
  

 
ประกาศสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เรื่อง  รายช่ือผูนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคคลสายสนับสนุน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 11 “ทองกวาววิชาการ’62  :  สงเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองคกร” 

     
 ตามท่ีสํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับ เครือขายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสาย
สนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีประชุมสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ได
รวมกันจัดการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคคลสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี 11 “ทองกวาววิชาการ’62  :  สงเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองคกร” ในระหวางวัน 20-21 
มิถุนายน 2562 ณ  สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม นั้น   

  เพ่ือใหการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  

จึงประกาศรายชื่อผูนําเสนอผลงานวิจัยในการการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนใน

สถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๑ “ทองกวาววิชาการ’62  :  สงเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองคกร” ดังนี้  

 

การนําเสนอลงานแบบบรรยาย  (Oral Presentation)  กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.  คุณพรสวรรค  ทองสุโขวงศ 2.  คุณนันทพร  คําสอนทา 

3.  คุณปนัดดา ตันสุวรรณรัตน 4.  คุณกรกนก  อินทรสอน 

5.  คุณอรสา  ทองโคตร 6.  คุณเนตรนภา  ตะลาด 

7.  คุณธีรรักษ  ภารการ 8.  คุณมัลลิกา  หิมะธนะสุวรรณ 

9.  คุณมลฤดี  ธรรมรงค 10. คุณจิรายุ  ธนาวุฒ ิ

11. คุณจีรนันท  เพ็ญจันทร 12. คุญจันทรเพ็ญ  อุดมโชติพฤทธิ์ 

13. คุณอนิวัฒน  พุดโมต 14. คุณดารณี  ยงยืน 

15. คุณจเร  เลิศสุดวิชัย 16. คุณสุมินทร  เบาธรรม 

17. คุณเฉลิมเกียรติ  ศรีละกูล 18. คุณเด็ดเดี่ยว  บุญมา 

19. คุณจักรินทร  ศิลารัตน 20. ดร.จอย  ทองกลอมสี 

21. คุณไพรนิทร เมืองสนาม 22. คุณจุฑามาศ  ทินกรวงศ 

23. คุณบังอร  ละเอียดออง 24. คุณเฉลิมเกียรติ  ศรีละกูล 

25. คุณณัฐพัชร  เหลืองสถิตย 26. คุณนภัทร  นามสีฐาน 

27. คุณปทมา  ฮอวกินส 28. คุณอภิสิทธิ์  คุณวรปญญา 

29. คุณกฤษฎา  สุวรรณานุรักษ 30. คุณวีรวัฒน  เปลงปลื้ม 

31. คุณชุติมา  จันกิมฮะ 32. คุณทัดศรี  ชัยเมคา 

33. คุณวุฒิภัทร  สุขชวย 34. คุณศิวกร  กันทา 

35. คุณคมกริช  กลิ่นอาจ 36. คุณเสาวลักษณ  ชาวบานกราง 

37. คุณวิจิตรา  ศรีละออ 38. คุณสมโภชน  ถ่ินปร ุ

39. คุณนิภาพร  ทองรอด 40. คุณอัญชิสา  กาญจนรุจิวุฒิ 

41. คุณธัญญารัตน  ดอกลั่นทม 42. คุณนพวรรณ ม่ันปยมิตร 
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43. คุณนงนุช  อุตคุด 44. คุณณิชาภัส  ตั้งบวรพิมล 

45. คุณพรนเรศ  มูลเมืองแสน 46. คุณอุบลรัตน  หยาใส 

47. คุณมลฤดี  ธรรมรงค 48. คุณศิโรจน  ผลพันธิน  

49. คุณดวงตา  ใบโคกสูง 50. คุณอัมพร  รักหนองแซง 

51. คุณศิโรจน  ผลพันธิน (2) 

 

การนําเสนอลงานแบบบรรยาย  (Oral Presentation)  กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.  คุณพาณิน  พูลจักร    2. คุณสนอง  กลิ่นเกษร 

