
ล ำดับ รหัส  ช่ือ - สกุล กลุ่มงำนวิจัยท่ีน ำเสนอ สถำนภำพ ล ำดับ รหัส  ช่ือ - สกุล กลุ่มงำนวิจัยท่ีน ำเสนอ สถำนภำพ
1 OU SCA. 001 ผู้ช่วยศาสตรตราจารย์อัษรายุทธ  มาศแก้ว ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นิสิตสถาบันอ่ืน 1 OU BA. 024 นายณัฐพล  จูน้อย บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 
2 TOU SCA. 003 นางชัญญานุช  แซ่ต้ัง ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจารย์สถาบันอ่ืน 2 OU BA. 025 นางสาวฐิติพร  ไชยโย บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 
3 WUD SCA. 001 นางจิระนันท์  ชัยรัตนค าโรจน์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก) 3 TOU BA. 003 ดร.ณัฐพล  บัวเปล่ียนสี บริหารธุรกิจ อาจารย์สถาบันอ่ืน 
4 OU NS. 001 นางสาวณัฐปัณฑ์  แก้วเงิน พยาบาลศาสตร์ นิสิตสถาบันอ่ืน 4 TOU BA. 008 นายพัฒนะ  ธนกฤตพุฒิเมธ บริหารธุรกิจ อาจารย์สถาบันอ่ืน 
5 OU NS. 004 นางสาวแพรวนภา  แหวนมุข พยาบาลศาสตร์ นิสิตสถาบันอ่ืน 5 TOU BA. 010 นางสาววรรษมนต์  สันติศิริ บริหารธุรกิจ อาจารย์สถาบันอ่ืน 
6 OU Eng. 001 นายปกรณ์  ศรีรักษา วิศวกรรมศาสตร์ นิสิตสถาบันอ่ืน 6 TOU BA. 012 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศกมล  สุขเกษม บริหารธุรกิจ อาจารย์สถาบันอ่ืน 
7 OU Eng. 002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคเณ  เกียรติก้อง วิศวกรรมศาสตร์ นิสิตสถาบันอ่ืน 7 TOU BA. 013 ดร.ศศิพิมล  แสงจันทร์ บริหารธุรกิจ อาจารย์สถาบันอ่ืน 
8 OU Eng. 003 นางสาวฝนหลวง  สุขโข วิศวกรรมศาสตร์ นิสิตสถาบันอ่ืน 8 TOU BA. 014 นางสาวณัฏฐ์ธนินทร  หอมเจริญ บริหารธุรกิจ อาจารย์สถาบันอ่ืน 

9 TOU BA. 016 นายพุทธชน  อนุรักษ์ บริหารธุรกิจ อาจารย์สถาบันอ่ืน 

10 TOU BA. 020 นางสาวนิตยา  วงศ์ยศ บริหารธุรกิจ อาจารย์สถาบันอ่ืน 

11 WUD BA. 001 นายนฤพล  มีกล่ า บริหารธุรกิจ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก)
ล ำดับ รหัส  ช่ือ - สกุล กลุ่มงำนวิจัยท่ีน ำเสนอ สถำนภำพ 12 WUD BA. 002 นายพรทวี  พูลกลาง บริหารธุรกิจ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก)

1 OU DS. 001 ทพญ.กมลชนก  ม่อมดี ทันตแพทยศาสตร์ นิสิตสถาบันอ่ืน 13 WUD BA. 003                     บริหารธุรกิจ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก)

2 WUD PH. 001 นางสาววชิราภรณ์  อายุยืน สาธารณสุขศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก) 14 WUD BA. 004 นายประเทืองวิทย์  โชติสุริยา บริหารธุรกิจ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก)

3 WUD PH. 002 นางอัมพร  สัจจวีรวรรณ สาธารณสุขศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก) 15 WUD BA. 005 นายศักด์ิชาย  ศรีมานพ บริหารธุรกิจ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก)

4 WUD PH. 003 นางสกาวรัตน์  ทวีนุต สาธารณสุขศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก) 16 WUD BA. 006 นายณิธิกร  บัวขม บริหารธุรกิจ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก)

5 WUD PH. 004 นางสาวค าพอง  ค านนท์ สาธารณสุขศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก) 17 WUD BA. 007 นายเทวินทร์  บุบผาค า บริหารธุรกิจ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก)

6 WUD PH. 005 นางสาวนวพร  ด าแสงสวัสด์ิ สาธารณสุขศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก) 18 WUD BA. 008 นายกนิษฐ์พงษ์  บุษบงค์ บริหารธุรกิจ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก)

