
 

 

  

ผูช วยศาสตราจารย ดร.พิชญากร เลค 

เลขที่ 1/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

สุปราณี จอยรอด 

เลขที่ 2/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

ดร.ฉันทนา โสวัตร 

เลขที่ 3/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นางสาวอุซมานา มีแฮ 

เลขที่ 4/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารย ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง 

เลขที่ 5/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

อาจารย ดร.อนุรักษ สิงหชยั 

เลขที่ 6/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

อาจารยริยา  เด็ดขาด 

เลขที่ 7/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

อาจารยวาสนา สุระภักดิ์ 

เลขที่ 8/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

ดร.ธนภร  เพงศรี 

เลขที่ 9/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

อาจารยกามีละฮ หะยยีะโกะ 

เลขที่ 10/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นางสาวพูนทพิย พิบูลกรลภัส 

เลขที่ 11/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุธัญญา ดวงอินทร 

เลขที่ 12/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นายขวัญชิต  โพธิ์กระสงัข 

เลขที่ 13/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารย ดร.สุรชยั รัตนสุข 

เลขที่ 14/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

อาจารยอินทร อินอุนโชติ 

เลขที่ 15/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นายนันทวัฒน  อนนารี 

เลขที่ 16/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นางวาสนาไทย  ว ิเศษสัตย 

เลขที่ 17/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นางสาวสุภัทรา  สิริจามร 

เลขที่ 18/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นายธีรศักดิ์  วงษจันทร 

เลขที่ 19/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

อาจารยศตวรรษ อุดรศาสตร 

เลขที่ 20/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

อาจารยพรรณงาม วรรณพฤกษ 

เลขที่ 21/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

อาจารยชนิดาวดี  สายืน 

เลขที่ 22/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นางสาวอรพรรณ บุญเอค 

เลขที่ 23/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

ดร.จีราวัจน  จนัทสิทธิ ์

เลขที่ 24/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

อาจารย ดร.ณิชพันธุระวี เพ็งพล 

เลขที่ 25/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นายธเนตร ขันแกว 

เลขที่ 26/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

อาจารยฉัตรชยั นิยะบุญ 

เลขที่ 27/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นายศุภชัย รอยศรี 

เลขที่ 28/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นางสาวเตือนจติร  จันทรา 

เลขที่ 29/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

ดร.กัลยกนิต พสิมยรมย 

เลขที่ 30/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

อาจารย ดร.สุจติตา ฤทธิ์มนตรี 

เลขที่ 31/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นายอนิทัศน ไวเจริญ 

เลขที่ 32/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารยขนิษฐา  อินทะแสง 

เลขที่ 33/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

อาจารยว ีรศกัดิ์ สุขนอย 

เลขที่ 34/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นางศศิกาญจน  มุสิกวรรณวฒัน 

เลขที่ 35/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

รศ.พ.ต.อ.ทัชชกร แสงทองด ี

เลขที่ 36/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารย ดร.สัจธรรม พรทวีกุล 

เลขที่ 37/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นางสาวสุภัทรา  สิริจามร 

เลขที่ 38/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

อาจารย ดร.อําพร จินดารัตน 

เลขที่ 39/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

อาจารย ดร.วรรณษา วังแสนแกว 

เลขที่ 40/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

ดร.กัญญาวดี แสงงาม 

เลขที่ 41/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารยชญานิศ โนมะยา ฟลอสซ ี

เลขที่ 42/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารยสันติ  นรากุลนันท 

เลขที่ 43/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสนุันท ประเสริฐสังข 

เลขที่ 44/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

รองศาสตราจารย ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห 

เลขที่ 45/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

ผูช วยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค ว ิเศษสตัย 

เลขที่ 46/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม 

เลขที่ 47/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นางยุพเรศน  ประทีป ณ ถลาง 

เลขที่ 48/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นายประจิตร  ประเสริฐสังข 

เลขที่ 49/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นางสาวพรทวิา  สารจันทร 

เลขที่ 50/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นางสาวอารีรัตน  คุณหงส 

เลขที่ 51/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นายวัชรกร เนตรถาวร 

เลขที่ 52/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 



 

 

  

นายธีระ วงคไชยชาญ 

เลขที่ 53/2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอด็ 
ขอมอบเกียรตบิัตรนี้ใหไว เพือ่แสดงวา 

ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยใหไดรับทุน 
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30–16.30 น. ในรูปแบบออนไลน 

จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
ผูช วยศาสตราจารย ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข  

รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
นวัตกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 
   ผูช วยศาสตราจารย ดร.ประทีป พืชทองหลาง   

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
วิทยากร 