3.  คุณชัชวาล  วงษสีดา   4. คุณประธาน  สายคํา 

5.  คุณขันแกว  สมบูรณ   6. คุณจงลักษณ  สมราง 

7.  คุณประพัฒน  อธิปญจพงษ   8. คุณจักรินทร  ศิลารัตน 

9.  คุณฑึตึฐา  เคาปญญา   10. คุณบังอร  ละเอียดออก 

11. คุณปริญญา  บุญทัน   12. คุณบุษยมาศ  เดชบํารุง 

13. คุณวิภา  หอมศิริ   14. คุณคมกริช  กลิ่นอาจ 

15. คุณอัญชัน  ไตรธิเลน   16. คุณธีรพงษ  ประทุมศิริ 

17. คุณมณฑล  สุวรรณประภา   18. คุณประพล  จาระตะคุ 

19. คุณวีวัฒน  วฒันไทยสวัสดิ์   20. คุณอํานวย  ทีจันทึก 

๒๑. คุณธิติกานต  บุญแข็ง   22. คุณสุพจน  พุทธวงค 

23. คุณกรรณิการ  ถนอมสิทธิ์   24. คุณณัฐิกา  ธนูทอง 

25. คุณนุชรีย  ชมเชย   26. คุณวีระศักดิ์  จงเฟอง 

27. คุณกาญจณา  ขันทกะพันธ 

 

การนําเสนอลงานแบบบรรยาย  (Oral Presentation) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

1.  คุณวิลาวัณย  อุนเรือน   2.  คุณเกรียงศักดิ์  สมบัติ 

 

การนําเสนอลงานแบบโปสเตอร  (Poster Presentation) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

1.  คุณคม  กันชูลี    2.  คุณเปรมวดี  โกมลตรี 

3.  คุณผองศรี  เวชสนิท   4.  คุณจิดาภา  พลางวัน 

5.  คุณสาธิต  ศรีอาจ    6.  คุณอรวรรณ  คุมถนอม 

7.  คุณเกษม  ภูธรรมะ   8.  คุณจีราวรรณ  ทองลิ้ม 

9.  คุณชฎาวรรณ  อิทธิชัยเจริญ   10. คุณกชกร  เพชรัตน 

11. คุณสุรพล  ฉลาดคิด   12. คุณภัสราภรณ  พรหมเทพ 

13. คุณปภาอร  เขียวสีมา   14. คุณธนิดา  รักษาเคน 

15. คุณอโรชา ทองลาว   16. คุณภูวิศร  ขันตี 

17. คุณสวลี  ดีประเสริฐ   18. คุณภูวิศร  ขันตี (2) 

19. คุณกฤษฎา  ศักดิ์คําดวง   20. คุณนฤตย  คุมยา 
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21. คุณเบญจมาศ  อุสิมาศ   22. คุณอําพล  กลอมปญญา 

23. คุณนภาภรณ  สุวรรณเจริญ   24. คุณวินัดดา  ทองปลิว 

25. คุณปราณี  เหมือนสิงห   26. คุณสุภาวดี  ประดับวงษ 

27. คุณณิชาภัส ตั้งบวรพิมล 

 

การนําเสนอลงานแบบโปสเตอร  Poster Presentation) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.  คุณเปรมวดี  โกมลตรี  2.  คุณประพัฒน  อธิปญจพงษ 

3.  คุณมนัสชนก  ศรีธรีะจิตต  4.  คุณกิตติศักดิ์  นคร 

5.  คุณอุษา  ม่ันยืนยง  6.  คุณสุรพล  ฉลาดคิด 

7.  คุณสุภาพ  นวลพลับ  8.  คุณวรางคณา  ราชชํารอง 

9. คุณดวงกมล  คํานวนกิจ   10. คุณจิรายุ  ไพรินทร 

11. คุณธานี  เทศศิริ   12. คุณชุติโชติ  ปทมดิลก  

13. คุณศจี  นอยตั้ง   14.  คุณชิราวุฒิ  ปทุมธนทรัพย 

15. คุณสมบัติ  ศรีวรรณงาม  16. คุณวินัย  เสียงหวาน 

 

 ใหผูมีรายชื่อขางตน เขานําเสนอผลงานตามกําหนดการของการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ

สําหรับบุคลากรสายสนบัสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งท่ี 11  โดยติดตามไดท่ี www.council-uast.com     

 
         ประกาศ  ณ  วันท่ี       ๕   มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
  
 
                     (รองศาสตราจารย เหรียญ  หลอวมิงคล) 

                              ผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการ 
 


