
รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

1.  รศ.ดร.ชิดชนก  เชิงเชาว          

2.  ผศ.อรทิพย  เพ็ชรอุไร          

3.  อ.ณรงคศักดิ์  รอบคอบ         087-7700226 

4.  อ.อาฟฟ  ลาเตะ          

5.  อ.จุฑา  ธรรมชาติ          

6.  อ.ยุพาวัฒน  อุมชูวัฒนา          

7.  อ.รอฮานา  วอลี          

8.  อ.บุษบรรณ  เชิดเกียรติสกุล          

9.  อ.วัฒนะ  พรหมเพชร          

10.  น.ส.กีฟละห  มาโซ          

11.  นางรอฮานิง  เจะดอเลาะ          

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

12.  น.ส.ณัฐตะวัน  ลิ้มประสงค          
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13.  น.ส.จารุวรรณ  นาตัน          

14.  นายวรพงษ  เถาวชาลี          

15.  น.ส.ชนกพร  จํานวน          

16.  อ.นพวรรณ  จํานวน          

17.  อ.สุปราณี  พิสมัย          

18.  อ.อาทิตยา  ขาวพลาย          

19.  อ.ศิวพร  ใสโต          

20.  ผศ.ดร.สมใจ  กงเติม         081-9535130 

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

21.  อ.อนงคพรรรณ  หัตถมาศ         081-0443837 

22.  อ.พณณา  ติวรรณวิทย         081-8035300 

23.  อ.สุชิรา  นวลกําแหง          

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

24.  รศ.ดร.สําราญ  มีแจง          
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25.  รศ.ดร.รัตนะ  บัวสนธ          

26.  ผศ.ดร.ปกรณ  ประจันบาน          

27.  ดร.เอื้อมพร  หลินเจริญ         คาง 4200 

28.  ดร.สายฝน  วิบูลรังสรรค         คาง 4200 

29.  ดร.ออมธจิต  แปนศรี          

30.  ดร.ชํานาญ  ปาณาวงษ         คาง 4200 

31.  นายปริญญา  จิตรโคตร          

32.  น.ส.สุภาพร  จันทรคีรี          

33.  นางเบญจวรรณ  อินตะวงศ         คืน 2,600 

34.  น.ส.ปาณจิตร  สุกุมาลย         เนื่องจาก 

35.  น.ส.พิจิกานต  ศรีพิมาย         ยกเลิก 2 คน 

36.  นางอินทิรา  ปากันทะ         081-5450696 

37.  นางนฤมล  เอกธรรมสุทธิ์          

38.  นายรชต  สิงหทองชัย          
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39.  นายพิทพิชัย  หรรษอุดม          

40.  นายวาริช  รัตนกรรดิ          

41.  นายอลงกรณ  แพงไธสงค          

42.  น.ส.ปนแกว  ยังคํามั่ง          

43.  น.ส.พิชญา  ดีมี          

44.  น.ส.ปทมา  ภูสวาสดิ์          

45.  น.ส.น้ําออย  วันตา         คาง 4200 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

46.  ผศ. ดร.เสนอ  ภิรมจิตรผอง          

47.  รศ. ดร.ธีรวุฒิ  เอกะกุล           

48.  ดร.อมรรัตน  พันธงาม           

49.  ดร.รสวลีย  อักษรวงศ           
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50.  นายเกรียงชัย  โคตรอาษา          

51.  น.ส.พนิตา  รวมธรรม          

52.  นายดุสิต  ศรไชย          

53.  นายสุพิทย  สุขสิงห          

54.  นายวิทยา  บุษผล          

55.  นายโอภาส  สุรินโยธา          

56.  นายวรศักดิ์  สังฆมณี          

57.  น.ส.รัศมี  เรือนเจริญ          

58.  น.ส.ปวีณา  วงเวียน          

59.  นางมณเฑียร  คละเครือ          
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60.  นางสมร  สายแวว          

61.  นางชวัลกร  วิทยพานิช          

62.  น.ส.สมถวิล  สายสุพรรณ          

63.  นายศักดิ์  สินปรุ          

64.  นางจิตติมา  สินปรุ          

65.  นางสันทยา  ประทุมชาติ          

66.  นางพิรัฏฐา  แสงสุขวาว          

67.  น.ส.สุพรรณิการ  ณรงคพันธ          

68.  นางลินดา  สุธรรมมา          

69.  น.ส.ดวงใจ  คําพันธ          
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70.  น.ส.สุจิตตา  วามะกรรณ          

