
 

ประกาศเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้ผ่านคัดเลือกเข้าอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวจิัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๕ 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
------------------------------------------- 

 
 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้ด าเนินการจัดฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๕ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ก าหนดจัดในวันที่ ๗ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสัมมนา ๑ - ๒ ตึกเพียร
วิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัดนี้ เครือข่ายวิจัยภูมิภาคฯ ได้ท าการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้า
อบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๕ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1.. อาจารย์ ธัญรัศม์ ภุชงค์ชัย 
2.. ผศ.ดร. สุภาวด ีปิระเต 
3.. อาจารย์ ณัฐปภัสญ์ นวลทอง 
4.. อาจารย์ รัตนาภรณ์ สีดา 
5.. อาจารย์ สุนันทา สุภพล 
6.. อาจารย์ วาสนา แสงทอง 
7.. อาจารย์ กนิษรินนญ์ สกุงเดช 
8.. อาจารย์ ธันยกร ชลาลัย 
9.. คุณนาถชุดา สีทองเพีย 

10.. อาจารย์ วัชรพล พรมสุด 
11.. อาจารย์ พนิดา พงศ์วิทยานนท์ 
12.. อาจารย์ ดร. เดือนเพ็ญ วงค์สอน 
13.. อาจารย์ ดร. นิตยา ปิติวิทยากุล 
14.. อาจารย์ ดร. ดุษฎีวัฒน์  แก้วอินทร์ 
15.. ดร. รณิดา  มนต์ขลัง  
16.. อาจารย์ ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์ 
17.. อาจารย์ ณิชาภา พิมลศิริ 
18.. อาจารย์ ประภาพร ศาลารมย์ 



19.. อาจารย์ พิมลวรรณ เดชานุเบกษา 
20.. อาจารย์ สาวิตรี พิพิธกุล 
21.. อาจารย์ ดร. พรหมพิสิฐ พันธ์จันทร์ 
22.. อาจารย์ ดร. จตุพล จันทร์ทิพย์ 
23.. อาจารย์ ดร. อรนภา ทัศนัยนา 
24.. อาจารย์ จิณณวัตร ทะลาสี 
25.. อาจารย์ ดร. กรฐณธัช ปัญญาใส 
26.. อาจารย์ ดร. ยิ่งยศ ลับภู 
27.. ดร. ธิติพัทธ์ บุญปก 
28.. อาจารย์ ดมยา สงคริมร์ 
29.. อาจารย์ รัชดาพรรณ อินทรสุขสันติ 
30.. อาจารย์ ปริญญา ทองค า 
31.. อาจารย์ ดร. สิริรัตน์ นาคิน 
32.. อาจารย์ ณิชาภาท์ กันขุนทศ 
33.. อาจารย์ ตะวัน ทองสุข 
34.. อาจารย์ ศศิธร แสนพันดร 
35.. อาจารย์ กุลวดี คตชนะเลขา 
36.. อาจารย์ ดร.ปวีณา ขันธ์ศิลา 
37.. อาจารย์ ประภาพร หนองหารพิทักษ์ 
38.. อาจารย์ ดร. สุพจน์ เกตุดาว 
39.. อาจารย์ กมลวรรณ ค าเพราะ 
40.. อาจารย์ จตุรงค์ ศรีสุธรรม 
41.. อาจารย์ ดร. พนารัตน์ เดชกุลทอง 
42.. อาจารย์ ตระกูล โอสด 
43.. อาจารย์ อิศวรา จันทร์สมคอย 
44.. อาจารย์ สุภร วรรณสิงห์ 
45.. อาจารย์ อังคาร อิทนิล 
46.. ดร. วัชระ ป้านภูม ิ
47.. อาจารย์ ดร. ลักขณา เก่วใจ 
48.. อาจารย์ ดร. ภุชงค์ รุ่งอินทร์ 
49.. อาจารย์ อนงค์วรรณ ชินศรี 
50.. อาจารย์ ดร. จักรินทร์ ตรีอินทอง 



51.. อาจารย์ ธีร์ดนัย กัปโก 
52.. ดร. พรผกา หนูจันทร์ 
53.. ดร. กรกันยา เพ็งผลา 
54.. อาจารย์ ดร. พงษ์นิมิตร พงษ์ภิญโญ 
55.. อาจารย์ ดร. จันทร์จิรา จูมพลหล้า 
56.. อาจารย์ ญาณี ช่อสูงเนิน 
57.. อาจารย์ นิศารัตน์ บึงลี 
58.. อาจารย์ ญาดา ช่อสูงเนิน 
59.. อาจารย์ คณิสร ต้นศรีนนท์ 
60.. อาจารย์ พรทิพา หล้าศักดิ์ 
61.. อาจารย์ น.สพ. พงษ์ปรีชา มาลาเหลือง 
62.. อาจารย์ ดร. สรรเพชญ นิลผาย 
63.. อาจารย์ ดร. นภศูล ศิริจันทร์ 
64.. อาจารย์ ดร. สาวิภา รัตนกร 
65.. อาจารย์ นาตยา หกพันนา 
66.. อาจารย์ อมรชัย ใจซื่อกุล 
67.. อาจารย์ ปกเกศ จันทะกล 
68.. อาจารย์ มุณี จันทะรัง 

 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

 

 

                                                          (รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์  นาวานุเคราะห์) 
 รองประธานกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                                                                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 


