
 

 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมด้านการวิจัย ประจ าปี ๒๕๕๔ 

 

 ตามที่ ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา ส านักอ านวยการกลาง ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านการวิจัย จ านวน ๖ โครงการ และให้
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน พิจารณาเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว นั้น ในการนี้ วช. 
ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมแล้วจ านวน ๕ โครงการ ดังนี้ 
 ๑. โครงการ “สร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย)”  
  รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  จ านวน ๔๕ คน 
  รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔  จ านวน ๖๐ คน 
 ๒. โครงการ “การท าวิจัยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”  

รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จ านวน ๖๔ คน 
 ๓. โครงการ “การวิจัยปฏิบัติการแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 
  รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ จ านวน ๕๑ คน 
 ๔. โครงการ “การบริหารโครงการวิจัยระดับหัวหน้าโครงการ” 

รุ่นที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ จ านวน ๖๐ คน 
 ๕. โครงการ “การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัย(e-Research)”    
 รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ จ านวน ๖๑ คน 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรม กรุณาแจ้งยืนยันภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ส าหรับผู้ที่มี
รายช่ือเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย)” รุ่นที่ ๙  กรุณาแจ้งยืนยันภายในวันที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๕๔ โดย Download แบบตอบรับการยืนยันเข้ารับการฝึกอบรม และส่งให้ส่วนการฝึกอบรมและ
พัฒนา ส านักอ านวยการกลาง ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๙๔๐ ๖๒๘๙, ๐ ๒๕๗๙ ๐๔๕๗ หรือที่ e-mail : 
training_nrct@hotmail.com 
  
 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ  ณ วันที่  ๗  มกราคม ๒๕๕๔ 
 
 
 ลงชื่อ กฤษณ์ธวัช  นพนาคีพงษ์ 
  (นายกฤษณ์ธวัช  นพนาคีพงษ์) 
 รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม (ตัวจริง) 

