
ทะเบยีนสมาชกิ ประเภทสามญัตลอดชพี 

เลขทีส่มาชกิ ชื่อ-นามสกลุ หนว่ยงาน 
ส 2557/ 1001 รศ.ดร.ศิริพร  วัชชวัลคุ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส 2557/1002 ไม่ระบุรายชื่อผู้สมัคร  
ส 2557/1003 รศ.ทัศนีย์  เมธาพิสิฐ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส 2557/1004 รศ.ดร.ไมตรี  อินทรประสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส 2557/1005 นายเอกนรินทร์  เอกอริยะสิริ    มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   
ส 2557/1006 นางสาวนิเย๊าะ  จาหลง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
ส 2557/1007 นางสาวอัจฉรา   ชูพูล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
ส 2557/1008 ผศ.นิศากร   ทองนอก   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   
ส 2557/1009 อ.ดร. เอกสิทธิ์  หนุนภักดี คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส 2557/1010 อาจารย์สรัญญา  คงจิตต์                                                ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส 2557/1011   รศ.ปราณี  จงสุจริตธรรม คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ส 2558/1012 ศ.ดร.สิริมนพร  สุริยะวงศ์ไพศาล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2558/1013 ผศ.ดร.ชมนาด  ศีติสาร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2558/1014 รศ.ดร. อรรถยา  สุวรรณระดา  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2558/1015 ดร.ทรายแก้ว  ทิพากร สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   ส 2558/1016    ผศ.ดร.กัลยาณี  สีตสุวรรณ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ส 2558/0017    ศ.สุริชัย   หวันแก้ว ศูนย์สันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์ 

ส 2558/1018   ผศ.วรวุฒิ    จิราสมบัติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2558/1019 ผศ.ดร.โสภา  มะสึนาริ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ส 2558/1020   ดร.ปิยวรรณ  อัศวราชันย์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส 2558/1021   ผศ.น ้าทิพย์ เมธเศรษฐ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2558/1022   ผศ.ฮิโรนากะ โทมิตะ ส้านักงานมหาวิทยาลัยโตไก 
ส 2558/1023   ผศ.เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ส 2558/1024   ผศ.ดร.นัญชญา  มหาขันธ์  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ส 2558/1025   ดร.วินัย   จามรสุริยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา 
ส 2558/1026  ศ.อรรถจักร์  สัตยานุรักษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



เลขทีส่มาชกิ ชื่อ-นามสกลุ หนว่ยงาน 
ส 2558/1027   อาจารย์ธีระวุฒิ  สุนทรา คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ส 2558/1028   ดร.คุนัชญ์  สมชนะกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ส 2558/1029   คุณสุทิน สายสงวน สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ส 2558/1030   อาจารย์ภัทร์อร  พิพัฒนกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ส 2558/1031 อาจารย์อาทินันท์  กาญจนดุล คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ส 2558/1032 อาจารย์กณภัทร  รื่นภิรมย์ คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ส 2558/1033 อาจารย์สุวภา  ธีรกิตติกุล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2558/1034 คุณชยาพร  ปรีชาปัญญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2558/1035 รศ.ดร.ฉันทนา  จันทร์บรรจง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ส 2558/1036 อาจารย์คัทซูยูกิ ทาคาฮาชิ วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ส 2558/1037 ผศ.ดร.นภดล  ทิพยรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี 
ส 2558/1038 ดร.เศกสิทธิ์  ปักษี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ส 2558/1039 ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2559/1040 

 
ผศ.ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพิบูลสงคราม 
ส 2559/1041 Mrs. Elisa  Nishikito Department of Japanese , Payup University, 

Faculty of Humanities and Social Sciences  
ส 2559/1042 

 
อ.ดร.ยุพวรรณ โสภิตวุฒิวงศ ์
 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
อักกษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ส 2559/1043 ดร.อัญญ์พัศศา   จันทร์ชลอ ผู้บริหารหน่วย บริษัทเอไอเอ  
ส 2559/1044 อาจารย์สุนิศา  ธรรมาวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ส 2559/1045 อาจารย์ศิริวรรณ  ปรีชานฤตย์ มหาวิทยาลัยอัยสัมชัญ บางนา  
ส 2559/1046 Mr. Shonosuke AOKI  นักวิจัย (อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ 

ปัตตานี) 
ส 2559/1047 
 

อาจารย์ยอดสวรรค์  อิกูจิ หัวหน้าหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสาธิตเกษตร
โครงการศึกษาพหุภาษา  



เลขทีส่มาชกิ ชื่อ-นามสกลุ หนว่ยงาน 
ส 2559/1048    นางสาววรรณา  ชินวิกัย มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย 
ส 2559/1049    นางสาววิมลณัฐ  หวังสิทธิกุล มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย 
ส 2559/1050     นางสาวกมลา  พาณิชวิบูลย์ มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย 
ส 2559/1051   Miss Yoshie  Wako มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย 
ส 2559/1052    
 

อาจารย์เนาวรัตน์  ทรัพย์ผักแว่น 
 

โปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ส 2559/1053 รศ.ปิยะ  พงศาพิทักษ์สันติ 
เปลี่ยนเป็นสามัญตลอดชีพ 

University of Nagasaki 

ส 2559/1054 ผศ.ดร.อัษฎายุทธ  ชูศรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส 2559/1055 อาจารย์ ดร.เผ่าสถาพร  ดวงแก้ว คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส 2559/1056 อาจารย์ ดร.น ้าใส  ตันติสุข คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสต์  
ส 2559/1057 อาจารย์ ดร.ทานพร  ตระการเถลิงศักดิ์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ส 2559/1058 ดร.ศิริวรรณ  มุนินทรวงศ์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส 2560/1059 รศ.วรินทร  วูวงศ ์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส 2560/1060 ผศ.ดร.นรีนุช   ด้ารงชัย คณะภาษาและการสื่อสาร  สถาบันบัณฑิตพัฒน  
บริหารศาสตร์ 

ส 2560/1061 
 

อ.ดร.อัจรา   อึ งตระกูล ภาควิชาภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ส 2560/1062 คุณจิราวัฒน์  เทพพงษ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  
ส 2560/1063 คุณปาจรีย์  วิวัฒนปฐพี คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ส 2560/1064 อาจารย์ ดร.เสกสรร  จันทรจ้านง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัคนโกสินทร์ (บพิตร

พิมุข จักรวรรดิ) 

ส 2560/1065 ผศ.ดร.ยุพกา  ฟูกุชิม่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ส 2560/1066 ดร.มาซายูกิ นีซีดะ Japanese Studies Center, Chiang Mai University 

ส 2560/1067 พันเอกหญิง ผศ.นงลักษณ์ ลิ มศิริ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 



เลขทีส่มาชกิ ชื่อ-นามสกลุ หนว่ยงาน 
ส 2560/1068 

 
คุณสุพัตรา  โพธ์ทอง   คณะทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ้า

ประเทศไทย 
ส 2560/1069 อาจารย์ดุสิตา  ปริญญาพล มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 
ส 2560/1070 คุณพีรภัทร ห้าวเหิม - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทะเบยีนสมาชกิประเภทสามญัรายป ี

เลขทีส่มาชกิ ชื่อ-นามสกลุ หนว่ยงาน 
สร 2559/2001 
ช้าระเม่ือ 24 กุมภาพันธ์ 
2560 
หมดอายุแล้ว 

Dr.Yuki   Miyake ส้านักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

สร.2560/2001 
23 พย.60-22 พย.61 

Dr.Yumiko  Yamamoto คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สร 2560/2002 
23 พย.60-22 พย.61 

Dr. Yukako Yamasaki    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สร 2560/2003 
23 พย.60-22 พย.61 

อาจารย์รุจาภา ประวงษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา 

สร 2560/2004 
23 พย.60-22 พย.61 

อาจารย์พุทธรักษ์  เกตุเอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

สร 2560/2005 
23 พย.60-22 พย.61 

ผศ.ดร.กีรติพร    จูตะวิริยะ    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สร 2561/2006 
3 เมย.61-2  เมย. 2560 

รศ.ดร.ปกรณ์  ศิริประกอบ คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สร 2561/2007 
16 มยิ.61-15 มยิ.62 

อาจารย์ธวัช ค้าทองทิพย์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

สร 2561/2008 
28มิย 2561-27 มิย 2562 

รศ.ดร.สุวรรณ  อัศวกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

สร 2561/2009 
10 กค.61-9 กค.62 

นายกฤตพล  วิภาวีกุล นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวาเซดะ 



ทะเบยีนสมาชกิประเภทสมทบ 

เลขทีส่มาชกิ ชื่อ-นามสกลุ หนว่ยงาน 
สท 2558/3001 
17 ธค 58-16 ธค 2559 
หมดอายุแล้ว 

อาจารย์นภัทร ก้าธรสิริวิมล ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
วิทยาเขตก้าแพงแสน 

สท 2558/3002 
17 ธค 58-16 ธค 59 
หมดอายุแล้ว 

ดร.รัฐกิตติ์   เลิศวิศวะ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 


