@hotmail.co.th
norpol.coco@hotmail.com
nareeratk@outlook.co.th
pakornchai_4144@hotmail.com
pradit_promse@hotmail.com
S.pradit@hotmail.com
Pongdak.prap@yahoo.com
kongsawad.p@gmail.com
oat2502@hotmail.com
phakawatc@hotmail.com
drpadon@yahoo.co.th
Methee07g@gmail.com
yymeta@gmail.com
lalita0409@hotmail.com
wasana.k3@hotmail.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ลำดับที่
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011

ชื่อ-สกุล
ดร.วิชชุดา วงศ์พานิชย์
นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด
นางวิไลลักษณ์ ราญสระน้อย
ผศ.ดร.ศักดินาภรณ์ นันที
ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
พันโท ดร.ศิรพณ โพธิอาภา
ผศ.ดร.สหัสา พลนิล
ผศ.ดร.สุปราณี สิทธิพรหม
ดร.สุภัทร สายรัตนอินทร์
นางสาวสุภาวดี สมภาค
ผศ.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง
นายสุรัติ ทองเทพ
ดร.อนันศักดิ์ พวงอก
นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์
ดร.อรธิดา ประสาร
นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์
ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
รศ.ดร.เอกพงษ์ วงศ์คาจันทร์
ดร.เอมอร แสนภูวา
ผศ.ดร.แก้วเวียง นานาผล
ผศ. นายปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์
ผศ. นายคมกริช การินทร์
ผศ. รุ่งฤดี บุษย์ชญานนท์
ผศ. นายสุรินทร์ หลวงนา
นางสาวจิระภา จาฏุพจน์
นายณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม
นางสาวกุลชญา ลอยหา
นายสุชาติ บุษย์ชญานนท์
นายอนันต์ แม้นพยัคฆ์
ผศ. นางสาวกาญจนา ชินนาค
ผศ. นางชมพูนุท โมราชาติ
ผศ. นายรัตนะ ปัญญาภา

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ส่วนแผนและยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

อีเมล์
Witchuda_ao2011@hotmail.com
littleduck2553@gmail.com
wilailuk_ka@hotmail.com
sakdina007LRU@gmail.com
sci.sak@gmail.com
phothiphon@gmail.com
Sahutsanaruk12@gmail.com
ssitthip@yahoo.com
ssairattanain@yahoo.com
sompak_supa@yahoo.com
Saktananont@yahoo.com
pe_forestry29@windowslive.com
apiwatssk29@gmail.com
ontida2554@gmail.com
kroojade@gmail.com
akkarapon2512@gmail.com
Akevong07@hotmail.com
amonsskru@hotmail.com
Kaewwiengnum@yahoo.com
motedan@gmail.com
khamsitkarin@gmail.com
sluangna@yahoo.com
missjirapa@gmail.com
narongrith.int@gmail.com
loyha2523@gmail.com
suchat.b@ubru.ac.th
aod_anan@yahoo.com
kchinnak@hotmail.com
pink311157@yahoo.com
rattana_prof@hotmail.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลำดับที่
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022

ชื่อ-สกุล
ผศ. นางสาวกชกร เจตินัย
ผศ. นายเผ่าไทย วงศ์เหลา
รศ. นางปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
รศ. สุนทรีพร ดวนใหญ่
นายศุภชัย วรรณเลิศสกุล
นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
นางเฉลิมศรี ฤทธาภัย
นางอรทัย เลียงจินดาถาวร
รศ. นายกุลเชษฐ์ เพียรทอง
นายเรวัต สิงห์เรือง
นางมัสยา คาแหง

1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041

นางสาวปุณิกา หงษ์อุดร
นางสาวดวงมณี นารีนุช
นายทัพไท ชุ่มนาเสียว
ผศ. อรอนงค์ บุรีเลิศ
นางนวพร ศรีวิชัย
นางสาวณิชา ว่องไว
นางสาวปาริชาต รัตนราช
นางสาวกาญจนา ทองทั่ว
นายเด่นดวงดี ศรีสุระ
ผศ. อินทิรา ซาฮีร์
นางสาวพรรณี เสมอภาค
ผศ. นายศักดิ์ชาย สิกขา
ผศ. นางประทับใจ สิกขา
อาจารย์กรรณิกา ถุนาพรรณ์
ผศ.ดร. กิริยา สังข์ทองวิเศษ
อาจารย์เขมณัฐ ภูกองไชย
ผศ.ดร.คณิศร ภูนิคม
ผศ. ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน
ผศ.ดร. จารึก ณัฎฐากรกุล

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต (Nature Care) จังหวัด
อุบลราชธานี
มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

