
 

 
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
ที ่ ๔๗๔๙/๒๕๖๑ 

เรื่อง ให้บุคลำกรและบุคลำกรภำยนอกเข้ำร่วมอบรมเชิงปฏิบัติกำร                                                        
“เขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยอย่ำงไรให้ได้ทุน” 

--------------------------------- 
 

 ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม โดยสถำบันวิจัยและพัฒนำ ก ำหนดจัดโครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่อง“เขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยอย่ำงไรให้ได้ทุน”ให้กับบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
และบุคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ ในวันที่ ๒๖ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลำ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมวิญญูคุวำนันท์ ชั้น ๕ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ (๑), (๒) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จึงให้ผู้ที่มีรำยชื่อต่อไปนี้เข้ำร่วมโครงกำรในวันที่ ๒๖ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   
๑. นำงประภัสสร  ปรีเอี่ยม สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

๒. นำงสำวสุธิน ี อัตถำกร สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

๓. นำยภำคย์  สธนเสำวภำคย ์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

๔. นำยกฤษฎำ  แสนบัวค ำ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

๕. นำยชวิศร ปูคะภำค สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

๖. นำงสำวธันวำพร  วิมลชัยฤกษ์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

๗. นำงสำวกัลยำณี  เจริญโสภำรัตน์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

๘. นำงสำวธนัชพร  ขัติยนนนท์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

๙. นำงศุภษร  ศิลำรักษ์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

๑๐. นำงสำวมนัสวิน  จิตตำนนท์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

๑๑. นำงสำวมะลิ  สโรบล สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

๑๒. นำงสำวอรวรรณ  เจริญรัตน์ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

๑๓. นำงสำวธันยชนก ปะวะละ   สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

๑๔. นำยประทีป พืชทองหลำง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  

๑๕. นำยศักดิ์สำยันต์  ใยสำมเสน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
๑๖. นำยทรงพล นำมคุณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๗. นำงสำวภัทรำวัลย์ ค ำปลิว มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๘. นำยวรพันธุ์ สมบัติธีระ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๙. นำยชำติวิรุทธ์ ภัทรสุเมธ ี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๒๐. นำงสำวสุจิตรำ ผำระนัด มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๒๑. นำงสำวศิริวรรณ  อำจบ ำรุง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

 
 

 
 

 
 

-ส ำเนำ- 



 

 
๒๒. 

 
นำงสำววงศ์ผกำ  พิมพำ 

 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

๒๓. นำยมำรุดิศ วชิรโกเมน มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๒๔. นำยวรำยุทธ  พลำศรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๒๕. นำงสำวพัทธกมล สมบุตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๒๖. นำงสำวปิยะธิดำ ปัญญำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๒๗. นำยวิทธวัช ทิพย์แสนพรหม มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๒๘. นำงสำวมลฤดี บุญยะศรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๒๙. นำยนิวัตร สุวรรณะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๓๐. นำยสุพจน์  เกตุดำว มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๓๑. นำงอมร  โทท ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๓๒. นำงสำวภณิตำ สุนทรไชย มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๓๓. นำยชัยธวัช  ศิริบวรพิทักษ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๓๔. นำยเกรียงไกร นำมนัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๓๕. นำงสำวสุนทรียำ ไชยปัญหำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๓๖. นำงสำวพิมพ์วลัญช์ พลหงษ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๓๗. นำงสำวปิยวรรณ กันทอง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๓๘. นำงสำวสุนิศำ โพธิแสนสุข มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๓๙. นำงรำมนรี  นนทภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๔๐. นำยนวพล นนทภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๔๑. ว่ำที่ร้อยตรีวุธเมธี  วรเสริม มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๔๒. นำยพัชรำภรณ์ พิมพ์จันทร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๔๓. นำงสำวกชพรรณ  สุวรรณภักดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๔๔. นำงสำวธนัชพร ศิลำเกษ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๔๕. นำยภัทรพงษ์  อักษร มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๔๖. นำงเกตน์สิรี จ ำปีหอม มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๔๗. นำยวีระพน ภำนุรักษ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๔๘. นำงสำวรตนดำ อำจวิชัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๔๙. นำงสำวจิตติมำ ใจสุข มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๕๐. นำงสำวระพีพันธ์ ศิริสัมพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๕๑. นำยวิรุณ โมนะตระกูล มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๕๒. นำงสำวดรรชนีย์ พลหำญ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๕๓. นำงสำวธำรีรัตน์ ขูลีลัง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๕๔. นำยภักดี โพธิ์สิงห์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๕๕. นำงสำวพรพิมล พลค ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๕๖. นำยพงศธร กองแก้ว มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 



