
ล ำดบัที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน
1 รศ.ดร.วาริพิณ มงคลสมัย อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 

ม.ราชภัฏเชียงใหม่
2 นางสาวตถาตา รุ่งกระจ่าง นักบริหารงานพาณิชย์ 6 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด
3 นายฐวิชวงศ์ ภัทราวิรไพศาล เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มหาวิทยาลัยมหิดล
4 นางสาวรัชดาภรณ์ บุญสาระวัง นักวิชากาส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
5 นางสาวนีรนันท์ ปิยะวิทยาธรรม ผู้ช านาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
6 นางสาวนิอร  ภูรัตน์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
7 นายธวัชชัย  ยงเนตร วิศวกรโลหการช านาญการ กองวิศวกรรมบริการ 

กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่
8 นางรุจยา เอมพันธุ์ Chief 

(Specialist)
กองบริการส่ือสารภายในองค์กร ฝ่าย

ภาพลักษณ์และส่ือสารองค์กร 
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)

9 นางจันทร์เพ็ญ มุ่งเกิด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน่วยงานเคมีบ าบัด
รพ.เลิดสิน

10 นางสาวพรทิภา พุทธินันท์โอภาส พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หน่วยงานICUทารกแรกเกิด
รพ.เลิดสิน

11 นายอภิสิทธิ ์ บัวปาย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมพัฒนาทีดิ่น
12 นางกนกพรรณ ศรีมโนภาษ นักวิชาการผลิตภัณฑ์ท าอาหาร 

ชพ.
กรมประมง

13 นายปรเมศวร์ พืชผักหวาน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
14 นางนุชจรินทร์ แจ่มสากล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
15 นายปริญญา ค าพะวงศ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
16 นางสาวภานุมาศ ตุ้ยตาจม เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
17 นางสาวธีราพร เสรีพงศ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ส านักงาน กศน.
18 นางสาวทัศนีย์ ยอดม่วง นักจัดการงานทัว่ไป กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ส านักงาน กศน.

โครงกำรกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจัยเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำชำตไิทยอย่ำงยั่งยืน รุ่น 5
วันที ่1 - 3 สิงหำคม 2561 เวลำ 8.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง Lab 4 ชั้น 10 อำคำรสยำมบรมรำชกุมำรี สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

ประกำศรำยชื่อผู้เขำ้อบรม

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 



ล ำดบัที่ ชื่อ -  สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน
19 นางสาวจรัสศรี ปักกัดตัง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

(ICT)  มหาวิทยาลัยมหิดล
20 นางสาวเชาวพรรณ อัครวิสิทธิก์ุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร
21 ผศ.ศิรสา สอนศรี อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

ม.ราชภัฏเชียงใหม่
22 นางสาวรจนา พรมมืด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กลุ่มงานวิชาการพยาบาล รพ.เลิดสิน
23 นายพลฤทธิ์ จิระเสรี หัวหน้าส่วนระดับ 8 ฝ่ายบริหาร

ประสบการณ์ลูกค้าไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด

24 นำยธีรวัฒน์ ผลำสินธุ์ นักบริหารงานระดับ 4 ฝ่าย
บริหารประสบการณ์ลูกค้า

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด

25 นางรินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

26 นายอดิพล เอื้อจรัสพันธุ์ อาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27 ผศ.สรรพัชญ์  เจียระนานนท์ อาจารย์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
28 นายไซนิล สมบูรณ์ อาจารย์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
29 นายพิเศษ แสดกระโทก นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ

กรมปศุสัตว์
30 นายยุทธนา สรึมงาม นักวิชาการสัตวบาลปฎิบัติการ  ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ

กรมปศุสัตว์
31 นางสาวอรนุช กันธิยาใจ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ส านักวิจัยและพัฒนา 

กรมชลประทาน
32 นางสาวสุพรรณิการ์ ปักเคธาติ นักวิชาการเกษตรช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาข้าว

กรมการข้าว
33 นายอังศุธรย์ วสุสัณห์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ กองวิจัยและพัฒนาข้าว

กรมการข้าว
34 นางสาวษมาพร คงควร นักวิชาการเกษตรช านาญการ

พิเศษ
ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 

เขต 4  กรมหม่อนไหม
35 นางณภัชนันท์ ภูมิโคกรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ส านักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

 เขต 4 กรมหม่อนไหม
36 นางสาววิไลพร ชวศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ปฏิบัติการ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร


