
รายช่ือผู้สมัครเข้ารับการอบรม 
โครงการอบรมส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 

วันพฤหัสบดีที่  4  เมษายน  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

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

 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ศจี ศิริไกร 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริฉัตร  จันโทริ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา  อิสระวรวาณิช 

 
คณะศิลปศาสตร์ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร. สิรจิตต์ เดชอมรชัย 
5. รองศาสตราจารย์ นุชธิดา ราศีวิสุทธิ์ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา แก้วคัลณา 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณุชชฎา ด ารงศิริ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์ ศรีราษฎร์ 
11. อาจารย์ดร.กรณภา บุญมาเลิศ 
12. อาจารย์ ดร. ชนกพร ชูติกมลธรรม 
13. อาจารย์ วรภัทร ดิศบุณยะ 
14. อาจารย์ วรรณ์กนก พรหมเดชะ 
15. อาจารย์ดร. วาสิฏฐี ชัยขันธ์ 
16. อาจารย์กมลวรรณ ฝ่ายรีย์ โจคัน 
17. อาจารย์ดร.ภรณีย์ พินันโสตติกุล 
18. Dr. Andrew Jocuns 
19. Dr. Benjamin Clarke 
20. นายจตุชัย สิทธิเกียรติปพัช 
21. นางสาว ครินา สุวแพทย์ 
22. นายเลิศพล สุบิน 
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23. นายกันตวัฒน์ ก้องวิญญู 
24. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
25. นายธีระนิตย์ อุ่นหล้า 
26. นางสาวนวีนา คุณรอด 
27. นางสาวหนึ่งหทัย ทองสมพร 
28. นางสาวมานา ชุณห์สุทธิวัฒน์ 
29. นางสาวปริญญาพร ปรีชา 
30. นายปวิช นววิรุฬห ์
31. นายธนัท ปรียานนท์ 

 
คณะรัฐศาสตร์ 

32. นายวิศรุต หล่าสกุล 
 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

33. นายทรงศักดิ์ รักพ่วง 
34. นางสาวสุธิมา วุฒิการ 
35. นางสาวฐิติพร งาสว่าง 
36. นางสาวธันยพัฒน์ สงพราหมณ์ 
37. นางสาวณัฐณิชา ขุนโยธา 
38. นายศุภวัฒน์ แปลงปลูก 
39. นางสาวประภาพร แก้วศรี 
40. นางสาวมัทนา ภูครองหิน 
41. นางสาววิภาสิริ นันททรัพย์ 
42. นางสาวสุกัญญา จ านงบุญ 
43. นางสาวนรารัตน์ ธรรมโชติ 
44. นางสาวศิริลักษณ์ แจ้งแก้ว 
45. นางสาวปิยภัทร คุณเจริญ 
46. นางสาวกนกวรรณ ด้วงเขียว 
47. นางสาวปุณฑริกา ทับทิมใหม่ 
48. นางสาวคุณิตา กัลยาดี 
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คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
49. นางสาวเหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ 

 
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

50. นางสาววาสุณีย์ อัศววิภาส 
 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

51. นางสาวภัททิรา เรืองเวช 
52. นายชยุต เครือมาลี 
53. นางนวีนา  คุณรอด 
54. นานจ ารัส จันเทศ 
55. นางสาวมนกนก ภาณุสิทธิกร 
56. นางสาวกีรต ิแจ้งชะไว 
57. นางสาวตรีจันทร์ ทยาหทัย 
58. นางสาว กรวีร์ ทิพย์สุข 
59. นางสาวกิติพร พรหมเทศน์ 
60. นางสาวธัญวริณทร์ จิระเดชประไพ 
61. นายสุรักษ์ ชมกระแสสินธุ์ 
62. นางสาววรรณิศา ศรีสุขา 

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตพร ห้าวเจริญ 
64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน ค าวชิระพิทักษ์ 
65. นายปณวัฒน์ ชื่นกุล 

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

66. อาจารย์ ดร เกษหทัย สิงห์อินทร์ 
 
สถาบันไทยคดีศึกษา 

67. นางสาวโศรยา สุรัญญาพฤติ 
68. นายรัชพล แย้มกลีบ 
69. นางสาวดวงรักษ์ จันแตง 
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สถาบันภาษา 
70. อาจารย์ดร.ปรีชญา มงคลหัตถี 
71. อาจารย์ดร. ชนิกา แกมพ์เพอร์ 
72. อาจารย์พัชรา วงศ์หิรัญสมบัติ 
73. Aj.Dr. Nantikarn Simasangyaporn 

 
วิทยาลัยนวัตกรรม 

74. นางสาวปัญฐิตา ศรีนิติวรวงศ์ 
 
วิทยาลัยสหวิทยาการ 

75. อาจารย์ ดร.ปาณิศา วิชุพงษ์ 
76. อาจารย์ดร.ธันยพร สุนทรธรรม 
77. นายเตชสิทธิ์ รัศมีวงศ์พร 
78. นางสาว จอมขวัญ ขวัญยืน 
79. นางริยา เด็ดขาด 
80. นางรัศมี  ไวยเนตร 

 
 
หมายเหตุ:   

1. หากผู้เข้ารับการอบรมท่านใด ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้  โปรดแจ้งยกเลิกเข้ารับการอบรม
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28  มีนาคม  2562 

2. เรียนรบกวนผู้เข้ารับการอบรมตรวจสอบตัวอักษรชื่อ นามสกุล  หากมีตัวสะกดผิด แจ้งแก้ไขได้ที่ 
e-mail : benjawanjum@gmail.com  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28  มีนาคม  2562 

 

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