
 

 

 
ประกาศรายชื่อผูเ้ข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่  

Multi Mentoring System (MMS6) 
เร่ือง “การสร้างแนวคิดวิจัยให้มีชัยต่อแหล่งทุน” 

วันจันทร์ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-15.30 น. 
ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 

เงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม 
1. ทุกท่านยืนยันสามารถเข้าร่วมไดต้ลอดงาน (เวลา 08.30-15.30 น) 
2. ไม่มีค่าใช้จ่าย ส าหรับการลงทะเบียนและเข้าร่วมอบรม  

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด 

1 ดร. กนกวรรณ  ยันตะบุศย์ ม.ราชภัฏสกลนคร 

2 นาง กนกวรรณ กุลชาติ ม.ขอนแก่น 

3 อ. ก้องภพ ชาอามาตย์ ม.ราชภัฏสกลนคร 

4 นาย กิตติภูมิ ภิญโย ม.ขอนแก่น 

5 ผศ.ดร. กิตติเวช ขันติยวิชัย ม.ขอนแก่น 

6 ดร. กุณฑลี ร่างน้อย ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

7 ดร. กุลวดี สุวรรณไตรย์ ม.ราชภัฏสกลนคร 

8 ดร. กุสุมาวดี ฐานเจริญ ม.ราชภัฏมหาสารคาม 

9 ดร. เกตุมณี เสนาพันธ์ ม.ขอนแก่น 

10 ดร. เกษริน สีบุญเรือง ม.อุบลราชธานี 

11 อ. เกียรติสุดา สุวรรณปา ม.กาฬสินธุ์ 

12 นาย ขจรศักดิ์ สีวาท ี ม.ขอนแก่น 

13 นาง ขนิษฐา โสดามรรค ม.ขอนแก่น 

14 ผศ.ดร. ขวัญฤทัย วงศาพรม ม.มหาสารคาม 



 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด 

15 อ. คัชรินทร์ เวชชากุล ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 

16 ผศ.ดร. คัทลียา เมฆจรัสกุล ม.มหาสารคาม 

17 ดร. จตุพล จันทร์ทิพย์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา 

18 นาย จารุพงศ์ ประสพสุข ม.ขอนแก่น 

19 ผศ.ดร. จิตรลดา วิชาผง ม.มหาสารคาม 

20 ผศ.ดร. จินตนา สุวิทวัส ม.ขอนแก่น 

21 น.ส. จิรัชฌา วิชชาธรตระกูล ม.ขอนแก่น 

22 ดร จุฑามาศ เจียมสาธิต ม.กาฬสินธุ์ 

23 ดร. เจนจิรา วงษ์ด ี ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

24 นาย เจษฎา โพธิ์สม ม.ขอนแก่น 

25 ดร. เจษฎา โสตถิปิณฑะ ม.ขอนแก่น 

26 นาย เฉลิมชัย สมบูรณ์ภัทรกุล ม.ขอนแก่น 

27 ผศ.ดร. ชญาดา สุระวนิชกุล ม.ขอนแก่น 

28 ดร. ชมัยพร ค าภามูล ม.ขอนแก่น 

29 อ. ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

30 ผศ.ดร. เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย ม.อุบลราชธานี 

31 ดร โชคชัย คหัฏฐา ม.ราชภัฏสกลนคร 

32 ดร. ฐิติยา เทพารส ม.มหาสารคาม 

33 อ. ณริดา รัตนอัมพา ม.ขอนแก่น 

34 ดร. ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์ ม.ขอนแก่น 

35 อ. ณัฐวุฒิ  หอมทอง ม.ขอนแก่น 

36 ดร. ทัศน์วรรณ แก้ววังชัย ม.มหาสารคาม 

37 ดร. เทพไทย โชติชัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

38 อ. ธนพงศ์ อินทระ ม.ขอนแก่น 

39 อ.น.สพ.ดร. ธนพล หนองบัว ม.มหาสารคาม 

40 อ. ธนัชพงษ์ วังค าหาญ ม.กาฬสินธุ์ 

41 ดร. ธีระพงษ์ แสนทวีสุข  ม.ราชภัฏสุรินทร ์



 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด 

42 อ. นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์ ม.ขอนแก่น 

43 ดร. เนตรนภา กาบมณี วิทยาลัยพยาลบรมราชชนนี อุดรธานี 

44 ผศ.ดร. บรรจบ วันโน ม.มหาสารคาม 

45 อ. เบญจพร  สัธนรักษาเวศ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 

46 ผศ.ดร. ปฏิวัติ ฤทธิเดช ม.มหาสารคาม 

47 นาย ปฐมทรรศน์ ศรีสุข ม.ขอนแก่น 

48 ผศ.ดร. ประกฤติยา ทักษิโณ ม.ขอนแก่น 

49 อ. ประวิทย์ พิมพิศาล ม.ราชถัฏร้อยเอ็ด 

50 ผศ.ดร. ปวีร์ ศิริรักษ์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

