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รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบอลลูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่
ชื่อ-สกุล
1 นายเกริก พิสัยพันธ์

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

เบอร์มือถือ
081-7185896

อีเมล์
pong.mcu55@yahoo.com

2

นายเกษอมร มิ่งขวัญ

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

093-3194665

oska144@hotmail.com

3

นายไกรศักดิ์ จันทรโกเมท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

085-0286311

kraisak.ja@rmuti.ac.th

4

นางสาวกชพร ไวสู้ศึก

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

091-0612096

kotchaphon.tik@gmail.com

5

นางสาวกมลชนก เจือจันทร์

สวนสัตว์อุบลราชธานี

093-3217391

6

นางสาวกฤติยาณี ธรรมสาร

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

083-5456546

mawmeaw_engineer@hotmail.com
krittiyanee_tha@vu.ac.th

7

นางสาวกนกวรรณ วงศ์ทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

089-7137369

kanokwan.w@ubru.ac.th

8

นางสาวคาพา ยิ่งคง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

086-8759912

tuy_1984@hotmail.com

9

นายจรูญ วันดี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

089-9422599

w.jaroon@live.com

10 นายจิราวัฒน์ นางาม

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

084-8313126

chirawat@lppk.ac.th

11 นางสาวจิวภัทร พลธรรม

สวนสัตว์อุบลราชธานี

094-2700406

12 นางสาวจีรนันท์ นาคสมทรง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

089-6911787

cheeranun.n@ku.th

13 นางสาวชยามล ใคร่นุ่นสิงข์

โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม

093-3357465

yayah_ph@hotmail.com

14 นายชัยอนันต์ ทุมชาติ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

082-3202079

chai.anan2531@gmail.com

15 นางสาวฐานิตา รุ่งสุขธนิน

สวนสัตว์อุบลราชธานี

061-9692215

rungsukthanin@gmail.com

16 นางสาวณัฐนันท์ คาพิริยะพงศ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

089-4950990

nattanun.kum@gmail.com

17 นางณิศรา สืบสาราญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโนนเกษม

089-8420119

Nisara2519@gmail.com

18 นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

089-8413047

taksin.p@ubu.ac.th

19 นางสาวธีรนุชษ์ กลุ่มกระโทก

สวนสัตว์อุบลราชธานี

080-1613175

nai_fun-kakunkaw@hotmail.com

20 นายนคร จันทราช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

084-6061139

nakhonsingh@hotmail.com

21 นางสาวนงนุช เสนคา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

092-4026814

nongnoot_sen@vu.ac.th

22 นายนรบดี ผ่าผล

สวนสัตว์อุบลราชธานี

088-1280585

nutout@hotmail.co.th

23 นางนวทิวา สีหานาม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

081-9761895

nawathiwa.s@ubu.ac.th

24 นางสาวนวลละออง สระแก้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลอีสาน

085-2205400

n_srakaew@hotmail.com

25 นางสาวนาถอนงค์ ยอดสิงห์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

062-4956996

micro-kk@hotmail.com

26 นางสาวเนตรดารา จันทร์อุตส่าห์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

087-3272394

chan_utsa@hotmail.com

27 นางประพิศพักตร์ พูลศรี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลก่อ

091-6694569

praphitphak2516@gmail.com

28 นายปรัชญา บารุงกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

086-8795326

prachaya.bu@rmuti.ac.th

29 นางสาวพัชรี ธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

081-9996067

patcharee.t@ubu.ac.th

30 นางสาวพิสมัย กลุ่มกระโทก

สวนสัตว์อุบลราชธานี

082-1559929

nai_fun-kakunkaw@hotmail.com

31 นางเพ็ญนภา สู่ขวัญ

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

081-9994428

pennapar19@hotmail.com

32 นางภรณี แก้วลี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

081-5475662

gang1092@hotmail.com

33 นางสาวภานุชนาถ สายบัว

สานักงานสาธารณสุขอาเภอนาเยีย

064-0815656

Panuch449@gmail.com

34 นายภูวดล มาลัย

สวนสัตว์อุบลราชธานี

097-0592905

joker_ubzoo_3@hotmail.co.th

35 นายมนูญ ต้นเกษ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบัวงาม

086-8843783

manoon.tonget@gmail.com

36 นางยศวดี บุตรน้อย

โรงเรียนบ้านเชียงเครือคาสร้างบ่อ

086-0157217

yoswadee5522@gmail.com

37 นายรังสรรค์ ตาลจรัส

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

095-8469355

rangson_tan@vu.ac.th

38 นางสาวลลณา ดอกพุฒ

โรงพยาบาลบุณฑริก

098-5868656

lalanalamel@gmail.com

39 นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

085-4524708

ladda110333@hotmail.com

40 นายวงศกร ลิ้มศิริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

086-5805811

wongsakorn.li@rmuti.ac.th

41 นายวงศกร อังคะคามูล

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

092-7966363

wongsakorn.ang@gmail.com

42 นายวชิรวิทย์ ลิมปวิทยากุล

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

062-9969654

wachirawit.lim@gmail.com

43 นางสาววรธนิก โพธิจักร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

084-6554959

worathanik@gmail.com

44 นางสาววัชราภรณ์ วงศ์คูณ

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

095-6511129

eam_cmp11@hotmail.com

45 นางสาววันเพ็ญ ชลอเจริญยิ่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