 

 
๕๗. นำยขวัญชัย อัตโณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๕๘. นำยอนุจิตร ภูมิพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๕๙. นำงสำวมนันยำ นันทสำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๖๐. นำงสำวนัดติยำ ประกอบแสง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๖๑. นำงสำวยุวดี อินส ำรำญ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๖๒. นำยนรำวิชญ์  ศรีเปำรยะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๖๓. นำยประมุข บุญศิลป์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๖๔. นำยธนกฤต วิชัยวงษ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๖๕. นำยสุวนัย ทะค ำสอน มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๖๖. นำงสำวสุชำลักษม์ ธรรมดวงศรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๖๗. นำงสำวปิยะวรรณ ยำงค ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๖๘. นำยฌำณุกรณ์ ทับทิมใส มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๖๙. นำงสำวปภำพิต ศรีสว่ำงวงศ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๗๐. นำยปริญญำ เปรมโต มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๗๑. นำงสำวปิยรัตน์ นำมเสนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๗๒. นำงสำวณภำภัช ไชยน้ ำอ้อม มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๗๓. นำงสำวศิริภิญญำ ตระกูลรัมย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๗๔. นำงอ ำพร แสงไชยำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๗๕. นำยทัชชวัฒน์ เหล่ำสุวรรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๗๖. นำยจักรพงศ์ ลิ้มสุวรรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๗๗. นำงสำวสุนันทำ กลิ่นถำวร มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๗๘. นำยชัยวัฒน์ สุภัควรกุล มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๗๙. นำงสำวอมรรัตน์ ช่อประพันธ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๘๐. นำยสมสุข ไตรศุภกิตติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๘๑. นำยกฤษกนก  ดวงชำทม มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๘๒. นำยวิชำ  เลี่ยมสกุล มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๘๓. นำงสำวกำนต์ศิวกร ค ำวิเศษธนธรณ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๘๔. นำงสำวกมลพร ขรรค์ทัพไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๘๕. นำงสำวสุวิชชำน อุ่นอุดม มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๘๖. นำยไพศำล วรค ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๘๗. นำยธนวัชร์ สมตัว มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๘๘. นำงสำวปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๘๙. นำงฐิตำภรณ์ ปะนะสุนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๙๐. นำยกฤต  หมื่นเจริญ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๙๑. นำงสำวกว้ำง ภิรมย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 



 

 
๙๒. 

 
นำงสำวจันทร์เพ็ญ ภูโสภำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

๙๓. นำงสำวบุญส่ง คงแสนค ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๙๔. นำยไพรินทร์ ทองกลม มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๙๕. นำงนลินรัตน์ อภิชำติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๙๖. นำงมณฑิรำ จันทวำรีย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๙๗. นำยอดิศักดิ์ พละสำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๙๘. นำงสำวรุ่งลำวัลย์ ละอ ำคำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๙๙. นำงกำญจนำ ค ำสมบัติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

