
ท่ี สงักดั
1 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั อาจารย ์ดร. พระปลดัประพจน์ อยูส่ าราญ
2 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั นาย จกัรกฤษณ์ ศกัด์ิสุวรรณ
3 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั คุณ แพรวิลยั ไพประพนัธ์
4 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อาจารย ์ดร. จิรัฐินาฏ ถงัเงิน
5 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อาจารย ์ดร. คนึงรัตน์ ค  ามณี
6 มหาวิทยาลยัคริสเตียน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เนตรชนก ศรีทุมมา
7 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย์ นพวรรณ เนตรธานนท์
8 มหาวิทยาลยัคริสเตียน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นงพิมล นิมิตรอานนัท์
9 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย์ วรรณดี สุทธิศกัด์ิ

10 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย์ จุฑารัตน์ ผูพิ้ทกัษก์ุล
11 มหาวิทยาลยัคริสเตียน ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนนัท ์วรรณศิริ
12 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย ์ดร. ขวญัใจ  กล่ิน จงกล 
13 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย ์ดร. นวปฎล กิตติอมรกุล
14 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย์ มณีรัตน์ เอ่ียมอนนัต์
15 มหาวิทยาลยัคริสเตียน นางสาว ปทุมวดี พฒันเรืองกุล
16 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย ์ดร. ชลทิพย ์ทิพยแ์กว้
17 มหาวิทยาลยัคริสเตียน ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ศศิธร รุจนเวช
18 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย์ หทยัชนก  หมากผิน
19 มหาวิทยาลยัคริสเตียน อาจารย์ สาวิตรี  เฉลิมพงศ์
20 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ อาจารย์ นิลุบล บุตรไชย
21 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ อาจารย ์ดร. อรสา พสัดุ
22 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ นางสาว กุลปวีณ์ สมานทอง
23 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ นาย ปฐมพงษ ์ฤกษส์มผุส
24 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วิศิษฐ์ ลีลาผาติกุล
25 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ เดชา จนัทร์ศิริ
26 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ดารารัตน์ สุขแกว้
27 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย์ พลชยั  ศิริอินทร์
28 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย ์ดร. ติณณภพ แพงผม

รายช่ือ

รายช่ือผูส้มคัรเขา้ร่วมโครงการสมัมนา
 เร่ือง “แนวทางการขอทุนเครือข่ายวิจยัอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างประจาปีงบประมาณ 2563 ” 

ณ ห้องประชุม ดร.อานาจ สิทธตัตระกูล ชั้น 1 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
 มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม

วนัศุกร์ท่ี 17 มกราคม 2563 เวลา 9.00 -12.00 น.



29 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย ์ดร. สุรกิจ ปรางสร
30 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ อาจารย ์ดร. วีรชยั สิงห์คา
31 มหาวิทยาลยัธนบุรี ผูช่้วยศาสตราจารย์ สมจินต ์  อกัษรธรรม
32 มหาวิทยาลยัธนบุรี อาจารย์ เถลิง  พลเจริญ
33 มหาวิทยาลยัธนบุรี อาจารย์ วรเทพ ตรีวิจิตร
34 มหาวิทยาลยัมหิดล นาย วรินทร์พิภพ ชยทตัภูมิรัตน์
35 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนิดา จารยอุ์ปการะ
36 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กรัณยพ์ล  วิวรรธมงคล
37 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี อาจารย์ ณรงคศ์กัด์ิ พิทกัษต์นัสกุล
38 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี อาจารย ์ดร. มิตภาณี พุม่กล่อม
39 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี นางสาว ปราณี แซ่เจ็ง
40 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี อาจารย์ พณัณ์ภสัสร ภทัธภาสิทธ์ิ
41 มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี อาจารย ์ดร. ธิติมา  เกตุแกว้
42 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม อาจารย ์ดร. บุญธง วสุริย์
43 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม นางสาว สุนิสา ทองแดง
44 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปัญญา ส าราญหนัต์
45 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์
46 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา อาจารย์ ณภพ ซา้ยสุวรรณ
47 มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา อาจารย ์ดร. อารียา จุย้จ  าลอง
48 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ฐิติรัศญาณ์ แก่นเพชร
49 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี อาจารย์ สรัญพทัธ์  เอ๊ียวเจริญ
50 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี อาจารย์ นางสาวธนฏัฐา  ขนอม
51 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี อาจารย ์ดร. ศิริเพญ็ ภู่มหภิญโญ
52 มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี อาจารย ์ดร. บณัฑิตพงษ ์ศรีอ านวย
53 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ผูช่้วยศาสตราจารย์ ทรงเกียรติ อิงคามระธร
54 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง อาจารย์ สุธิดา ปรีชานนท์
55 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง อาจารย์ สุจิตตรา จนัทร์ลอย
56 มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง อาจารย์ ณิชากร ปทุมรังสรรค์
57 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว กาญจนา เดชอุ่ม
58 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว เมษวลี พลูสวสัด์ิ
59 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว มินตรา ชิงชนะ
60 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว ธนสัสรณ์ หสันีย์
61 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว ดวงดาว สงัขวร
62 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว ศิรินภา ปัตนา
63 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว โชษิตา บ ารุงเพช็ร์
64 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว พรสวรรค ์สุขแสงจนัทร์



