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กลุ่มที่-ลําดับที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน คำนำหน้า ช่ือ สกุล คณะวิชา/สํานักวิชา/วิทยาลัย

01-1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นาย ณัฐพล รังสฤษฎ์วรการ การจัดการ

01-2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ดร. เดชอนันต์ บังกิโล การจัดการ

01-3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ดร. ปิยธิดา เพียรลุประสิทธ์ิ การจัดการ

01-4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นาย ภาสุข นิธิบันดาลเสรี การจัดการ

01-5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ สุดศิริ รุ่งเรือง การจัดการ

01-6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นางสาว สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง การจัดการ

01-7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. วรรษิดา บุญญาณเมธาพร การจัดการการท่องเที่ยว

01-8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. ลินจง โพชารี การท่องเที่ยวและการโรงแรม

01-9 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. นราธิป ปุณเกษม การเรือน

02-1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. นิภา นาสินพร้อม เทคโนโลยีการเกษตร

02-2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณกรณ์ จงร้ังกลาง เกษตรศาสตร์

02-3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายพรเทพ เนียมพิทักษ์ เกษตรศาสตร์

02-4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี เกษตรศาสตร์

02-5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริภาวี เจริญวัฒนศักด์ิ เกษตรศาสตร์

02-6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร. อโนมา ดงแสนสุข เกษตรศาสตร์

02-7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. จุฬากร ปานะถึก สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

02-8 มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ ดร. วัชราภรณ์ รวมธรรม สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

02-9 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาจารย์ ดร. กัญช์ เกล็ดมณี สัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์

03-1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลวรา ธาริยะ ทันตแพทยศาสตร์

03-2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. จันทร์ธิดา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ทันตแพทยศาสตร์

03-3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. ณัฐพงษ์ กันตรง ทันตแพทยศาสตร์

03-4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล ทันตแพทยศาสตร์

03-5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัชฎา ฉายจิต ทันตแพทยศาสตร์

03-6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร. วรานุช ปิติพัฒน์ ทันตแพทยศาสตร์

03-7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร. ศุภวิชญ์ หมอกมืด ทันตแพทยศาสตร์
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03-8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุบิน พัวศิริ ทันตแพทยศาสตร์

03-9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. สุพรรณิการ์ เรืองศรี ทันตแพทยศาสตร์

03-10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. อังสนา ใจแน่น ทันตแพทยศาสตร์

04-1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. อชิรวุธ สุพรรณเภสัช ทันตแพทยศาสตร์

04-2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ สมิตไมตรี ทันตแพทยศาสตร์

04-3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ฉวีวรรณ ช่ืนชูผล ทันตแพทยศาสตร์

04-4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก ลีธนะกุล ทันตแพทยศาสตร์

04-5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ทพญ.สายใจ ตัณฑนุช ทันตแพทยศาสตร์

04-6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาว รัชฎาภรณ์ นะมาเส ทันตแพทยศาสตร์

04-7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุรางค์ สุทธปรียาศรี ทันตแพทยศาสตร์

05-1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นางสาว กัญญา ผันแปรจิตต์ เทคโนโลยีการจัดการ

05-3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นางสาว พจนา หอมหวล เทคโนโลยีการจัดการ

05-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อาจารย์ ดร. สิทธิชัย นวลเศรษฐ เทคโนโลยีการจัดการ

05-5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นาง สุธิกาญจน์ แก้วคงบุญ เทคโนโลยีการจัดการ

05-6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นางสาว สุนิษา จันทร์ประสิทธ์ิ เทคโนโลยีการจัดการ

05-7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นาง อรปวีณ์ โภคาวัฒนา เทคโนโลยีการจัดการ

06-1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. อภิรดี จริยารังษีโรจน์ ครุศาสตร์

06-2 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดร. กําไร วรนุช การศึกษาทั่วไป

06-3 มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว นิภาภรณ์ ลาภเสถียร นิติศาสตร์

06-4 มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว ปิยอร เปล่ียนผดุง นิติศาสตร์

06-5 มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว พลอยขวัญ เหล่าอมต นิติศาสตร์