๑๐๐. นำงสำวโสภัค ไชยชนะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๐๑. นำงสำวอรนุช วงศ์วัฒนำเสถียร มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๐๒. นำยวำริธ รำศรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๐๓. นำยเอกวิทย์ ล ำพำย มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๐๔. นำงสำวเสำวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๐๕. นำยบัญชำ พุฒิวนำกุล มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๐๖. นำยสิบปีย์ ชยำนุสำสนี จันทร์ดอน มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๐๗. นำยธนัญชัย สิงห์มำตย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๐๘. นำยธเนศ ยืนสุข มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๐๙. นำยทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๑๐. นำงสำวพิชญ์ทิพำ สุวรรณศรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๑๑. นำงสำววริดำ พลำศรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๑๒. นำงสำวปิยนันท์ เกตุแสง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๑๓. นำงสำวกมลทิพย์ ตรีเดช มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๑๔. นำงสำวกุลริศำ ค ำสิงห์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๑๕. นำงสำวดนยำ สงครินทร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๑๖. นำงสำวนฤมล อินทิรักษ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๑๗. นำงสำวนลินี หิมพงษ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๑๘. นำงสำวนุจรี ใจประนบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๑๙. นำงสำวศรันยำ อัตถำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๒๐. นำยปริญญำ ทองค ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๒๑. นำงเมตตำ เก่งชูวงศ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๒๒. นำงศรินทร์ ทองธรรมชำติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๒๓. นำงสำวรติกร แสงห้ำว มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๒๔. นำงสำววรรณพร สำรภักดิ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๒๕. นำงสำววงศ์ผกำ พิมพำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๒๖. นำยพรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 



 

 
๑๒๗. 

 
นำยวุฒิกร สำยแก้ว มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 

๑๒๘. นำยสรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๒๙. นำยอัครพงศ์ วงศ์พัฒน์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๓๐. นำงสำวอังศุมำ ก้ำนจักร มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๓๑. นำงณิชชำอร  ปำตลำนนท์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๓๒. นำงปิยนำฏ  พันธ์ประสิทธิ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๓๓. นำยภูทัย  รัฐบำล มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๓๔. นำยวีระวัฒน์  ไตรเณรัชฌำนนท์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๓๕. นำงสำวพรอนงค์  ระวำดชู มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๓๖. นำงสำวสุลำวัลย ์ กุดวิสัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๓๗. นำงทัศนีย์  นำทรงคุณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๓๘. นำยรังสรรค์ พงษ์พิพัฒนอ ำไพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๓๙. นำงสำวดวงนภำ สุวรรณธำดำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๔๐. พระณัชพล ขันติพโล มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๔๑. นำงสำวกนกลดำ  ท้ำวไทยชนะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๔๒. นำยธวัชชัย  สหพงษ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๔๓. นำยชนะชัย  อวนวัง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๔๔. นำงสำวดวงกมล  ดังโพนทอง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๔๕. นำยปัญญำ เสนำเวียง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๔๖. นำงสำวพรพรรณ พัวไพบูลย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๔๗. นำยวรำวุฒิ มหำมิตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๔๘. นำยแดนวิชัย  สำยรักษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๔๙. นำงสำวปิยนุช คะเณมำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๕๐. นำงสำวนำฏยำ  พลไชยขำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๕๑. นำยรัชชำนนท์   ศรีสุภักดิ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๕๒. นำยสะอำด  ศรีวรรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๕๓. นำงชุติภำ กองสมบัติ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๕๔. ยำงสำวภิญญดำ  วิริยะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๕๕. นำงสำวอภิดำ  รุณวำทย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๕๖. นำยณพรรธนนท์  ทองปำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๕๗. นำยณัฐพงศ์ พันธุ์พิชัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๕๘. นำยวินัย โกหล ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๕๙. นำยอภิชำติ  เหล็กด ี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๖๐. นำงสำวสุชำดำ  สำนุสันติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๖๑. นำยเชิดชัย สมบัติโยธำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 



 

