
ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 
ของเครือข่าย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม  2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

 

No.  ชื่อ-สกุล   หน่วยงาน  
1 นางสาว ปภาพินท์ ศิลปศร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
2 นางสาว ณัฏฐิกา  ประสาทกุล กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
3 นางสาว สุรีย์วรรณ  บังวรรณ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
4 นางสาว เอมชบา  ลิ่มสถาพร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

5 นางสาว สุธิศา  วรรณบูรณ์ 
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  

6 นาย วรวุฒิ  เลิศเชานะ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข 

7 นางสาว วีรยา การพานิช มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 นางสาว ประภัสสร  นิ่มพินิจ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

9 นางสาว สุธินี  ข ารักษ์ กระทรวงวัฒนธรรม 

10 นางสาว เกษราภรณ์ วิมลรัตน์ ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
11 นางสาว มยุรา  เนินหาด กระทรวงศึกษาธิการ 

12 นาย วรพจน์ เพิ่มน  าทิพย์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

13 นาย นัฐพงษ ์แซ่เต็ง บริษัทซากีรา ฮาลาน ฟูดส์ จ ากัด 
14 นาย คเณศ คัจฉสุวรรณี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
15 นางสาว วรพรรณ ภู่มณี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

16 นางสาว ศิริพร เภรีฤกษ์ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

17 นาง นภัสสร เพียสุระ มหาวิทยาลัยมหิดล 
18 นางสาว รุจาภา  เจียมธโนปจยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
19 นางสาว สุพัฒนา เตโชชลาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

20 นางสาว เฉลียว บุตรวงษ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

21 นาย ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

22 นาย กุลบัณฑิต แสงดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

No.  ชื่อ-สกุล   หน่วยงาน  



23 นางสาว อนงค์นุช สารจันทร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
24 นาย สิทธิ จิตติชานนท์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
25 นางสาว อรเนตร บุนนาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

26 นางสาว นันทนัช อัศดรศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 

27 นาย สมชัย แสนภูมี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
28 นางสาว พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
29 นางสาว สาคร บุญลา มหาวิทยาลัยรังสิต 
30 นางสาว อุสา ไม้แก้ว มหาวิทยาลัยรังสิต 
31 นาย ปุณณพศ ดารารัตน์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
32 นางสาว จิรปรียา เสนทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
33 นาย พิชญ์ธัชกิต ธนวัฒน์โอภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

34 นางสาว วรรณวิรัตน์ ตุงคะเวทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะมนุษยศาสตร์ 

35 นางสาว พนิตทัศน์ พ่ึงภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
36 นาย สราวุธ พุฒนวล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
37 นาย ชูพรรค แพงไธสง มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ 
38 นางสาว สุภาวดี ปิ่นน้อย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
39 นาย สุพิเชษฐ์ ตองอ่อน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
40 นาย มาโนช พรหมปัญโญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  
41 นางสาว มธุรพจน์ ศรีโพนทอง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

42 นางสาว ดวงทิพย์ เชื อพันธุ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

43 นาง ศุภรดา ชัยวรชัย ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก 
44 นางสาว ชฎาพร เกตุมณี  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
45 นางสาว อรอนงค์ สุขใจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
46 นางสาว สุภลักษณ์ ประพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
47 นาย นันทชัย  สาสดีอ่อง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
48 นาย พงศ์ศรัณย์ วงศ์ชนเดช สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
49 นางสาว สุรัสสวตี จามิกรณ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
50 นางสาว ชนนิกานต์ หลวงพิทักษ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
51 นาย อัฏฐรัฐ โกศายานนท์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
52 นาง อรวรรณ  บุญบูชาไชย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
No.  ชื่อ-สกุล   หน่วยงาน  
53 นางสาว มนัญณัฏฐ์  โภชนจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 



54 นาย ภูวดล ไวยเนตร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
55 นาง ปณาภา ดวงดาว สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
56 นาย ทัฬหธร วรรณวุฒิกุล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

57 นาย ปุญญากรณ์ วีระพงษานันท์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

58 นางสาว สุธาสินี คงทอง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์กระทรวงศึกษาธิการ 

59 นาย ณรงค์ แสงสวัสดิ์ วิทยาลัยช่างศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

60 นาย ธีรพล รุผักชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
 

รายช่ือส ารอง 

No.  ชื่อ-สกุล   หน่วยงาน  
1 นาย ศักดิ์ระพี รักตประจิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
2 นาย เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

3 นางสาว กรุณา แย้มพราย 
วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

4 นางสาว วิภาวรรณ  ร่มรื่นบญุกิจ วิทยาลัยดุสิตธานี 
5 นาย สฤษฏ์เทพ  สุขแก้ว วิทยาลัยดุสิตธานี 
6 นางสาว ธนิชา ภุมรินทร ์ บริษัท รีเสิร์ช อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด 
7 นาย อนุพงษ์ ลิ มดวงเด่น บริษัท จักรวัฒน์นวการ จ ากัด 

8 นาย ต่อพงษ์ ส่งศรีโรจน์ บริษัทอีเมเจนซี่ เมดิคอลเซอร์วิส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากัด 

9 นางสาว พัชนี เปลี่ยนเกิด บริษัท สุจริตไทย จ ากัด 
10 นาย วิชัย ชยปาลกุล บริษัท เอฟแอลสมาร์ทโซลูชั่นไลท์ติ งจ ากัด 

 

หมายเหตุ** 

1. ผลการพิจารณาของส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ถือเป็นที่สิ้นสุด  

2. กรณีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม สละสิทธิ์ ทางสถาบันจะให้สิทธิ์การเข้าอบรมกับผู้มีรายชื่อส ารอง  

3. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 60 ท่าน  

 