71.  น.ส.เนตรชนก  ดงใต          

72.  น.ส.ธีรนันท  ทองประสาร          

73.  นางวันลี  หมุนอุดม          

74.  นางวรารัตน  วิทูรางกูร          

75.  นางจรูญศรี  สมหมาย          

76.  นางจิรภา  ผิวแกว          

77.  นางอันธิกา  เจริญวงศ          

78.  นางพัชรี  มัธยม          

79.  นางอุบล  บุญจูง          
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80.  นางจินตนา  นอยจีน          

81.  น.ส.สริดา  จําปาหอม          

82.  น.ส.พัชรียา  คําอวน          

83.  น.ส.ธัญญพร  ดุจดา          

84.  นางรัสมี  แกวมณี          

85.  นางมณีรัตน  เส็งสมวงศ          

86.  น.ส.ชนิดาภา  สรรพาวุธ          

87.  น.ส.อัจฉรารัตน  สมชม          

88.  น.ส.จารุวัลย  ประพิณ          

89.  น.ส.ศรินยา  สาระบัว          
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90.  นางภาวนา  แดนดี          

91.  น.ส.กมลรัตน  นักพรรษา          

92.  น.ส.พัชรี  แสนจันทร          

93.  น.ส.สมัย  สะใบ          

94.  นางชฎารัตน  พันธสวาง         086-6741312 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

95.  อ.ดร.สมศักดิ์  ลิลา         ยังไมชําระเงิน 

96.  อ.ดร.สมพงษ  ปนหน         ยังไมชําระเงิน 

97.  อ.ดร.เสกสรรค  ทองคําบรรจง         ยังไมชําระเงิน 

98.  อ.ดร.สุรีพร  อนุศาสนนันท       ยังไมชําระเงิน  087-4848722 

99.  นางวิจิตรา  สายออง          

100.  นางรุงนภา  จันทรา         086-4796934 
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101.  นางกุสุมา  ขันกสิกรรม          

102.  น.ส.ชมนาด  พรมมิจิตร          

103.  นายณรงค  แกวสิงห          

104.  นายนิรุตต  บุตรแสนลี          

105.  นายไพฑูรย  สังขสวัสดิ์          

106.  นายศักดา  กิ่งโก          

107.  วาที่ รต.หญิงสุภารัตน  ชางลอ          

108.  นายอภิชาต  เนินพรหม          

109.  นายเกตุม   สระบุรินทร          

110.  น.ส.พรทิพย  ตรีสกุลวงษ          

111.  น.ส.อาวีพร  ปานทอง          

112.  น.ส.จิตราวรรณ  บุตรราช          

113.  น.ส.นิธิวดี  วีระศิลป          

114.  น.ส.สุภาพร  กุลวงศ          
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การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