06-6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. เบญจพร พึงไชย กฎหมายและการเมือง

07-1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาว วชิราภรณ์ เภรีกุล บัณฑิตวิทยาลัย

07-2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาว วาลุกา เอมเอก บัณฑิตวิทยาลัย

07-3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร. สมฤทัย บัวแย้ม บัณฑิตวิทยาลัย
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07-4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาว สุพรรษา แก้วใจจง บัณฑิตวิทยาลัย

07-5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. อภิรักษ์ พยัคฆา บัณฑิตวิทยาลัย

08-1 สถาบันพระบรมราชชนก อาจารย์ ดร. กรกนก ลัธธนันท์ พยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ

08-2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร. สุดาพร สถิตยุทธการ พยาบาลศาสตร์

08-3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐณิชา ศรีบุณยวัฒน พยาบาลศาสตร์

08-4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์ พยาบาลศาสตร์

08-5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล พยาบาลศาสตร์

08-6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนนท์ วิสุทธ์ิธนานนท์ พยาบาลศาสตร์

08-7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. จิณพิชญ์ชา มะมม พยาบาลศาสตร์

08-8 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ หวังสวัสด์ิ พยาบาลศาสตร์

08-9 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิซรีน เจ๊ะมามะ

08-10 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นางสาว พรทิวา คงคุณ

08-11 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุสลินท์ โตะแปเราะ
08-12 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นางสาว อามานี แดมะยุ

09-1 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นางสาว นลิณี เชยกล่ินพุฒ พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

09-2 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรือเอกหญิง นิษา วงษ์ชาญ พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

09-3 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์ ดร. บุญทิวา สู่วิทย์ พยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์

09-4 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. ประทุมา ฤทธ์ิโพธ์ิ พยาบาลศาสตร์

09-5 มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ ดร. อลงกรณ์ อักษรศรี พยาบาลศาสตร์

09-6 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. อินทิรา ปากันทะ พยาบาลศาสตร์

09-7 มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร. ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ พยาบาลศาสตร์

09-8 มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. สุพิศ ศิริอรุณรัตน์ พยาบาลศาสตร์

09-9 มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว เกษร เกตุชู พยาบาลศาสตร์

09-10 มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ ดร. จุฑามาศ ผลมาก พยาบาลศาสตร์

09-11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นางสาว นงนุช เชาวน์ศิลป์ พยาบาลศาสตร์
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09-12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นางสาว ฉมาพร หนูเพชร พยาบาลศาสตร์

09-13 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นาง อุบล วรรณกิจ พยาบาลศาสตร์

10-1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางสาว ฐิติภรณ์ พันธ์ุประภา พัฒนาการเศรษฐกิจ

10-2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. สันติ ชัยศรีสวัสด์ิสุข พัฒนาการเศรษฐกิจ

10-3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางสาว สุปรียา เมืองงาม พัฒนาการเศรษฐกิจ

10-4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางสาว พิไลวรรณ์ เจนดง พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

10-5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางสาว วรรณวิสาข์ สมวัฒน์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

10-6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นาย สงคราม ไชยแก้ว พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

11-1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติไชย ฟักศรี แพทยศาสตร์

11-2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ พระธานี แพทยศาสตร์

11-3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ พระธานี แพทยศาสตร์  

11-4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนิดา ธนาวิรัตนานิจ แพทยศาสตร์

11-5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ แพทยศาสตร์

11-6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร. พัชรวิภา มณีไสย แพทยศาสตร์

11-7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร แพทยศาสตร์

11-8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. ศริญญา คงเพชร แพทยศาสตร์

11-9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร. สรายุทธ หลานวงศ์ แพทยศาสตร์ 

11-10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. สุทัศน์ สุทธิประภา แพทยศาสตร์

11-11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. อภิพร ถ่ินคํารพ แพทยศาสตร์

11-12 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร. เอ้ือมเดือน ประวาฬ แพทยศาสตร์ 

12-1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์ภาพร บัวเลิง วิทยาศาสตร์การแพทย์

12-2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตยา วังวนสินธ์ุ สาธารณสุขศาสตร์

