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ลําดับ ช่ือ-สกุล หนวยงาน ที่อยูหนวยงาน 
ผลการ

พิจารณา 

1 นส. นภสร ปนแกว มทร.ลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  จังหวัด เชียงใหม ผาน 

2 นาย อนาวิล ทิพยบุญราช มทร.ลานนา ลําปาง คณะวิศวกรรมศาสตร  จังหวัด ลําปาง ผาน 

3 นส. รัชนีวรรณ สันลาด มทร.ลานนา ลําปาง คณะวิศวกรรมศาสตร  จังหวัด ลําปาง ผาน 

4 นาง บุญฑริกา วงคคม วิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร จังหวัด เชียงราย ผาน 

5 นส. ศกุนตลา สายใจ มทร.ลานนา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 

6 นส. ชนิดาภา วงศรักษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศุนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน จังหวัด ขอนแกน ผาน 

7 นาย วานชิ ทองเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร จังหวัด ยะลา ผาน 

8 นส. ชลธิชา สุรัตนสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร จังหวัด ยะลา ผาน 

9 นส. กิ่งกาญจน ปวนสุรินทร มทร.ลานนา เชียงราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร จังหวัด เชียงราย ผาน 

10 นาย มาโนช สุภาพนัธรกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร ภาควิชาการศึกษา จังหวัด พิษณุโลก ผาน 
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ผลการ

พิจารณา 

11 นาย ปยะ ปุริโส กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศุนยอนามัยท่ี 7 ขอนแกน จังหวัด ขอนแกน ผาน 

12 นส. นพวรรณ เดชบุญ มทร.ลานนา คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 

13 นส. น้ําฝน อุยพอง 
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม 
จังหวัด ปทุมธานี ผาน 

14 นส. กิรณา เคาฉลองเคียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะพยาบาลศาสตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 

15 นส. สุทิน กนัยะม ี มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ จังหวัด อํานาจเจริญ ผาน 

16 นส. มะลิวัลย แซอุย มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดต้ังวิทยาเขตอํานาจเจริญ จังหวัด อํานาจเจริญ ผาน 

17 นส. นิรมล ประเสริฐพงศกุล มทร.ลานนา งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล จังหวัด เชียงใหม ผาน 

18 นาย นพดล แสนอินตะ 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเฉลิมพระเกียรติ 

สนง.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนาน 
จังหวัด นาน ผาน 

19 นส. ชอทิพย นิมิตรกุล มทร.ลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  จังหวัด เชียงใหม ผาน 

20 นส. ธัญญารัตน ทองใจ มทร.ลานนา คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 
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21 นส. ศิรินภา พรมมาแบน มทร.ลานนา คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 

22 นส. สิริกานต มีธัญญากร มทร.ลานนา คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 

23 นส. รินรดา สันติอาภรณ มทร.ลานนา คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 

24 นาย ทวีศักด์ิ แสนสงา มทร.ลานนา คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 

25 นาย เนติ พิเคราะห มทร.ลานนา คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 

26 นาง ปทุมพร เปยกถนอม มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะศึกษาศาสตร  กรุงเทพมหานครฯ ผาน 

27 นาย ขวัญพงษ สมมิตร มทร.ลานนา คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 

28 นส. ณัฐฑรี สินธุนาวา มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร จังหวัด พะเยา ผาน 

29 นาง วริษฐา พุมทอง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม จังหวัด เชียงใหม ผาน 

30 นส. จิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ มทร.ลานนา คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 
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31 นส. วรัญญา ฐานะ มทร.ลานนา คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 

32 นส. มนสิช พชิัยพรหม มทร.ลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  จังหวัด เชียงใหม ผาน 

33 นส. พิมสกาว มั่นขันธ มทร.ลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  จังหวัด เชียงใหม ผาน 

34 นาย กัมปนาท ปาวิน มทร.ลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  จังหวัด เชียงใหม ผาน 

35 นส. พิมพวีรา ละลาํ วิทยาลัยเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร จังหวัด เชียงราย ผาน 

36 นส. กันยรัชนิ์ ศรีจันทร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร จังหวัด อุบลราชธาน ี ผาน 

37 นาย ณัฐพล นนัทาวิวัฒน 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กองแผนงานและสารสนเทศ 

กลุมงานวิจัยและพัฒนาเครือขาย 
กรุงเทพมหานครฯ ผาน 

38 นส. พงศิยา อ่ํานาคิล 
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กลุมงานสถิติและประเมินผล 

กองแผนงานสารสนเทศ 
กรุงเทพมหานครฯ ผาน 

39 นส. พัฒนชญา มณีคํา มทร.ลานนา ตาก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัด ตาก ผาน 

