ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 8"
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นางสาว กตมน เทพสีดา
นางสาว กนกกาญจน์ ปานจันทร์
นางสาว กนกวรรณ โกมลวีระเกตุ
นางสาว กนกอร เยาว์ดํา
นาย กฤตชน วงศ์รัตน์
นางสาว กฤษณา ตรีศีลาวัฒนกุล
นางสาว กาญจนา คําคง
นางสาว กาญจนา บุญส่ง
นาย กําพล ฝ้ายขาว
นาง กิ่งเดือน สมจิตต์
นาง กิ่งทิพย์ ผาสุขถ้อย
นาย กิตติ์ คุ้มคอน
ดร. กิติพงศ์ อัศตรกุล
นางสาว กุลจิรา บุญญะปฏิภาค
นาย กุลสวัสดิ์ จิตขจรวานิช
นางสาว เกศรินทร์ สายตา
รศ.ดร. ครรชิต จุดประสงค์
นางสาว จงดี แดงรัตน์
นาง จันจิรา อินทร์จันทร์
นางสาว จิตตานันท์ สิทธิสาร
ผศ.ดร. จิตติมา กันตนามัลกุล
นาง จินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์
นางสาว จิรภัทร์ แมลงภู่
นาง จิรภา ออสติน
นางสาว จิรัติวัล เครือศิลป์
นางสาว จุฑารัตน์ กิตติวานิช
นางสาว ชญานิน วังซ้าย
นาย ชยาภัทร วารีนิล
นางสาว ชลธิชา เดชทองคํา
ผศ.ดร. ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
นาย ชูศักดิ์ พรสิงห์
นางสาว เชาวนาถ พฤทธิเทพ
นางสาว ดวงฤทัย นิคมรัฐ
นางสาว ดารารัตน์ วรจิตตานนท์
นาย ไตรรัตน์ หนูเอียด
นาย ทนงศักดิ์ เนตรสุวรรณ
นาย ทินภัทร ปัญญาวิชิต
นาย เทพา ชั้นศิริ
นาย ธงเทพ ศิริโสดา
นาย ธนกร จารุตั้งสกุล

ที่

ชื่อ-นามสกุล

41
นางสาว ธนิษฐา ภูลวรรณ
42
นางสาว ธัญชนก เมืองมัน
43
นาย นราธิป คุ้มรักษ์
44
นาย นฤชิต ขนิษฐกุล
45
ผศ.ดร. น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร
46
นางสาว นัฏฐา มณฑล
47
ว่าที่ ร.ต. นันทภพ ชลเขตต์
48
นาง นิตยา ศรีแก้วเขียว
49
นาย นิรันดร์ คงฤทธิ์
50
นางสาว นิออน ศรีสมยง
51
นางสาว เบญจมาภรณ์ ฉายพึ่ง
52
นาง ปณรัตน์ ผาดี
53
นางสาว ปนัดดา ภู่หอม
54
นาย ประชุม คําพุฒ
55
นางสาว ประไพภัทร คลังทรัพย์
ดร.ภญ. ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ
56
57
นาย ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์
58
นาย ประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา
59
นางสาว ปริชาติ คงสุวรรณ
60
นาย ปรีชา ปิยจันทร์
61
นาง ปรียานุช รัชตะหิรัญ
62
นาย พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
63
นาย พิชญ์ เจริญชัย
64
นาย พิชานนท์ ผาสุพงษ์
65
นาย พิชิต ตรีวิทยรัตน์
66
นาย พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล
67
นาย พิสิฐศักดิ์ คลี่พันธ์
68
นาย ไพศอล หะยีสาและ
69
นาย ภาสกร นันทพานิช
70
นางสาว ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
71
ร.ต.อ. ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร
72
นาย มนตรี มณีวงษ์
73
นางสาว มนัญญา คําวชิระพิทักษ์
74 ผศ.พ.ต.อ.ดร. มีชัย สีเจริญ
75
นาง ยลฤดี ตัณฑสิทธิ์
76
นาง ยุพาพร กิ่งโสดา
77
ผศ.ดร ยุรพร ศุทธรัตน์
78
นางสาว ยุวดี นิรัตน์ตระกูล
79
นางสาว รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์
80
นางสาว รติกร ณ ลําปาง

ที่

ชื่อ-นามสกุล
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นาย รัชกฤต ตันวิไลย
นางสาว รัชนี ศิริยาน
นาย ราเชน ผินประดับ
นางสาว ลาวัลย์ ศรีพงษ์
นางสาว วนิดา พิงสระน้อย
นาง วรพร ปู่สูงเนิน
ร.ต.อ. วรรณะ วัชรโยธิน
นางสาว วรรณา สุวรรณวิจิตร
นาง วราภรณ์ จันทน์เทศ
นางสาว วราภรณ์ เดชบุญ
นางสาว วรินทร์ธร เกียรติกรทวียศ
นาง วลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ
นางสาว วัชรากร ร่วมรักษ์
นาง วาสนา วันดี
นางสาว วิยะการ แสงหัวช้าง
นางสาว วิไลพร รังติด
นาย วุฒิชัย เอมแจ้ง
นางสาว ศิริพร วรกุลดํารงชัย
นางสาว ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
นาง ศุภวรรณ เคี่ยนเมธี
นาย สถาพร ลิมป์ปัทมปาณี
ศ.ดร. สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์
รศ.ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
นาง สิริมา อรุณกุลวัฒนา
ดร. สุชาดา อินทรกําแหง ณ ราชสีมา
นางสาว สุดารัตน์ เกาลวณิชย์
นางสาว สุดารินทร์ รอดมณี
นาง สุทธิจิตต์ เชิงทอง
นางสาว สุธีรา วิทยากาญจน์
นางสาว สุพนิดา วินิจฉัย
นาย สุเมธ อนันตเลิศ
นางสาว สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล
ดร. สุวรรณี จริยะพร
นาง สุวรรณี แทนธานี
นางสาว เสาวนีย์ สมันต์ตรีพร
นาง โสภาพร กล่ําสกุล
นางสาว หนึ่งฤทัย ศรีธรราษฏร์
นาง อรัญญา คัมภิรานนท์
นางสาว อริยา คุ้มภัย
รศ. อิสยา จันทร์วิทยานุชิต

