
 

 

  

อาจารย� ดร.ภทัรกิา  ชิณช�าง 

เลขที่ 1/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�สิรวิชญ�  ป?@นคํา 

เลขที่ 2/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

รองศาสตราจารย�บุญช�วง  ศรธีรราษฎร� 

เลขที่ 3/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

ผู!ช�วยศาสตราจารย�อัจฉราภรณ�  จุฑาผาด 

เลขที่ 4/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.จุรวีัลย�  ภักดีวฒุ ิ

เลขที่ 5/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�เขมวิทย�  จิตตะยโศธร 

เลขที่ 6/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�ศศิกาญจน�  มุสิกวรรณวฒัน� 

เลขที่ 7/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�ดวงดาว  ภูครองจิตร 

เลขที่ 8/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย� ดร.ณิชพันธุ�ระวี เพ็งพล 

เลขที่ 9/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�บุณยดา วงค�พิมล 

เลขที่ 10/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�ศตวรรษ อุดรศาสตร� 

เลขที่ 11/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�ปลมา โสบุตร� 

เลขที่ 12/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�ขวัญจิรา กันทะโล 

เลขที่ 13/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�เครือวัลย� ดิษเจริญ 

เลขที่ 14/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�ลลิตา วงศ�แก!วประจกัษ� 

เลขที่ 15/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�ชนิดาวดี สายืน 

เลขที่ 16/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.วรฉัตร วริวรรณ 

เลขที่ 17/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.เสกสรรค� สนวา 

เลขที่ 18/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

ผู!ช�วยศาสตราจารย�สันติ นรากุลนันท� 

เลขที่ 19/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�อาทิตย� บุดดาดวง 

เลขที่ 20/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�มณีนุช ฉวีวงศ� 

เลขที่ 21/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�วาทินี ดวงอ�อนนาม 

เลขที่ 22/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�ณัฐธิดา บุตรพรม 

เลขที่ 23/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

นางสาวกนกวรรณ ขนจันทร� 

เลขที่ 24/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

นายธนโชติ กุลวิลัย 

เลขที่ 25/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

นายพัฒนา แสงพรมชาร ี

เลขที่ 26/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

นางสาวปรียานุช ร�มเริง 

เลขที่ 27/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

นายยงเกียรติ อินอ�อน 

เลขที่ 28/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

นางสาวพัชราภา อาจชํานาญ 

เลขที่ 29/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

นางสาวกัลย�สุดา ศรีจันทร� 

เลขที่ 30/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

นางสาวป?ยะนุช ขันรักษา 

เลขที่ 31/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

นางสาวรัชนีกร มะอาจเลิศ 

เลขที่ 32/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

นายวสุนันทยศ โรจนะเผ�าเพ็ง 

เลขที่ 33/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย� ดร.สุจิตตา ฤทธิ์มนตร ี

เลขที่ 34/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

ผู!ช�วยศาสตราจารย�ปาริชาติ อาสาธง 

เลขที่ 35/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

ผู!ช�วยศาสตราจารย�กรกนก ตระกูลการ 

เลขที่ 36/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�วารีรัตน� วรรณโพธิ ์

เลขที่ 37/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�อนงค�ศรี  จันทะคัด 

เลขที่ 38/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�นุชศรา  นันโท 

เลขที่ 39/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

ผู!ช�วยศาสตราจารย�นิธินาถ อุดมสันต� 

เลขที่ 40/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย� ดร.อุมาพร  ไวยารัตน� 

เลขที่ 41/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�วาสนา สุระภกัดิ์ 

เลขที่ 42/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

อาจารย�นวลปราง เห็มนุช 

เลขที่ 43/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.พิทักษ� พลคชา 

เลขที่ 44/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

รองศาสตราจารย� ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห� 

เลขที่ 45/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ชาญณรงค� วิเศษสัตย� 

เลขที่ 46/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม 

เลขที่ 47/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

นางยุพเรศน�  ประทีป ณ ถลาง 

เลขที่ 48/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

นายประจิตร  ประเสริฐสังข� 

เลขที่ 49/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

นางสาวพรทวิา  สารจันทร� 

เลขที่ 50/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

นางสาวอารรีัตน�  คุณหงส� 

เลขที่ 51/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 



 

 

  

นายวัชรกร เนตรถาวร 

เลขที่ 52/2565 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร!อยเอ็ด 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ให!ไว!เพื่อแสดงว�า 

ได!เข!าร�วมโครงการอบรมการให!ความรู!ด!านทรัพย�สินทางป1ญญา 
ณ ห!องประชุมกนัเกรา อาคารศนูย�ฝ7กประสบการณ�วิชาชีพราชภฏักรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภฏัร!อยเอ็ด 

ให! ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2565 
 

 
ผู!ช�วยศาสตราจารย� ดร.ศรีสุนันท� ประเสริฐสังข�  

รองอธิการบดีฝ;ายวจิัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาท!องถิ่น 

 
   นางจิราภรณ� เหลืองไพรินทร�   

      ผู!อํานวยการศูนย�ทรัพย�สินทางป1ญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแก�น 


