
 

ที ่ศธ ๐๕๒๙/ว 3228    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
        ๘๕ ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค 
        อ าเภอวารินช าราบ 
        จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐  
 

                        16 พฤษภาคม  ๒๕๕9 
 

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑.  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ 4 จ านวน 1  ชุด 
  

  ตามที่  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” 
(ลูกไก่) รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559  ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  นั้น  

ในการนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 จ านวน 58 คน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียน  ส าหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์
เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสกัด ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้  หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่                   
นางสาวโฉมสอางค์  ไชยยงค์  ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์  089-5461732   
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์) 
                 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ปฏิบัติราชการแทน 
                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 
 
 
 
ส านักงานอธิการบดี ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๕ ๓๐๓๕  โทรสาร  ๐ ๔๕๓๕ ๓๐๔๒ 



รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม"่ (ลูกไก่) รุ่น 4
วันที ่23 - 27 พฤษภาคม  2559  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ E-MAIL
1 นางสาวกรุณรัตน์  สกุลนามรัตน์ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  เลขที ่145
 หฒุ่ 15  ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.
นอกเมือง อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000

 044-153093 , 092-5584004  karunrat@hotmail.com

2 นางกฤติยา  ดวงมณี อาจารย์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยา
เขตตรัง   เลขที ่102  หมู่ 6  ต.ควน
ปริง  อ.เมือง  จ.ตรัง 92000

 075-201712 , 062-9691877  krittiya.d@psu.ac.th

3 นายคณาธิป  สายคูณ ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 ,093-3215328  kru_lam@hotmail.co.th

4 นายค าล่า  มุสิกา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เลขที ่85 ถนนสถลมาร์ค
ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.
อุบลราชธานี  34190

 045-353761 , 081-6448643  musika_k@hotmail.com



รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม"่ (ลูกไก่) รุ่น 4
วันที ่23 - 27 พฤษภาคม  2559  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ E-MAIL
5 นางสาวจามรี  เชื้อชัย ครู โรงเรียนศรีน้ าค าศึกษา 

เลขที ่205 หมู่ 5 ต.เตย 
อ.ม่วงสามสิบ  จ.อุบลราชธานี  
34140

 085-4926955  littlejam79@hotmail.com

6 นางสาวจิราวัลณ์  วินาลัยวนากูล อาจารย์ โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที ่259 หมู่ 13 ถนนชยากูร
ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ  37000

 045-523211 , 086-8608995  chirawanw@hotmail.com

7 นางชนัดดา  แก้วพล ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 089-8449216  Chanadda4568@gmail.com

8 นางสาวชลวี  ล้อมวงค์ เจ้าหน้าที่
งานหลักสูตร

โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 082-1517620  nig_kyywinny@hotmail.com

9 ร้อยตรีชัยรัตน์  กุลวิวัฒน์ พยาบาล
วิชาชีพ

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
เลขที ่383 หมู่ 2 ต.แสนสุข  อ.วาริน
ช าราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

 045-324400 ต่อ 218 
 084-7194301

 tortum4520gmail.com



รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม"่ (ลูกไก่) รุ่น 4
วันที ่23 - 27 พฤษภาคม  2559  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ E-MAIL
10 นางชุตินันท์  ประสานดี ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่

 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 093-3200607  aied_c@hotmail.co.th

11 นายชุมพล  พันธุศ์รี ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 093-3280495  - 

12 นายชุมพร  หลินหะตระกูล อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต
มุกดาหาร 
อาคารเทพรัตน์คุรุปการ 
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
49000

 042-615177  choomporn.l@ubu.ac.th

13 นางสาวณทิยา  ปราบพล ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 082-8759616  naty0107_p@hotmail.com



รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม"่ (ลูกไก่) รุ่น 4
วันที ่23 - 27 พฤษภาคม  2559  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ E-MAIL
14 นายณัฐสิทธิ ์ วงศ์จันทา อาจารย์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี

ตะวันตกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขตมุกดาหาร 
อาคารเทพรัตน์คุรุปการ 
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
49000

 042-615177  -

15 นายธวัชชัย  สลางสิงห์ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต
มุกดาหาร 
อาคารเทพรัตน์คุรุปการ 
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
49000

 042-615177 , 085-6611912  tawatchai.s@ubu.ac.th

16 นายดุริยะ  จันทร์ประจ า ผอ.โรงเรียน โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก
เลขที ่685-687 ถนนชยางกูร
ต.ในเมือง  อ.เมือง 
จ.อุบลราชธานี  34000

 087-2474949  chanpracham@yahoo.ac.th

17 พันตรีหญิงทิทาพร  สุดาจันทร์ เลขาศูนย์
พัฒนา
คุณภาพ
โรงพยาบาล

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
เลขที ่383 หมู่ 2 ต.แสนสุข  อ.วาริน
ช าราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