12-3 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นางสาว กมลรัตน์ เสืองามเอ่ียม ภาควิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

12-4 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นางสาว ปฐมาภรณ์ โมลี ภาควิชารังสีเทคนิค คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

12-5 มหาวิทยาลัยรามคําแหง นางสาว โชติกา พูลสนาม ทัศนมาตรศาสตร์
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12-6 มหาวิทยาลัยรามคําแหง นางสาว ฐิติกา เกาะหมาน ทัศนมาตรศาสตร์

12-7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์ เภสัชศาสตร์

13-1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร. กันตพงศ์ จิตต์กล้า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13-2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณัชญ์ สมชนะกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13-3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ดร. ธีรภาพ ปรีดีพจน์ จีนวิทยา

13-4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นาย ศุภกร คนคล่อง จีนวิทยา

13-5 มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพัฒน์ สุยะ อักษรศาสตร์

13-6 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. บุญญลักษม์ ตํานานจิตร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13-7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. สรุจ ศุภศิรประภา ภาษาและการส่ือสาร

13-8 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. สาวิตรี คทวณิช ภาษาและการส่ือสาร

14-2 มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ กัญชลิกา กัมปนานนท์ มัณฑนศิลป์

14-3 มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ ชนิศา ชงัดเวช มัณฑนศิลป์

14-4 มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. เตือนฤดี รักใหม่ มัณฑนศิลป์

14-5 มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาว นฤมล รักช่ืน มัณฑนศิลป์

14-6 มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ ดร. ไพโรจน์ ทิพยเมธี มัณฑนศิลป์

14-7 มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ กรธนา กองสุข มัณฑนศิลป์

14-8 มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาวี ศิรินคราภรณ์ มัณฑนศิลป์

14-9 มหาวิทยาลัยศิลปากร รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี มัณฑนศิลป์

15-1 มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ ดร. วันเพ็ญ ทองสุข วิทยาการสุขภาพและการกีฬา

15-2 มหาวิทยาลัยทักษิณ นางสาว วิชชาดา สิมลา วิทยาการสุขภาพและการกีฬา

15-3 มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ ดร. สุปานดี มณีโลกย์ วิทยาการสุขภาพและการกีฬา

15-4 มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ ดร. สุภาพร เมฆสวี วิทยาการสุขภาพและการกีฬา

15-5 มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. โสมศิริ เดชารัตน์ วิทยาการสุขภาพและการกีฬา

15-6 มหาวิทยาลัยทักษิณ นาง อรนุช กําเนิดมณี วิทยาการสุขภาพและการกีฬา

15-7 มหาวิทยาลัยทักษิณ นาง สิรินทร ทองต้ง วิทยาการสุขภาพและการกีฬา/สาธารณสุขศาสตร์



รายชื&อผูเ้ขา้อบรม OBE ปี 2564.xlsx รุ่นที& 3 17-18 ม.ิย. 6 / 8

กลุ่มที่-ลําดับที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน คำนำหน้า ช่ือ สกุล คณะวิชา/สํานักวิชา/วิทยาลัย

16-1 มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จริยาวดี สุริยพันธ์ุ วิทยาศาสตร์

16-2 มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ ดร. ฐานวีร์ โชติจารุสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์

16-3 มหาวิทยาลัยบูรพา นาย วิโรจน์ เครือภู่ วิทยาศาสตร์

16-4 มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร. สรายุธ เดชะปัญญา วิทยาศาสตร์

16-5 มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์ ดร. สิทธิ บัวทอง วิทยาศาสตร์

17-1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชนาธิป สามารถ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17-2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ สอาด ริยะจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17-3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุวดี ก้องพารากุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17-4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมารัตน์ รัตนช่วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17-5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ ดร. อุไรวรรณ ขุนจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17-6 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาจารย์ ดร. ธีตา ศรีคช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

17-7 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร. ศิริญาพร ขันทะสอน วิทยาศาสตร์สุขภาพ

17-8 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ

18-1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์ ดร. จิตติมา วระกุล วิศวกรรมศาสตร์

