
ล ำดบั ค ำหน้ำนำม ชือ่-นำมสกุล หน่วยงำนตน้สังกัด

1 นาย กรกช ยศสมบัติ กองวิจยั การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

2 นางสาว กรวรรณ แซ่อื้อ มูลนิธิโครงการหลวง

3 นาย กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

4 นาย กฤตไชย พลินทรนันท์ ส านักวิจยัและพฒันา กรมหม่อนไหม

5 นาย กฤษณ์ ศุภคต การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค

6 นาย กฤษดา แผลงศร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 นางสาว กัญญณัช ศิริธัญญา สถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

8 ดร. กานต์นรัตน์ จรามร ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดฉะเชิงเทรา

9 นาย กิตติ เลียงเครือ กองวิจยั การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

10 นางสาว กิรณา เทวอักษร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

11
ว่าที่ร้อยตรี

หญิง ดร.
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังนครนายก

12 นางสาว ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13 นาย คณาวุฒิ เจยีมวัฒนพงศ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

14 นาย คณิต เรืองขจร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

15 นาย คเนศ เต็มไตรรัตน์
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

16 นาย คมสันต์ แน่นอุดร กองวิจยั การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

17 นาย คารมณ์ จนัทร์แก้ว ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯมุกดาหาร

18 นาง จริยา ปลัดอิ่ม ศูนย์วิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดื เขต 12 สงขลา

19 นาย จกัรพณัน์ ปิ่นพทุธศิลป์
ศูนย์วิจยัและพฒันาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) 
กรมประมง

ประกำศรำยชือ่ผู้เขำ้ร่วมอบรมหลักสูตร กำรประเมินผลโครงกำรส ำหรับนักวิจัย รุน่ที่ 8



ล ำดบั ค ำหน้ำนำม ชือ่-นำมสกุล หน่วยงำนตน้สังกัด

ประกำศรำยชือ่ผู้เขำ้ร่วมอบรมหลักสูตร กำรประเมินผลโครงกำรส ำหรับนักวิจัย รุน่ที่ 8

20 นาง จนัทิมา เพยีรผล กองนโยบายและยุทธศาสตร์พฒันาการประมง กรมประมง

21 นางสาว จนัทิมา ฤกษ์เล่ือนฤทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

22 นาง จ าเริญศรี ถาวรสุวรรณ ศูนย์วิจยัสุขภาพสัตว์น้ า สงขลา

23 นางสาว จนิตนา จนิดาลิขิต
กลุ่มวิจยัและฟื้นฟแูหล่งประมง กองวิจยัและพฒันาประมงทะเล 
      กรมประมง

24 นาง แจม่จนัทร์ ศรีอรุณรัศมี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

25 นาง ฉวีวรรณ สุขมงคลรัตน์ ศูนย์วิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดื ตราด

26 นาย ชาญุ ลายมืองาม
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร

27 นาย ชานนท์ อิ่มแมน การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค

28 นาง ชุติอร ซาลินี
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร

29 นางสาว เชาวนาถ พฤทธิเทพ ศูนย์วิจยัพชืไร่ชัยนาท

30 นาย โชคชัย พรมพนัห่าว กองวิจยั การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

31 นาย ณภัทร อุ๋ยเจริญ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก)

32 นาย ณรงค์ วีรารักษ์ ศูนย์วิจยัและบ ารุงพนัธุสั์ตว์เชียงใหม่

33 นาย ณัชพล วงษ์วันทนีย์ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค

34 นาย ณัฏฐชัย ศิริพานิชเจริญ ศูนย์วิจยัข้าว ปราจนีบุรี

35 นาย ณัฐพงศ์ คงตระกูล การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

36 นาย ณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามูลล่าง

37 ผศ. ทรงสิริ วิธิรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



ล ำดบั ค ำหน้ำนำม ชือ่-นำมสกุล หน่วยงำนตน้สังกัด

ประกำศรำยชือ่ผู้เขำ้ร่วมอบรมหลักสูตร กำรประเมินผลโครงกำรส ำหรับนักวิจัย รุน่ที่ 8