 045-324400 ต่อ 245
 081-8772172

 ae_tipa@hotmail.com



รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม"่ (ลูกไก่) รุ่น 4
วันที ่23 - 27 พฤษภาคม  2559  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ E-MAIL
18 นางนันท์มนัส  โคตพงษ์ ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่

 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 096-4633048  wan2519_love@hotmail.com

19 นางสาวนิศากานต์  บุง้ทอง ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 089-4586485  -

20 นางปรศรี  แสนทวีสุข ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 089-8451312  - 

21 นางสาวประทุมมา  วงศ์ค้อง ครู โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
เลขที ่237 หมู่ 9 ถนนอุบล-บุณฑริก
ต.โพนงาม  อ.บุณฑริก 
จ.อุบลราชธานี 34230

 045-201228 , 081-0134493  Pratummanong@gmail.com

22 นางประภาพร  มุขสมบัติ ครู โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 
เลขที ่435 ถนนแจ้งสนิท ต.เขื่องใย
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี  34150

 045-203476 , 085-6332582  -



รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม"่ (ลูกไก่) รุ่น 4
วันที ่23 - 27 พฤษภาคม  2559  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ E-MAIL
23 นางสาวปวีณา  ทองบุญยัง อาจารย์ หน่วยการเรียนการสอนจังหวัด

มุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาคารเทพรัตน์คุรุปการ 
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
49000

 042-615177 , 085-5795914  paweena.t@ubu.ac.th

24 นางพรพักตร์  สุร าไพนิธิพร อาจารย์ โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที ่259 หมู่ 13 ถนนชยากูร
ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ  37000

 045-523211  Polsamukmon@gmail.com

25 นางสาวพัชรินร์  สายสมบัติ ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 090-6145178  pat2522tata@gmail.com

26 นางพิชญดา  ชื่นตา ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 093-3280495  - 



รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม"่ (ลูกไก่) รุ่น 4
วันที ่23 - 27 พฤษภาคม  2559  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ E-MAIL
27 นางสาวพิชญาภา  ทองเนตร์ ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่

 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 088-3597868  Aoy30573@hotmail.com

28 นางสาวพิมลพรรณ  อุดมพันธ์ อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เลขที ่85 ถนนวาริน-
เดชอุดม  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินช า
ราบ จ.อุบลราชธานี  34190

 045-867121 , 081-9299824  phimonphan.ubu@gmail.com

29 นางสาวพิสมัย   ศรีเนตร อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วา
รินช าราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

 045-353946 , 086-3862035  pismais@gmail.com

30 นางไพรินทร์  ยอดสุบัน อาจารย์ โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที ่259 หมู่ 13 ถนนชยากูร
ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ  37000

 045-523211 , 089-6832925  pinrin.sar@mahidol.ac.th



รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม"่ (ลูกไก่) รุ่น 4
วันที ่23 - 27 พฤษภาคม  2559  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ E-MAIL
31 นางสาวภัชริญา  วรรณอ่อน ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่

 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 085-2089597  patchariy_amp@hotmail.com

32 นางสาวภาวิณี  แก้วกานก ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 095-0538581  - 

33 นางสาวมาลี  ประจวบสุข อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เลขที ่85 ถนนสถลมาร์ค
ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.
อุบลราชธานี  34190

 085-7665261  malee_pr@hotmail.com

34 นางมิ่งขวัญ  แก้วสาลี ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 089-9809754  
KhwanMingkhwan_0511@hotm
ail.com



รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม"่ (ลูกไก่) รุ่น 4
วันที ่23 - 27 พฤษภาคม  2559  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ E-MAIL
35 นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เลขที ่85 ถนนสถลมาร์ค
ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.
อุบลราชธานี  34190

 089-1063287  yuvadeedr@gmail.com

36 นางสาวรัศมี  พรมสิงห์ ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 082-8767902  
Russamee_Prom@hotmail.com

37 นายวัชรินทร์  จินดาวงษ์ ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 091-0179244  vo2012@hotmail.com

38 นางสาววาทินี  สุนทรา อาจารย์ โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที ่259 หมู่ 13 ถนนชยากูร
ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ  37000

 045-523211 , 083-0611787  watinee_s@yahoo.com



รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม"่ (ลูกไก่) รุ่น 4
วันที ่23 - 27 พฤษภาคม  2559  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ E-MAIL
39 นางสาววามี  อินจ าปา ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่

 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 089-5241426  vapee-33@gmail.com

40 นางสาววารุณี  ผาวันดี ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 086-7218109  Aoy159@hotmail.com

41 นายวิศปัตย์  ชัยช่วย ผศ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  123 หมู่ 16 
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 40002

 082-3176707  witsch@kku.ac.th

42 นางสาววิลาสินี  แสงค าพระ อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ หน่วยการเรียน
การสอนจังหวัมุกดาหาร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
49000

 042-615177 , 080-4093294  
mukcampus.wilasinee@gmail.c
om



รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม"่ (ลูกไก่) รุ่น 4
วันที ่23 - 27 พฤษภาคม  2559  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ E-MAIL
43 นางศรีทอง  ชัยชนะ ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่

 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 -  -

44 นางสาวศิริโชด  เตียตระกูล ครู โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
เลขที ่237 หมู่ 9 ถนนอุบล-บุณฑริก
ต.โพนงาม  อ.บุณฑริก 
จ.อุบลราชธานี 34230

 045-201933 , 086-8714730  teairakul@gmail.com
 teairakul@hotmail.com

45 นางสาวศิรินยา  ไชยมาลา ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 080-1622972  -

46 นายสมัย  ประดับจันทร์ ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 081-6609629  -

47 นายสรรณ์ญา  กระสังข์ นักวิชาการ
พัฒนา
ชุมชน
ช านาญการ

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอปรางค์กู่
ถนนสุขาภิบาล 9 ต.พิมาย
อ.ปรางค์กู่  จ.ศรีสะเกษ  33170

 045-697445 , 087-4742273  kuysanya@gmail.com



รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม"่ (ลูกไก่) รุ่น 4
วันที ่23 - 27 พฤษภาคม  2559  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ E-MAIL
48 นางสาวส าอางค์  ศุภฤกษ์ อาจารย์ โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ

มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที ่259 หมู่ 13 ถนนชยากูร
ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ  37000

 045-523211  -

49 นายสุนทร   แก้วพวง ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 086-8611643  mradd_26@hotmail.com

50 นายสุพัฒน์  ยงกุล นักวิชาการ
พัฒนา
ชุมชน
ปฎิบัติการ

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอน้ า
เกล้ียง
ทีว่่าการอ าเภอน้ าเกล้ียง หมู่ 5 ต.น้ า
เกล้ียง  อ.น้ าเกล้ียง  จ.ศรีสะเกษ  
33130

 045-609038 , 094-1183406  yongkulss@hotmail.com

51 นายสัจวัฒน์  วรโยธา อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ หน่วยการเรียน
การสอนจังหวัมุกดาหาร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
49000

 042-615177 , 087-2310098  vorayota2528@hotmail.com



รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม"่ (ลูกไก่) รุ่น 4
วันที ่23 - 27 พฤษภาคม  2559  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ E-MAIL
52 นางหนึ่งฤทัย  เสนาราษฏร์ อาจารย์ โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ

มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที ่259 หมู่ 13 ถนนชยากูร
ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ  37000

 045-523211 , 082-7519505  neungrutai.pro@mahidol.ac.th

53 ร้อยตรีอธิภัทร  พรมกลาง นัก
กายภาพบ าบั
ด

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
เลขที ่383 หมู่ 2 ต.แสนสุข  อ.วาริน
ช าราบ  จ.อุบลราชธานี  34190

 045-324400 ต่อ 218 
 061-5199896

 Phathr.p@gmail.com

54 นางสาวอัศวินี  ล้อมวงศ์ ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 093-3797849  winny_yuy@hotmail.com

55 นางสาวอารยา  ทิมา ครูอัตราจ้าง
(สพม.29)

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
เลขที ่237 หมู่ 9 ถนนอุบล-บุณฑริก
ต.โพนงาม  อ.บุณฑริก 
จ.อุบลราชธานี 34230

 045-201228 , 094-3750141  mapandy123@gmail.com



รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม"่ (ลูกไก่) รุ่น 4
วันที ่23 - 27 พฤษภาคม  2559  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ E-MAIL
56 นางสาวอุไรลักษณ์  พงษ์เกษ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์  เลขที ่145
 หฒุ่ 15  ถนนสุรินทร์-ปราสาท ต.
นอกเมือง อ.เมือง  จ.สุรินทร์  32000

 044-153090 ต่อ 201,
 089-4958603

 urailuckja@hotmail.com

57 นางอุมาพร  เนตรพันทัง ครู โรงเรียนบัวงามวิทยา  เลขที ่213 หมู่
 13  ถนนเดช-บุณฑริก  ต.บัวงาม  อ.
เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

 045-867121 , 084-9319084  -

58 นางสาวอุรินทร์  วงพิจิตร อาจารย์ โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอ านาจเจริญ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที ่259 หมู่ 13 ถนนชยากูร
ต.โนนหนามแท่ง  อ.เมือง 
จ.อ านาจเจริญ  37000

