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ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 9"
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อ-นามสกุล
ที่
ที่
นาย กฤตพัทธ์ ฝึกฝน
35
ผศ. บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา 69
นาย สมชาย บุญศิริเภสัช
นาย กฤษดา พงษ์การัณยภาส 36
นาย บวรศักดิ์ เพชรานนท์
70
นาง สมพร กันธิยะวงค์
นางสาว กาญจนา สมตา
37
นาย บุญส่ง กวยเงิน
71
นาย สัชฌุเศรษฐี เรืองเดชสุวรรณ
นางสาว กาญจนา สมมิตร
38
นาย ประทีป พืชทองหลาง
72
นาย สามารถ ใจเตี๊ย
73
นาง สายฝน แสนใจพรม
นางสาว กิ่งพิกุล ชํานาญคง
39 นางสาว ปริยนุช ปัญญา
ผศ.ดร. โกวิทย์ นามบุญมี
40 นางสาว ปวริศา ศิริกุล
74
นาง สายพิณ ขุมทรัพย์
นาย ไกรสิทธิ์ ทองหนุน
41 นางสาว ปวีณา สุริยะ
75
นาย สารัลย์ กระจง
นาย คัชสิทธิ พรหมณี
42
นาย ปัญจพล สิริสุวรรณมา
76 นางสาว สิรีวัลย์ ราษฎรอาศัย
ผศ.ดร. จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร 43 นางสาว ปิยรัตน์ บรรณาลัย
77
นาง สุจนีย์ พรโสภิณ
นาง จันทร์ธิรา ศรีกระจ่าง 44
นาย เปรมชัย เกตุสําเภา
78 นางสาว สุจินดา สอนพูด
นางสาว จินตนา บุพบรรพต
45
นาย พงศ์เสวก เอนกจํานงค์พร 79
นาง สุชาดา เมฆพัฒน์
นางสาว จุฑามาศ พิลาดี
46
นาย พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
80
นาง สุนทรี ศรีโกไสย
นาย เจน จันทรสุภาเสน
47 ผศ.ดร. พนิดา จงสุขสมสกุล
81 นางสาว สุนีย์ จันทร์สกาว
82
นาย สุพจน์ ชํานาญไพร
นาย ชนกันต์ จิตมนัส
48 นางสาว พรพิรัช อภิพรจีรภัทร์
นาย ชนวัฒน์ สิทธิธูรณ์
49 นางสาว พัชรินทร์ บูรณะกร
83 นางสาว สุพรรณี ขอดเฝือ
นางสาว ชนินทร์ ตั้งพานทอง
50
นาย พิจิตร ศรีปันตา
84
นาย สุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง
นาย ชาญณรงค์ ทิทน
51
ดร. พิพัฒน์ จวงจันดี
85
นาง สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์
นางสาว ชิดาวรรณ สุยะก๋อง
52
นาย พีรพัฒน์ มั่งคั่ง
86 นางสาว สุวรรณา ภาวรรุ่งโรจน์
นาย ชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์
53 นางสาว เพชรรีวรรณ เอี่ยมพงษ์ 87
นาย อดิศร ศรีมูล
ดร. ฐิติ ฐิติจําเริญพร
54 นางสาว เพ็ญศรี เมืองเยาว์
88
ดร. อนันต์ แก้วตาติ๊บ
นาง ณมล วรปรีดา
55 นางสาว ภคมน ปินตานา
89
นาย อนันต์ ปัญญาเพิ่ม
ผศ.ดร. ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
56
นาย ภูมิ หมั่นพลศรี
90 นางสาว อรทัย วงค์เมธา
91
นาง อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา
นางสาว ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์ 57 นางสาว มณฑา หมีไพรพฤกษ์
นาย ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
58
นาย มณเทียน แสนดะหมื่น
92 นางสาว อรอนงค์ พิมพ์คําไหล
นาย ธงชัย มีนวล
59
นาย รณกร อําพันธ์ศรี
93
นาง อรอนงค์ สงเจริญ
นาย ธนกฤต โภคากุลวัฒน์ 60 นางสาว รัชดา คําจริง
94 นางสาว อรอุมา ตันติสุริยานนท์
นาย ธวัชชัย หยุบแก้ว
61 นางสาว รุ่งลักษณา ดีแจ่ม
95
นาง อรัญญา แพจุ้ย
นาง ธีรนุช เจริญกิจ
62
นาง วรรัตน์ ขยันการ
96 นางสาว อรุณี ภู่สุดแสวง
นางสาว ธีรัชธาวัลย์ โตบันลือภพ 63
นาย วัชนันท์ เรืองกูล
97
นาง อัจฉรีย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
นางสาว นพรัตน์ พิมพ์สุข
64 นางสาว วันเพ็ญ สุทธิโกมินทร์
98
นาย อานุภาพ โตสุวรรณ
นางสาว นัยนา วรรณุทัศน์
65
นาง ศรีวรรณ ทาวงศ์มา
99
นาย อารีย์ เกตุสุวรรณวงศ์
66
นาย ศักดิ์ดา หอมหวน
100
ดร. อินทรียา สุทธิวานิช
นาย นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา
นางสาว นุชจารี วนาศิริ
67
นาง ศันทนี คณชยางกูร
101 นางสาว อุไรวรรณ อินต๊ะถา
นาง เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ 68
นาง ศิริลักษณ์ อินทะวงศ์
102
รศ. เอนก ชิตเกษร

