
 
 

 

 

 

ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม (สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่) ลูกไก่ รุ่นที่ ๑๓ 

------------------------------------------- 
 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นท่ี ๑๓ ประจ าปี 
๒๕๖๑ ระหว่างวันท่ี ๑๘-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวงศ์วรกุล อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม ช้ัน ๕ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แก่บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดท าข้อเสนอการวิจัยได้ ตลอดจนบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงาน
ราชการ องค์กรวิจัยต่าง ๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน นั้น 
  บัดนี้  การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ ส้ินสุดลงแล้ว คณะท างานโครงการฝึกอบรบ          
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นท่ี ๑๓ จึงขอประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม         
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นท่ี ๑๓ จ านวน ๗๐ คน ดังรายช่ือตามเอกสารแนบท้าย  
 
  จึงขอประกาศให้ทราบท่ัวกัน 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 
 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์)               
           คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 
 
 



 
 
 

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม (สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่) ลูกไก่ รุ่นที่ ๑๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รว่มกับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย 
และคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ 

ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมวงศ์วรกุล อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยแีละวิศวกรรม ชั้น ๕ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่สังกัด 

๑ นางสาวอรนี บุญมีนิมิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
๒ นางสาวไสยเพ็ญ เฉิดเจิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๓ นางสาวสุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๔ นางสาวชันยนันต์  สมถวิลผ่องใส มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
๕ นางสาวตรงกมล สนามเขต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๖ นายชัชพล เกษวิริยะกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๗ นายณัฐธพงษ์ มะลิซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๘ นางสาวสุภัญชลี อ้นไชยะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๙ นางสาววันธะนา สานุสิทธิ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

๑๐ นางสาวสุทธิรัตน์ พลอยบุตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๑๑ นายนิติพงษ์ กาวีวล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ 
๑๒ นางสาวกชกร ลาภมาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๑๓ นางสาวปิยะนุช  ไสยกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๑๔ นางสาวรัตนาภรณ์ สวยกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๑๕ นายประดิพัทธ์ วิรามร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๑๖ นายปุญยวีร์ มงคลพิพัฒนพ์ร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัยวิทยาเขตแพร่ 
๑๗ นายชัยณรงค์ รักธรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๑๘ นางสาวสมศรี สัตนาโค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๑๙ นายกฤษฎา ตัสมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๒๐ นายคชรัตน์ ภูฆัง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 



 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่สังกัด 
๒๑ นายกมล สงบุญนาค สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน ์
๒๒ นายสิงหา ปรารมภ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๒๓ นายปัญจพล ไทยปิยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๒๔ นายธนภูมิ เฟื่องเพียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๒๕ นายยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๒๖ นายวัชระ แตงเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๒๗ นายอภินันท์ ปานเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๒๘ นางสาวกานต์ทิตา สีหมากสุก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
๒๙ นายอภิสิทธิ์ ปัญญาใส มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
๓๐ นางอรัญวดี แสงทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๓๑ นางเยาวเรศ แตงจวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๓๒ นางสาวสุวิมล พันธ์โต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
๓๓ นายพิทักษ์ เรืองรัศมี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๓๔ พระสิริพงศ์ พุ่มชยาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
๓๕ นางจารุวรรณ กังวาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๓๖ นางสาวเอกฤทัย ฉัตรชัยเดช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๓๗ นางสาวกณิกนันต์ สิงห์สานิตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๓๘ นายจักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 
๓๙ นางสาวบุญมี สุขแฉล้ม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
๔๐ นางนฤภรณ์ พิมมงคล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๔๑ นางสาวรัชนีวรรณ ข าประดิษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๔๒ นายธารา เจริญรัตน์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต  
๔๓ นายบุญลอย จันทร์ทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๔๔ นายบูรณพงษ์  โกเสนารักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๔๕ นางสาวชลธิดา อุเทศนันท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๔๖ นายสมเจตน์ บุญชื่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๔๗ นางสาวสุดารัตน์  รอดบุญส่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๔๘ นางสาวมญชุดา  สุพรจักร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๔๙ นายอ าพล ชะโยมชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 



 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่สังกัด 
๕๐ นางสาวปาริชาต กัณฑาทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๕๑ นายสุริยา ค ากุนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๕๒ นางหนึ่งฤทัย ดวงดัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๕๓ นายวัชรชัย ขอบเหลือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๕๔ นายส าเริง ถึงคุณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๕๕ นายพฤทธ์ พิพิธภักดี ส านักงานสาธารณสุข อ าเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 
๕๖ นายวิทยา สุขสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๕๗ นางสาวพันธุ์ทิพย์ ถือเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๕๘ นายปฐมพงษ์ ธรรมลังกา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๕๙ นายธีรราช ทองหลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๖๐ นายสิทธิพร พรอุดมทรัพย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๖๑ นางสาววราภรณ์ เรือนยศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๖๒ นางสาวสุพิน ใจแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๖๓ นางสาวฐิติมา หิรัญรักษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๖๔ นางอาลิศรา  บุสอน ส านักงานสาธารณสุข อ าเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 
๖๕ นางสาวธัญญา จันทร์ตรง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๖๖ นายชัยภูมิ ชนะภัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๖๗ นางสาววราภรณ์ อู่ทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๖๘ นางสาววัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๖๙ นางสาวอมรรัตน์ ศรีวิโรจน์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๗๐ นางวรินสินี จันทะคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 


