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ประกาศ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ ์เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย 

เข้ารับทุนพัฒนานักวิจยัและงานวจิัยเพื่ออุตสาหกรรม  

ระดับปริญญาโท รอบ 2/2560 

 

 ตามท่ีโครงการพัฒนานักวิจัย และงานวจิัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ด าเนินการรับสมัครอาจารย์ท่ีปรึกษา

ท่ีสนใจเขา้รับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวจิัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท (รอบท่ี 2/2560) ในวันท่ี 1 มิถุนายน - 

11 มถิุนายน 2560 

 บัดนี้ โครงการ พวอ. ได้ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มี

คุณสมบัตผิ่านเกณฑ์เพื่อสง่ข้อเสนอโครงการเข้าพจิารณาขอรับทุน ตามเอกสารแนบหมายเลข 1  

 ท้ังนี ้ขอให้ท่านท่ีมีรายช่ือจัดท าขอ้เสนอโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เอกสารจากภาคอุตสาหกรรมท่ีมี

ความร่วมมือ พร้อมท้ังรายละเอียดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับทุน (ถ้ามี) ในระบบออนไลน์ให้

ครบถ้วน ได้ตั้งแต่วันท่ี 24 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560 โดยแบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 

http://rri.trf.or.th  

 

  ประกาศ ณ วันท่ี 23 มถิุนายน 2560 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์) 

ผู้อ านวยการโครงการพัฒนานักวจิัย 

และงานวจิัยเพื่ออุตสาหกรรม 
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รายชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปรญิญาโท  

(รอบ 2/2560)  

 

1. RRIMSD60_M2003 ผศ.ดร. อมร ไชยสัตย์ 

2. RRIMSD60_M2004 ดร. รัฐพล วุฒกิารณ์ 

3. RRIMSD60_M2005 ผศ.ดร. ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 

4. RRIMSD60_M2006 ดร. การันต์ บ่อบัวทอง 

5. RRIMSD60_M2007 ดร. อาธรณ์ วรอัด 

6. RRIMSD60_M2008 ศ.ดร. ปิต ิ สุคนธสุขกุล 

7. RRIMSD60_M2009 ผศ.ดร. วรินทร ชวศริิ 

8. RRIMSD60_M2010 ผศ.ดร. อนิทาวุธ สรรพวรสถิตย์ 

9. RRIMSD60_M2011 ดร. มธุรส ชัยหาญ 

10. RRIMSD60_M2012 ดร. สุบรรณ ฝอยกลาง 

11. RRIMSD60_M2013 ผศ.ดร. พมิพช์นก จตุรพรีิย์ 

12. RRIMSD60_M2014 รศ.ดร. วรพจน ์ สุนทรสุข 

13. RRIMSD60_M2015 ดร. วรรณพร คลังเพชร 

14. RRIMSD60_M2016 ดร. อนุรักษ ์ เขียวขจรเขต 

15. RRIMSD60_M2017 ศ.ดร. บรรเจิด จงสมจิตร 

16. RRIMSD60_M2018 ผศ.ดร. ชานนท์ วริสาร 

17. RRIMSD60_M2019 รศ.ดร. สมบัต ิ ธนะวันต์ 

18. RRIMSD60_M2020 ผศ.ดร. พร้อมลักษณ ์ สมบูรณ์ปัญญากุล 

19. RRIMSD60_M2021 ดร. อลงกต ลิม้เจรญิ 

20. RRIMSD60_M2022 ดร. ศริะประภา บรู๊คส์ 

21. RRIMSD60_M2023 ผศ.ดร. วทูิร อุทัยแสงสุข 

22. RRIMSD60_M2024 ดร. จักษดา ธ ารงวุฒ ิ

23. RRIMSD60_M2025 รศ.ดร. เกียรตทิวี ชูวงศโ์กมล 

24. RRIMSD60_M2026 ผศ.ดร. สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ 

25. RRIMSD60_M2027 ดร. ดวงกมล ตุงคะสมติ 

26. RRIMSD60_M2028 ดร. กิตพิงศ์ อัศตรกุล 

27. RRIMSD60_M2029 ดร. หยาดฝน ทนงการกจิ 

28. RRIMSD60_M2030 ผศ.ดร. อนุสรณ ์ เชดิทอง 

29. RRIMSD60_M2031 รศ. เอกชัย วมิลมาลา 

30. RRIMSD60_M2032 ผศ.ดร. ณัฐพงศ ์ ด ารงวริิยะนุภาพ 

31. RRIMSD60_M2033 รศ.ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์ 

32. RRIMSD60_M2034 ดร. ธนากร ภูเงินข า 

33. RRIMSD60_M2035 ผศ.ดร. ยิ่งมณ ี ตระกูลพัว 

34. RRIMSD60_M2036 ผศ.ดร. ฉัตรชัย พลเชี่ยว 
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35. RRIMSD60_M2037 ผศ.ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมอืง 

