
(ส ำเนำ) 
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  ตามท่ี  ส านักงาานัณะกงรรมงาริจักแห่งาาาตจ วิา)    ด้ปรรกงาเชาจชาินัห่ปู้ปสนัหัชสนั 
ูลาานัิจักแชพื่ ข รกบราาิกลสภาิจักแห่งาาาตจ : ราาิกลูลาานัิจักแ  รรกั ารี ๒๕๕๕  นัก้นั 
  หนังารนัี้  ณะกงรรมงารบรจ่ารสภาิจักแห่งาาาตจ  ด้ปพจัาระาูลาานัิจักแที่ชสนั ข รกบราาิกล  
หลกมีมตจ นัุมกตจห่ปราาิกลสภาิจักแห่งาาาตจ : ราาิกลูลาานัิจักแ รรกั ารี ๒๕๕๕ ั านัินั ๒๘ ูลาานั หนัสาขา 
ิจาางารตงาา ๆ  ริม ๑๒ สาขาิจาางาร ้กานัี้ 
  รำงวัลระดับดีเยี่ยม  ั านัินั ๑ ูลาานั  ด้ปหงง 

๑. ูลาานัิจักแชรื่ า “งารเึงษาชาื้ ดิรกสดขป่ิก้ห่ชงานัจ้ช หนัสกติ์หนัรรกชทเดทแ : ชาื้ ดิรกส
ดขป่ิก้นัง หลกดขป่ิก้ห่ชงสุงร”   
(The study of Influenza A viruses in animals in Thailand : avian influenza 
and swine influenza viruses) 

 โ้แ ๑)  ร าเาสตราัารแ์ นัาแสกติหพทแ์ ้ร) ลางร  มรเจลร์ 
   ๒) เาสตราัารแ์ นัาแสกติหพทแ์ ้ร)รุงาโรันั ์  ธนัาิาษ์นัุชิา 
   ๓) เาสตราัารแ์ นัาแหพทแ์ แา    ภ้งิริรระ 

    วสาขาชงษตรเาสตร์หลกาีิิจทแา  
 

  รำงวัลระดับดีเด่น  ั านัินั ๖ ูลาานั  ด้ปหงง 
๑. ูลาานัิจักแชรื่ า  “งารพกฒนัาิกสุ้ดัห นัต์ด้ จชล็งตรจงชซรามจงส า่รกบรรกแุงต์้ปานั

สจ่ารรก้จษฐ์ จชล็งโทรนัจง”   
(Development of Giant Dielectric Ceramics for Electronic Device Applications) 
โ้แ ๑)  เาสตราัารแ์ ้ร)สกนัตจ หมปนัเจรจ 

    วสาขาิจทแาเาสตร์งาแภาพหลกณะจตเาสตร์  
๒. ูลาานัิจักแชรื่ า  “งารเึงษาณิามสกมพกนัธ์รก่ิงาาลกงษะกทาาพกนัธุงรรมข าแีนัหนังลุงม 

HLA งกบงารหพปแาทาาูจิ่นักาานัจ้รุนัหราที่ชงจ้ัางแารกงษาโรณลมากงหลกแาล้รก้กบ
งร้แ้รจง”  
(Relationship Between Genetic Polymorphism of HLA Gene And Risk of 
Severe Cutaneous Reactions Caused By Anticonvulsant and Uric Acid 
Lowering Agents) 
โ้แ ๑)  ร าเาสตราัารแ์ ้ร)ิจัจตรา    ทกเนัีแงุล 

 ๒) ร าเาสตราัารแ์ นัาแหพทแ์ สมเกง้จ์ ชทีแมชงงา 
 ๓) ร าเาสตราัารแ์ ้ร)ะธร  ากแชาณุะาพฤงษ์ 
 ๔)  ร าเาสตราัารแ์ หพทแ์่ชจา สุ้า  ิรระรรกสาท 
 ๕)  ร าเาสตราัารแ์ นัาแหพทแ์ ชัรจช  าุะ่งาชันั์ 
 ๖)  ร าเาสตราัารแ์ นัาแหพทแ์ งป าชงีแรตจ   ง้ะฑ์งกนัทรางร 
    วสาขาิจทแาเาสตร์งารหพทแ์  