115.  น.ส.จิรนันท  พุมเหรียญ          

116.  น.ส.ศรีสุดา  พัฒจันทร          

117.  นายอภิวัฒน  มานะด ี          

118.  นายสุทธิ  สุวรรณปาล          

119.  นายแสงดี  ปรีชาประพาฬวงศ          

120.  นางสุวัฒนา  จิตตรัตนอรุณ          

121.  วาที่ ร.ต.พินิจ  สังสัพพันธ          

122.  วาที่ ร.ต.พัฒนพงศ  ตันเจริญ          

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 

123.  ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช          

124.  อ.ทรงเกียรติ  อิงคามระธร         086-3198967 

125.  อ.เกศินี  โสขุมา          

126.  อ.ดร.กฤษณะ  โสขุมา          

127.  อ.วรรณี  สุจจิตรจูล          



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

128.  อ.สมภัสสร  บัวรอด          

129.  น.ส.สุขใจ  ลิขิตเจริญธรรม          

130.  น.ส.กานตสิริ  ปานสวัสดิ์          

131.  น.ส.ภาคินี  มณีนพรัตน          

132.  น.ส.อุษณีย  สินธุวัต          

133.  น.ส.ศรารัตน  อินทรประเสริฐ          

134.  น.ส.มัลติกา  บุตรดาวงศ          

135.  น.ส.นนทิวา  รักบางแหลม          

136.  น.ส.ญาณินี  จันทรธาน ี          

137.  น.ส.บุญตา  สุขชัยศรี          

138.  น.ส.จันทรเพ็ญ  รักสัตย          

139.  นางสัมพันธ  สมประสงค          

140.  น.ส.บุญอินทร  วลัยเกษม          

141.  น.ส.จุรีรัตน  เอี่ยมละมัย          



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

142.  นายจิรศักดิ์  ขจรผล          

143.  น.ส.ลลนา  แกวพวง          

144.  น.ส.สุมณฑา  อินทนิล          

145.  นางบุญมา  หลิมลํายอง          

146.  ด.ญ.กฤศิณี  โสขุมทอง          

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

147.  ผศ.วาที่ ร.ต. ดร.อรัญ  ซุยกระเดื่อง         รอหลักฐาน 

148.  ผศ.ดร.สุรวาท  ทองบุ         รอหลักฐาน 

149.  ดร.ไพศาล  วรคํา         รอหลักฐาน 

150.  ดร.ปยะธิดา  ปญญา         รอหลักฐาน 

151.  ดร.พงศธร  โพธิ์พูลศักดิ์         รอหลักฐาน 

152.  อ.อพันตรี  พุลพุทธา         รอหลักฐาน 

153.  อ.อาทิตย  อาจหาญ         รอหลักฐาน 

154.  อ.รัตติกาล  สารกอง         รอหลักฐาน 



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

155.  อ.อนุสรณ  จันทรประทักษ         รอหลักฐาน 

156.  นายณัฐนิรันดร  ปอศิริ         รอหลักฐาน 

157.  น.ส.พวงเพชร  ภูพลอย         รอหลักฐาน 

158.  น.ส.มุทิณี  แวงแสน         รอหลักฐาน 

159.  นางมัลลิกา  พรมมา         รอหลักฐาน 

160.  นางวิไลวรรณ  คําดี         รอหลักฐาน 

161.  นางสรอยสิรินทร  เรืองบุญ         รอหลักฐาน 

162.  นางเอ็มไพร  วิเศษพงษ         รอหลักฐาน 

163.  นางยุพาวดี  พิมพลา         รอหลักฐาน 

164.  นางสุรภา  เสนาบูรณ         รอหลักฐาน 

165.  นายสราวุฒิ  วงษภาคํา         รอหลักฐาน 

166.  นางศิริกัญญา  วงศภาคํา         รอหลักฐาน 

167.  น.ส.ศิรินนภา  พานเพ็ง         รอหลักฐาน 

168.  น.ส.สราลี  สุขประเสริฐ         รอหลักฐาน 



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

169.  น.ส.นิฤมณ  มั่นยืน         รอหลักฐาน 

170.  นางลัดดาวัลย   เทพจันดา         รอหลักฐาน 

171.  นางสนทนา  สระมูล         รอหลักฐาน 

172.  น.ส.กนกวรรณ  ศรีดาฮาด         รอหลักฐาน 

173.  น.ส.ปทมาพร  ภูเนตร         รอหลักฐาน 

174.  นางสุกฤตา  พรมบุญเรือง         รอหลักฐาน 

175.  นายครรชิต  ศรีกุลคร         รอหลักฐาน 

176.  นางอัศยาพร  สุวรรณกูฏ         รอหลักฐาน 

177.  นางจตุพร  บุญรักษา         รอหลักฐาน 

178.  น.ส.ชัญญา  อินทริกานนท         รอหลักฐาน 

179.  นายทรงศักดิ์  มิทราวงศ         รอหลักฐาน 

180.  นางนภษร  ดวงหัสดีย         รอหลักฐาน 

181.  นางนวลลออ  พลรักษา         รอหลักฐาน 

182.  น.ส.นิตยา  อินทรพรหมมา         รอหลักฐาน 



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

183.  นางปพร  ชนินทรเศรษฐ         รอหลักฐาน 

184.  นายประทีป  แสงแกว         รอหลักฐาน 

185.  นายพิเชษฐพงษ  โครตทอง         รอหลักฐาน 

186.  นายวิชัยมงคล  แปลกสินธุ         รอหลักฐาน 

187.  นายวิศิษฎ  ดวงหัสดี         รอหลักฐาน 

188.  นายสมจิต  หนองหิน         รอหลักฐาน 

189.  วาที่ พต.สมหมาย  บํารุงเอื้อ         รอหลักฐาน 

190.  นางสุภา  บํารุงเอื้อ         รอหลักฐาน 

191.  นายรัฐกิจ  กอนจันดา         รอหลักฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

