




นางสาวอริยา ศรีบุตร (ออม)นางสาวชิตสุปรีย์ กตาธิการกุล (เอ้)นายภาณุ กนกศิลปธรรม (ก๊อบ)นายจุมพล เล็กเริงสินธุ์ (ซัน)

นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ (สัน)



นายสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย 
(โจโบะ) 

นางสาวสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย 
(โอ๋)

นายอนุสรณ์ พานิชนก 
(อู๊ด) 

นางสาวโสมธิดา ลิขิตเลิศ 
(มุก)

นางสาวปิยะภรณ์ นิลทุ้ย 
(แป๋ว)

นายศิริชัย ก้านกิ่ง 
(แมน)

นายอัฐพงษ์ กิตติ์ชัยวัชร์ 
(พงษ์)

นายธีรวัฒน์ พรหมพันธกรณ์ 
(ดล) 



ภาครัฐ'

ภาคเอกชน'

สกว.'

สกอ.'

เมธีวิจัยอาวุโส'

มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (NRU) '

TRF-MAG '

TRF-MPR '

บ.วี พี วูด จำกัด (ประเทศไทย) / บ. เจริญมิตร จำกัด  '

/ บ. เอเพ็กซ ทอยส จำกัด (ประเทศไทย) / บ. เพาเวอร ซีล'

สกว.+สกอ.' โครงการพัฒนาฐานขอมูลวารสารไทย-อาเซียน'



บริษัท เจริญมิตร จํากัด

บริษัท เอเพ็กซ์ ทอยส์ จํากัด (ประเทศไทย)

บริษัท เจริญมิตร จํากัด

อุตสาหกรรม ภาครัฐ









บริษัท วี พี วูด จํากัด (ประเทศไทย)

บริษัท เจริญมิตร จํากัด

บริษัท เอเพ็กซ์ ทอยส์ จํากัด (ประเทศไทย)

บริษัท เพาเวอร์ ซีล

กฟผ





นางสาวโสมธิดา ลิขิตเลิศ 
(มุก)

นางสาวปิยะภรณ์ นิลทุ้ย 
(แป๋ว)

นายศิริชัย ก้านกิ่ง 
(แมน)

นายอัฐพงษ์ กิตติ์ชัยวัชร์ 
(พงษ์)

นายนัตตุลา วงศต์๊ะ 
(อาร์ม)

นายวรณัฐ ไกรเดช 
(เบิร์ด)

นางสาวนริศตา น้อยฉ่ํา 
(ตา)

นายเชษฐ์ภรณ์ แก้วกนกศิลป์ 
(โจ)้

นายคณิศร ใจเอื้อ 
(อ๊อฟ)

นางสาวรัชนี ฉินกมลทอง
(ชมพู่)



นางสาวกัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล (กบ)นายวัชรินทร์ สิทธิเจริญ (ติ่ง)



Publication Type! Published papers!

International Journals! 14 !
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รวม! 32 !



มรภ.พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก'  ม.เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ'

การประชุมระดับนานาชาติที่ จ.ภูเก็ต'

ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต'

การประชุมระดับนานาชาติที่เกาะฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน<



January 

  วันคลายวันเกิด ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ และครบรอบ 10 ป 

การกอตั้งกลุมฯ'

SEEM & JGSEE day 2011

  แสดงความยินดีแดศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพที่รับรางวัลนักวิจัยดีเดน

แหงชาติ ป 2553 '

 นส.นภาลัย คงวาสน รับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ศ.ดร.ปรีดา วิบูลยสวัสดิ์'



February 

  ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ รับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ 

ประจำป พ.ศ. 2553'

 งานปใหม และคืนสูเหยาประจำป 2554 ที่บานชัยพฤกษ บางบัวทอง'



April 

 กลุมวิจัย P-PROF เขารวมการประชุมวิชาการโครงการทุนวิจัย

มหาบัณฑิตฯ ครั้งที่ 5 และ คปก. ครั้งที่ 12 ณ  พัทยา จ.ชลบุรี 

พรอมเขียน paper ป.เอก '