36. RRIMSD60_M2038 ผศ.ดร. วศิน เจรญิตัณธนกุล 

37. RRIMSD60_M2039 ผศ.ดร. ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ 

38. RRIMSD60_M2040 ผศ.ดร. ชัยยะ เหลอืงวิริยะ 

39. RRIMSD60_M2041 ดร. จวงจันทร์ จ าปาทอง 

40. RRIMSD60_M2042 ดร. ชมดาว สินธุวณชิย์ 

41. RRIMSD60_M2043 ผศ.ดร. นฤมล ทองไว 

42. RRIMSD60_M2044 ดร. รวสิรา ร่ืนไวย์ 

43. RRIMSD60_M2045 รศ.ดร. ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา 

44. RRIMSD60_M2046 ดร. วศินา ทาเขยีว 

45. RRIMSD60_M2047 รศ.ดร. พทิยา แจ่มสว่าง 

46. RRIMSD60_M2048 รศ.ดร. วรวุฒ ิ จุฬาลักษณานุกูล 

47. RRIMSD60_M2049 ผศ.ดร. ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ 

48. RRIMSD60_M2050 ศ.ดร. ณรงค์ฤทธ์ิ สมบัตสิมภพ 

49. RRIMSD60_M2051 รศ.ดร. สุรินทร บุญอนันธนสาร 

50. RRIMSD60_M2052 ผศ.ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศริิ 

51. RRIMSD60_M2053 รศ.ดร. ถิราวุธ พงศ์ประยูร 

52. RRIMSD60_M2054 ดร. อุกฤต สมัครสมาน 

53. RRIMSD60_M2055 ผศ.ดร. พงศ์ธร คงมั่น 

54. RRIMSD60_M2056 ผศ.ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ 

55. RRIMSD60_M2057 รศ.ดร. จงจินต ์ ผลประเสริฐ 

56. RRIMSD60_M2058 ผศ.ดร. วบัิณฑิตา จันทร์กิติสกุล 

57. RRIMSD60_M2059 รศ.ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห ์

58. RRIMSD60_M2060 ผศ.ดร. มาลัย ทวโีชติภัทร์ 

59. RRIMSD60_M2062 รศ.ดร. สรรพสทิธ์ิ กล่อมเกล้า 

60. RRIMSD60_M2063 ดร. สรณะ สมโน 

61. RRIMSD60_M2064 ผศ.ดร. วัชระ แลนอ้ย 

62. RRIMSD60_M2065 ดร. ชานนท์ ลาภจิตร 

63. RRIMSD60_M2066 รศ.ดร. ศักดา ดาดวง 

64. RRIMSD60_M2067 ดร. จิตติวัฒน์ นธิิกาญจนธาร 

65. RRIMSD60_M2068 ผศ.ดร. วรพงษ์ เทียมสอน 

66. RRIMSD60_M2069 ผศ.ดร. สกุณณ ี บวรสมบัติ 

67. RRIMSD60_M2070 ผศ.ดร. เชรษฐา รัตนพันธ์ 

68. RRIMSD60_M2071 ผศ.ดร. สุทัศน์ สุระวัง 

69. RRIMSD60_M2072 ศ.ดร. สุทัศน์ ทิพยป์รักมาศ 

70. RRIMSD60_M2073 รศ.ดร. สมพร สังขรัตน์ (ออ่นละออ) 

71. RRIMSD60_M2074 ผศ.ดร. เรวดี จงสุวัฒน์ 

72. RRIMSD60_M2075 ผศ.ดร. ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอ านวย 
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73. RRIMSD60_M2076 ผศ.ดร. วไิลลักษณ ์ ศริิวงศรั์งสรร 