192.  ดร.วิเศษ  ชิณวงศ         084-0387530 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

193.  รศ.ดร.สมศักดิ์  ภูภาดาวรรธน        ยังไมโอน  

194.  ดร.น้ําผึ้ง  อินทะเนตร        ยังไมโอน  



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

195.  ดร.สุนีย  เงินยวง        ยังไมโอน  

196.  นางขวัญเรือน  มะดอรอ        ยังไมโอน 086-6930357 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

197.  ผศ.ศันทนี  คุณชยางกูล         089-5555046 

198.  อ.พิมพทอง  สังสุทธิพงศ          

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

199.  ดร.ปรีดา  เบ็ญคาร         081-4454896 

200.  อ.จงกล  บัวแกว          

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

201.  นายพิชัย  พนภัย          

202.  น.ส.สุธีรา  ราษฏรินทร         088-8858189 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

203.  อ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส Dr.Jatuphum  Ketchatturat        089-4786077 

204.  นายประสงค ตอโชติ Mr.Prasong Tochot         



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี
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ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 
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นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ
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การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ
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นักศึกษา 
ผูสนใจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

205.  ดร.บัณฑิตา   อินสมบัติ        ดร.เมธี  

206.  ดร.สิริพร  ปาณาวงษ        ดร.เมธี  

207.  ดร.สายทิตย  ยะฟู        ดร.เมธี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

208.  น.ส.มาณวิกา  แกวกันใจ          

209.  น.ส.นิภาภรณ  บุญนาวา          

210.  น.ส.จิราภรณ  กองเงิน          

211.  นายสมชาย  ใจไหว          

212.  น.ส.สุนทรี  ศิริภูวนันท          

213.  นางปภาวรินท  เรงเร็ว          

214.  นายสุภณัฐ  ทาศักดิ์          

215.  นายเมธาสิทธิ์  เรงเร็ว          

216.  นายกฤษศฏางค  วงครักไทย         089-4290767 



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี
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ประชุมสัมมนา

วิชาการ 
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เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 
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นักศึกษา 
ผูสนใจ 

217.  น.ส.กรวิภา  จันวัน          

218.  น.ส.มาลิณี  รักดี          

219.  น.ส.มณีรัตน  กันทะดง          

220.  นางพัทธณรักษ  สิงหแกว          

221.  นายพิพัฒน  เมธีรัตนกูล          

222.  น.ส.แสงเดือน  บุญยืน          

223.  นายนาวี  แกวมา          

224.  น.ส.สุภารัตน  อุนเสาร          

225.  นางปทมา  แสนเมธา          

226.  น.ส.นฤณี  เตชะอิง          

227.  นายเฉลิมเกียรติ  ไชยอุประ          

228.  น.ส.โสภิดา  เพชรกูล          

229.  น.ส.ปภาดา  เปยมประสงค          

230.  น.ส.สุมัญชรี  วรรณสาร          



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

231.  นายอังคาร  อยูลือ          

232.  นางสุวภัทร  สิริวรางคกุล          

233.  นางผาณิตดา  วงศขจร          

234.  นางดวงกมล  ทานนอง          

235.  นายรธาราธิป  ยอดวงศ          

236.  นายแดง ทองสิงห          

237.  น.ส.รจิตแกว  คําแกน          

238.  น.ส.เจนจิรา  ยอดยา          

 