 งานเลี้ยงฉลองสมรสระหวางดร.ฉันททิพ คำนวณทิพย และ'

       ดร. สิงหโต สกุลเขมฤทัย พรอมวีดีโอ surprise จาก P-PROF '



April 

  ผูบริหารมหาวิทยาลัยชั้นแนวหนารวมประชุม เพื่อรับฟงขอ

สรุปโครงการปฏิรูประบบวิจัย: เชิงวิชาการฯ '

พรอมเสนอขอคิดเห็น จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ   

ณ รร. เซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพ'

  ศิษยเกา P-PROF อ.ภูตินันท เอื้อวงษสุวรรณ  บินลัดฟาสูกรุงเกียวโต 

ประเทศญี่ปุน เพื่อศึกษาตอระดับ ป.เอก ณ KIT'



May 

 สมาชิกกลุม P-PROF รวมพิธีปลงผม นายกมล หงษสุวรรณ 

ศิษยเกากลุม P-PROF เพื่อเตรียมอุปสมบท'

   ในงานเลี้ยงสง 2 นักวิจัย โจโบะ-จอรจ  ณ รานอาหาร 

MK สาขาบางปะกอก'



June 

 นศ.ป.เอก คุณวัลลภ หาญณรงคชัย บินลัดฟาสูประเทศเยอรมันนี 

เพื่อทำวิจัยดานการไหลของพอลิเมอร ณ สถาบันวิจัยดานวัสดุ  

พอลิเมอร มหาวิทยาลัย Friedrich-Alexader '

 ผูเแทน 4 ชาติ มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และไทย 

จัดประชุมรวมกันเพื่อเริ่มกอตั้ง ASEAN Citation 

Index database (ACI) ณ คณะพลังงานฯ มจธ.'



July 

 นักวิจัย P-PROF คณะพลังงานฯ รวมมือ กฟผ.          

หาสาเหตุการสึกหรอของอุปกรณกำเนิดไฟฟายักษ '

ณ เขื่อนศรีนครินทร จ.กาญจนบุรี '

  กลุมวิจัย P-PROF พรอมใจทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดย

บริจาคทรัพย สิ่งของอาหารแหง และของเลนเด็ก ณ 

มูลนิธิเด็ก ถ.พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม<



August 

 ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท รวมกับ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ 

จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย โครงการทุนเมธีวิจัยอาวุโส 

สกว. ป 2554 '

  สมาชิก P-PROF รวมแสดงความยินดีแด  6 วาที่มหาบัณฑิต

ใหม "พู พง โจ แมน แปว ออฟ" ณ ราน To-sit pier 92 '

'



September 

  การประชุมกลุมวิจัย P-PROF นอกสถานที่ ประจำป 

2554 ณ ฤทธิมา ศรีชุมแสง รีสอรท อ.ทายาง จ.เพชรบุรี'

  ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ พรอมครอบครัว รวม

งานเลี้ยงเชิดชูเกียรติคณาจารยและนักวิจัย มจธ. ป 

2554 ในโอกาสรับรางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ป 2553'



October 

 ผอ.สถาบันคลังสมองของชาติ และหัวหนาศูนย TCI 

รวมการประชุม IREG Forum on National Rankings '

ณ กรุง Bratislava สาธารณรัฐ Slovak'



November 
น้ำทวม !!!'



December 

  สมาชิก P-PROF คับคั่ง รวมงานบรรพชาอุปสมบท 

พระคณิศร ใจเอื้อ (ออฟ) ณ วัดปตุลาธิราชรังสฤษฎิ ์

(วัดเมือง) อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา'

  ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ เยี่ยมชมการทำงานวิจัย

ของ วัลลภ หาญณรงคชัย นศ.ป.เอก ณ มหาวิทยาลัย '

 Friedrich-Alexander ประเทศเยอรมันนี '



December 

  นศ.ป.เอก กลุม P-PROF รวมเสนอผลงานในที่

ประชุมวิชาการนานาชาติ PFAM ครั้งที่ 20 ณ 

มหาวิทยาลัย Hong Kong Polytechnique    

เกาะฮองกง สาธารณรัฐประชาชนจีน'



LOGO 