อีเมล์
kotchakorn.j@ubru.ac.th
paothai@hotmail.com
piyakanit2000@yahoo.co.th
suntariporn@yahoo.com
bally_supachai@hotmail.com
jirasak_bangtamai@hotmail.com
crittapai@yahoo.com
orathai.l@ubu.ac.th
k.pianthong@gmail.com
rawat98@gmail.com
yookyika@gmail.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

bi_tong_oon@hotmail.com
duangmanee--nareenuch@hotmail.com
tuptai@hotmail.com
onanong2009@live.com
namo9979@gmail.com
nicha505@gmail.com
parichat_puk@hotmail.com
ubonphotoku@gmail.com
dendee2553@hotmail.com

รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

psamerpak26@gmail.com
sakchaiubu@hotmail.com
papassuwan66@hotmail.com
kannika@fci.ksu.ac.th
skiriy@kku.ac.th
khem2513@yahoo.com
dr.kanitsorn@gmail.com
karupakorn@hotmail.com
jnuttha@gmail.com

ลำดับที่
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054

ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร. จิตติ กิตติเลิศไพศาล
อาจารย์ ดร. จิราพร วรวงศ์
ผศ. ชัยวัฒน์ จรัสแสง
ผศ.ดร. ชื่นจิต แก้วกัญญา
อาจารย์ ดร. ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ
อาจารย์ ณัฐนันท์ สีดาแก้ว
ผศ.ดร. ดารง กิตติชัยศรี
อาจารย์ ดร. ดุลย์จิรา สุขบุญญสถิตย์
อาจารย์ ดร. นครชัย ชาญอุไร
ผศ.ดร. นภาพร พ่วงพรพิทักษ์
ผศ.ดร. บรรยง ศรีตะวัน
รศ.ดร. บัณฑิต ชุมวรฐายี
นางสาวเบญจมาศ จันทร์เอี่ยม

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มก. วิทยากรเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อีเมล์
jitti1998@hotmail.com
c_worawong2@yahoo.com
chajar@kku.ac.th
csncjk@ku.ac.th
thitaporn.bru@gmail.com
ting00097@yahoo.com
damrong_kittichaisri@yahoo.com
duljira.s@gmail.com
nakhonchai.c@hotmail.com
napaporn.ph@ku.ac.th
bunyong_sritawan@yahoo.com
bunchu@kku.ac.th
benjamas@nesdb.go.th

เครือข่ำย
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1055 ผศ.ดร. ประวิชญา ณัฏฐากรกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ prnuttha@gmail.com

รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
มหาวิทยาลัยราชัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดขอนแก่น

รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.พรกมล สาฆ้อง
ผศ. พรรณนภา หาญมนตรี
ผศ.ดร. พวงทอง เพชรโทน
อาจารย์ ดร. พัชรี สุริยะ
ผศ.ดร. พิชิต พระพินิจ
อาจารย์ ดร. พีระ ลิ่วลม
ผศ.ดร. ฟุ้งศรี ภักดีสุวรรณ
อาจารย์มัลลิกา นาจันทอง
อาจารย์ ดร. เมษ์ธาวิน พลโยธี
ผศ. เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
อาจารย์ ดร.วราจิต พยอม
ผศ.ดร. วาโร เพ็งสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.พญ. วิยะดา ปัญจรัก
อาจารย์ ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล
อาจารย์ ดร. ศรัญญา แซ่ตั้ง
อาจารย์ ดร. ศุภวดี แถวเพีย

s.sakong@gmail.com
pannapa19@gmail.com
p_ying0219@hotmail.com
supatch@kku.ac.th
Pichitprapinit@gmail.com
csnprll@ku.ac.th
pakdeesuwan_25081965@hotmail.com
mnajanthong@gmail.com
maythawin.hos.msu@gmail.com
h.rueangrit@gmail.com
warachit@hotmail.com
waro_peng@yahoo.com
pwiyad@kku.ac.th
wutph@hotmail.com
saranya_s@hotmail.com
sthaewpia@hotmail.com

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
1072 ผศ.ดร. สมจิตร กันธาพรม
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102

หน่วยงำน
อีเมล์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ somgun1969@gmail.com