/ ๓) ูลาานัิจักแชรื่ า ))) 
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๓. ูลาานัิจักแชรื่ า  “โรณพกนัธุงรรมหนัช้็ง”   
 วGenetic Diseases in Children) 

  โ้แ ๑)  เาสตราัารแ์ นัาแหพทแ์ ิรเกง้จ์    โาตจชล เกง้จ์ 
   ๒)  ร าเาสตราัารแ์ หพทแ์่ชจา ้ร)งกชชา   เุภรีตจพร 
   ๓)  นัาแหพทแ์ พจาจต    เจรจิรระ 
   ๔)  นัาาสาิเจรรรกภา    ท าง บชพาร 
   ๕)  นัาแชฉลจมพล    เรีั มท า 

    วสาขาิจทแาเาสตร์งารหพทแ์  
๔. ูลาานัิจักแชรื่ า  “งารพกฒนัางาริจนัจัฉกแงารตจ้ชาื้ ดิรกสหนังุปา้ปิแโมโนัโณลนั ล

ห นัตจบ ้ี”  
(Monoclonal Antibody Based Diagnosis of Viral Infection in Shrimp) 

 โ้แ ๑)  เาสตราัารแ์ ้ร)ดพเาล   สจทธจงรงุล 
  ๒)  ู้ปางิแเาสตราัารแ์ ้ร)เจิาพร      ลาแกนัต์ 
  ๓)  ร าเาสตราัารแ์ ้ร)รรจนัทร์   ากแิจสุทธาาง้ร 
  ๔)  นัาแสมบกตจ   รกงรรกทานัพร 
  ๕)  ร าเาสตราัารแ์ ้ร)ิีรกิรระ สจทธจงรงุล 
  ๖)  ้ร)ภกทรจนั   เรีุ้ลแงุลแ์ 
    วสาขาชงษตรเาสตร์หลกาีิิจทแา  

๕. ูลาานัิจักแชรื่ า  “งารเึงษาณิามชฉพากชัากัาข าตกิชรงารฏจงจรจแาที่มีูลตง งารูลจต
ูลจตภกะฑ์ที่ด้ปัางงารดพโรดลซจสแาารถแนัต์หาปหลปิ” 
(Selectivity of Catalysts toward the Production of Various Products 
Obtained from Pyrolysis of Waste Tire) 
โ้แ ๑)  ร าเาสตราัารแ์ ้ร)เจรจรกตนั์ ัจตงารณปา 

    วสาขาิจเิงรรมเาสตร์หลก ุตสา่งรรมิจักแ  
๖. ูลาานัิจักแชรื่ า  “หนัิทาารรกบรรุางฎ่มาแชงี่แิงกบงารแุบพรรณงารชมื า” 

(Guidelines for Revising Laws on Involuntary Dissolution of Political Parties  
 โ้แ ๑)  ู้ปางิแเาสตราัารแ์ ะราณ์ช้า  สรุโฆษจต 

    วสาขานัจตจเาสตร์  
 
  รำงวัลระดับดี  ั านัินั ๒๑ ูลาานั  ด้ปหงง 

๑. ูลาานัิจักแชรื่ า  “ลกงษะกชฉพากทาาดฟฟ้าหลกสมบกตจด้ จชล็งทรจง ข าด้โ ้า ตงีหลก
ด้โ ้ร แตง ิจิจธพกนัธ์ที่มีชซรามจง  งดซ้์งึ่าตกินั าหบชรีแมสทร นัชาีแมดทชทชนัต      
ชัื ้ปิแพลิาชร็นัฐานั” 
(Electrical Characteristics and Dielectric Properties of Schottky and 
Heterojunction Diodes Based on Antimony Doped Barium Strontium 
Titanate Semiconduction Oxide Ceramic) 

