ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสําหรับนักวิจัย รุ่นที่ 4"
ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ บางเขน
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
1 นางสาว กมลาภา วัฒนประพัฒน์
38 นางสาว บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
75 นางสาว วิจิตร วงศ์ล่ําป่า
2 นางสาว กฤษณา เตบสัน
39 นางสาว บันผัน สุพรรณยศ
76
ดร. วิชชาญ จุลหริก
3 นางสาว กัลยกร โปร่งจันทึก
40
นาง บุษราภรณ์ ชูทับทิม
77
นาย วิชัย อาระหัง
4 นางสาว กัลยา ดํารงสัจจ์ศิริ
41 นางสาว ปภัสร์นันท์ พิศม์สวาท
78
นาย วิฑูรย์ ฐิติธนภัค
5
ดร. กิ่งเดือน สมจิตต์
42
นาย ปภาสพงษ์ จงชานสิทโธ
79
นาง วิไล ปาละวิสุทธิ์
6
นาย กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล
43 นางสาว ประภาพรรณ ซื่อสัตย์
80 นางสาว ศศนันท์ คฤหเดช
7
นาย กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ
44
ผศ. ประภาพิทย์ อินทรชัย
81 นางสาว ศันสนีย์ บุศรา
8
นาง เกษมศรี มานิมนต์
45
ผช.ศ ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภักดี
82 นางสาว ศิริพร อ่วนมีเพียร
9 นางสาว เกษมสุข สุขเกษม
46
นาย ปรีชา ปิยจันทร์
83
นาง ศิริรัตน์ พ่วงแสงสุข
10
นาง ขนิษฐา ภาณุทัต
47 นางสาว ปิยะมาศ โสมภีร์
84
นาย ศิริวุฒิ ขวัญดี
11
นาย คณณัฏฐ์ บุณณ์มั่งมีปภา
48
นาย พงศ์พินิจ พินิจดํา
85
นาย สรศักดิ์ คุ่ยเจริญ
12
นาย คัมภีร์ ภักดีไทย
49 อาจารย์ พรทิพย์ มโนดํารงสัตย์
86
นาง สายใจ มณีรัตน์
13 นางสาว ฆัมภิชา ตันติสันติสม
50 นางสาว พรรชมน จิรัชชัยวัฒน์กุล
87
นาง สายพิณ แก้วรินดวง
14 นางสาว จงรัตน์ ภูมิโคกรักษ์
51 นางสาว พรสิริ พิจการ
88 นางสาว สิริรัตน์ ทับบุญ
15
นาย จตุรงค์ เพชรสุทธิ์
52
นาง พรสุรี กาญจนา
89 นางสาว สิริวรรณ สุขศรี
16 นางสาว จันทนา ริมลําดวน
53
นาย พิชิต รัชตพิบูลภาพ
90 นางสาว สุกัญญา แย้มประชา
17
นาง จิรวรรณ จุ้ยวัดเลา
54 นางสาว พิมพ์คุณัช ตั้งตระการพงษ์ 91
นาง สุคนธ์ ทรัมมา
18
นาย เฉลิมชัย จันทศร
55
นาย พิเศษ แสดกระโทก
92 อาจารย์ สุชีลา ศักดิ์เทวิน
19 นางสาว ชนิกานต์ โชติมา
56 นางสาว ภรภัทร นพมาลัย
93 นางสาว สุณี บุญพิทักษ์
20 นางสาว ชนิษฎา พันธุ์เมือง
57 นางสาว ภัควรินทร์ ศานติธีรโรจน์
94 นางสาว สุธิดา อ่อนสองชั้น
95
นาย สุภชัย วรรณมณี
21 นางสาว ชุติมา ชมวิลัย
58 นางสาว ภัทรารัตน์ เทียมเก่า
22 นางสาว ฐิติมา โห้ลํายอง
59 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์
96
นาง สุภาพร จ๋วงพานิช
23
นาย ณรงศักดิ์ คงชัย
60
นาย มาโนชย์ ธนะโสธร
97 นางสาว สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
24 นางสาว ณัฐกันต์ สุขชื่น
61
นาย ยุติ จิระวัฒนผลิน
98
นาง เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์
25 นางสาว ดวงกมล ปิงไฝ
62 นางสาว ยุพเยาว์ สายจันทร์
99 นางสาว เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
26 นางสาว ดวงตา สราญรมย์
63 นางสาว เยาวลักษณ์ เลไพจิตร
100 นางสาว โสภิต ชิดชื่นเชย
27 นางสาว ถนอมขวัญ ทิพวงศ์
64
นาง เรณุกา นิธิบุณยบดี
101
นาย อนวัช กีรติทวีสุข
28 นางสาว ทัศนีย์ หอมกลิ่น
65 นางสาว ลพรรณพลอย ชาวเรือ
102 นางสาว อนัญญา สุขศรี
29 นางสาว ทิวารัตน์ เถลิงเกียรติลีลา 66
นาย วชิรวิทย์ พิชวงค์
103
นาง อโนชา เทพสุภรณ์กุล
30
นาย เทอดศักดิ์ ชมชื่นจิตร์
67 นางสาว วรรยา สุธรรมชัย
104 นางสาว อรญา ศรีอนันต์
31
นาย ธนัชกฤต กลิ่นหาล
68 นางสาว วรลักษณ์ เทียมเก่า
105
นาง อรุณี รอดลอย
32
นาย ธเนศ อักษร
69 นางสาว วรางคณา กรเลิศวานิช
106 นางสาว อัชฌา ชื่นบุญ
33
นาย ธวัชชัย แถวถาทํา
70
นาย วราพงษ์ ชมาฤกษ์
107 นางสาว อัญชลี เจือหอม
34
นาง ธวัลรัตน์ เกียรติยิ่งอังศุสี
71 นางสาว วริษฐา บันไดเพชร
108 นางสาว อิสริยา มีสิงห์
35
นาง ธิติยาภรณ์ อุดมศิลป์
72
นาย วศัน สดศรี
109 นางสาว เอื้องพลอย ใจลังกา
36 นางสาว นงลักษณ์ เภรินทวงค์
73
นาง วันทนา เลิศศิร์วรกุล
37
นาย นาวี ม่วงแขก
74
นาง วันทนีย์ บางแสน