38 ผศ. ทัศนียา วังสะจนัทานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

39 นางสาว ทิพรรณี เสนาวงศ์ ส านักวิจยัและพฒันาหม่อนไหมกรมหม่อนไหม

40 นาย ธีรภัทร์ คุ้มครอง กรมส่งเสริมการเกษตร

41 นาย ธีระ ปาละจเร กรมชลประทาน

42 นาง นันทพรรด์ิ นิตยพงศ์ชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

43 นางสาว นาฏยา ประชุมรัตน์
ส านักพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม 
กรมหม่อนไหม

44 อาจารย์ นารี คูหาเรืองรอง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

45 นาง นิตยา วิริยะธารากิจ คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

46 นาย นิรันดร จนัทร์ลาด
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

47 นางสาว นิศรา กิจเจริญ
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

48 นาง นิศานาถ อิงคดาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

49 นางสาว นุชษรา พึ่งวิริยะ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

50 นางสาว นุสรา ไชยสาลี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

51 นางสาว บังอร มิตรรุ่งเรือง สถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงหม่

52 นาง บัญจรัตน์ โจลานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชนา

53 นาย บัลลังก์ เนื่องแสง คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี

54 นางสาว ปนัดดา โลหะสาร การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค

55 นางสาว ประกอบกิจ ดังไธสง ศูนย์วิจยัข้าวคลองหลวง กรมการข้าว



ล ำดบั ค ำหน้ำนำม ชือ่-นำมสกุล หน่วยงำนตน้สังกัด

ประกำศรำยชือ่ผู้เขำ้ร่วมอบรมหลักสูตร กำรประเมินผลโครงกำรส ำหรับนักวิจัย รุน่ที่ 8

56 นางสาว ประทานพร กัลยา สถาบัยวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

57 นาง ประภา สนั่นก้อง สถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

58 นาย ประภาส มหินชัย ศูนย์วิจยัและบ ารุงพนัธุสั์ตว์เชียงใหม่

59 นาย ประวิตร แย้มพงษ์ ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดกระบี่

60 นาย ปรีชา เสาร์เขียว
ฝ่ายวิศวกรรม ส่วนส ารวจท าแผนที่ภาคพื้นดิน ส านักส ารวจด้าน
วิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน

61 นาง ปรียา ปิ่นนิล ส านักเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

62 นาย พชร โพธิก์ิ่ง ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จงัหวัดขอนแก่น

63 นาง พรรณี พมิพโ์พธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

64 นางสาว พทัธนันท์ เพชรสูงเนิน กรมหม่อนไหม

65 นางสาว พทัธนันท์ เพชรสูงเนิน
ส านักพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม 
กรมหม่อนไหม

66 นางสาว พมิพพ์ลัิย นวลละออง กรมพฒันาที่ดิน

67 นางสาว พมิพร์ าไพ ว่องไว
ส านักพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม 
กรมหม่อนไหม

68 นาย พศิาล หล้าใจ สถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

69 นาย พสิิษฐ์ บ ารงพงษ์
สถานีพฒันาที่ดินภูเก็ต ส านักงานพฒันาที่ดิรเขต 11 กรม
พฒันาที่ดิน

70 นางสาว เพญ็พร นิ่มนวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

71 นาง เพราลัย นุชหมอน กองวิจยัและพฒันาประมงทะเล

72 นาย ภคพนธ์ ศาลาทอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

73 นางสาว ภัทราพร เทวอักษร จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

74 นาย ภาคภูมิ สุดแสง การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค



ล ำดบั ค ำหน้ำนำม ชือ่-นำมสกุล หน่วยงำนตน้สังกัด

ประกำศรำยชือ่ผู้เขำ้ร่วมอบรมหลักสูตร กำรประเมินผลโครงกำรส ำหรับนักวิจัย รุน่ที่ 8

75 นาย ภานุพงษ์ วงษ์ตรี กรมชลประทาน

76 นาง ภูษณิศา กาญจนโกมล ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดนครปฐม

77 นาง มณฑรพ กากแก้ว การวิจยัและพฒันาประมงน้ าจดื กรมประมง

78 นางสาว มณิกา ทองคง สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

79 นางสาว มลฤดี สนธิ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี

80 นาง ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จงัหวัดขอนแก่น

81 นาย ยุทธนา หนูเกล้ียง
สถานีพฒันาที่ดินภูเก็ต ส านักงานพฒันาที่ดิรเขต 11 กรม
พฒันาที่ดิน