โครงการ “สร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย)” รุ่นที่ ๙ 

ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 
 

เลขท่ี ชื่อ – สกุล  เลขท่ี ชื่อ – สกุล 

๑ น.ส. กัญญา อนิสอน  ๓๑ นาง มณฑาทิพย ์เสยยงคะ 

๒ น.ส. กานต์ธดิา เชียงทอง  ๓๒ น.ส.  มณีมณฑ์ ใจชื่น 

๓ นาย กติติคุณ บุญวานิช  ๓๓ ดร.  มนตร ีวิบลูยรัตน ์

๔ นาย กติติภัทท์ สุจิต  ๓๔ นาง  ลักขณา บุญส่งศรกีุล 

๕ นาง กุสุมา พนอนุอุดมสุข  ๓๕ น.ส.  วงศ์วิภา โถสุวรรณจินดา 

๖ นาย โกมล นาคสงิห์  ๓๖ น.ส.  วัลลภา ศรีทองพิมพ ์

๗ นาย โกวิท เพลินจติต ์  ๓๗ น.ส.  ศิรกิุล กลิ่นทอง 

๘ น.ส. ขนิษฐา วงษ์นิกร  ๓๘ ดร.  ศิรยิา สกลธนารัตน์ 

๙ นาย คงฤทธิ์ ชูฟ๎ก  ๓๙ ร.ต.อ. เศรษฐศักดิ์ กตัญํ ู

๑๐ น.ส. คมจันทร ์สรงจนัทร์  ๔๐ นาง  สายชล เชตมี 

๑๑ นาง ครสวรรค ์โภคา  ๔๑ น.ส.  สุดใจ ทองแท่งใหญ ่

๑๒ น.ส. จิราภา  พยายาม  ๔๒ นาง  สุทธิวรรณ กัลยา 

๑๓ นาย ชญาณ  ล าเภา  ๔๓ นาย อภิชัย  พูนชัย 

๑๔ นาย ชัยณรงค ์รูเ้จยีมสนิ  ๔๔ น.ส.  อัจฉรา จอมสงา่วงศ์ 

๑๕ นาย ชาญชัย มาณจักร  ๔๕ น.ส.  อุษา  คงสาย 

๑๖ นาง ณัฐกิตติ ์วินิชส าเภาทิพย ์  ๔๖ ดร.  เอกสิทธิ์ สนามทอง 

๑๗ พ.ต.ท. เทอดเกียรติ วงศาโรจน ์     

๑๘ น.ส. ธัญนันท ์ สินชัย      

๑๙ นาง ธารนิ สุขอนันต์      

๒๐ ดร. นภัสนนัท ์วินิจวรกิจกุล      

๒๑ น.ส. นฤมล เอื้อมณีกูล      

๒๒ น.ส. นันท์นภสั การะเกตุ     

๒๓ นาย นิติบด ีศุขเจริญ      

๒๔ น.ส. ปฐมา เทพามาตย ์      

๒๕ น.ส. ปทุมพร ประสงค์ทรัพย์      

๒๖ พ.ต.ท. ป๎ญญพนต์ จนัทรอ์่อน      

๒๗ น.ส. ป๎ทมา หนูคง      

๒๘ น.ส. พิกุล กันทะวงั      

๒๙ น.ส. พีรพร นิคมชัยประเสรฐิ      

๓๐ นาง ฟาฏินา  วงศ์เลขา     
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รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม (ตัวจริง) 

โครงการ “สร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย)” รุ่นที่ ๑๐ 

ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 

เลขท่ี ชื่อ – สกุล  เลขท่ี ชื่อ – สกุล 
๑ นาง กตัญํู ค าทา  ๓๒ นาง ยุพิน เถื่อนศร ี

๒ น.ส. กมลวรรณ ธาระพุทธ  ๓๓ น.ส. รตนพร เพ็ญพิมล 

๓ น.ส. กรรณกิาร์ โมลาขาว  ๓๔ น.ส. รัตนา ใจสมคม 

๔ ดร. กรองทิพย์ เตมิเกาะ  ๓๕ นาย รัฐธนพงศ ์เรืองความ 

๕ น.ส. กฤษณา แกว้ด้วง  ๓๖ นาง ฤชวี ฉัตรวริยิาวงศ์ 

๖ นาย กอ้ง ลายเดช  ๓๗ น.ส. ลักขณา เบ็ญจวรรณ ์

๗ ดร. กิ่งเดือน สมจิตต ์  ๓๘ น.ส. วนาล ีเลิศวาทิน 

๘ นาย จักษ ์พันธ์ชูเพชร  ๓๙ นาย วรกวี ชุมวรฐาย ี

๙ นาย ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล  ๔๐ นาย วรุณ ตันตระบัณฑติย ์