239.  น.ส.มาณวิกา  แกวกันใจ          

240.  น.ส.นิภาภรณ  บุญนาวา          

241.  น.ส.จิราภรณ  กองเงิน          

242.  นายสมชาย  ใจไหว          

243.  น.ส.สุนทรี  ศิริภูวนันท          



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

244.  นางปภาวรินท  เรงเร็ว          

245.  นายสุภณัฐ  ทาศักดิ์          

246.  นายเมธาสิทธิ์  เรงเร็ว          

247.  นายกฤษศฏางค  วงครักไทย          

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

248.  รศ.ดร.บุญชม  ศรีสะอาด          

249.  รศ.สมนึก  ภัททิยธนี         086-8527297 

250.  ผศ.ดร.อรนุช  ศรีสะอาด          

251.  ผศ.ดร.สมบัติ  ทายเรือคํา          

252.  ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  ภูสีออน          

253.  อ.ดร.สุนทรพจน  ดํารงพานิช          

254.  อ.ดร.ญาณภัทร  สีหะมงคล          

255.  อ.ดร.วราพร  เอราวรรณ          

256.  ผศ.ดร.ประเสริฐ  เรือนนะการ          



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

257.  น.ส.คําพัน  ดาพัวพันธุ          

258.  น.ส.ณัฐชา  แกวคํา          

259.  น.ส.ภาวิณี  ออนบัวขาว          

260.  น.ส.ประภัสสร  สีหะมงคล          

261.  นางนันทยา  ไชยมัชฌิม          

262.  นางพิชญาภรณ  กิ่งเมือง          

263.  นางกานดา  แกวไชย          

264.  น.ส.พิมรดา  แสงภารา          

265.  นายอัศวิน  กิ่งแกว          

266.  น.ส.อรุณวรินทร  บุตรวิเศษ          

267.  น.ส.อังศุมาลิน  ตีตรา          

268.  นายศักดิ์สิทธิ์  ภวภูตานนท          

269.  นางมุนี  ภวภูตานนท          

270.  น.ส.วรรณเพ็ญ  ปาสานะโก          



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

271.  น.ส.ยุภาลักษณ  เขจรรักษ          

272.  นางวันเพ็ญ  ศรีหลิ่ง          

273.  น.ส.อภิญญา  ดวงนามล          

274.  น.ส.พจมาลย  ศรีพลอย          

275.  น.ส.ฉัตรลดา  เพ็งผลา          

276.  น.ส.สุธิดา  แสงไสย          

277.  น.ส.อภิญญา  ยะนะโชต ิ          

278.  นางมณีลักษ  ราชดา          

279.  นางนันทา  ไธธานี          

280.  นายพงษศิลป  วรรณโอสถ          

281.  นายชัชวาล  ศรีโพธิ์ผา          

282.  นายคมสันต  อุดมศักดิ์          

283.  นายภูมิจิต  ภูวชินพงศ          

284.  นายสยามรัก  สวางศร ี          



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

285.  นางสายสวาท  วงเวียน          

286.  น.ส.สุภาพร  ศรีชิณราช          

287.  น.ส.ประภากร  มณีโคตร          

288.  น.ส.อารีจิต  ลมพรมราช         081-9666080 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

289.  นางกฤธยากาญจน  โตพิทักษ MRS. KRITTAYAKAN  

TOPITHAK 

 
  

  
 

 
081-5344750 

290.  นายสุขแกว  คําสอน MR. SUKKAEW 

COMESORN 

 
  

  
 

 
 

291.  นางชนมชกรณ  วรอินทร MRS. CHONCHAKORN 

WORAIN 

 
  

  
 

 
 

292.  นายปณณวิชญ  ใบกุหลาบ MR. PUNNAWIT  

BAIKULARB 

 
  

  
 

 
 

293.  นางสาวพัชราวลัย  มีทรัพย MISS PHUTCHARAWALAI  

MEESUP 

 
  

  
 

 
 



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

294.  วาที่รอยตรีหญิงนพวรรณ ไชยชนะ  ACT.SUB.LT.NOPPAWAN 

CHAICHANA 
 

 
 

  
 

 
 

295.  นายฉลอม  ชูยิ้ม  MR.CHALOM CHOOYIM         

296.  นางฐารินี นวลแหยม MRS.THARINEE  NUALYAM         

297.  นายศักดิ์นคร สีหอแกว MR.SAKNAKORN  

SRIHOKAEW 
 

 
 

  
 

 
 

298.  นายภาณุ อดกลั้น MRS.PANU  AODKLAN        087-4310463 

299.  นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณกุล MISS THANAPAN 

KITTISUWANNAKUL 
 

 
 

  
 

 
 

300.  นางสุภาภรณ บัณฑิตย MRS. SUPAPORN BUNTHIT         

301.  นางสาวอาภาภรณ  กิจธนะทรัพย MS. APAPORN  

KITTANASAP 
 

 
 

  
 

 
 

302.  นางสาววาสนา  กลิ่นหอม MS.VASSANA  KLINHOM         



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

303.  นางจตุพร  ดิษฐบรรจง MRS. JATUPORN 

DITTABANJONG 
 

 
 

  
 

 
 

304.  นายโฆษิต  ดิษฐบรรจง MR. KOSIT  

DITTABANJONG 
 

 
 

  
 

 
 

305.  นายนพวิทย  สมบูรณ MR. NOPPAWIT  

SOMBOON 
 

 
 

