
 
ประกาศเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เร่ือง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 
-------------------------------------------------- 

 ตามท่ีเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม
อบรมเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นท่ี 4 ในระหว่างวันท่ี 25 – 29 กรกฎาคม 2559 ณ 
โรงแรมลา วิลลา จังหวัดขอนแก่น โดยให้อาจารย์นักวิจัยส่งใบสมัครเพื่อประกอบการคัดเลือก นั้น 

บัดนี้คณะกรรมการได้ท าการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ร่วมอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นท่ี 4 จ านวน 56 คน ตามรายช่ือดังต่อไปนี้ 
 

ท่ี ชื่อ - สกุล หน่วยงานต้นสังกัด 

1 อาจารย์ ดร. สัมพันธ์ ถ่ินเวียงทอง คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 อาจารย์ ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 อาจารย์ศักดาเดช สิงคิบุตร คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4 อาจารย์สุทธิพร ชาตาธิคุณ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5 อาจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ ต้ังภักดี คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
6 ผศ.ดร.ปวีณา พงษ์ดนตร ี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
7 อาจารย์ ดร.ธาริณี ทิมาบุตร คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
8 อาจารย์ ดร.เมศยา ธิติศักดิ์สกุล คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

9 อาจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

10 อาจารย์ ดร.ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

11 อาจารย์ สพ.ญ. ปิณฑิรา เท่ียงเธียรธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

12 อาจารย์ ดร.ศรัญญา รักสงฆ์ คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

13 อาจารย์กิตต์ิธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

14 อาจารย์วไลพร พลอยวิเลิศ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
15 อาจารย์พัชรินทร์ วงษ์พิมพ์สร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

16 อาจารย์ศิริพร จรรยา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

17 อาจารย์ ดร.จินดารัตน์ สมคะเณย์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

18 อาจารย์ ดร.อาจารี แสงเสถียร คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

19 อาจารย์บุษกร สุวรรณรงค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

20 อาจารย์ ดร.ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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21 อาจารย์กฤษฎา นามฉิมพลี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

22 อาจารย์ ดร.ปนัดดา สังข์ศรีแก้ว คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

23 อาจารย์วรรณธิดา ยลวิลาศ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

24 อาจารย์อัครเจตน์ ชัยภูมิ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

25 อาจารย์จันทร์จิรา ตรีเพชร คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

26 อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ มงคลขจรกิตติ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

27 อาจารย์อินทุราภรณ์ มงคลขจรกิตติ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

28 อาจารย์รัศมีเพ็ญ นาครินทร์ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

29 อาจารย์รจนา วานนท์ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

30 อาจารย์สุภาพร ถีสูงเนิน คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

31 อาจารย์ ว่าท่ี ร.ต.วราวุฒิ มหามิตร คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

32 อาจารย์พัทธนันท์ พาป้อ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

33 อาจารย์อรุโนทัย อุ่นไธสง คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

34 อาจารย์ ดร.เท่ียงธรรม สิทธิจันทเสน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

35 อาจารย์ณีน์นรา ดีสม คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

36 อาจารย์ ดร.ศุภธนกฤษ ยอดสละ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

37 อาจารย์จตุพล จันทร์ทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

38 อาจารย์ศราวุธ ผิวแดง คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

39 อาจารย์กาญจนา ค าสมบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

40 อาจารย์ ดร.อโนทัย วิงสระน้อย คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วข.สกลนคร 

41 อาจารย์ ดร.กรกนก นักบุญ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วข.สกลนคร 

42 อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ เหลาลาภะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วข.สกลนคร 

43 อาจารย์กัลยา ช่ืนใจ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

44 อาจารย์รุจี รัตนเสถียร คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

45 อาจารย์วสันต์ เต็งกวน คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

46 อาจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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47 อาจารย์กุลวดี ศรีสุวรรณ์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

48 อาจารย์ฐิติมา รัตนพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

49 อาจารย์บุษลิน ขวดทอง คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

50 อาจารย์ศศิพัชร บุญขวัญ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

51 อาจารย์ศิรินันท์ พันธรักษ์ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

52 อาจารย์ศิริพันธ์ เทพมาก คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

53 อาจารย์วชิรวิทย์ บัวขาว คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

54 อาจารย์กิรฐากร บุญรอด คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

55 อาจารย์อรรณพ ข าขาว คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

56 อาจารย์พัทนันท์ อธิตัง คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 
ขอผู้ผ่านการคัดเลือก โปรดด าเนินการ ดังนี ้

 
 1. ช าระเงินมัดจ าเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมจ านวน 1 ,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยโอนมาท่ี

บัญชี “การบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น” ธนาคารกรุงไทย สาขา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขท่ีบัญชี 983-7-15303-2 และส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินมายัง  อีเมล์ 

Siripap7@gmail.com, Sunipornlawjan@gtmail.com หรือ อินบ็อกซ์มายัง เพจเฟสบุ๊ค เครือข่ายวิ จัย

ภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (https://www.facebook.com/nrct.ne.kku/) ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 

2559 ท้ังนี้ขอตัดสิทธิ์ผู้ท่ีไม่โอนเงินมัดจ าในเวลาท่ีก าหนดและให้สิทธิ์ส าหรับผู้สมัครในล าดับต่อไป  

(หมายเหตุ ทางกรรมการผู้จัดจะคืนเงินมัดจ าในวันแรกของการอบรม) 

 

 2. ขอให้ผู้รับการฝึกอบรมท่ีประสงค์จะเข้าพักโรงแรมลา วิลลา ติดต่อส ารองห้องพัก ด้วยตัวเองท่ี

หมายเลข 04-333-6 433 โดยแจ้งเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นท่ี 4 ซึ่งจะได้รับ

ราคาห้องพักในราคาพิเศษ (900 บาท/คืน/ห้อง)  

 
ท้ังนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและแจ้งยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมได้ท่ี เครือข่ายวิจัย

ภูมิภาคฯ นางสาวสิริภา แก้วค าแสน (095-168-7565) และนางสาวสุนิภรณ์ เหลาจันทร์ (093-526-5350) 
และสามารถดาวน์โหลดคู่มือหลักผู้เข้าร่วมอบรมได้ท่ี https://goo.gl/abjt0j 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 
 
 
      ประกาศ  ณ  วันท่ี    10  มิถุนายน  2559   
 
 
 
 
      (รองศาสตราจารย์ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์)       
                         รองประธานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 