65 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว ทิพวรรณ  ปานทอง
66 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว พธิรา เบญมาต
67 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว นาตาชา จนัทร์พรหม
68 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว ชรีรัตน์ ขอบเงิน
69 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว กุลธิดา ฉิมมา
70 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว ชมภูนุช ละอองศรี
71 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว ปัทมพรรณ สงัขศิ์ริ
72 มหาวิทยาลยัศิลปากร นางสาว มกรา จกัรทอง
73 มหาวิทยาลยัศิลปากร นาย ธีระภทัร. อินทร์ตา
74 มหาวิทยาลยัศิลปากร นาย นพณฐั พทุธิรานนท์
75 มหาวิทยาลยัศิลปากร นาย พงษศ์กัด์ิ เพชรมา
76 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ภทัร์ สุขแสน
77 มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เอกพนัธ์ บางยีข่นั
78 มหาวิทยาลยัศิลปากร รองศาสตราจารย์ อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์
79 มหาวิทยาลยัสยาม รองศาสตราจารย ์ดร. ทวีพฤทธ์ิ ศิริศกัด์ิบรรจง
80 มหาวิทยาลยัสยาม อาจารย์ เบญญา วงศส์วา่งพานิช
81 มหาวิทยาลยัสยาม อาจารย ์ดร. นลินี สุตเศวต
82 มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ เกษม. พลายแกว้
83 มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ณฐั จนัทค์รบ
84 มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี อาจารย์ เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร
85 วิทยาลยัชุมชนสมุทรสาคร นาง ประภสัสร  น่ิมพินิจ
86 วิทยาลยัชุมชนสมุทรสาคร นางสาว ศิริกญัญา  ขุนล ่า
87 วิทยาลยัชุมชนสมุทรสาคร นางสาว ฮซัลามีย ์ เบญ็จวงค์
88 วิทยาลยัชุมชนสมุทรสาคร นาย พฒัน์โกศล  หนูสมแกว้
89 วิทยาลยัชุมชนสมุทรสาคร วา่ท่ีร้อยโท วิเชษฐ  หลุดพา
90 วิทยาลยัชุมชนสมุทรสาคร อาจารย์ ชุติมณฑน์  ยาวะโนภาส
91 วิทยาลยัชุมชนสมุทรสาคร อาจารย์ ทองสง่า  ผ่องแผว้
92 วิทยาลยัชุมชนสมุทรสาคร อาจารย์ นางมนญัชยา  เรืองวงศโ์รจน์
93 วิทยาลยัเทคโนโลยสียาม อาจารย์ อินจิรา นิยมธูร
94 วิทยาลยัเทคโนโลยสียาม อาจารย ์ดร. เชษฐ์ภณฏั ลีลาศรีสิริ
95 สถาบนัอาศรมศิลป์ อาจารย์ สืบศกัด์ิ นอ้ยดดั