74. RRIMSD60_M2077 ดร. ปานน้ าทพิย์ พทัิกษส์ัจจะกุล 

75. RRIMSD60_M2078 ดร. มุจลินทร์ ผลจันทร์ 

76. RRIMSD60_M2079 ผศ.ดร. กนกพร แสนเพชร 

77. RRIMSD60_M2080 ดร. รัตติยา แววนุกูล 

78. RRIMSD60_M2081 ดร. เสาวลักษณ ์ รุ่งแจ้ง 

79. RRIMSD60_M2082 ดร. วริษา วสิิทธิพานิช 

80. RRIMSD60_M2083 ผศ.ดร. รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว 

81. RRIMSD60_M2084 ดร. รัชฎาวรรณ เงินกลั่น 

82. RRIMSD60_M2085 รศ.ดร. อุดมพร แพง่นคร 

83. RRIMSD60_M2086 ผศ.น.สพ.ดร. วนิ สุรเชษฐพงษ์ 

84. RRIMSD60_M2087 ผศ.ดร. พรอนันต์ เกือ้ไข่ 

85. RRIMSD60_M2088 ดร. ไพโรจน ์ วงศ์พุทธิสนิ 

86. RRIMSD60_M2089 ดร. นรินทร์ ชา่งกลึงเหมาะ 

87. RRIMSD60_M2090 ผศ.ดร. ปุญญานิช อนิทรพัฒน์ 

88. RRIMSD60_M2091 รศ.ดร. คงศักดิ ์ ศรีแกว้ 

89. RRIMSD60_M2092 ดร. รัตนา จรยิาบูรณ์ 

90. RRIMSD60_M2093 ดร. พงค์ศักดิ ์ ขุนแร่ 

91. RRIMSD60_M2094 รศ.ดร. ธนูศักดิ ์ ตาต ุ

92. RRIMSD60_M2095 ผศ.ดร. วรวรรณ พันพพิัฒน์ 

93. RRIMSD60_M2096 รศ.ดร. ถิรนันท์ คุณานพรัตน์ 

94. RRIMSD60_M2097 รศ.ดร. มนัส ชัยจันทร์ 

95. RRIMSD60_M2098 ดร. เจรญิชัย ฤทธิรุทธ 

96. RRIMSD60_M2099 ศ.ดร. อาทิวรรณ โชติพฤกษ ์

97. RRIMSD60_M2100 ดร. ไตรวทิย ์ รัตนโรจน์พงศ์ 

98. RRIMSD60_M2101 ดร. แสงจันทร์ เสนาปิน 

99. RRIMSD60_M2102 ศ.ดร. อรรถกร เก่งพล 

100. RRIMSD60_M2105 รศ.ดร. โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ 

101. RRIMSD60_M2106 ศ.ดร. กอบวุฒ ิ รุจิจนากุล 

102. RRIMSD60_M2107 ดร. อาทิตย ์ เพ็ชร์รักษ์ 

103. RRIMSD60_M2108 ดร. วสิาขะ อนันธวัช 

104. RRIMSD60_M2109 ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ สินศริ 

105. RRIMSD60_M2110 รศ.ดร. อลสิา วังใน 

106. RRIMSD60_M2111 รศ.ดร. ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ 

107. RRIMSD60_M2112 รศ.ดร. จารุวัตร เจรญิสุข 

108. RRIMSD60_M2113 ผศ.ดร. ดอน อศิรากร 

109. RRIMSD60_M2114 ผศ.ดร. สุพรรณ ยั่งยืน 

110. RRIMSD60_M2115 ดร. ประวิทย์ คงจันทร์ 
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111. RRIMSD60_M2116 รศ.ดร. ณัฎฐา เลาหกุลจิตต ์