7 WUD PH. 006 นางสาวพิชาภรณ์  พิมพ์บุตร สาธารณสุขศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก) 19 WUD BA. 009 นายจุฑา  รัศมียูงทอง บริหารธุรกิจ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก)

8 WUD PH. 007 นางสาวภณิชชา  จงสุภางค์กุล สาธารณสุขศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก) 20 WUD BA. 010 นายศิรัส  เคนพะนาน บริหารธุรกิจ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก)

9 WUD PH. 008 นางณัฏฐ์ฉวี  อ๊อกซู สาธารณสุขศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก) 21 WUD BA. 011 นายนรินทร์  อินต๊ะวงค์ บริหารธุรกิจ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก)

10 WUM PH. 003 นางสาวพรพรรณ  ขวัญช้ืน สาธารณสุขศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.โท) 22 WUD BA. 012 นายกวีพนธ์  ระเบียบนาวีนุรักษ์ บริหารธุรกิจ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก)

23 WUM BA. 039 นางสาววิภากร  ธนโชคเดชขจร บริหารธุรกิจ นิสิตเวสเทิร์น (ป.โท)

ล ำดับ รหัส  ช่ือ - สกุล กลุ่มงำนวิจัยท่ีน ำเสนอ สถำนภำพ
1 OU BA. 001 นางสาวปฐมาภรณ์  บ ารุงผล บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 

2 OU BA. 002 นางสาวเกศวลี  ประสิทธ์ิ บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 

3 OU BA. 003 นายชัชชล  ทะสะระ บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน ล ำดับ รหัส  ช่ือ - สกุล กลุ่มงำนวิจัยท่ีน ำเสนอ สถำนภำพ
4 OU BA. 004 นางสาวนันธิดา  ครโสภา บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 1 OU ED.CI 007 นางสาวนฤตยา  ถาวรพรหม ศึกษาศาสตร์-หลักสูตรและการสอน นิสิตสถาบันอ่ืน 
5 OU BA. 005 นายอัครนันท์  กัญญา บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 2 OU ED.CI 010 นางฐิติยา  จันทา ศึกษาศาสตร์-หลักสูตรและการสอน นิสิตสถาบันอ่ืน 
6 OU BA. 006 นางพัชรา  ค าช่ืนวงศ์ บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 3 OU ED.CI 012 นางสาวอติพร  ชูพัฒน์พงศ์พงศ์ ศึกษาศาสตร์-หลักสูตรและการสอน นิสิตสถาบันอ่ืน 
7 OU BA. 007 นางสาวชญาดา  วงศ์ตันกาศ บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 4 OU ED.CI 013 นางสาวรุ่งนภา  สาธร ศึกษาศาสตร์-หลักสูตรและการสอน นิสิตสถาบันอ่ืน 
8 OU BA. 008 นางสาวอังศิณา  สุขสวัสด์ิ บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 5 OU ED.CI 015 นางสาวธนารีย์  พัฒนเอกวงศ์ ศึกษาศาสตร์-หลักสูตรและการสอน นิสิตสถาบันอ่ืน 
9 OU BA. 009 นางฐานิญา  บัวแย้ม บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 6 OU ED.CI 016 นายเอกพัน  ศิริบุตร ศึกษาศาสตร์-หลักสูตรและการสอน นิสิตสถาบันอ่ืน 
10 OU BA. 010 นางสาวดวงพินิจ  จันท า บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 7 OU ED.CI 017 นางสาวอิสรีย์  ค าทุย ศึกษาศาสตร์-หลักสูตรและการสอน นิสิตสถาบันอ่ืน 
11 OU BA. 011 นางสาวมนตร์สินี  พ่อเกตุ บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 8 TOU ED.CI 004 นางรุริโกะ  ซูซูกิ ศึกษาศาสตร์-หลักสูตรและการสอน อาจารย์สถาบันอ่ืน 
12 OU BA. 012 นายอรรถนพ  วิวัฒน์สุขสันต์ บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 9 TOU ED.CI 009 นางสาวทารินทร์  ป่ินทอง ศึกษาศาสตร์-หลักสูตรและการสอน อาจารย์สถาบันอ่ืน 
13 OU BA. 013 นางสาวสุฑาลินี  ยวนคง บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 10 WUD ED.CI 001 นางสาวโชติมาพร  ไชยสิทธ์ิ ศึกษาศาสตร์-หลักสูตรและการสอน นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก)
14 OU BA. 014 นางสาวสิริกานต์  ศรเกล้ียง บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 11 OU ED.EA 001 นางวิไลลักษณ์  ธนาบริบูรณ์ ศึกษาศาสตร์-บริหารการศึกษา นิสิตสถาบันอ่ืน 
15 OU BA. 015 นายชินภัทร  อิงคะประดิษฐ์ บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 12 OU ED.EA 002 นายวรพงษ์  พรมสวัสด์ิ ศึกษาศาสตร์-บริหารการศึกษา นิสิตสถาบันอ่ืน 
16 OU BA. 016 นายอรรถพล   ต่อคุ้ม บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 13 TWU ED.EA 001 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  สุภิสิงห์ ศึกษาศาสตร์-บริหารการศึกษา อาจารย์เวสเทิร์น 
17 OU BA. 018 นางสาวกาญจนา  คลังช านาญ บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 14 WUD ED.EA 001 นางศรณี  คุปติปัทมกุล ศึกษาศาสตร์-บริหารการศึกษา นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก)
18 OU BA. 019 นางสาววิจิตรา  เย็นใจ บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 15 WUD ED.EA 002 นายณภัทรภพ  ทองร่ืน ศึกษาศาสตร์-บริหารการศึกษา นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก)
19 OU BA. 020 นางสาวเบญจวรรณ  อิศรางกูร บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 

