
ประกาศรายช่ือผู้ผ่านคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) (บุคคลภายใน) 
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ 
1 นางสาวนุชนาถ ทับครุฑ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
2 นางสาวสุธิรา ปานแก้ว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
3 นางสาววันวิสาข์ อินสว่าง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
4 นางสาวจันทิวรรณ สมาธิ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
5 นายดุสิตพร ฮกทา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
6 นางสาวจิระนาถ รุ่งช่วง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
7 นางสาวพิชญา เฉิดโฉม วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
8 นางสาจตุพร ฮกทา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
9 นายปิยะพัฒน์ ช่วยอินทร์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

10 นางสาวอรอนงค์ อ าภา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
11 นายวิทยา ตู้ด า วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
12 นางสาวโอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
13 นางสาวอภิรดี โพธิพงศา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
14 นางสาวกลิ่นสุคนธ์ นิ่มกาญจนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
15 นางสาวจีรวรรณ จันทร์คง คณะเกษตรศาสตร์  
16 นางสาวนภัสวรรณ เลี่ยมนิมิตร คณะเกษตรศาสตร์  
17 นางสาวนปภัช ช่วยชูหนู คณะเกษตรศาสตร์  
18 นางสาวดิลกา ชุมทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์  
19 นายศรัณชัย ศีรีรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
20 นางสาวกิติกานต์ สกุณา คณะสัตวแพทยศาสตร์  
21 สพ.ญ.ธัญญารัตน์ สมสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
22 นางสาวมาริยา เสวกะ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
23 นายรณรุต ผลหิรัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ   
24 นางสวภัททรา สมประสงค์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ  
25 นางสาวรื่นทัย รอดสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
26 นายธนวัฒน์ เลขพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
27 นางสาวณัฐธนา นวลยัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 
 
 
 
 



ประกาศรายช่ือผู้ผ่านคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) (บุคคลภายนอก) 
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ 
1 นางสาวทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 
 

2 นางสาวอินทิรา ไพรัตน์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 

3 นางสาวชฎาวรรณ ศิริจารุกุล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 

4 นางสาวเจนจิรา หวังหล ี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 

5 นายนบ ศรีจันทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 

6 นางสาวอาภากร ราชสงฆ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
7 นางสาวณัฐนันท์พร จารุพัฒน์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

8 นางสาววรรณาภรณ์ เจริญยิ่งสุข
จินดา 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

9 นางสาวลัคนา ช านาญกุล อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

10 นายณัฏฐ์ เพ่ิมพูลสมบัติ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
สุราษฎร์ธานี 

 

11 นางสาวกนกภรณ์ ชูขวัญชาญณรงค์ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
สุราษฎร์ธานี 

 

12 นายพฤทธิ์พงศ์ พุฒมาก มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  
13 นางสาวมณฑิตา พราหมณโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  
14 นางสาวชุติมา ช้างพุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  
15 ว่าที่ ร.ต.สายันต์ ปานบุตร วิทยาลัยชุมชนพังงา  
16 พันโทสามารถ พรเจริญ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
17 นางสาวปณิตา ชุมเชื้อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 

เขต 6 (สงขลา) 
 

18 นายธวัชชัย ซ้ายศรี วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  
19 นางหทัยกาญจน์ วิริยะสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
20 นางสาวปิยกุล บุญญาศรีรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
21 นางสาววารุณี สุวรรณจ่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน หมายเหตุ 
22 นางสาวไอริสา พรหมจรรย์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง   
23 นางสาวพนัสรมย์ นิติวงศ์ภร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง   
24 นางสาวปัทมา เกิดกาญจน์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง   
25 นางสาวซามียะห์ บาเละ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
26 นางสาววรัญญา ศรีวรบุตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
27 นางสาวสุมน เกลาฉีด สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