๑๐ ดร. ชญาภรณ์ ศรัณพฤฒิ  ๔๑ นาย วัชรพงศ์ ละอองรตัน ์

๑๑ นาย ชยากร ปิยะบัณฑติกุล  ๔๒ น.ส. วิมลรัตน ์จิตรดา 

๑๒ นาย ชัชชัย ทับทิมอ่อน  ๔๓ นาย วีรสิทธิ์ วงศ์วรรณ 

๑๓ น.ส. ฐิติมา บุณฑริก  ๔๔ น.ส. ศักดิ์ด าเนิน นนท์กิต ิ

๑๔ ดร. ณัฏฐ์ มากุล  ๔๕ นาย ศิรพิงศ์ บรรจงแก้ว 

๑๕ น.ส. ณัฐาสิน ีกวนีัฏธยานนท์  ๔๖ น.ส. ศิรพิร วีระชัยรัตนา 

๑๖ นาย เด่นศักดิ ์หอมหวล  ๔๗ นาย สมชัย สินแท ้

๑๗ นาย ธนกฤต ภัทรเกษวิทย์  ๔๘ นาย สมชาย มณีรัตน ์

๑๘ น.ส. ธมาภรณ ์พูมพิจ  ๔๙ นาย สมศักดิ ์วรรณขาม 

๑๙ น.ส. นพวรรณ นิลสุวรรณ  ๕๐ ร.ท. สราวุฒิ จอมปินตา 

๒๐ พ.ต.ท.หญิง นิภาภรณ ์ด่านประเสรฐิ  ๕๑ พ.ต.ท. สฤษดิ ์ สืบพงษ์ศิริ 

๒๑ นาย ประเสรฐิ เหล่าบุศณอ์นันต ์  ๕๒ นาย สะอดุี มะประสิทธิ ์

๒๒ น.ส. ปรางคท์อง กวานหอ้ง  ๕๓ น.ส. สุชีวรรณ ยอยรูร้อบ 

๒๓ นาย พงษ์อนัน เปลีย่นเอก  ๕๔ ดร. สุดสนัต ์สุทธิพศิาล 

๒๔ น.ส. พรพรรณ พิชัย  ๕๕ น.ส. สุปรดีา สถติธรรมรัตน์ 

๒๕ น.ส. พัชรินทร ์คชานุบาล  ๕๖ นาง สุภาพร จ๋วงพานิช 

๒๖ นาวาตรีหญงิ พชิามญช์ แก้วพ่ึงทรัพย์  ๕๗ น.ส. สุภารัตน์ มาตสวิง 

๒๗ นาย ไพรัตน์ ไพธรรมโชติวัฒน์  ๕๘ น.ส. เสรฐสุดา ปรชีานนท ์

๒๘ น.ส. มรกต บุญศิริชัย  ๕๙ นาย อนุชัย ณ วัชรเจรญิ 

๒๙ นาง มัณฑณา นามวิชติ  ๖๐ ดร. อัญชลี ฝูงชมเชย 

๓๐ นาย มาหามัดรูซี ยีการอบา  ๖๑ นาย อ านวย งามเนตร ์
๓๑ น.ส. ยาน ีสังข์ศรอีินทร ์     
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รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม (ส ารอง) 

โครงการ “สร้างนักวิจัย (ต้นกล้าวิจัย)” รุ่นที่ ๑๐ 

ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
 

เลขท่ี ชื่อ – สกุล 

๑ นาย ประชุม ดวนใหญ ่

๒ นาย ไพบูลย ์โสภณสุวภาพ 

๓ ผศ. ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน 

๔ น.ส. นิสาชล ตรไีพบลูย ์

๕ น.ส. จิรัชญา ทิขัตต ิ

๖ นาย ธวัช รัตนพันธ ์

๗ นาย บุญทัย สุระมลุ 

๘ น.ส. ซูฮัยลา ดอละ 
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รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม (ตัวจริง) 

โครงการ “การท าวิจัยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” รุ่นที่ ๗ 

ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
 

เลขท่ี ชื่อ – สกุล  เลขท่ี ชื่อ – สกุล 

๑ น.ส.  กมลวัณย ์โมราศิลป ์  ๓๑ นาง ปิยะดา วรรณพิณ 

๒ นาง  กรรณกิา คุม้ไพรี  ๓๒ น.ส. พรรณพร กลุมา 

๓ ดร.  กฤษณา วุฒิสินธ ์  ๓๓ นาย  พลชาติ ผิวเณร 

๔ นาย  เกรยีงไกร จันทะแจม่  ๓๔ น.ส.  พัฒนา เศรษฐวัชราวนิช 

๕ ดร.  แกว้วิบูลย์ แสงพลสิทธิ ์  ๓๕ นาย  พิเชฐ ธีรานสุนธิ ์

๖ นาย  คณาธิป พุ่มทอง  ๓๖ ดร. ไพเราะ สุวภาพ 

๗ น.ส.  จรยี์วชิญา ฮะทะโชติ  ๓๗ นาย  ภัททะพงศ ์เทยีนศรี 

๘ นาย  จักรทอง ทองจตั ุ  ๓๘ ดร.  ภัทรธิรา ผลงาม 

๙ นาง  แจ่มจันทร์  เกียรติกุล  ๓๙ นาย  มนฑล  นาวงษ ์

๑๐ นาย  เฉลิมศักดิ์ มีไพบลูยส์กุล  ๔๐ ดร.  มิตภาณ ีพงษ์พัว 

๑๑ น.ส.  ชฎา ตา่งภาษา  ๔๑ ดร.  วรรณพร สุขอนันต ์

๑๒ นาง  ชนิกานต์ คุ้มนก  ๔๒ ผศ.  วิทยา ประพิณ 

๑๓ พ.จ.ท. ชาคริต ศรีทองออ่น  ๔๓ นาย  วิษณุศักดิ์ ศรีสุข 

๑๔ พ.ต.ท. ดร.  ณรงคศ์ักดิ์ บวรวงคพ์ิทักษ์  ๔๔ นาง  วีณา หนูยิม้ 

๑๕ น.ส.  ณัฐวสา เจริญ  ๔๕ นาย  ศักดา สถาพรวจนา 

๑๖ นาง  ดวงพร อายุการ  ๔๖ น.ส.  ศิรริัตน์ ภู่เกต ุ

๑๗ นาง  ดุษฎี เทยีมเทศ บุญมาสูงทรง  ๔๗ นาย  ศิวัช วันภักด ี

๑๘ ดร.  ทัศนียา นพรัตน์แจ่มจ ารสั  ๔๘ นาย สมชาย ฉันทพิรยิะพูน 

๑๙ น.ส.  ธิดารัตน์ ศรีสุวรรณ  ๔๙ ดร.  สมชาย ดอนเจดยี ์

๒๐ น.ส.  นงนุช ดวงอาภยั  ๕๐ นาย  สมนึก ชัยวณิชยา 

๒๑ น.ส.  นฤกมล  จันทรจ์ิราวุฒิกุล  ๕๑ ดร.  สมพงศ ์มาเบา้ 

๒๒ นาง  นวภรณ์ อุน่เรือน  ๕๒ นาย  สมยศ ผลอินทร ์

๒๓ รศ.  นิติชาญ ปลืม้อารมย ์  ๕๓ นาย  สมศักดิ ์จัตตุพรพงษ ์

๒๔ นาย  บัณฑติ แกว้พุกัม  ๕๔ นาง  สุกัญจนา สุทธิวานิช 

๒๕ พญ.  บุษกร โลหารชุน  ๕๕ นาง  สุจิตรา สราวิช 

๒๖ นาย  ปรมัตถ ์โพดาพล  ๕๖ นาง  สุทธิพร พิริยายน 

๒๗ น.ส.  ประภาศิร ิตงศิร ิ  ๕๗ นาย  สุทน มานะสุวรรณ 

๒๘ นาย  ประมูล ทองขาว  ๕๘ นาง สุธาทิพย ์แสนเดช 

๒๙ นาง  ปรญิดา ไอศูรย์พศิาลกุล  ๕๙ ดร. สุมาลี สวยสอาด 

๓๐ ดร.  ป๎ทมาพร ชเลิศเพ็ชร์  ๖๐ นาย สุรนิทร ์ทรัพยส์กุล 
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รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม (ตัวจริง) 

โครงการ “การท าวิจัยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” รุ่นที่ ๗ 

ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ 
 

เลขท่ี ชื่อ – สกุล 

๖๑ นาย เสริมชัย สังกะเพศ 

๖๒ น.ส. อัญชล ีสวาสดิ์ธรรม 

๖๓ นาง อาภาพร สินธุสาร 

๖๔ นาง อุรัจฉทา ศศิปรียจนัทร ์
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รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม (ตัวจริง) 

โครงการ “การวิจัยปฏิบัติการแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” รุ่นที่ ๑ 

ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๔ 
 

เลขท่ี ชื่อ – สกุล  เลขท่ี ชื่อ – สกุล 

๑ นาย กมล อาจด ี  ๓๑ น.ส. รัชฎา ต่างภาษา 

๒ นาย กฤตภาส กงัวานรัตนกุล  ๓๒ นาย  วชิรพันธุ์ ชา้งศร ี

๓ น.ส. กัญจนณัฐ ป๎ญญาลิขติกลุ  ๓๓ นาง วันเพ็ญ สงวนสุข 

๔ น.ส. กาญจนา หงษ์รัตน ์  ๓๔ น.ส. วิลาวัลย์ บุญศรี 

๕ น.ส. กาญจนา ก าเนิดพนัธ์  ๓๕ ผศ.ดร. วีระพล แจ่มสวัสดิ ์

๖ นาย กติติพร เนาวส์ุวรรณ  ๓๖ ดร. สถาพร เริงธรรม 

๗ นาย กติติวัฒน์ จีบแกว้  ๓๗ นาย  สมบัต ิพิมพ ี

๘ นาย กติิศักดิ์ เฮงษฏีกุล  ๓๘ นาย  สมพัฒน ์โพชนิกร 

๙ นาย จงกล พุฒศิร ิ  ๓๙ นาย  สมร แดนระเบียบ 

๑๐ น.ส. จารว ีสุขประเสรฐิ  ๔๐ นาย  สรวยี์ อินทรเ์มร ี

๑๑ น.ส. จิตต์ใส แกว้บุญเรอืง  ๔๑ นาย  สัวแวว ขาวพราย 

๑๒ น.ส. ชฎาพร พรมป๎ญญา  ๔๒ ดร. ส าเริง รักซอ้น 

๑๓ นาง ชลาภรณ์ ยนู  ๔๓ น.ส. สุประภา สมนักพงษ ์

๑๔ นาย เชาวน์ เอือ้เฟือ้  ๔๔ นาง สุวลักษณ ์อะมะวัลย ์

๑๕ นาย ณภัทร วุฒธะพนัธ ์  ๔๕ น.ส. หยาดพิรุณ นาชัยสนิธุ์ 

๑๖ นาง ณัฏธ์ยาน ์ปิติสนุา  ๔๖ นาย  อนุเทพ ภาสุระ 

๑๗ น.ส. ดวงใจ พนมไพร  ๔๗ นาย  อมเรศ บกสุวรรณ 

๑๘ นาย เดชฤทธิ์ เดช  ๔๘ น.ส. อรนุช กอสวสัดิ์พัฒน ์

๑๙ นาย ธัญกาญจน ์ อครเดชเดชา  ๔๙ นาง อ าพร ทุมด ี

๒๐ น.ส. ธัญทิตตา นาครทรรพ  ๕๐ นาง อุษณีย์ สุรยิพรรณพงศ ์

๒๑ น.ส. นพรัตน์ สิงห์ธรรม  ๕๑ นาง อุษา เชือ้หอม 

๒๒ นาง นภัสวรรณ อ าพาศ      

๒๓ นาย นุกุล วัฒนากร      

๒๔ ว่าที่ร้อยตร ี ประเสรฐิ รุจริา      

๒๕ น.ส. พรทพิย์ พามนตร ี      

๒๖ น.ส. พรสวรรค์   สุวัณณศรีย ์     

๒๗ นาย พัฒนา  พึ่งพันธุ ์     

๒๘ น.ส. พิณรัตน์ นุชโพธิ ์     

๒๙ นาง ภัทราวดี ศิรวิรรณ     

๓๐ น.ส. มัลลิกา สตันาโค     
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รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม (ตัวจริง) 

โครงการ “การบริหารโครงการวิจัยระดับหัวหน้าโครงการ” รุ่นที่ ๑๓ 

ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 

เลขท่ี ชื่อ – สกุล  เลขท่ี ชื่อ – สกุล 

๑ ดร.  กมลรัตน ์เทอร์เนอร์  ๓๑ นาง  เพ็ญประภา ศรีมะโรง 

๒ ดร.  กรรณกิา เรืองเดช  ๓๒ นาย  พนัส แพชนะ  

๓ น.ส. กรรณกิาร์ ตฤณวุฒิพงษ์  ๓๓ นาง  พรพรรณ กาญจนากร 

๔ รศ.  เกตุมณี มากม ี  ๓๔ น.ส. พูนศรี วงศ์วาศ 

๕ นาย ขรรคชั์ย คงเสน่ห ์  ๓๕ นาง  มัณฑณา สุจริต 

๖ ผศ.  คณาธิป  ทองรววีงศ ์  ๓๖ ดร.  มาลีวลั เลิศสาครศิริ 

๗ นาย  คนึง นนัทะนะ  ๓๗ พ.ต.ท.  มีชัย สีเจรญิ 

๘ นาย  คมสัน ลีลาคหกจิ  ๓๘ ผศ.  รัชนี เพ็ชร์ช้าง 

๙ ดร.  จิราภรณ์ บุราคร  ๓๙ น.ส. วรางคร์ัตน์ โชติรัตน์ 

๑๐ น.ส. จีรวรรณ เภาไฟ  ๔๐ น.ส. วราภรณ ์ กจิชัยนุกูล 

๑๑ น.ส. ชนิดา บุญชรโชติกุล  ๔๑ นาย  วิทยา ประวะโข 

๑๒ น.ส. ชราพร รัตนยานนท ์  ๔๒ น.ท.หญิง  ศศวรรณ ชินรัตนพิสิทธิ ์

๑๓ นาย  ชลธร ช านาญคดิ  ๔๓ นาย  สมใจ เย็นสบาย 

๑๔ พ.ท. ชาติไกรสีห ์เชยอักษร  ๔๔ ดร.  สมชัย บศุราวิช 

๑๕ นาย  ช านาญ แกว้เขียว  ๔๕ นาง  สมหมาย เกษร 

๑๖ ดร.  ดนัย ลสิวัสดิรัตนากุล  ๔๖ นาย สมศักดิ ์แจ้งเพยีร 

๑๗ นาย  ดุษฎี สุรยิพรรณพงศ์  ๔๗ น.ส. สาทิพย ์ธรรมชีววีงศ์ 

๑๘ พ.ต.อ.  เดชเดชา เดชารชตะ  ๔๘ น.ส. สิรีวัลย ์ราษฎรอาศัย 

๑๙ น.ส. ทวีพร บุญวานิช  ๔๙ น.ส. สุคนธ์ มูลประหัส 

๒๐ น.ส. ทิวา เงาวิจติร  ๕๐ นาง  สุประภา จักษุดุลย ์

๒๑ น.ส. นภาภรณ์ บัวแกว้  ๕๑ ร.ท.หญิง สุภาพร แสงสว่าง 

๒๒ ดร.  นรนิทร ์สุทธิศักดิ ์  ๕๒ น.ส. สุภาพรรณ โทขนั 

๒๓ ดร.  นฤมล เอนกวทิย ์  ๕๓ น.ส. เสาวนิตย์ กาญจนรัตน ์

๒๔ น.ส. นวลจันทร ์ปยุะกลุ  ๕๔ นาง  โสภิต สุวรรณเวลา 

๒๕ ผศ.  บุญรัตน์ พิมพาภรณ ์  ๕๕ ดร.  อนันต ์ศรีสภุาพ 

๒๖ นาง  บุษยา สังขชาต ิ  ๕๖ ผศ.  อภิชาต นนท์ประเสรฐิ 

๒๗ นาง  เบญจพร เสมา  ๕๗ นาง  อรสา รามโกมุท 

๒๘ นาย  ประกิจ สวนงาม  ๕๘ นาง  อัจฉราฉว ีหาสุณหะ 

๒๙ รศ.  ป๎ทมา ชัยเลิศวณิชกุล  ๕๙ นาย อิราวัฒน ์ ชมระกา 

๓๐ นาย  ผดุงศักดิ ์พ่อบตุรดี  ๖๐ นาง  อารดา มาสร ิ
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รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม (ตัวส ารอง) 

โครงการ “การบริหารโครงการวิจัยระดับหัวหน้าโครงการ” รุ่นที่ ๑๓ 

ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 

เลขท่ี ชื่อ – สกุล 

๑ นาย  สุจินต ์สุรยิศ 

๒ ดร.  สิรินธร สินจนิดาวงศ์ 

๓ ดร.  สุวรรณี ละออป๎กษณิ 

๔ น.ส. อมราวรรณ ทิวถนอม 

๕ รศ.  อัมพรพรรณ ธีรานตุร 

๖ ผศ.  ชาญ ราชวงศ ์

๗ ดร.  เพชรรัตน์ วิรยิะสืบพงศ์ 

๘ น.ส. อุษณีย์ ปากพลีนอก 

๙ ผศ.ดร. วิชัย โถสุวรรณจินดา 
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รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม (ตัวจริง) 

โครงการ “การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัย (e-Research)” รุ่นที่ ๑๓ 