112. RRIMSD60_M2117 ดร. ศรัณย ์ พรหมสาย 

113. RRIMSD60_M2118 ผศ.ดร. หมุดตอเล็บ หนสิอ 

114. RRIMSD60_M2119 ดร. พงศธร กุนัน 

115. RRIMSD60_M2120 ผศ.ดร. ชัยสิทธ์ิ บรรจงประเสริฐ 

116. RRIMSD60_M2121 ดร. อริสา บอนเนซซ์ 

117. RRIMSD60_M2122 ผศ.ดร. นสิา แซ่หล ี

118. RRIMSD60_M2123 ดร. ธีราวุฒ ิ ภูส่ันติสัมพันธ์ 

119. RRIMSD60_M2124 ผศ.ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล 

120. RRIMSD60_M2125 ผศ.ดร. น าพร ปัญโญใหญ ่

121. RRIMSD60_M2126 รศ.ดร. โชคชัย วนภู 

122. RRIMSD60_M2127 ผศ.ดร. ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์ 

123. RRIMSD60_M2129 รศ.ดร. ปานมนัส ศริิสมบูรณ์ 

124. RRIMSD60_M2130 ดร. พฤทธ์ิ โกวิทวรางกูร 

125. RRIMSD60_M2131 ผศ.ดร. กัญชลา สุดตาชาติ 

126. RRIMSD60_M2132 ดร. ศริิวรรณ พราพงษ์ 

127. RRIMSD60_M2133 รศ.ดร. จิรารัตน ์ อนันตกูล 

128. RRIMSD60_M2134 ศ.ดร. จิตต์ลัดดา ศักดาภพิาณิชย์ 

129. RRIMSD60_M2135 ผศ.ดร. แสนสด พานชิ 

130. RRIMSD60_M2136 ดร. สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์ 

131. RRIMSD60_M2138 ดร. สุภาพ แสนเพชร 

132. RRIMSD60_M2139 ผศ.ดร. วันวิสาข ์ ตรีบุพชาติสกุล 

133. RRIMSD60_M2140 ผศ.ดร. ไชยวัฒน์ ไชยสุต 

134. RRIMSD60_M2141 ดร. มนัสพร พัสระ 

135. RRIMSD60_M2142 ผศ.ดร. นริมล ศากยวงศ ์

136. RRIMSD60_M2143 ดร. พฤทธ์ สกุลชา่งสัจจะทัย 

137. RRIMSD60_M2144 ดร. ทศพล มูลมณ ี

138. RRIMSD60_M2145 ผศ.ดร. ดรุณ ี มงคลสวัสดิ ์

139. RRIMSD60_M2146 ผศ.ดร. ศุภลักษณ ์ สรภักดี 

140. RRIMSD60_M2147 ดร. วพิรพรรณ์ เนื่องเม็ก 

141. RRIMSD60_M2148 ผศ.ดร. จรยีา ยิ้มรัตนบวร 

142. RRIMSD60_M2149 ผศ.ดร. ขนษิฐา พันธุรี 

143. RRIMSD60_M2150 รศ.ดร. วันดี ทาตระกูล 

144. RRIMSD60_M2151 ผศ.ดร. พชิัย จันทร์มณี 

145. RRIMSD60_M2152 ผศ.ดร. อารักษ ์ ธีรอ าพน 

146. RRIMSD60_M2153 ผศ.ดร. เดชฤทธ์ิ นลิอุบล 

147. RRIMSD60_M2154 ดร. วจิิตรา สิงห์หรัิญนุสรณ์ 

148. RRIMSD60_M2155 ดร. ยศฐา ศรีเทพ 
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149. RRIMSD60_M2156 ดร. สุดสวาสดิ ์ ดวงศรีไสย์ 

150. RRIMSD60_M2157 ดร. วรพล เกียรตกิิตติพงษ์ 

151. RRIMSD60_M2158 ผศ.ดร. เกศรินทร์ พมิรักษา 

152. RRIMSD60_M2159 ผศ.ดร. ไพลนิ เงาตระการววิัฒน์ 

153. RRIMSD60_M2160 ผศ.ดร. จักรมาส เลาหวณิช 

154. RRIMSD60_M2161 ผศ.ดร. เนตรนภิส แก้วช่วย 

155. RRIMSD60_M2162 รศ.ดร. ไพศาล มุณสีวา่ง 

156. RRIMSD60_M2163 ดร. วรีาภรณ์ ผิวสอาด 

157. RRIMSD60_M2164 ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด 

158. RRIMSD60_M2165 ผศ.ดร. กองกูณฑ ์ โตชัยวัฒน์ 

159. RRIMSD60_M2166 ดร. ทิวาพร ทววีรรณกิจ 

160. RRIMSD60_M2167 รศ.สพ.ญ.ดร. นันทริกา ชันซื่อ 

161. RRIMSD60_M2168 ผศ.ดร. วัชระ เพยีรสุภาพ 

162. RRIMSD60_M2169 ผศ.ดร. วรนันต ์ นาคบรรพต 

163. RRIMSD60_M2170 รศ.ดร. สุภาวดี อร่ามวทิย์ 

164. RRIMSD60_M2171 ดร. วษิณุ มณรัีตน์ 

165. RRIMSD60_M2172 ดร. ณิชากร คอนดี 

166. RRIMSD60_M2173 ดร. บุญชัย วจิิตรเสถียร 

167. RRIMSD60_M2174 ผศ.ดร. นิต ิ ค าเมอืงลือ 

168. RRIMSD60_M2175 ผศ.ดร. ผุสด ี ตังวัชรินทร์ 

169. RRIMSD60_M2176 ผศ.ดร. ธวัช สุริวงษ์ 

170. RRIMSD60_M2177 ดร. สุนติา แจ่มยวง 

171. RRIMSD60_M2178 ดร. อุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ 

 