51 ดร. ปาริฉัตร ศิลปเทศ ม.ขอนแก่น 

52 น.ส. ปิยะพร ทรจักร์ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี 

53 นาย ปุรุเมธ พิพิธวรกุล ม.ขอนแก่น 

54 ดร. ผ่องพรรณ ทรงวัฒนา ม.เทคโนโลยีสุรนารี  

55 ดร. พงษ์เดช ภิรมย์อยู ่ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

56 รศ.ดร. พงษ์เดช สารการ ม.ขอนแก่น 

57 ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร ม.ราชภัฏนครราชสีมา 

58 ดร. พรพรรณ น  าค้าง ม.นครพนม 

59 ดร. พรไสว ไพรพิภัช   ม.ขอนแก่น 

60 ดร. พฤทธิ์ ค าศรี ม.นครพนม 

61 นาง พัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ ม.ขอนแก่น 

62 อ. พันวัตต์ พ่ึงสาย ม.ขอนแก่น 

63 ผศ.ดร. พิรัสม์ คุณกิตติ ม.ขอนแก่น 

64 อ. พิษณุ บุญศรีอนันต์ ม.มหาสารคาม 

65 ผศ.น.สพ.ดร. ไพรัตน์ ศรแผลง ม.ขอนแก่น 

66 ผศ.ดร. ภาณุพงษ์ วันจันทึก ม.ขอนแก่น 

67 น.ส. มุสิกร ธุศรีวรรณ ม.ราชภัฎอุบลราชธานี 

68 ผศ.ดร. รณชัย ชื่นธวชั ม.ราชภัฏนครราชสีมา 



 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด 

69 ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ ม.ขอนแก่น 

70 ดร. รัตยาภรณ์ โพธิ์ใต้ ม.นครพนม 

71 น.ส. ลักขณา สะเดา ม.ขอนแก่น 

72 อ. วชิร ชนะบุตร ม.มหาสารคาม 

73 นาย วชิรวัตติ ์อาริยะสิริโชติ ม.มหาสารคาม 

74 ดร.นพ. วรฉัตร เลิศอิทธิพร  ม.ขอนแก่น 

75 อ. วรวรรณ ภูชาดา ม.ขอนแก่น 

76 อ. วราภรณ์ ปิยวิทย์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

77 ดร. วสันต์ ไมอักรี ม.มหาสารคาม 

78 ดร. วัชรพงษ์ วงค์เขียว ม.ราชภัฏนครราชสีมา 

79 นาย วัชระ หอมหวล ม.มหาสารคาม 

80 ดร. วันวิสาข์ วรรณพิพัฒน์ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 

81 ดร. วิภาว ีตั งใจ ม.มหาสารคาม 

82 สพ.ญ.ดร. วิลาสิน ีศรีแสนยงค์ ม.กาฬสินธุ์ 

83 ดร. วีณา รองจะโปะ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

84 นาย ศรัณย์ อมาตยกุล สมาคมการวิจัยแห่งประเทศไทย 

85 อ.สพ.ญ.ดร. ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข ม.ขอนแก่น 

86 น.ศ ศิรินันท์ กุลชาติ ม.ขอนแก่น 

87 อ. ศิริพร จรรยา ม.กาฬสินธุ์ 

88 ดร. ศิริพร พันธุ์ศรี ม.อุบลราชธานี 

89 อ. สมเจตน์ คงคอน ม.ราชภัฎอุบลราชธานี 

90 ผศ.ดร. สยาม จวงประโคน ม.มหาสารคาม 

91 ดร. สายัณต์ แก้วบุญเรือง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

92 ผศ.ดร. สาวิตรี วงศ์ตั งถิ่นฐาน ม.ขอนแก่น 

93 ดร. สุกัญญา เลื่อง ม.ขอนแก่น 

94 ผศ.ดร. สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล ม.มหาสารคาม  

95 ผศ.ดร. สุรดิษ ภาคสุชล ม.มหาสารคาม 



 

 

ล าดับ ค าน าหน้า ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด 

96 น.ส. สุวนันท์ เจือค า ม.มหาสารคาม 

97 ดร. เสาวนาภรณ์ ตั งสุขวรคุณ ม.นครพนม 

98 ดร. องอาจ เทียบเกาะ ม.อุบลราชธานี 

99 อ. อนงค์นาถ โรจนกร วังค าหาญ ม.กาฬสินธุ์ 

100 ดร. อภิญญา จุ๊สกุล ม.ขอนแก่น 

101 ผศ.ดร. อภิพร ถิ่นค ารพ ม.ขอนแก่น 

102 ผศ.ดร. อรดี พันธ์กว้าง ม.นครพนม 

103 ดร. อรนุช แสนพูล ม.ขอนแก่น 

104 อ. อัจฉรา  ชุมพล ม.กาฬสินธุ์ 

105 น.ส. อัจฉรา สุมังเกษตร ม.กาฬสินธุ์ 

106 ดร. อัญชลี เตชะเสน ม.ขอนแก่น 

107 ดร. อาภรณ์ หวังวิวัฒนส์ิน ม.ขอนแก่น 

108 ดร. อ าภา คนซื่อ ม.มหาสารคาม 

109 ดร. เอกพจน์ ศรีฟ้า ม.มหาสารคาม 

110 ดร.สพ.ญ. โอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์ ม.ขอนแก่น 

 
 
 


