ที่
1
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ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 6"
ในวันที่ 25 - 27 เมษายน 2559 ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุล
ที่
ที่
ผศ.ดร. กชพร นํานาผล
นาง กรณิศ ตั้งคณาทรัพย์
นาย กรวิทย์ ไชยสุ
นาย กฤตนัย แก้วยศ
นาง กฤษณา จันทร์แก้ว
นางสาว กุลชา ธนะขว้าง
นาย กุลสวัสดิ์ จิตขจรวานิช
นาย เกษตร แนบสนิท
นาง จารุดา ศิริ
นางสาว จิตรจิรา ไชยฤทธิ์
นาง จินตนา มงคลพิทักษ์สุข
นางสาว จุฑารัตน์ เกื้อชู
นางสาว จุไรพร จิตพิทักษ์
นาย เจษฎา รัตโณภาส
นาง ชมภู จันที
นาง ชลธิชา นิวาสประกฤติ
นางสาว ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์
นาย ชัชษิต สกุลพอง
นางสาว ณัฐฐา ถิรโสภี
นางสาว ณัฐฐิรา อําพลพรรณ
นางสาว ณัฐธยาน์ ธนพรดิษนันทน์
นาย ณัฐนันท์ ศิริรัตนธัญญะกุล
นางสาว ณัฐภร แก้วประทุม
นางสาว ดลลักษณ์ บางศุข
นาง ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ
นาย ธนัช ศรีคุ้ม
นาง ธนิดา ผาติเสนะ
นาง ธัญวรัตน์ กาจสงคราม
นาย ธีรวุฒิ ชุตินันทกุล
นางสาว นงลักษณ์ ยามสุข
นาง นภพรรณ นันทพงษ์
นาย นรา พงษ์พานิช
นาย นฤพนธ์ เมล์พ่วง
นาง นฤมล ถานุนําภา
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นางสาว เนตติกานต์ แก้วขอมดี
นาย บุญทุ่ม ชนะพันธ์
นาย บุญเลิศ ศิลป์ชัย
นาย ปณิธาน อมรสิรินนท์
นางสาว ปนิดา บรรจงสินศิริ
นาย ประกรณ์ชัย พลรัตนศักดิ์
นาย ประทีป ธนาโรจน์
นาย ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์
นาย ปรารถนา สถิตย์วิภาวี
นาย ปัญจา ใยถาวร
นางสาว ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา
นาย ปิยะโชค สินอนันต์
นาง ผกาวรรณ เอกะโรหิต
นาง พรภินันท์ สกุลธาร
นางสาว พรรณทิพา เจริญไทพกิจ
นาง พิชญา ชัยนาค
นางสาว พิมพา เทพวัลย์
นางสาว พิลาณี ไวถนอมสัตย์
ผศ. พิสุทธิ หนักแน่น
นางสาว ภัณทิรา สีนวลแล
นาย ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์
นาง ภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด
นางสาว มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล
นาง ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์
นางสาว ยุวดี เมืองแมน
นางสาว รสิกา อังกูร
ดร. ระวิวรรณ บัญชาธนากิจ
นาง รังสิมา ชลคุป
นาง รุจิรา ดีวัฒนวงศ์
ดร. ลลิตา ธงภักดี
นาย วชิระ กิติมศักดิ์
นาง วชิราภรณ์ พิกุลทอง
นาย วนายุทธ์ แสนเงิน
นาง วรรณลักษณ์ ธารสุวรรณวงศ์
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นางสาว วรรณษา แสนลํา
ดร. วันวิสาข์ ชัยศักดิ์เลิศ
ดร. วิชชาญ จุลหริก
นาย วิมล มิระสิงห์
นาย วิวัฒน์ ฤทธิมา
นางสาว วิสาขา ปุณยกนก
นาย วีรยุทธ ศรีทุมสุข
นาง ศศิธร นาคทอง
นาง ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์
นางสาว สรัตนา เสนาะ
นาย สิริโชค จึงถาวรรณ
นางสาว สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ
นาง สุคนธ์ ท้วมมา
นางสาว สุพรรษา หลังประเสริฐ
ผศ. สุพรรัตน์ วงษ์ศรี
นางสาว สุภมาส ไข่ดํา
นางสาว สุภัทตรา นุขนารถ
นางสาว สุภาพร ตั้งสิทธิวัฒน์
นางสาว สุภาพร มหันต์กิจ
นางสาว สุภาวดี สมศรี
นางสาว สุภาวี ณ ป้อมเพ็ชร์
ผศ. สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล
นางสาว เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
นาย อนันต์ ผลเพิ่ม
นาย อนุเทพ ภาสุระ
นาย อภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ
นาย อรชุณร์ สารพินิจ
นางสาว อรวินทินี ชูศรี
นางสาว อรอนงค์ โพธิ์เพ็ชรเล็บ
นาง อรุณี รอดลอย
นางสาว อ้อมเดือน มีจุ้ย
นางสาว อารีวรรณ เซ่งตระกูล

