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ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสําหรับนักวิจัย รุ่นที่ 3"
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ณ ห้องประชุม ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักงานใหญ่ บางเขน
ลําดับ
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุล
นาย กมล ฉวีวรรณ
39
นาย นคร พิลา
77 นางสาว รุ่งนภา ศิริรักษ์
นาง กรณิศ ตั้งคณาทรัพย์
40 นางสาว นงลักษณ์ มะรังศรี
78 นางสาว ลดาวัลย์ ฟักฟ้อน
นางสาว กรรณิการ์ หอมยามเย็น
41 นางสาว นริศรา ปานดอน
79 นางสาว ลัดดาวัลย์ ครองพงษ์
นาย กฤษณ์ธนสรรค์ อินทร์บํารุง 42
นาย นฤพล พร้อมขุนทด
80 นางสาว วราคณา กาซัม
นางสาว กาญจนา กิระศักดิ์
43 นางสาว น้ําฝน พันธะวงศ์
81 นางสาว วลัญดรรชน์ เอี่ยมวรการ
นางสาว กาหลง บัวนาค
44
นาง นิภา ลือนาม
82
นาย วิมล มิระสิงห์
นางสาว กิธิญา สุขประเสริฐ
45 นางสาว นิศรา จงหวัง
83
นาย วิษณุ ธงไชย
นาย เกษตร แนบสนิท
46
นาย บวร บัวขาว
84 นางสาว ศยามล พวงขจร
นาย โกศล ขําแสง
47 นางสาว บํารุง ทรัพย์มาก
85 นางสาว ศิรดา นวลประดิษฐ์
นางสาว ใกล้รุ่ง ทนสระน้อย
48 นางสาว บุณยาพร วงศ์ธนาโชติ
86
นาง ศิราวลัย อัศวเมฆิน
49
นาง บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร 87 นางสาว ศิริพร ทัศนศรี
นางสาว ขวัญชนก สีทองแจ้ง
นาง จรีรัตน์ แสนโภชน์
50
นาย ปกรณ์เกียรติ โมฬา
88 นางสาว ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี
นาย จักรกฤษณ์ จักรสัมฤทธ์
51
นาย ประจักษ์ พรมงาม
89
นาง ศิวะพร จารัตน์
ดร. จักรกฤษณ์ วังราษฎร์
52
นาย ประชิด ตรีพลอักษณ
90
นาย สมเกียรติ นากระโทก
นาย จักรพันธ์ ก้อนมณี
53
นาย ประชุม คําพุฒ
91
นาง สมจิตร ไวศยะ
ผศ.ดร. จิตติมา กันตนามัลกุล
54
นาย ประธาน รัชตจํารูญ
92
นาย สรรพสิทธิ์ ชลพันธ์
นางสาว จีราพร ฟูวุฒิ
55
นาง ปริชาติ ชนะอักษร
93
นาย สําราญ วิจิตรพันธ์
นางสาว จุฑามาศ ชมภูนิช
56 นางสาว ปริญญา สีบุญเรือง
94 รศ.ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
นางสาว จุฑารัตน์ กิตติวานิช
57 นางสาว ปวีณ์นุช อุดมมณีธนกิจ
95 นางสาว สิรินันท์ จินดาโสม
นางสาว จุฬาภร ชูแก้ว
58
นาง ปิยารมณ์ คงขึม
96 นางสาว สุดารัตน์ บวรศุภกิจกุล
นาย เจริญ บางเสน
59 นางสาว พชรภรณ์ สุดแสวง
97 นางสาว สุธามาศ มั่นหลง
นางสาว ฉลวย ดวงดาว
60
ดร. พลสราญ สราญรมย์
98
นาย สุธิธา ภิรมย์นุ่ม
นาย เฉลิมพร ทองพูน
61 นางสาว พอใจ รัตนปนัดดา
99
นาง สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์
นางสาว ชลธิชา เดชทองคํา
62
นาง พัชนี อาภรณ์รัตน์
100
นาย สุรชัย เทียนขาว
นางสาว ชลธิชา บุตรคร้อ
63 นางสาว พิชญาฎา ประดิษฐบาทุกา 101 นางสาว สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์
นาย ชาคริต อินนะระ
64
นาย พิชิต ราชแบน
102 นางสาว สุวิมล จันทรอาภรณ์กุล
นางสาว ณวรรณ ทินราช
65
นาง พิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่
103 นางสาว เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร
นางสาว ณัฐธยาน์ ธนพรดิษนันทน์ 66
นาย พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
104 ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
นางสาว ณัฐภร แก้วประทุม
67
นาย ไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล
105
นาย อธิชาติ เสวยยศ
นางสาว ดวงกมล ปรุงวิทยา
68
นาย ไพลิน นุชถาวร
106
นาย อนุเทพ เลิศสกุลทอง
นาง ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ
69 นางสาว ภคกนก รัตนวราภรณ์
107
นาย อรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร
นางสาว ดวงฤทัย นิคมรัฐ
70 นางสาว ภัทรพร กิจชัยนุกูล
108 นางสาว อาภา วงศ์จินดา
นาง ทิวา พาร์ด
71
นาง มณีรัตน์ หวังวิบูลย์กิจ
109
นาย อํานาจ จีนขาวขํา
นาย เทวัญ จันทร์โคตร
72
นาย ยุทธภูมิ สุวรรอาชา
110 ผศ.ดร. อุเทน ทองทิพย์
นาย ธงเทพ ศิริโสดา
73
นาย ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย
111 นางสาว อุรัญฉวี อุณหเลขกะ
นาง ธนิกานต์ บัวทอง
74
นาย รัชตะ อนวัชกุล
นาย ธเนศ ยุคันตวนิชชัย
75 นางสาว รัชนก แสงเพ็ญจันทร์
นาย ธิปไตย ไซโกต
76 นางสาว รัฐธิภา ธนารักษ์

