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วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.  
ณ ห้อง 1-705 ชั้น 7 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 



รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงสัมมนา เรื่อง “การสร้างผลงานทางวิชาการ”  
ในวันพุธที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30–16.30 น.  
ณ ห้อง 1-705 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1 ) มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
ล าดับ รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สังกัด 
1 อาจารย์ธนชัยา เกณฑ์ขุนทด คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 
2 พญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร คณะทัศนมาตรศาสตร ์
3 อาจารย์สุเทพ ชชู่วย คณะนวัตกรรมเกษตร 
4 ผศ.ดร.มงคล เทียนประเทืองชยั คณะนิติศาสตร ์
5 ดร.สุรพล ศรีวิทยา คณะนิติศาสตร ์
6 ดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร คณะบริหารธุรกิจ 
7 ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด คณะบริหารธุรกิจ 
8 ดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล คณะบริหารธุรกิจ 
9 อาจารย์ไพฑูรย์ กอบกาญจนพฤติ คณะบัญช ี
10 ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ ์ คณะบัญช ี
11 ผศ.วันฤดี สุขสงวน คณะบัญช ี
12 รศ.สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ ์ คณะพยาบาลศาสตร ์
13 อาจารย์เบญจวรรณ คล้ายทับทมิ คณะพยาบาลศาสตร ์
14 ผศ.ดร.รัชนี นามจนัทรา คณะพยาบาลศาสตร ์
15 อาจารย์จักราวุธ พาณิชโยทัย คณะรังสีเทคนิค 
16 อาจารย์ณัฐพงศ ์ด่านธนวัฒน ์ คณะรังสีเทคนิค 
17 ศ.นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท ์ คณะวิทยาศาสตร ์
18 ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ ์ คณะวิทยาศาสตร ์
19 ดร.จงดี  นิละนนท ์ คณะวิทยาศาสตร ์
20 ดร.รพีพรรณ เพชรอนันต์กุล คณะศิลปศาสตร ์
21 ดร.รัชดา ลาภใหญ ่ คณะศิลปศาสตร ์
22 อาจารย์สุกัลยา วงศ์ชมบุญ คณะศิลปศาสตร ์
23 อาจารย์นวรัตน ์ก๋งเม่ง คณะศิลปศาสตร ์
24 ดร.นครเทพ  ทิพยศุภราษฎร์ คณะศิลปศาสตร ์
25 อาจารย์อัจฉรา โหตรภวานนท ์ คณะศิลปศาสตร ์
26 อาจารย์กิตติวัฒน ์โลหะการ คณะศิลปะและการออกแบบ 

27 อาจารย์ลัดดาวัลย ์สารพฒัน ์ คณะศิลปะและการออกแบบ 
28 อาจารย์เสกสฤษฎ ์ธนประสิทธิก์ุล คณะศิลปะและการออกแบบ 
29 อาจารย์นุจรีย ์โลหะการ คณะสถาปตัย์กรรมศาสตร ์
30 ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
31 ดร. ณิฎา  เด่นไพศาล วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



32 ผศ.ดร.สุรีย์ ศุภลักษณ์นาร ี วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 
33 ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวชั  วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวนัออก 
34 ผศ.ดร.วิบูลย ์ตระกูลฮุ้น วิทยาลัยดนตร ี
35 ดร.บัณจินดา เหลา่ไทย วิทยาลัยดนตร ี
36 ดลหทัย อินทวงศ ์ วิทยาลัยดนตร ี
37 ผศ.ดร.วิชญาณี โอชา วิทยาลัยนานาชาติ 
38 ดร.บุญศรี ชีวะก าจร วิทยาลัยนานาชาติ 
39 รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
40 อาจารย์นฤนาท ไกรนรา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
41 อาจารย์วาจวิมล เดชเกต ุ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
42 อาจารย์พรหมพงษ ์แก้วดวงเด่น วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
43 อาจารย์ส าราญ แสงเดือนฉาย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
44 ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
45 คุณณวัฒน์ อินทอง วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
46 ดร.สถาพร  ค าหอม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
47 อาจารย์จิตติมาน เกียรติวชิรพันธ์ สถาบนัภาษาอังกฤษ 
48 อาจารย์ภูวกร ศรีกาญจนา สถาบนัภาษาอังกฤษ 
49 รศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์ สถาบนัวิจัย  
50 คุณมีนมาส  พรานป่า สถาบนัวิจัย  
51 คุณอลิสา ยวงนุ่น สถาบนัวิจัย  
52 คุณวุฒิศักดิ์ อยู่จ านงค ์ สถาบนัวิจัย  
53 คุณหัทยา ชาหอม สถาบนัวิจัย  
54 คุณชญานิษฐ ์อัจฉริยะโพธา สถาบนัวิจัย  
55 คุณกนกรัตน์ ครูกิมโสม สถาบนัวิจัย  
56 อาจารย์ณิชาภัทร ฉายศรี ส านักงานกิจกรรมนักศึกษา 
57 คุณศรัชญ์ศรณ์ ศรประสิทธิ ์ ส านักงานประชาสัมพนัธ์ 