  โ้แ ๑) ร าเาสตราัารแ์ ้ร)นัรจนัทร์   สจรจงุลรกตนั์ 
   วสาขาิจทแาเาสตร์งาแภาพหลกณะจตเาสตร์  
 

/ ๒) ูลาานัิจักแชรื่ า ))) 



- ๓ - 
 

๒. ูลาานัิจักแชรื่ า  “ จทธจพลข าานัจ้หลกรรจมาะนั้ ามกนัสารตกิชตจม พ ลจโพรดพลีนั        
แาาธรรมาาตจหลกรกบบงาริกลณาดนัชซากนัตง สมบกตจข าชท ร์โมพลาสตจง จลาสโตชม ร์ 
ัางงารชบลนั้์แาาธรรมาาตจงกบพ ลจโพรดพลีนั” 
(Influence of Type and Level of Oil, Filler, Polypropylene, Natural Rubber 
and Vulcanization System on Properties of Thermoplastic Elastomer based 
on Natural Rubber and Polypropylene Blends)    

 โ้แ ๑) ร าเาสตราัารแ์ ้ร)ชัรจช นัาณกสรรณ์ 
  ๒)  นัาาซจตีดซแี้ก่์   สาแิารี 

 ๓) นัาแ นัุิกตจ   ิ ลี 
 ๔)  นัาแิจสุทธจ์   หงปิสงุล 
 ๕)  นัาแสุบฮานั   สาห่ลก 
 ๖)  นัาาสาิงฤษะา   สกส้ีพกนัธ์ 

  วสาขาิจทแาเาสตร์งาแภาพหลกณะจตเาสตร์  
๓. ูลาานัิจักแชรื่ า  “รััักแชสี่แาที่มีูลตง  mBMD หลก MCI  ัางงารตริังร าโรณ 

งรก้้งพรุนั”   
(The Use of Historical and Anthropometric Data as Risk Factors for 
Screening of Low mBMD & MCI) 

 โ้แ ๑) ร าเาสตราัารแ์ หพทแ์่ชจา ิรระา  ตรีิจทแรกตนั์ 
 ๒)  เาสตราัารแ์ณลจนัจงชงีแรตจณุะ นัาแหพทแ์ ะราณ์   บุะแกรกตชิา 

  ๓)  ร าเาสตราัารแ์ พจาจต     ตรีิจทแรกตนั์ 
 ๔)  นัาแงมล     โณตจิาษา 
 ๕)  ู้ปางิแเาสตราัารแ์  งกาิาฬ   ทรกพแ าัจะ 
 ๖)  นัาาสาิธนัธร     ัาชัรจชงมล 

    วสาขาิจทแาเาสตร์งารหพทแ์  
๔. ูลาานัิจักแชรื่ า  “งารสกาชณราก่์หลกงาร้ก้หรรพ้ืนัูจิ นัุภาณนัาโนัหมงนัีดทท์้ปิแพ ลจชม ร์” 
 วSynthesis and Surface Modification of Magnetite Nanoparticle with Polymers 
 โ้แ ๑) ร าเาสตราัารแ์ ้ร)ชมธา   รกตนัางรพจทกงษ์ 

       วสาขาิจทแาเาสตร์ชณมีหลกชภสกา  
๕. ูลาานัิจักแชรื่ า  “งารล้ฮจสทามีนัหนันั้ ารลาโ้แิจธีทาาาีิภาพ้ปิแชซลล์ัุลจนัทรีแ์ าชณีแ   

า บชงลื ที่มีงจังรรมข าช นัดซม์ฮีสทามีนั้ีดฮโ้รัีชนัส” 
  (Biological method for histamine degradation in fish sauce by halophilic  
  Achaea producing histamine dehydrogenase) 

 โ้แ ๑) ้ร)ิรระพ   ิจชเษสาินั 
  ๒)  เาสตราัารแ์ ้ร)สุทธิกฒนั์        ชบชังุล 
  ๓)  ร าเาสตราัารแ์ ้ร)สมบ้ระ์ ธนัาเุภิกฒนั ์