รศ.ดร. สมบูรณ์ แสงมณีเดช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.สรรเพชญ อังกิติตระกูล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.สันติไมตรี ก้อนคาดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร. สาธร พรตระกูลพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ. สามารถ ปิติพัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
อาจารย์ ดร.สิริศักดิ์ อาจวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผศ.ดร.สุนทร ปัญญะพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาจารย์ ดร. สุภาดา เจริญสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผศ.ดร. สุภาภรณ์ พวงชมภู
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นายสัตวแพทย์สุมนชาติ แสงปัญญา
สานักงานปศุสัตว์ จังหวัดขอนแก่น
อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ภูสิงห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาจารย์อโนชา ศิลาลัย
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
อาจารย์ ดร. อรวรรณ นามมนตรี
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ผศ.ดร. อรวรรณ ศรีโสมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ ดร. ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวำรีย์วงศ์วัฒนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุพร ริมชลกำร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุไรวรรณ์ รักผกำวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศำล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุษบำ หินเธำว์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นฤมล เถื่อนกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัญชนำ ปรีชำวรพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อนงค์ ศรีโสภำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุขสมำน สังโยคะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิษณุ ธงไชย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตรำ จำลองรำษฎร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒมหาวิ
นำ ทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

sombn_sa@kku.ac.th
angkiti147@gmail.com
gsanti@kku.ac.th
sarthorn@kku.ac.th
samart_mbe@yahoo.com
sirisak.q@gmail.com
soonpan_cpru@hotmail.com
suphadac@hotmail.com
p_ying0219@hotmail.com
kknaimalhealth@gmail.com
surin.p@hotmail.com
anochap3@gmail.com
orawann16@gmail.com
orawan.msu@gmail.com
kdonru@kku.ac.th
suvaree_tim@hotmail.co.th
rimcholakarn@yahoo.co.th
urairux@psru.ac.th
pimchanok5512@gmail.com
p.0812@hotmail.com
Bussaba_took@hotmail.com
to_naruemol@yahoo.com
anchanaph@yahoo.com
anongsrisopa@psru.ac.th
suksaman@hotmail.com
sukkaew006@hotmail.co.th
wisanuthongchai@psru.ac.th
wirottik@psru.ac.th
jee.wichitra@gmail.com
psupavititpatana@gmail.com

เครือข่ำย
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ชื่อ-สกุล
หน่วยงำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิวัตร พัฒนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฏฐิรำ ทับทิม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชุมพล เสมำขันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เกตุกำร ดำจันทำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤติกำ สังขวดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณรำชมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อำจำรย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพำนิช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อำจำรย์ ดร.วรรณพร สุริยะกำศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อำจำรย์ ดร.มลนิภำ ศิลำอำสน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณระพี อำนวยสิทธิม์ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศศิธร ปรือทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อำจำรย์ ดร.สิรินทร์ สิมำรักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อำจำรย์ ดร.ณิฐิมำ เฉลิมแสน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศำสตรำจำรย์สมชำย กฤตพลวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ เตติวัฒน์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อนุพันธ์ กงบังเกิด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อนุชำ แก้วพูลสุข มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสำนพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำจำรย์ ดร.มณฑำ หมีไพรพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรทิพพำ พิญญำพงษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
นำงณัฐภัสสร เหล่ำเนตร์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นำงสำวรัชนี เขียวเงิน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
นำยบุญส่ง กวยเงิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.จิตติมา นาคีเภท
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
รศ.ดร.ชฎา ณรงค์ฤทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ดร.ชนิกานต์ คุ้มนก
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ผศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ผศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
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porntippapinyaphong@yahoo.com
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ชื่อ-สกุล
ดร.ณัฐชยา ปัจจนาวากุล
นายเด่นศักด์ หอมหวล
น้าทิพย์ เทพบุตร
ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
รศ.ดร.นิรัช สุดสังข์
ปรารถนา เอนกปัญญากุล
ผศ.ดร.พงศกร เมธีธรรม
ผศ.ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล
ดร.พีระ พันธุ์งาม
ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ
ดร.ภคพร วัฒนดารงค์
รศ.ดร.ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์
ยุพา สุวรรณมณี
รศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวุฒิ
ดร.ศศิรดา แพงไทย
ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์
สินีนาฎ พุ่มสอาด
ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์
รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย
ผศ.สุพรรัตน์ ทองฟัก
ผศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา
นายอดิเรก วัชรพัฒนกุล
อาจารย์อรจิรา อัจฉริยไพบูลย์
ผศ.ดร.อานวย พิรุณสาร
ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ

หน่วยงำน
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
วิทยาลัยชุมชนตาก จ.ตาก
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
วิทยาลัยลุ่มน้าปิง (นอร์ทเทิร์นเอเชีย) จ.ตาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
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มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเอเซีย จ.ตาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
วิทยาลัยลุ่มน้าปิง (นอร์ทเทิร์นเอเชีย) จ.ตาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยภาคกลาง จ.นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
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เครือข่ำย
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร