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล  เลขที่ ชื่อ – สกุล 

๑ น.ส. กันยารัตน ์เอือ้มอมัพร  ๓๒ ดร. พรรณี สิทธิเดช 

๒ ดร. กัลยาณ ีมกราภิรมย ์  ๓๓ น.ส. พัชรินทร ์เหสกุล 

๓ ดร. ขนิษฐา วรธงชัย  ๓๔ ดร. เพชรรัตน์ วิรยิะสืบพงศ์ 

๔ นาง เขมพัทธ์ ขจรกติตยิา  ๓๕ นาย ภูวินทร ์โพธิสาขา 

๕ น.ส. จินดารัตน์ เหล็มเต๊ะ  ๓๖ ดร. ยุวดี ตรงตอ่กิจ 

๖ นาง จิราพร แก้วเหลา  ๓๗ น.ส. รพพีรรณ ช่วงสกุล 

๗ น.ส. จีรนุช สมโชค  ๓๘ น.ส. รัชฎา เสนอค า 

๘ นาง ฉัตรฉว ีคงด ี  ๓๙ นาง ลีนา ทองมาก 

๙ จ.ส.อ. ชาตินนท ์ดวงแกว้  ๔๐ นาง วรพรรณ หิมพานต ์

๑๐ นาย ชูชาติ บุญศักดิ ์  ๔๑ น.ส. วราริน วงษ์พานิช 

๑๑ ดร. ณัฐฐิตา เพชรประไพ  ๔๒ นาย วัฒนธรรม ระยับศร ี

๑๒ น.ส. ณิชากมล ศรีอาราม  ๔๓ น.ส. วันรัก  ฤทธิเกษร 

๑๓ น.ส. ดารารัตน ์ดิษบรรจง  ๔๔ น.ส. วิภารัตน ์จีนเมง๋ 

๑๔ นาย ดุสิต จักรศิลป ์  ๔๕ นาง ศรีสุดา จันทรศ์ร 

๑๕ น.ส. ทิพวรรณ ฤทธิ์ฐิต ิ  ๔๖ นาง ศศิจริญญา อ าม์พรพนัธ ์

๑๖ น.ส. ธนกร จาตะวงษ ์  ๔๗ น.ส. ศศิภา จันทรข์จร 

๑๗ ดร. ธวัช กรุดมณ ี  ๔๘ น.ส. ศุภกานต ์ประเสรฐิรัตนะ 

๑๘ น.ส. ธิดารัตน์ ฆะสนัต์  ๔๙ น.ส. ศุภนิจ ศรีรักษ์ 

๑๙ นาง นงนุช พนิิจศักดิ์กุล  ๕๐ นาง สดส ีสุทธิศักดิ ์

๒๐ น.ส. นวพร เลิศธาราทตั  ๕๑ นาย สมเกียรต ิไทยปรชีา 

๒๑ นาย นัฏฐพงศ์ พงศ์กาสอ  ๕๒ ผศ. สรชา ไววรกิจ 

๒๒ นาง นิตยา ปุระชาต ิ  ๕๓ น.ส. สุชิรา นวลก าแหง 

๒๓ นาง นิตยา พุทธโกษา  ๕๔ น.ส. สุพัตรา ลิมปยิประพันธ ์

๒๔ น.ส. นิพพงศ์พร อมราภิบาล  ๕๕ นาย สุรนิทร ์มหาวรรณ์ 

๒๕ น.ส. นีรนุช เนื่องวัง  ๕๖ น.ส. สุรยี์รัตน ์ คิ้วฮก 

๒๖ นาย บุญยศ ค าจิแจม่  ๕๗ น.ส. โสมประภา โคตรมงคล 

๒๗ ผศ. ปภัศรช์กรณ์  อารยี์กุล  ๕๘ นาง อัศนีย ์ทองศิลป ์

๒๘ นาย ปรชีา ไชยวงศ์  ๕๙ นาง อินทิรา นาคนัตร ์

๒๙ ดร. ปาจรยี์ ผลประเสรฐิ  ๖๐ น.ส. อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล 

๓๐ นาง ปานจันทร ์ชูเอียด  ๖๑ นาย อดุลย์ ภูปลืม้ 

๓๑ นาง ปิยนาถ เพชรจันทร     

 



11 
 

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม (ส ารอง) 

โครงการ “การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัย (e-Research)” รุ่นที่ ๑๓ 

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 

เลขท่ี ชื่อ – สกุล 

๑ น.ส.  รุง่ระวี กิ่งสวัสดิ ์

๒ นาง  กรวินท์ เขมะพันธุ์มนัส 

๓ นาย ทวาฤทธิ์ อน้ศรีวงค ์

๔ นาง  บุษบา สโตรงค ์

๕ นาง  รัตมา ใช้ไหวพรบิ 

๖ น.ส. วิมลรัตน ์พจนไ์ตรทพิย ์

๗ นาง  สมจิตต์ ก๋าติ๊บ 

๘ นาย สมพงษ ์ถิ่นทว ี

๙ นาย สันต ิม่วงปาน 

๑๐ ดร. สายสุนยี์ เตมิสนิสุข 

๑๑ นาย อนุชิต เอกา 

๑๒ ผศ. อัชฌา สุวรรณกาญจน ์

๑๓ นาย เอกนาวี คงแกว้ 

๑๔ ผศ. คณาธิป  ทองรววีงศ ์

๑๕ รศ. ป๎ทมา ชัยเลิศวณิชกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