 
๑๖๒. นำงสำวมณีรัตน์ ผลประเสริฐ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๖๓. นำยอ ำนำจ  แสงกุดเลำะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๖๔. นำยธำดำ  จันตะคุณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๖๕. นำยธวัช  อำรีรำษฎร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๖๖. นำยอุดร  จิตจักร มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๖๗. นำยอัครวัตร  เชื่อมกลำง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๖๘. นำยพลวัฒน์  อัฐนำค มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๖๙. นำงสำวพจน์ศิรินทร์ ลิมปนันท มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๗๐. นำงวรปภำ อำรีรำษฏร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๗๑. นำงสำวเกศดำพร  วงษ์ซ้ิม มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๗๒. นำยชูชีพ  บัวขำว มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๗๓. นำยกีรติ ทองเนตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๗๔. นำงสำวศนันธร  พิชัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๗๕. นำงสำวละอองดำว ภูส ำรอง มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๗๖. นำยบุญคง สีเสน มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๗๗. นำยบุญชนะ  ยี่สำรพัฒน์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๗๘. นำงสำวกุณฑีรำ  อำษำศรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๗๙. นำงสำวอัจฉริยำ พรมท้ำว มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๘๐. นำงสำวนุชนำถ  มีนำสันติรักษ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๘๑. นำยเสถียร ภูมีแกด ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๘๒. นำงสำวอันนำ  อ่อนมำก มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๘๓. นำงธวิภำรัศม์ ทองเทพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๘๔. นำยสันธวัลย ์ พวงมัชชิมำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๘๕. นำงสำวนำถยำ แฝงเดโช มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๘๖. นำยจักรพงษ์  ลิ้มสุวรรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๘๗. นำงสำวนัชชำ  อู่เงิน มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๘๘. นำงสำวจุฑำรัตน์  แก่นจันทร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๘๙. นำงจิรำภรณ์ ทองสมบูรณ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๙๐. นำยกัณหำ  รักษำวงศ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๙๑. นำงสำวปำลิดำ  นำชัยฤทธิ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๙๒. นำงสำวสุมำลี ประมูลจะโก มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๙๓. นำงสุมำลี พันประสิทธิ์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๙๔. นำงรำตรี  มะปะไมย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
๑๙๕. นำงเกสินี หมื่นไธสง มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
๑๙๖. นำงสำวลักษณะนำรำ  ขวัญชุม มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 



 

 
๑๙๗. นำงสำวอุทัยวรรณ สืบเพ็ง มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
๑๙๘. นำงสำวศิรนภำ เชื้อค ำเพ็ง มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
๑๙๙. นำงสำวนิภำวรรณ จันทะนันท์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
๒๐๐. นำงสำวนิรำพร ทองเจริญ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
๒๐๑. นำงสำวบุษยำ มูลศรีแก้ว มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
๒๐๒. นำงสำวศศิวรรณ ทัศนเอ่ียม มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
๒๐๓. นำยปิยะจินต์ ปัทมดิลก มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
๒๐๔. นำงสำวยุพิน สมค ำพ่ี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
๒๐๕. นำงสำววันนพร สิทธิสำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
๒๐๖. นำงสำวสุนทรีย์ สุรศร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
๒๐๗. นำยจักรี ศรีจำรุเมธีญำณ มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย  
๒๐๘. นำงสำวเกษศิรินทร์ ปัญญำเอก มหำวิทยำลยัมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  
๒๐๙. นำยสำธิต ขวัญชุม มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 
๒๑๐. นำงสำวปิยฉัตร ทองแพง มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ 
๒๑๑. นำยเมธำรัตน์  จนัตะนี มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
๒๑๒. นำงศรีเสด็จ กองแกน มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 
๒๑๓. นำยจักรกฤษณ์  อู่ตุ้ม สถำบักำรพลศึกษำ วิทยำเขตเพชรบูรณ์ 
๒๑๔. นำยณัฐพล น้อยเอ่ียม มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 
๒๑๕. นำงสำวพิมพ์พรรณ  ทิพยแสง มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 
๒๑๖. นำยศำนต์   พำนิชสิติ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 
๒๑๗. นำงสำวสุชำดำ  สำนุสันติ มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 
๒๑๘. นำยพีรนิธิ ตำอ้วด มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์ 
๒๑๙. นำงสำวปนัดดำ  โพธินำม มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 
๒๒๐. นำยสำมำรถ  สิทธิ มหำวิทยำลัยรำชภัฎชัยภูม ิ
๒๒๑. นำงธนัญธิดำ  ทรอำหรม มหำวิทยำลัยรำชภัฎชัยภูม ิ

 
ทั้งนี้ ให้เบิกค่ำใช้จ่ำยจำกโครงกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่เพ่ือชุมชนเข้มแข็งและท้องถิ่นน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืนตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง (สสส.)  มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม   
                                                

           สั่ง  ณ วันที่ ๒๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
                                           

                                   (รองศำสตรำจำรย์สัญญำ เคณำภูมิ) 
    ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

                                 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม    