 ๔)  ้ร)ิรระพร ทกพจาเ์หง 
 ๕)  นัาาสาิเจรจพร    ากแหงปิ 

      วสาขาชงษตรเาสตร์หลกาีิิจทแา  
 

/ ๖) ูลาานัิจักแชรื่ า ))) 
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๖. ูลาานัิจักแชรื่ า  “งาริจชณราก่์หลกงารรรกบรรุาสมรรถนักชซลล์ชาื้ ชพลจาานัจ้  งดซ้์หข็า
รงิมงกบงรกบินังารงารูลจตดฮโ้รชันั” 

  (Performance Analysis and Improvement of Solid Oxide Fuel Cells Integrated  
  with Hydrogen Production Process) 

  โ้แ ๑) ู้ปางิแเาสตราัารแ์ ้ร) มรากแ  าภระ์ิจาานัพ 
   ๒)  เาสตราัารแ์ ้ร)สุทธจากแ       กสสกบ ารุารกตนั์ 
       วสาขาิจเิงรรมเาสตร์หลก ุตสา่งรรมิจักแ  

๗. ูลาานัิจักแชรื่ า  “สถารัตแงรรมหบบตกิกนัตงหนัสแาม สมกแรกางาลที่ ๔ – พ)เ) ๒๔๘๐”  
  วWestern Style Architecture in Siam from the reign of King Rama IV to  
  B.E.2480  (1937 A.D.))  
  โ้แ ๑)  ู้ปางิแเาสตราัารแ์ สมาาตจ   ัึาสจรจ ารกงษ์ 
    วสาขารรกาชา  

๘. ูลาานัิจักแชรื่ า  “ณิามรกบูจ้หนัณิามชสีแ่าแข าบจ้า มาร้า ่รื ู้ปมี่นัปาที่้้หล 
ตง งารงรกท าูจ้ข าช้็งหลกชแาิานั” 

  (Liabilities of Parents and Supervisors for Wrongful Acts of Minors)  
  โ้แ ๑) ร าเาสตราัารแ์ ้ร) นักนัต์   ักนัทรโ ภางร 
    วสาขานัจตจเาสตร์  

๙. ูลาานัิจักแชรื่ า  “รรกงาเงงรกหสโตป : ณิามณจ้ทาางารชมื าข ารัชชาานัดทแหนั 
“ม่าิจทแาลกแชที่แาณืนั” หนัิจงฤตณิามา บธรรมทาางารชมื าดทแ พ)เ) ๒๕๔๙”   
วธรรมิจทแาพลชมื า : ณิามณจ้ทาางารชมื าข า นัจธจ  ช ีแิเรีิาเ์ ” 

  (A Modern Prophet and His Counter-Main Stream Critique of Thai Civic  
  Religion : The Political Thought of an Intellectual of “Midnight University”  
  in the Crisis of Legitimacy of Thai Politics 2006”  วA Civic Religion : The  
  Political Thought of Nithi Aeowsriwong   

  โ้แ ๑) ร าเาสตราัารแ์ ้ร)ดาแกนัต์ ดาแพร 
       วสาขารกฐเาสตร์หลกรกฐรรกเาสนัเาสตร์  

๑๐. ู ลาานัิจักแชรื่ า  “งารเึงษาิจักแรรกชมจนัูลงรกทบข าพรกราาง า่นั้งารบรจ่าร
ราางารหนัสถานังาระ์ฉุงชฉจนั พ)เ) ๒๕๔๘ ตง งารัก้งารหลกงารหงปรัช่าณิามรุนัหรา
หนัักา่ิก้าาแห้นัภาณหตปหนัรี พ)เ) ๒๕๕๒” 
(Evaluation and Impact Analysis of the Emergency Decree 2005 on the 
Administration and Conflict Management of Police Forces in Southern 
Border Provinces in 2009)  
โ้แ ๑) ู้ปางิแเาสตราัารแ์ ้ร)เรีสมภพ ัจตร์ภจรมแ์เรี 

