
 

 

  

อาจารยรชยา พรมวงศ 

เลขที่ 1/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมการใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา 
ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   นางจิราภรณ เหลืองไพรินทร   

      ผูอํานวยการศูนยทรัพยสินทางปญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารย ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง 

เลขที่ 2/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมการใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา 
ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   นางจิราภรณ เหลืองไพรินทร   

      ผูอํานวยการศูนยทรัพยสินทางปญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

 

  

อาจารยกลา  ภูมิพยัคฆ 

เลขที่ 3/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมการใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา 
ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   นางจิราภรณ เหลืองไพรินทร   

      ผูอํานวยการศูนยทรัพยสินทางปญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

 

  

อาจารย ดร.พทุธพรรณี บุญมาก 

เลขที่ 4/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมการใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา 
ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   นางจิราภรณ เหลืองไพรินทร   

      ผูอํานวยการศูนยทรัพยสินทางปญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

 

  

อาจารย ดร. สชุีลา ตาลอําไพ 

เลขที่ 5/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมการใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา 
ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   นางจิราภรณ เหลืองไพรินทร   

      ผูอํานวยการศูนยทรัพยสินทางปญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

 

  

อาจารย ดร.จรัญญา  กุลยะ 

เลขที่ 6/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมการใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา 
ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   นางจิราภรณ เหลืองไพรินทร   

      ผูอํานวยการศูนยทรัพยสินทางปญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

 

  

อาจารยสิรวชิญ ปนคํา 

เลขที่ 7/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมการใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา 
ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   นางจิราภรณ เหลืองไพรินทร   

      ผูอํานวยการศูนยทรัพยสินทางปญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารยลลิตา พมิทา 

เลขที่ 8/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมการใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา 
ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   นางจิราภรณ เหลืองไพรินทร   

      ผูอํานวยการศูนยทรัพยสินทางปญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

 

  

นายธีระ  วงคไชยชาญ 

เลขที่ 9/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมการใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา 
ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   นางจิราภรณ เหลืองไพรินทร   

      ผูอํานวยการศูนยทรัพยสินทางปญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารยสัจจวรรณฑ  พวงศรีเคน 

เลขที่ 10/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมการใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา 
ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   นางจิราภรณ เหลืองไพรินทร   

      ผูอํานวยการศูนยทรัพยสินทางปญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

 

  

อาจารยกุมาลพีร  ตรีสอน 

เลขที่ 11/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมการใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา 
ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   นางจิราภรณ เหลืองไพรินทร   

      ผูอํานวยการศูนยทรัพยสินทางปญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารย ดร.จตุพร หงสทองคํา 

เลขที่ 12/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมการใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา 
ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   นางจิราภรณ เหลืองไพรินทร   

      ผูอํานวยการศูนยทรัพยสินทางปญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารยกันตภณ  พรหมนิกร 

เลขที่ 13/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมการใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา 
ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   นางจิราภรณ เหลืองไพรินทร   

      ผูอํานวยการศูนยทรัพยสินทางปญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารย ว าที่ ร.ท.จิตกรณ  เพชรภักดี 

เลขที่ 14/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมการใหความรูดานทรัพยสินทางปญญา 
ณ หองประชุมกันเกรา อาคารศูนยฝกประสบการณว ิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

ให ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 
 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   นางจิราภรณ เหลืองไพรินทร   

      ผูอํานวยการศูนยทรัพยสินทางปญญา 
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 