18-2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. ปราณี ชุมสําโรง วิศวกรรมศาสตร์

18-3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์

18-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. วีณา ฟ่ันเพ็ง วิศวกรรมศาสตร์

18-5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นาย อภิลักษณ์ หล่อนกลาง วิศวกรรมศาสตร์

19-1 Southeast Bangkok College ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุษยา วงษ์ชวลิตกุล ศิลปศาสตร์

19-2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ อาจารย์ ดร. มัลลิกา นาจันทอง ศิลปศาสตร์

19-3 มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาว โขมพัฒน์ ประวัง ศิลปศาสตร์

19-4 มหาวิทยาลัยพะเยา นาย จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์ ศิลปศาสตร์

19-5 มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ ดร. จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ ศิลปศาสตร์

19-6 มหาวิทยาลัยพะเยา นาย อธิคมน์ จิตรเกษมสุข ศิลปศาสตร์

20-1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์ ดร. วีรยา เอ่ียมฉํ่า สถาปัตยกรรมและการออกแบบ



รายชื&อผูเ้ขา้อบรม OBE ปี 2564.xlsx รุ่นที& 3 17-18 ม.ิย. 7 / 8

กลุ่มที่-ลําดับที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน คำนำหน้า ช่ือ สกุล คณะวิชา/สํานักวิชา/วิทยาลัย

20-2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ ต้ังสันติกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์

20-3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาว ฉัตรลดา พิสิฎฐนรสีห์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

20-4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาย ชัชวาล ราชนิกร สถาปัตยกรรมศาสตร์

20-5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร. สรชัย กรณ์เกษม สถาปัตยกรรมศาสตร์
20-6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาย ธีมา หมึกทอง ออกแบบอุตสาหกรรม

21-1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร. จุฑามณี สามัคคีนิชย์ สังคมศาสตร์

21-2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร. นัฐพร โอภาสานนท์ สังคมศาสตร์

21-3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร. ปวงชน อุนจะนํา สังคมศาสตร์

21-4 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. พิษนุ อภิสมาจารโยธิน สังคมศาสตร์

21-5 มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์ ดร. ศุภสิทธ์ิ ต๊ะนา สังคมศาสตร์

21-6 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. อรไท โสภารัตน์ สังคมศาสตร์

22-1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นาย ทรงเกียรติ ปานพันธ์โพธ์ิ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

22-2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาว ธันวดี กรีฑาเวทย์ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

22-3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ ดร. นทีทิพย์ สรรพตานนท์ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

22-4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาว นฤมล คงขุนเทียน สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

22-5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นาง ภัทร์ธนกัลย์ เต่ียไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

22-6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาว เยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

22-7 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาว รักษ์พิกุล วงศ์จักร์ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

22-8 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. อดิศักด์ิ จูมวงษ์ สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

22-9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางสาว อาทิตยา ธรรมตา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ

22-10 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นางสาว วิภาพร กุลตัน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

22-11 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นาย รัฐพล แม่นธนู กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี

22-12 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก อาจารย์ ดร. นัทธีรา พุมมาพันธ์ุ กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ

23-1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาง ก่ิงทอง คงคาน้อย เศรษฐศาสตร์

23-2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. แก้วขวัญ ต้ังติพงศ์กูล เศรษฐศาสตร์



รายชื&อผูเ้ขา้อบรม OBE ปี 2564.xlsx รุ่นที& 3 17-18 ม.ิย. 8 / 8

กลุ่มที่-ลําดับที่ มหาวิทยาลัย/สถาบัน คำนำหน้า ช่ือ สกุล คณะวิชา/สํานักวิชา/วิทยาลัย

23-3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. สุกานดา จันท วารี ย์ รัฐประศา สน ศาสตร มหา บัณฑิต/บัณฑิต วิทยาลัย 

23-4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ ดร. กฤษดี พ่วงรอด วิทยาการส่ือสาร

23-5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร. ฤๅชุตา เทพยากุล รัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

23-6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ ดร. อาทิตยา สมโลก วิทยาการส่ือสาร

23-7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฮัมเดีย มูดอ วิทยาการส่ือสาร