       วสาขารกฐเาสตร์หลกรกฐรรกเาสนัเาสตร์  
 
 
 

/ ๑๑) ูลาานัิจั กแชรื่ า ))) 
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๑๑. ูลาานัิจักแชรื่ า  “โณรางาริจักแชพื่ ตจ้ตามหลกรรกชมจนัูลงารรฏจบกตจาานัข าเ้นัแ์ 
 รฏจบกตจงารส านักงาานัต าริัห่งาาาตจสงินั่นัปา/เ้นัแ์รฏจบกตจงารต าริัักา่ิก้าาแห้นั 
 ภาณหตปหลกง าง าลกาต าริั วเรง)ตร)สนั)/เาต)หลก งงล)ต าริั  รี พ)เ) ๒๕๕๓ 

  วร บ ๑๒ ช้ื นั ”  
 วEvaluaton of the Frontline Center of Police Operations/Center of  
 Southern Border Police Operations and Police Forces in 2010 (12 Months)) 

  โ้แ ๑) ู้ปางิแเาสตราัารแ์ ้ร)เรีสมภพ ัจตร์ภจรมแ์เรี 
         วสาขารกฐเาสตร์หลกรกฐรรกเาสนัเาสตร์  

๑๒.   ูลาานัิจักแชรื่ า  “โณรางาริจักแชาจาบ้ระางารชรื่ า “ชเรษฐงจัสมุ้ลห่มง ณิามสมุ้ล 
 ทาาชเรษฐงจั สกาณม หลกสจ่าหิ้ลป มส้งงารพกฒนัาที่มก่นัณาหลกแก่าแืนั” 
  (Integrated Research Project “New Balance Economy: Economic, Social  
 and the Environmental Balance Towards Sustainable Development”  
 โ้แ ๑) เาสตราัารแ์ ้ร) ารี   ิจบ้ลแ์พาเ์ 
  ๒)  ร าเาสตราัารแ์ ้ร)งาชันัา โาณถาิร 
  ๓)  ร าเาสตราัารแ์ ้ร)ทราเกง้จ์ เรีบุชัจตต์ 
  ๔)  ร าเาสตราัารแ์ ้ร)ธชนัเ เรีิจากแล าพกนัธ์ 
  ๕)  นัาแพีรพาษ์   รราบรจร้ 
  ๖)  ู้ปางิแเาสตราัารแ์ ้ร)งกลรพฤงษ ์ ูจิท าาาม 
  ๗)  ร าเาสตราัารแ์  นัาณ์นัุา ชทีแนัท า 
  ๘)  ร าเาสตราัารแ์ ้ร)เุภากแ รทุมนัางุล 
  ๙)  นัาแรรกชสรจฐ   ิจัจตนัพรกตนั์ 
  ๑๐) นัาาสาิิจดลิรระ   ม่าิีริกฒนั์ 
  ๑๑) ร าเาสตราัารแ์ ้ร)สุธกชชา ท ารกงษ์ 
  ๑๒) ู้ปางิแเาสตราัารแ์ รรกตถ   พร่มมี 
  ๑๓) ู้ปางิแเาสตราัารแ์ รรจชชา   ชฉจ้โฉม  
         วสาขาชเรษฐเาสตร์  

๑๓. ูลาานัิจักแชรื่ า  “งารรรกชมจนัม้ลณงาข าณิามชสี่แาข ารรกาาานัหนัพื้นัท่ีชสี่แาภกแ 
 นั้ าร่าด่ล่ลางหลก้จนั/โณลนัถลงม” 

 (Risk Valuation of People in Flood and Landslide Risk Areas   
 โ้แ ๑) นัาแ กณรพาเ์    ก้นัท า 
  ๒)  เาสตราัารแ์ ้ร)มจ่าสรรพ์  ขาิส า้ 
  ๓)  นัาาสาิ ร   ัุนัถจรกพาเ์ 
   ๔)  นัาแนัรจนัทร์   พกนัธ์ชขีแิ    
    วสาขาชเรษฐเาสตร์  