20 OU BA. 021 นายมนตรี  สะอาด บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 

21 OU BA. 022 นางสาวรุจินันท์  มะราช บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 

22 OU BA. 023 นายจิรายุส  ชมสมุทร บริหารธุรกิจ นิสิตสถาบันอ่ืน 

ล ำดับ รหัส  ช่ือ - สกุล กลุ่มงำนวิจัยท่ีน ำเสนอ สถำนภำพ
1 OU LL. 001 นางสาวศศิญาพร  ศิริคช นิติศาสตร์ นิสิตสถาบันอ่ืน 

ล ำดับ รหัส  ช่ือ - สกุล กลุ่มงำนวิจัยท่ีน ำเสนอ สถำนภำพ 2 TWU LL. 001 นายเกียรติก้อง  มูลเมือง นิติศาสตร์ อาจารย์เวสเทิร์น 

1 WUD PA. 004 นายยุทธนา  สอนน า รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก) 3 OU PA. 001 นายภาคภูมิ  ขอมปรางค์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตสถาบันอ่ืน 

2 WUD PA. 005 นายเบ็ญจพล  จ าเนียรพล รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก) 4 OU PA. 002 นายภูมินทร์  อุกาวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตสถาบันอ่ืน 

3 WUD PA. 006 นายยอดชาย  สมข า รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก) 5 TOU PA. 001 นางสาวพัชรีภรณ์  หรพร้อม รัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์สถาบันอ่ืน 

4 WUD PA. 007 นางสาวพจมาลย์  สงวนศักด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก) 6 TWU PA. 003 รศ.ดร.สมิหรา  จิตตลดากร รัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์เวสเทิร์น 

5 WUD PA. 008 นายอรรควิทย์  อรรคสิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก) 7 WUD PA. 001 นายวีระชัย  วงษ์วีระนิมิตร รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก)

6 WUD PA. 009 นายชัยชาญ  พูลบัว รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก) 8 WUD PA. 002 นางสาวนริญญา  โภคานฤมิต รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก)

7 WUD PA. 010 นางสาวเพชรนภา  พรธรรมรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก) 9 WUD PA. 003 นายจีระชัย  พันธฤทธ์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก)

8 WUD PA. 011 นายภูวนัย  เพ็ชรไปร่ รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก) 10 รปศ. คุณพัทธนันท์  ลภัสพสิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตสถาบันอ่ืน 

9 WUD PA. 012 นางชวิศา  ชวกุล รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.เอก) 11 รปศ. นายธวัชชัย  รักชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตสถาบันอ่ืน 

10 WUM PA. 008 นายวิชานนท์  บุรวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิสิตเวสเทิร์น (ป.โท)

*หมำยเหตุ ส่งบทควำมปรับแก้หลังคณะกรรมกำรคอมเมนต์ ภำยใน วันท่ี 5 ธันวำคม 2563 ผ่ำน E-mail  wturesearch@gmail.com 02-563-5252 ต่อ 5017

อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ : รองศำสตรำจำรย์ ดร.พภัสสรณ์  วรภัทรถิระกุลและ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชฏำ ฤำแรง (จ ำนวน 9 ท่ำน)

ห้อง Meeting 3 ช้ัน 6 อำคำรทันตแพทยศำสตร์ หลักสูตร นิติศำสตร์ และ หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ คณะท ำงำนผู้ประสำน : นำงสำวสุดำรัตน์  โสระชำติ
อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ : รองศำสตรำจำรย์ ดร.สืบพงษ์  สุขสม และ รองศำสตรำจำรย์ ดร.เพ็ญศรี  ฉิรินัง (จ ำนวน 10 ท่ำน)

คณะท ำงำนผู้ประสำน ดร.อุไรวรรณ  เตียนศรี

ห้องบรรยำยท่ี 4  ช้ัน 4 อำคำรทันตแพทยศำสตร์ หลักสูตร ศึกษำศำสตร์และหลักสูตรและกำรสอน
อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ : รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชุติมำ  มุสิกำนนท์ และ ดร.นิพิฐพนธ์  สนิทเหลือ จ ำนวน 15 คน

คณะท ำงำนผู้ประสำน : นำงอรพินท์  บุตรพรม

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ คร้ังท่ี 17 (กำรน ำเสนอผลงำนกำรวิจัยแบบปำกเปล่ำ)
วันเสำรท่ี 28 และวันอำทิตย์ท่ี 29 พฤศจิกำยน 2563 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น (วัชรพล)

ห้อง Meeting 2 ช้ัน 6 อำคำรทันตแพทยศำสตร์ หลักสูตร นิติศำสตร์ และ หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์

คณะท ำงำนผู้ประสำน : นำงสำวจันทร์เพ็ญ  ไชยนำแพง 

ห้อง Meeting 1 ช้ัน 6 อำคำรทันตแพทยศำสตร์ หลักสูตร บริหำรธุรกิจ
อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กฤษฏำ  ตันเปำว์  และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภัครดำ  เกิดประทุม จ ำนวน 22 ท่ำน กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ คร้ังท่ี 17 (กำรน ำเสนอผลงำนกำรวิจัยแบบปำกเปล่ำ)

คณะท ำงำนผู้ประสำน : อำจำรย์จินตำภำ  บัวอุไร และ ดร.สิวินีย์  ทองนุช วันเสำรท่ี 28 และวันอำทิตย์ท่ี 29 พฤศจิกำยน 2563 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น (วัชรพล)

อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ : ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง และ รองศำสตรำจำรย์ ดร .เดชำ พวงดำวเรือง จ ำนวน 8 ท่ำน อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุมำลี  รำมนัฏ  และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพดล พันธ์ุพำนิช
คณะท ำงำนผู้ประสำน นำงสำววรัญญำ  จันทร์ฉำย คณะท ำงำนผู้ประสำน : นำงสำวสิรทิตำ  พงษ์โสภำ และ นำงสำวพิชยำ  ทองพำสุข 

ห้องบรรยำยท่ี 2 ช้ัน 4 อำคำรทันตแพทยศำสตร์ หลักสูตร ศิลปศำสตรและวิทยำศำสตร์/พยำบำลศำสตร์/วิศวกรรมศำสตร์
อำจำรย์ผูวิพำกษ์ : ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ทพ.วินัย  ศิริจิตร   และ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุธรรม  นันทมงคลชัย จ ำนวน 10 ท่ำน

กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ คร้ังท่ี 17 (กำรน ำเสนอผลงำนกำรวิจัยแบบปำกเปล่ำ) กำรประชุมวิชำกำรและน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับชำติ คร้ังท่ี 17 (กำรน ำเสนอผลงำนกำรวิจัยแบบปำกเปล่ำ)
วันเสำรท่ี 28 และวันอำทิตย์ท่ี 29 พฤศจิกำยน 2563 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น (วัชรพล) วันเสำรท่ี 28 และวันอำทิตย์ท่ี 29 พฤศจิกำยน 2563 ณ อำคำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเวสเทิร์น (วัชรพล)

ห้องบรรยำยท่ี 1 ช้ัน 4 อำคำรทันตแพทยศำสตร์ หลักสูตร ศิลปศำสตรและวิทยำศำสตร์/พยำบำลศำสตร์/วิศวกรรมศำสตร์ ห้องบรรยำยท่ี 3 ช้ัน 4 อำคำรทันตแพทยศำสตร์ หลักสูตร บริหำรธุรกิจ