82 นาง เยาวนิจ เพช็รน้ าเขียว ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

83 นาย รชฏ จนัทร์น้อย วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

84 นาง รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี

85 นาย รังสรรค์ ร่วมนิคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

86 นางสาว รัตนา ไชตคต สถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

87 นาง ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี

88 นางสาว ลินดา แซ่ลก กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง

89 ผศ. วรนารถ ดวงอุดม สถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม

90 นาย วโรดม ค าแผ่นชัย การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค

91 นาย วิศรุต ตุ้ยศักดา กรมส่งเสริมการเกษตร

92 นาย วิศรุต ศิริพรกิตติ กองวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า

93 นางสาว ศรีดารา ศรีสุวรณณ กรมหม่อนไหม



ล ำดบั ค ำหน้ำนำม ชือ่-นำมสกุล หน่วยงำนตน้สังกัด

ประกำศรำยชือ่ผู้เขำ้ร่วมอบรมหลักสูตร กำรประเมินผลโครงกำรส ำหรับนักวิจัย รุน่ที่ 8

94 นางสาว ศิรัส เตชะอภิชาติ มูลนิธิโครงการหลวง

95 นาย ศิริชัย สัญญะ
ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

96 นาย ศิโรจน์ พมิาน สถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยราชสุราษฏร์ธานี

97 นาย ศิวเวทย์ อัครพนัธุ์ การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค

98 นาง ศุภวรรณ เคืยนเมธี
ส านักพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม 
กรมหม่อนไหม

99 นาย สกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล สถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

100 นาย สมคิด ทองช่วย กลุ่มโครงการพระราชด าริและโครงการพเิศษ ส านักพฒันฯ

101 นายสาว สรรค์ศิริกุล พะยอมแย้ม สถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

102 เรือเอก สันติ งามเสริฐ โรงเรียนนายเรือ

103 นาย สัมพนัธ์ จเูภา กองวิจยั การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

104 นาย สิริธรรม เรขะรุจี กรมพฒันาที่ดิน

105 นาง สิรินันท์ ไทยตระกูลพาณิช ส านักเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

106 นางสาว สิรินุช บูรณะเรืองโรจน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

107 นางสาว สิริมา สายรวมญาติ ส านักเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

108 นางสาว สุคนธ์ วงค์หาญ สถาบันวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

109 นาย สุทวัฒน์ สินธีรโรจน์ กรมหม่อนไหม

110 นาง สุธิรา พลเจริญ ส านักวิจยัและพฒันา กรมหม่อนไหม

111 นาง สุนทรี ศักด์ิประชาวุฒิ ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร

112 นางสาว สุภลักษณ์ พฆนักุล กรมพฒันาที่ดิน



ล ำดบั ค ำหน้ำนำม ชือ่-นำมสกุล หน่วยงำนตน้สังกัด

ประกำศรำยชือ่ผู้เขำ้ร่วมอบรมหลักสูตร กำรประเมินผลโครงกำรส ำหรับนักวิจัย รุน่ที่ 8

113 นาย สุภัทรชัย โอฬารกิจกุลชัย กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน

114 นางสาว สุภาพ สังขไพฑูรย์ ศุนย์วิจยัและพฒันาประมงน้ าจดืนครราชสีมา

115 นางสาว สุมาลี กลางสุข กรมพฒันาที่ดิน

116 นางสาว สุมาลี บุญนุช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี

117 นาย อมรกฤต อินตา ศูนย์วิจยัและบ ารงพนัธุสั์ตว์เชียงใหม่

118 นาวาตรีหญิง อรณัฐ โพธิต์าด โรงเรียนนายเรือ

119 นางสาว อัจฉรี สิงโต กรมพฒันาที่ดิน

120 นาง อารีรัตน์ เรือนทอง กรมพฒันาที่ดิน

121 นาย อุชุกร พรหมมานนท์
สถานีพฒันาที่ดินภูเก็ต ส านักงานพฒันาที่ดิรเขต 11 กรม
พฒันาที่ดิน

122 นางสาว อุไรวรรณ อินทมาโส คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