  
 

 
 

306.  นางสาวเจษฎาภรณ  อนแกว MRS. JEDSADAPON  

ONKAEW 
 

 
 

  
 

 
 

307.  นางหนึ่งฤทัย  รอบคอบ MRS. NUENGRUETHAI  

ROPKHOP 
 

 
 

  
 

 
 

308.  นางมานิตย  เจ็งเจริญ MRS. MANIT  

CHENGCHAROEN 
 

 
 

  
 

 
 

309.  นางสาวราตรี  หลอปญญากิจการ MISS RATREE  

LOWPANYAKITJAKARN 
 

 
 

  
 

 
 

310.  นางยุพิน  บุบผาวรรณา MRS. YUPIN  

NUBPHAWANNA 
 

 
 

  
 

 
 



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

311.  นางธนัญญาณ  จุลบุตร MRS. TANUNYA  

JULLABUTE 
 

 
 

  
 

 
 

312.  นางสาวศุภลักษณ  แปนเพชร MISS SUPPALUK  

PANPHET 
 

 
 

  
 

 
 

313.  นางน้ําเพชร ภูแส MS.NAMPAT  PUSAE         

314.  นางสาวทิพาพร  กันมา MISS TIPAPORN  KANMA         

315.  นางสาวนิวัตรา  จารุฤกษ MISS NIWATTRA  

CHARUROEK 
 

 
 

  
 

 
 

316.  นางสาวกมลลักษณ  โชติพระสมบัติ MISS KAMONLAK 

CHOTPHRASOMBAT 
 

 
 

  
 

 
 

317.  นายกฤตธี  ประจันตะเสน MR. KRITTHI  

PRACHANTASENA 
 

 
 

  
 

 
 

318.  นายบูรพา  วิถีปญญา MR. BURAPHA  

VITEEPANYA 
 

 
 

  
 

 
 



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

319.  นางศรัญญา  ทับนอย MRS. SARUNYA  THABNOI         

320.  นายวิรัช  พานซาย MR. WIRUCH  PHANSAI         

321.  นางสาวสุปรียา  โปรงนุช MISS SUPREEYA  

PRONGNUT 
 

 
 

  
 

 
 

322.  นางภัควรางค  พลธรรม MRS. PAKWARANG  

POLTUM 
 

 
 

  
 

 
 

323.  นางเพชรา  ชาญฟน MRS. PHETCHARA  

CHANFUN 
 

 
 

  
 

 
 

324.  นายเชาวลิต  แยมศิริ MR. CHAOWALIT  

YAEMSIRI 
 

 
 

  
 

 
 

325.  นางสิรินาฏ  ยอดเถื่อน MRS. SIRINAT  YODTUEN         

326.  นางเพ็ญสินี  สุขขี MRS. PENSINEE  

SUKHKHEE 
 

 
 

  
 

 
 

327.  วาที่ ร.ต.ประดิษฐ  คําผงแดง ACTING SUB LT. PRADIT          



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

KHAMPONGDAENG 

328.  นางวรพรรณ  ศรีกล่ํา MRS. WARAPAN  SRIKLUM         

329.  นายสุทน  ทับจาก MR. SUTHON  TABJAK         

330.  นายอาวุธ  สุทธิมาศ MR. ARVUT  SUTTIMAS         

331.  นางสาวอินทิรา  ฉายแกว MISS INTHIRA  

CHAYKAEW 
 

 
 

  
 

 
 

332.  นายเทวัน  พอใจ MR. TEWAN  PORJAI         

333.  นายสุรสิทธ เกษประสิทธิ์ MR. SURASIT  KESPRASIT         

334.  นางสาวชรินยา  สุขยอย MISS CHARINYA  

SOOKYOI 
 

 
 

  
 

 
 

335.  นายฤกษชัย  สายทองคํา MR. RERKCHAI  

SAITONGKAM 
 

 
 

  
 

 
 

336.  นางอนุชนันท  ไทยกรรณ MRS. ANOOTCHANUN  

THAIKUN 
 

 
 

  
 

 
 



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

337.  นางพีรกานต  ฝนคํามี MRS. PHIRAKAN  

FANKHAMMEE 
 

 
 

  
 

 
 

338.  นายลมัย  ทองสัมฤทธิ์ MR. LAMAI  

THONGSAMRIT 
 

 
 

  
 

 
 