40 นส. ปวียา รักนิ่ม มทร.ลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  จังหวัด เชียงใหม ผาน 
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41 นส. อรัญญา ปุทธิจักร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร จังหวัด อุบลราชธาน ี ผาน 

42 นาย เจษฎา เจริญสิริพิศาล 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ชลบรี สถาบันพระบรมราชนก 
จังหวัด ชลบุรี ผาน 

43 นส. ณัฐริน รัตนัง มทร.ลานนา คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 

44 นส. ธิดา ตุงใย มทร.ลานนา คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 

45 นาย ธีรภัทร หลอดเข็ม เทศบาลเมืองตนเปา งานโยธา/กองชาง จังหวัด เชียงใหม ผาน 

46 นาย ณัฐภูมิ จนัทราช มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด พะเยา ผาน 

47 นาย จําเริญ เข่ือนแกว มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เชียงใหม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 

48 นส. วรรณิก พิชญกานต มทร.ลานนา คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 

49 นส. เนตรนภา ขวัญยืน มหาวิทยาลัยพะเยา คณะพยาบาลศาสตร จังหวัด พะเยา ผาน 

50 นาง พชัรินทร วงษสวาง กระทรวงสาธารณสุข สถาบันบรมราชชนก จังหวัด อุตรดิตถ ผาน 
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51 นส. เขมกร ตุจนพันธ มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน เชียงใหม คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 

54 นาง สุรีนาฏ มะโนลา มทร.ลานนา คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 

55 นส. วาสนา ดวงคํา มทร.ลานนา คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร จังหวัด เชียงใหม ผาน 

52 นส. สาวิตรี วงศฤกษดี มทร.ลานนา ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร  จังหวัด ตาก ผาน 

53 นาย จเร นะราชา มทร.ลานนา ตาก ฝายวิจัยและบริการวิชาการ กองการศึกษาตาก จังหวัด ตาก ผาน 

56 
นาง จรรยาวรรธน ตัณฑเจริญรัตน 

วุฒิจํานงค 
มทร.ลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  จังหวัด เชียงใหม สํารอง 

57 วาท่ี ร.ต.สราวุฒิ ดาแกว มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สํานักบริการวิชาการ จังหวัด มหาสารคาม สํารอง 

58 นาย วิรัน วิสุทธิธาดา มทร.ลานนา นาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัด นาน สํารอง 

59 นาง นพรัตน เตชะพนัธรัตนกุล มทร.ลานนา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัด เชียงใหม สํารอง 

60 นส. บุญญรัตน อ่ําสุรา มทร.ลานนา เชียงราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร จังหวัด เชียงราย สํารอง 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล หนวยงาน ที่อยูหนวยงาน 
ผลการ

พิจารณา 

61 นาง กมลลกัษณ ชัยดี มทร.ลานนา เชียงราย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร จังหวัด เชียงราย สํารอง 

62 นาย ธาดา เสนานัย มทร.ลานนา คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จังหวัด เชียงใหม สํารอง 

63 นาย ยุทธนา ศรีอุดม มทร.ลานนา ตาก คณะวิศวกรรมศาสตร  จังหวัด ตาก สํารอง 

64 นส. วรวลัญช ฉิมพะเนาว มทร.ลานนา วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  จังหวัด เชียงใหม สํารอง 

65 นส. ปยะนชุ เจดียยอด มทร.ลานนา คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จังหวัด เชียงใหม สํารอง 

66 นส. ธัญญลักษณ บุญลือ มทร.ลานนา คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร จังหวัด เชียงใหม สํารอง 

67 นส. วิภาดา ญาณสาร มทร.ลานนา คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร จังหวัด เชียงใหม สํารอง 

 

สรุปจํานวนผลการพิจารณารายช่ือผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนท่ี 1 

 ผูผานการการพิจารณาคัดเลือกเขาอบรม  55 ทาน 

 ผูมีรายช่ือสํารอง    12 ทาน (รวมท้ังหมด 67 ทาน) 

  



ประกาศผลการพิจารณารายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารวมโครงการนักวิจัยรุนใหม (ลูกไก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รุนท่ี 1 

ระหวาง วันท่ี 4 - 8 มิถุนายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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หมายเหตุ  

1. ผูผานการพิจารณาคัดเลือกเขาอบรม สงแบบยืนยันการเขารวมโครงการ กลับมายัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

2. กรณีผูท่ีผานการพิจารณาไมสงเอกสารยืนยันตามกําหนดเวลา ถือวาสละสิทธิ์ ผูจัดงานจะติดตอผูสมัครรายช่ือสํารองเขารวม เรียงตามลําดับผลการ

พิจารณาตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่  

นายพิศาล หลาใจ, นางสาวณิชกมล โพธ์ิแกว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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