096-5951426

wchalorcharoenying@gmail.com

46 นางสาววันวิสาข์ แสนคมคลาย

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอานาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

087-1604240

wanwisa.sak@mahidol.edu

47 นายวัลลภ สุราวุธ

โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม

087-7640652

lopsurawut27@hotmail.com

48 นางสาววารีรัตน์ แสนมาโนช

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

094-3029944

wareepreaw@gmail.com

49 นางสาววิชุดา มาลาสาย

โรงเรียนสว่างแดนดิน

098-1580319

malasai.oopip@gmail.com

50 นายวิทยา ธานี

สวนสัตว์อุบลราชธานี

062-1719496

freedom1669@hotmail.com

51 นายวิทยา ศรีบัวสด

สวนสัตว์อุบลราชธานี

098-5855843

wittaya_go@hotmail.com

52 นายวิทวัส ไตรรัตนาภิกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

083-4002134

wittawat.tr@rmuti.ac.th

53 นางวิมล สังข์ทอง

โรงพยาบาลกันทรารมย์

094-2973399

enduve77@gmail.com

54 นายวีรยุทธ ประนัย

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

061-0266026

Weerayuth.p@ku.th

55 นายวีระพล ภาระเวช

โรงเรียนคาสร้อยพิทยาสรรค์

081-7601553

sciedbio1@hotmail.com

56 นายศรัญญู ชัยวิเชียร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

097-9418005

saranyou530531117@gmail.com

57 นางสาวศรัญรัตน์ ธานี

โรงพยาบาลน้าขุ่น

087-3615468

saranrat.thanee@gmail.com

58 นางสาวศิริลักษณ์ พรรณนา

โรงพยาบาลบุณฑริก

094-5413502

siriluk.pph56@ubru.ac.th

59 นางสาวสร้อยสุดา สุวรรณะ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

090-2805758

nong-aom_9@hotmail.com

60 นางสาวสุดารักษ์ ประสาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

081-8771950

p_sudarak@hotmail.com

61 นางสาวสุภัทรา วิริยะพันธ์

สวนสัตว์อุบลราชธานี

088-5910425

keawpu123@gmail.com

62 นางสาวสุภาพร ชื่นชม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

091-8624275

chunchoms@gmail.com

63 นายอภิเชษฐ เสมอใจ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

086-8587948

palasapichet007@hotmail.com

64 นางอรณภัทร ณรงค์ชัย

องค์การบริหารส่วนตาบลเก่าขาม

087-2588483

ornnaphat2513@gmail.com

65 นางอรทัย บุญชูวงศ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

089-2167233

orathai.bc@gmail.com

66 นางสาวอัจฉราพรรณ ศรีสุรักษ์

สวนสัตว์อุบลราชธานี

086-3748961

popkaaun@hotmail.com

67 นางสาวอาทิตยา ดวงสุพรรณ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

094-4356614

atitaya.d@gmail.com

68 นางสาวอาภารัตน์ ประทีปะเสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

098-5916589

arparat.p@ubru.ac.th

69 นางสาวอุไรวรรณ สาสังข์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

094-6285920

ying_uraiwan@hotmail.com

70 นายเอกชัย ศรีบุรินทร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

093-5325702

eakburin@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้อง เพื่อจัดทาใบประกาศนียบัตร
2. ผู้เข้าอบรมต้องทาความเข้าใจรายละเอียดของแต่ละหมวดวิชา และแบบฟอร์มภาคปฏิบัติ
3. ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมให้ครบเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ของเวลาฝึกอบรมทั้งหมด ตามเงื่อนไขดังนี้
3.1 ลงชื่อเข้ารับการฝึกอบรม วันละ 3 ครั้ง คือ
3.2 ขาดการฝึกอบรมภาคทฤษฏี ไม่เกิน 4 ชั่วโมง
3.3 ขาดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ไม่เกิน 4 ชั่วโมง
3.4 เข้าสายภาคทฤษฎีมากกว่า 30 นาที ทุกๆ 2 ครั้ง คิดเป็นขาดภาคทฤษฎี 1 ชั่วโมง
3.5 เข้าสายภาคปฏิบัติมากกว่า 30 นาที ทุกๆ 2 ครั้ง คิดเป็นขาดภาคปฏิบัติ 1 ชั่วโมง
3.6 เข้าสายมากกว่า 1 ชั่วโมง 30 นาที ขึ้นไป ให้นับชั่วโมงที่ขาดการฝึกอบรมตามจริง
4. ผู้เข้าอบรมต้องส่งแบบประเมินที่ผู้จัดหลังการฝึกอบรมในวันนั้นๆ
5. ผู้เข้าอบรมต้องน าคอมพิวเตอร์พกพา(โน๊ตบุ๊ค) และปลั้กไฟ(ยาว 5 เมตร) มาใช้ในการฝึกอบรมดังกล่าวได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ (นก) โทรศัพท์ 089-5461732
e-mail : chomsaang.c@ubu.ac.th