339.  นางสุภาวดี  วงศดิษฐสกุล MRS.SUPAVADEE  

WONGDITSAKUN 
 

 
 

  
 

 
 

340.  นางวรินธร  จันทะคุณ MRS. WARINTON  

CHANTAKHUN 
 

 
 

  
 

 
 

341.  นางสาวสุดใจ  ภูมิใหญ MISS SUDJAI  PHOOMYAI         

342.  นางสวภาว  คุมสุพรรณ MRS. SAWAPHA  

KHUMSUPHAN 
 

 
 

  
 

 
 

343.  นางเย็นฤดี  คุมสุพรรณ MRS. YENRUDEE 

KHUMSUPHAN 
 

 
 

  
 

 
 

344.  นายสมชัย  ทองปลิว MR. SOMCHAI  

THONGPLIEW 
 

 
 

  
 

 
 



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

345.  นางสาวพชรกมล  คําไวย MISS PHACHARAKAMOL  

KHAMWAI 
 

 
 

  
 

 
 

346.  นางชนินาถ  ทองอยู MRS. CHANINAT  

THONGYOO 
 

 
 

  
 

 
 

347.  นายศักดิ์ชัย  ทุงโพธิ์แดง MR. SAKCHAI  

TUNGPODANG 
 

 
 

  
 

 
 

348.  นายธนู  อักษร MR. THANU  AKSON         

349.  นางอรุณรัตน  ผาบแกว MRS. ARUNRAT  

PABKAEW 
 

 
 

  
 

 
 

350.  นายเพิ่มลาภ  บูรณะชาต MR. PERMLAP  

BURANACHAT 
 

 
 

  
 

 
 

351.  นางรัชนีวรรณ  กาญจนันท MRS. RATCHANIWAN  

KANCHANAN 
 

 
 

  
 

 
 

352.  นางศิริ  เมงมั่งมี MRS. SIRI  

MENGMUNGMEE 
 

 
 

  
 

 
 



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

353.  นางพรรณี  นาคนอย MRS. PANNEE  NAKNOI         

354.  นางสาวอรอุมา  ทรงแสงฤทธิ์ MISS ORNUMA  

SONGSAENGRIT 
 

 
 

  
 

 
 

355.  นายขวัญชัย  คงชาวนา MR. KHWANCHAI  

KHONGCHAONA 
 

 
 

  
   

ผูสนใจทั่วไป 

356.  น.ส.อนัญญา  เรืองเพ็ง          

357.  นายนิยม  ชูชื่น         ยังไมโอน 

358.  น.ส.พรเพ็ญ  ประกอบกิจ         ยังไมโอน 

359.  น.ส.เอมอร  เอี่ยมอักษร         ยังไมโอน 

360.  นางประภาพรรณ  เดชชาญชัย        ยังไมโอน 081-8026619 

361.  ดร.ปรเมษฐ  กฤตลักษ          

362.  ดร.เทอดธิดา  ทิพยรัตน          

363.  น.ส.ธัญญลักษณ  ฤทธิรงค          



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

364.  น.ส.สุนันทา  อมปาน          

365.  ผศ.ชลลีฮะห  หะยีสะมะแอ         086-7887072 

366.  นายสาโรจน  รัตนคํา          

367.  น.ส.ดารารัตน  อินทรพัฒน          

368.  นายอนุวัฒน  เพียรเจริญ          

369.            

370.            

371.            

372.            

373.            

374.            

375.            

376.            

377.            



รายชื่อผูเขารวม 

การประชุมสัมมนาการวิจยั  วัดและประเมนิผลสัมพันธแหงประเทศไทย ครัง้ที ่20 : การวิจยัเชิงคณุภาพ
กับการประยกุตใชทฤษฎ ี

ที่ 

ชื่อ – สกุล 

(พรอมตําแหนงทางวิชาการ) 
สถานภาพ เขารวม

ประชุมสัมมนา

วิชาการ 

(วันที่ 24 ม.ค.55) 

เขารวม

นําเสนอ

ผลงาน

วิชาการหรือ

ผลงานวิจัย 

เขารวมกิจกรรม

ศึกษาวิถีชีวิตฯ 

(25-27 ม.ค.55) 

การชําระ

เงิน 
หมายเหต ุ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจารย 
นิสิต/

นักศึกษา 
ผูสนใจ 

378.            

379.            

380.            

381.            

382.            

383.            

384.            

385.            

386.            

 


