
 

 

  

อาจารยสิรวชิญ ปนคํา 

เลขที่ 1/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

นายธีรศักดิ์  วงษจันทร 

เลขที่ 2/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารย ดร.วรรณษา วังแสนแกว 

เลขที่ 3/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

นางสาวพันธทพิา คนฉลาด 

เลขที่ 4/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารย ดร.เสกสรรค สนวา 

เลขที่ 5/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารยดวงเดือน  เภตรา 

เลขที่ 6/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารย ดร.ธนวัฒน บุตรทองทิม 

เลขที่ 7/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารยอัจฉรา  วริลุน 

เลขที่ 8/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารยว ิภาพร จันทนาม 

เลขที่ 9/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารย ดร.จตุพร หงสทองคํา 

เลขที่ 10/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารยสายรุง ธรณ ี

เลขที่ 11/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารยเขมวทิย จิตตะยโศธร 

เลขที่ 12/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารยภูริต ควินรัมย 

เลขที่ 13/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

นางศศิกาญจน  มุสิกวรรณวฒัน 

เลขที่ 14/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

ผูช วยศาสตรจารยรัชนียา ถิรเดโชชัย 

เลขที่ 15/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

นางสาวจุฑารตัน จิตตถนอม 

เลขที่ 16/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารยนนทพิฒัน ไชยโสดา 

เลขที่ 17/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารย ดร.สุจติตา ฤทธิ์มนตรี 

เลขที่ 18/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารยกฤษฎาภรณ จันตะคุณ 

เลขที่ 19/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารย ดร.ภัทริกา ชิณชาง 

เลขที่ 20/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารยอรัญ อรัญมาตย 

เลขที่ 21/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารย ดร.บพิตร เคาหัน 

เลขที่ 22/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารย ดร.ประภาภรณ รัตโน 

เลขที่ 23/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารยหยกขาว สมหวงั 

เลขที่ 24/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารยสุรยิาวธุ ธรณ ี

เลขที่ 25/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

ผูช วยศาสตรจารยปาริชาติ   อาษาธง 

เลขที่ 26/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารย ดร.ยุวธดิา ชาปญญา 

เลขที่ 27/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารยนุชศรา นันโท 

เลขที่ 28/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารยสธุัญญา กฤตาคม 

เลขที่ 29/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารยรชยา พรมวงศ 

เลขที่ 30/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารยกรกนก ตระกูลการ 

เลขที่ 31/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารยสันติ ทพินา 

เลขที่ 32/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารยวรพจน พรหมจักร 

เลขที่ 33/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารยว ัลลกัษณ เที่ยงดาห 

เลขที่ 34/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารยสุฑารัตน คนขยัน 

เลขที่ 35/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารย ดร.หทัย นอยสมบัต ิ

เลขที่ 36/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

อาจารย ดร.ธวชัชัย  ศิลปะโชค 

เลขที่ 37/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารยว ิภา  ชัยสวัสดิ์ 

เลขที่ 38/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่และเทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
(สูการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ) ผานระบบออนไลน 

ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 