๑๔.  ูลาานัิจักแชรื่ า  “หมงนั้ าโขา : ต านัานัรรกมรราหลกณิามสกมพกนัธ์งกบานัาาตจดท” 
 (The Mekong River : Myths and Relation with the Tai Peoples    
 โ้แ ๑) ู้ปางิแเาสตราัารแ์ ้ร)รฐม    ่าษ์สุิรระ 
    วสาขาสกาณมิจทแา  
 

/ ๑๕) ูลาานัิจั กแชรื่ า ))) 
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๑๕. ูลาานัิจักแชรื่ า  “งารเึงษาทุนัทาาสกาณมชพ่ื งารพกฒนัาาุมานั แงาาแก่าแืนั : งระีเึงษา 
 าุมานับรจชิะโราดฟฟ้างรกบี่หนัชขตต าบลณล าขนัานั  รงาสกแ  หลกตลจ่าากนั    าชภ  
 ช่นัื ณล า ักา่ิก้งรกบี่” 

 (The Study of Social Capital for Sustainable Community Development :  
 case study of Tumbon klongkanan ; Pakasai and Talingchan communities  
 Amphoe Nue Klong, Krabi Province ) 

 โ้แ ๑) ้ร)ถิจลิ้ ี      บุรีงุล 
 ๒) ร าเาสตราัารแ์ ้ร)ทิีร    ากแสมภพ 
 ๓)  ทกนัตหพทแ์  ุทกแิรระ   งาชันังามล 
 ๔)  นัาาสาิสุธจ้า    หสาชพาร 
 ๕)  ้ร)รัะะทกต    โรันัมนัต์ 
 ๖)  นัาแชาจ้าาแ    เรีิาษ์ 
 ๗)  นัาาสาิทิจตจแา    สจนัธุพาเ์ 
 ๘)  นัาาสาิาลงานั้าร์   นัาณทจม 
 ๙)  นัาาสาิงกนัธรกตนั์    นัาณเรี 
         วสาขาสกาณมิจทแา  

๑๖.   ูลาานัิจักแชรื่ า  “งาร  งหบบ้ีชท็งต์ชต ร์หลกร่กสหงปดขบจตูจ้พลา้ินัซ้ าส า่รกบ 
 รกบบฮาร์้้จสง์ด้รฟ์ณิาม่นัาหนังนัส้า” 

  วIterative Detector and Error Correction Code Design for High-Density  
 Hard Disk Drive System  
 โ้แ ๑) ร าเาสตราัารแ์ ้ร)พรากแ ทรกพแ์นัจธจ 

  ๒)  ู้ปางิแเาสตราัารแ์ ้ร)รรจชชา   ตกนัตสิกส้จ์    
   วสาขาชทณโนัโลแีสารสนัชทเหลกนัจชทเเาสตร์  

 ๑๗) ูลาานัิจักแชรื่ า  “งารสรปาาหูนัที่ชนัื้ ชแื่  ะ ณิามลกช ีแ้แจ่าแิ้ ชพากตปนัฉบกบ้จัจต ล 
  ห่ปด้ปณิามห่ชง่ลางขนัา้บนัชณรื่ าพจมพ์่นัปาแกงษ์” 
  (Crafting an Ultrahigh-Resolution Histology Atlas Printed Big at Variable  
  Sizes by Digital Image Processing and Large-Format Printing Technology  
 โ้แ ๑) นัาแหพทแ์ ้ร)ิจากแ   ช งทกงษจะ     
   วสาขาชทณโนัโลแีสารสนัชทเหลกนัจชทเเาสตร์  
 ๑๘) ูลาานัิจักแชรื่ า  “งารพกฒนัาร้รหบบงารชรีแนังารส นัชพ่ื ชสรจมสรปาาณุะลกงษะกข า 
  นักงิจักแ กนัพึารรกสาณ์ส า่รกบนัจสจตหนัรก้กบบกะฑจตเึงษา” 