 045-523211 , 081-9140917  Aurin.wong@gmail.com



 

ที ่ศธ ๐๕๒๙/ว 3228    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
        ๘๕ ถนนสถลมาร์ค ต าบลเมืองศรีไค 
        อ าเภอวารินช าราบ 
        จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐  
 

                        16 พฤษภาคม  ๒๕๕9 
 

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 (เพ่ิมเติม)  
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑.  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ 4 (เพ่ิมเติม)  
       จ านวน  1  ชุด 
  

  ตามที่  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” 
(ลูกไก่) รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559  ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  นั้น  

ในการนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 (เพ่ิมเติม) จ านวน 10 คน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการลงทะเบียน  ส าหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และ
มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสกัด ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่                  
นางสาวโฉมสอางค์  ไชยยงค์  ผู้ประสานงานโครงการ โทรศัพท์  089-5461732   
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์) 
                 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ปฏิบัติราชการแทน 
                                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 
 
 
 
ส านักงานอธิการบดี ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  
โทรศัพท์ ๐ ๔๕๓๕ ๓๐๓๕  โทรสาร  ๐ ๔๕๓๕ ๓๐๔๒ 



รายชื่อผู้เขา้รว่มโครงการฝึกอบรม "สรา้งนักวิจัยรุ่นใหม"่ (ลูกไก่) รุ่น 4
ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม  2559  ณ  อาคารเทพรตันสิรปิภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน อายุ โทรศัพท์ E-MAIL
1 นาย องอาจ  พงษ์อารีย์ ครู โรงเรียนดงยางวทิยาคม  

ม.1 บ้านดงยาง  ต.มใหญ่  อ.ม่วง
สามสิบ  จ.อุบลราชธานี  34140

31 087-8168314 Ongarj2528@gmail.com
Ongarj@dongyangwit.ac.th

2 นางสาว รุ่งนภา  เหมแดง ครู โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
เลขที่ 119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.
เขมราฐ อ.เขมราฐ อุบลราชธานี 
34170

045-491783
087-1517028

 Hemdaeng@hotmail.com

3 นาย ธนะรัตน์  วทิยาขาว ครู โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
เลขที่ 119 ถนนอรุณประเสริฐ ต.
เขมราฐ อ.เขมราฐ อุบลราชธานี 
34170

45  045-491783
081-3903595

4 นาย สิทธชิัย  ใจขาน อาจารย์ วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี  85 ถนนสถลมาร์ค  ต.
เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ  จ.
อุบลราชธานี  34190

25 045-353900
087-6449056

 sitthicchaikhan@gmail.com

5 นาง ศศิธร  โคตรคันทา ครู โรงเรียนหกสิบพรรษาวทิยาคม 
อุบลราชธานี  ถ.อุบล-ตระการ  ต.
หนองนก  อ.เหล่าเสือโก้ก จ.
อุบลราชธานี  34000

48 045-428560
081-5643410

 sasithomkkt@gmail.com



รายชื่อผู้เขา้รว่มโครงการฝึกอบรม "สรา้งนักวิจัยรุ่นใหม"่ (ลูกไก่) รุ่น 4
ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม  2559  ณ  อาคารเทพรตันสิรปิภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน อายุ โทรศัพท์ E-MAIL
6 นาง กัตติกา   ปานะ ครู โรงเรียนหกสิบพรรษาวทิยาคม 

อุบลราชธานี  ถ.อุบล-ตระการ  ต.
หนองนก  อ.เหล่าเสือโก้ก จ.
อุบลราชธานี  34000

49 045-428560
 089-5076177

 Guttkika888@gmail.com

7 นางสาว วนัเพ็ญ  เจริญราษฏร์ ครู โรงเรียนหกสิบพรรษาวทิยาคม 
อุบลราชธานี  ถ.อุบล-ตระการ  ต.
หนองนก  อ.เหล่าเสือโก้ก จ.
อุบลราชธานี  34000

41 045-428560
093-5685194

 WANPEN@hoksib.ac.th

8 นางสาว ณิชา  เทียมสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านบัววดั 
ม.4  ต.ธาตุ  อ.วารินช าราบ จ.
อุบลราชธานี  34190

47 081-8796579  nichakam100@gmail.com

9 นางสาว พิมพ์พิชชา  จิตรจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 
ม.13 ต.หนองสะโน  อ.บุณฑริก  จ.
อุบลราชธานี  34230

30 061-6584240  pimpitcha3552@gmail.com

10 นาง สมหญิง  แย้มยิม้ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 
ม.13 ต.หนองสะโน  อ.บุณฑริก  จ.
อุบลราชธานี  34230

35 084-6545084  nongten1980@hotmail.com


