
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา 

เรื่อง “เทคนิคการเขียนและผลิตต าราเพื่อต าแหน่ง 
ทางวิชาการ” 
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ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

วันพุธท่ี 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น.  
ณ ห้อง 1-705 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 



รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการเขียนและผลิตต าราเพื่อต าแหน่งทางวิชาการ”  
ในวันพุธที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00–12.00 น.  
ณ ห้อง 1-705 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1 ) มหาวิทยาลัยรังสิต 

ล าดับ รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สังกัด 
1 ผศ.เบ็ญจรัก วายุภาพ คณะเทคโนโลยีอาหาร 
2 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี คณะเภสัชศาสตร์ 
3 ดร.ลักษณา เจริญใจ คณะเภสัชศาสตร์ 
4 อาจารย์ศานติ หอมรื่น  คณะกายภาพบ าบัด 
5 ทพญ.ดร.ปิยะนชุ กรรณสูต คณะทันตแพทยศาสตร ์
6 พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร คณะทัศนมาตรศาสตร ์
7 รศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล คณะนวัตกรรมเกษตร 
8 ดร.สุรพล ศรีวิทยา คณะนิติศาสตร ์
9 ผศ.ดร.มงคล เทียนประเทืองชยั คณะนิติศาสตร ์
10 อาจารย์วัชราภรณ ์จิตรชุ่ม คณะนิติศาสตร ์
11 อาจารย์อนันต ์สันติภาพ คณะนิติศาสตร ์
12 ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด คณะบริหารธุรกิจ 
13 ดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร คณะบริหารธุรกิจ 
14 ดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล คณะบริหารธุรกิจ 
15 ผศ.ดร.น้ าอ้อย ภักดีวงศ์ คณะพยาบาลศาสตร ์
16 ร.อ.หญิงเบญจวรรณ คล้ายทบัทิม คณะพยาบาลศาสตร ์
17 รศ.สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ ์ คณะพยาบาลศาสตร ์
18 อาจารย์วิมลวลัย ์วโรฬาร คณะพยาบาลศาสตร ์
19 ดร.จงดี  นิละนนท ์ คณะวิทยาศาสตร ์
20 ดร.ปาริชาต นารบีุญ คณะวิทยาศาสตร ์
21 ดร.ลดาวัลย ์วศินปิยมงคล คณะวิทยาศาสตร ์
22 ดร.สิรินทร ปิ่นเวหา คณะวิทยาศาสตร ์
23 ดร.สุพัฒน ์ มูลสิน คณะวิทยาศาสตร ์
24 ผศ.ดร.ดวงฤทัย ศรีแดง คณะวิทยาศาสตร ์
25 ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร ์
26 ผศ.ดร.ปรานอม ขาวเมฆ คณะวิทยาศาสตร ์
27 ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ ์ คณะวิทยาศาสตร ์
28 รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต คณะวิทยาศาสตร ์
29 อาจารย์ธเนศ โสภณนิธปิระเสริฐ คณะวิทยาศาสตร ์
30 อาจารย์รัชกฤช ปัทมโสภาสกุล คณะวิทยาศาสตร ์
31 ดร.สุพพตา วรรณวีรติกุล คณะศิลปะและการออกแบบ 
32 อาจารย์กิตติวัฒน ์โลหะการ คณะศิลปะและการออกแบบ 
33 อาจารย์ชนิภัศร์ กันตะบุตร คณะศิลปะและการออกแบบ 
34 อาจารย์อัจฉรา นาคลดา คณะศิลปะและการออกแบบ 
35 อาจารย์นุจรีย ์โลหะการ คณะสถาปตัย์กรรมศาสตร ์
36 คุณกิตติยา เพลิ้งพริ้งตระกูล ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ 
37 ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ฝ่ายวิจัยและบริการวชิาการ 



38 ผศ.ดร.โกวิท รพีพิศาล วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
39 ดร.ชุติมา  เบี้ยวไข่มุข วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
40 ดร.ณิฎา เด่นไพศาล วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
41 ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
42 ผศ.ดร.มล.กุลธร เกษมสันต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
43 ผศ.ดร.สมชาย เล็กเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
44 อาจารย์กัลยาณ ีแช่มช้อย วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
45 แพทย์หญิง มยุรี  ฮั่นตระกลู วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
46 คุณศิริพร ยุทธวราภรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
47 ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวชั  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 
48 อาจารย์ณมานพ แก้วกล้า วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 
49 อาจารย์ศุภกิตติ์ พิสิษฐไ์พบลูย ์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 
50 ดร.ณัฏฐ์พงษ์ จันทชโลบล วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
51 อาจารย์ธรรมรัตน ์กลีบแก้ว วิทยาลัยดนตร ี
52 พล.ร.ต. ผศ.ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
53 ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
54 อาจารย์อารณีย ์วิวัฒนาภรณ ์ วิทยาลัยรัฐกิจ 
55 ดร.มนภร กี้ประเสริฐทรัพย์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
56 ผศ.ดร.อภิรักษ์ กาญจนหฤทัย วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
57 ผศ.ต้องจิตร สุทธิศรีปก วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
58 รศ.ดร.โอภาส จุฑาเทพ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
59 อาจารย์ชาญวิทย ์วงศ์รัตนพรกูร วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
60 อาจารย์สมชาย ปุญญนิรนัดร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
61 พล.อ.ท.ศุภกฤต อริยปรีชา สถาบนัการบนิ 
62 ผศ.ดร.พนิตนาฏ ชูฤกษ์ สถาบนัภาษาอังกฤษ 
63 คุณกนกรัตน์ ครูกิมโสม สถาบนัวิจัย  
64 คุณชญานิษฐ ์อัจฉริยะโพธา สถาบนัวิจัย  
65 คุณมีนมาส  พรานป่า สถาบนัวิจัย  
66 คุณวุฒิศักดิ์ อยู่จ านงค์ สถาบนัวิจัย  
67 คุณหัทยา ชาหอม สถาบนัวิจัย  
68 คุณอลิสา ยวงนุ่น สถาบนัวิจัย  
69 รศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์ สถาบนัวิจัย  
70 คุณศรัชญ์ศรณ์ ศรประสิทธิ ์ ส านักงานประชาสัมพนัธ์ 