 (The Development of an Instructional Model for Enhancing Graduate  
 Students’ Desirable Researcher Characteristics)  
 โ้แ ๑) ู้ปางิแเาสตราัารแ์ ้ร)ิสกนัต ์   ท าดทแ 

    วสาขางารเึงษา  
 
 

/ ๑๙) ูลาานัิจั กแชรื่ า ))) 
 



ส าชนัาถ้งตป า 
 
 

วนัาแธีริกฒนั์   บุชสม  
่กิ่นัปาสงินัิจักแชงีแรตจณุะ 
รกงษาราางารหทนั ู้ป  านัิแงารภารงจับรจ่ารัก้งารูลาานัิจักแ 
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 ๑๙) ูลาานัิจักแชรื่ า  “งารพกฒนัา้กานัีงาร งานัหลกงารเึงษารััักแที่สงาูลตง ้กานัี 
  งาร งานั: ้กานัีงาร งานัหลกสถานังาระ์งาร งานัข าดทแ  รี ๒๕๕๓” 
   (A Development of the Reading Index and a Study of Factors Affecting the 
   Reading Index: Thai Reading Index and Reading Situation in the Year 2010) 
 โ้แ ๑) ร าเาสตราัารแ์ ้ร)ิรระี   หงมชงตุ  

  ๒) ้ร)สุชทพ     บุชซป นั 
    วสาขางารเึงษา  
 ๒๐) ูลาานัิจักแชรื่ า  “รรกสจทธจูลงารห่ปงารรรึงษางลุงมูสมูสานัหนังารล้งารพกฒนัา 
   างารท่ีมีูลชสีแตง สุขภาพัจตข าต าริัที่รฏจบกตจ่นัปาที่หนัักา่ิก้แกลารก่ิงาา 
  ช่ตุงาระ์ณิามดมงสาบ”  (Efficacy of Eclectic Group Counseling to Reduce  
  Risks in Developing Symptoms of Poor Mental Health Among Yala  
  Policemen During Unrest Situation  
 โ้แ ๑) ร าเาสตราัารแ์ ้ร)้ิามะี    ัารกงษ์ 

๒. พลตรี นัาแหพทแ์ สาแกะ่์   สิกส้จ์เรี 
๓. นัาาสาิชพ็ชรรกภา  รรจชชาพล 
๔. นัาแัรรแา   หูนัสมบ้ระ์ 

    วสาขางารเึงษา  
 ๒๑) ูลาานัิจักแชรื่ า  “งารูสมูสานัลกงษะกณิามชร็นัดทแงกบงารชรีแนังารส นังารชขีแนั 
  ภาษา กางฤษหนัฐานักภาษาตงาารรกชทเ” 
  (Integrating Thai Collectivist Conventions into EFL Writing Instruction ) 
  โ้แ ๑) ู้ปางิแเาสตราัารแ์ ้ร)ชสนัง่์ ท ารจนัทร์ 
    วสาขางารเึงษา  
 

  ทก้านัี้  ู้ปิจักแที่ด้ปรกบราาิกลหนัหตงลกสาขาิจาางารักด้ปรกบรรกงาเนัีแบกตรชาจ้า้ชงีแรตจณุะ  
หลกชาจนัราาิกล ้กานัี้ 
  ราาิกลรก้กบ้ีชแี่แม   ราาิกลลก  ๒๐๐,๐๐๐  บาท    
  ราาิกลรก้กบ้ีช้งนั  ราาิกลลก  ๑๕๐,๐๐๐  บาท   
  ราาิกลรก้กบ้ี   ราาิกลลก  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  
 
 

   รรกงาเ   ะ  ิกนัที่  ๙  มงราณม  ๒๕๕๖ 
 

                             วลาาื ่    สุทธจพร   ัจตต์มจตรภาพ 
   (เาสตราัารแ์ นัาแหพทแ์สุทธจพร   ัจตต์มจตรภาพ  

   ชลขาธจงารณะกงรรมงาริจักแห่งาาาตจ 
 

 
 
 

 


