
 

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. 
(Research and Researchers for Industries-RRI)  

 

ประกาศ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ ์เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย 

เข้ารับทุนพัฒนานักวิจยัและงานวจิัยเพื่ออุตสาหกรรม  

ระดับปริญญาเอก รอบ 1/2560 

 

 ตามท่ีโครงการพัฒนานักวิจัย และงานวจิัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ด าเนินการรับสมัครอาจารย์ท่ีปรึกษา

ท่ีสนใจเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาเอก (รอบท่ี 1/2560) ในวันท่ี 1 

พฤศจิกายน - 15 พฤศจิกายน 2559 

 บัดนี้โครงการ พวอ. ได้ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มี

คุณสมบัตผิ่านเกณฑ์เพื่อสง่ข้อเสนอโครงการเข้าพจิารณาขอรับทุน ตามเอกสารแนบหมายเลข 1  

 ท้ังนี ้ขอให้ท่านท่ีมีรายช่ือจัดท าขอ้เสนอโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เอกสารจากภาคอุตสาหกรรมท่ีมี

ความร่วมมือ พร้อมท้ังรายละเอียดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับทุน (ถ้ามี) ในระบบออนไลน์ให้

ครบถ้วน ได้ตั้งแต่วันท่ี 7 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560 โดยแบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 

http://rri.trf.or.th  

 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์) 

ผู้อ านวยการโครงการพัฒนานักวจิัย 

และงานวจิัยเพื่ออุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

รายชื่ออาจารย์ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับปรญิญาเอก  

(รอบ 1/2560)  

 1. รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์   2. ผศ.ดร. กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ 

 3. ดร. กรุณา ตู้จินดา   4. รศ.ดร. กฤษฎากรณ ์พริ้งเพราะ 

 5. รศ.ดร. กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน  6. รศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์ 

 7. ผศ.ดร. กานต์ พนาศุภมัสด ุ  8. รศ.ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ 

 9. รศ.ดร. กุลธดิา โรจน์วบูิลยช์ัย  10. ผศ.ดร. เกือ้อนันต ์เตชะโต 

 11. รศ.ดร. คมกฤต เล็กสกลุ   12. ผศ.ดร. ครศร ศรีกุลนาถ 

 13. รศ.ดร. เควิน เดวิด ไฮด ์   14. รศ.ดร. จักรกรศิน์ เนื่องจ านงค ์

 15. ผศ.ดร. จิระพล ศรีเสริฐผล  16. รศ.ดร. จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ 

 17. ผศ.ดร. ฉัตรชัย พลเชี่ยว   18. ผศ.ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล 

 19. ผศ.ดร. ชนกันต ์จิตมนัส   20. ผศ.ดร. ชมภูนุช กลิ่นวงษ์ 

 21. ดร. ชยากร ภูมาศ   22. ผศ.ดร. ชัยเดช อินทร์ชัยศรี 

 23. ผศ.ดร. ชัยยศ พิรักษ์   24. ดร. ชัยสิทธ์ิ บรรจงประเสริฐ 

 25. ผศ.ดร. ชาคริต สุวรรณจ ารัส  26. รศ.ดร. ชาญยุทธ โกลิตะวงษ์ 

 27. ผศ.ดร. ชรีะวิทย ์รัตนพันธ์   28. ผศ.ดร. เชรษฐา รัตนพันธ์ 

 29. ดร. ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์  30. ศ.ดร. ณรงค์ฤทธ์ิ สมบัตสิมภพ 

 31. ดร. ณัฏฐวี เนยีมศริิ   32. ผศ.ดร. ณัฐกานต ์นิตยพัธน ์

 33. ผศ.ดร. ดวงพร อมรเลิศพศิาล  34. ผศ.ดร. ทานตะวัน พิรักษ ์(คเชนทร์ชัย) 

 35. ดร. ธนากร รัตนะ   36. ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจรญิ 

 37. ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ สินศริิ   38. ดร. นริศรา ไล้เลิศ 

 39. ผศ.ดร. นฤมล ทองไว   40. ผศ.ดร. นฤมล มาแทน 

 41. ผศ.ดร. นติ ิค าเมืองลอื   42. รศ.ดร. นริมล อุตมอ่าง 

 43. ผศ.ดร. นรัินดร มาแทน   44. ดร. ประวิทย ์คงจันทร์ 

 45. รศ.ดร. ประเวทย ์ตุ้ยเต็มวงศ์  46. ผศ.ดร. ประสิทธ์ิ สุวรรณเลิศ 

 47. ผศ.ดร. ปรีชา การินทร์   48. ดร. ปานน้ าทพิย ์พิทักษส์ัจจะกุล 

 49. รศ.ดร. ป่ิน จันจุฬา   50. ผศ.ดร. โปรดปราน ทาเขียว อันเจลิ 

 51. ดร. พงศ์ธร คงมั่น   52. รศ.ดร. พงศ์ราม รามสูต 

 53. ดร. พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง  54. ศ.ดร. พรอนงค์ อร่ามวทิย์ 

 55. ผศ.ดร. พัชรีย์ พริบดีเวช   56. ศ.ดร. พชิญ ์ศุภผล 

 57. รศ.ดร. พชิญดา เกตุเมฆ   58. ศ.ดร. พมิพใ์จ ใจเย็น 

 59. ผศ.ดร. พมิพช์นก จตุรพรีิย์  60. รศ. พมิพร ลีลาพรพสิิฐ 

 61. ผศ.ดร. เพยีงจันทร์ สนธยานนท์  62. ดร. ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ 

 63. รศ.ดร. มงคล ถิรบุญยานนท์  64. ผศ.ดร. มาลัย ทวโีชติภัทร์ 

 65. ศ.ดร. มูฮัมมัด เนกิ เอสเทียกี้  66. ผศ.ดร. ยิ่งมณ ีตระกูลพัว 

 67. ผศ.ดร. ยิ่งยศ เอือ้อุฬาร   68. ผศ.ดร. รววิรรณ วงศภ์ูมิชัย 
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 69. ดร. รัตนา จรยิาบูรณ์   70. รศ.ดร. ลาเรน เจนเซน 

 71. รศ.ดร. วนดิา จีนศาสตร์   72. ผศ.ดร. วรรณพร ทะพงิค์แก 

 73. ผศ.ดร. วรรณวมิล ปาสาณพันธ์  74. รศ.ดร. วราวุฒ ิครูส่ง 

 75. ผศ.ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล  76. ผศ.ดร. วสันต ์ด้วงค าจันทร์ 

 77. รศ.ดร. วันดี ทาตระกูล   78. ผศ.ดร. วันวิสาข ์ตรีบุพชาติสกุล 

 79. รศ.ดร. วัสสนัย วรรธนัจฉรยิา  80. รศ.ดร. วนิ เชยชมศรี 

 81. รศ.ดร. วไิล รังสาดทอง   82. ดร. ศรัณย ์พรหมสาย 

 83. รศ.ดร. ศักดา ดาดวง   84. ผศ.ดร. ศริิกาญจนา ทองมี 

 85. รศ.ดร. ศริิพร โอโกโนก ิ   86. ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล 

 87. รศ.ดร. สมเกียรต ิจตุรงค์ล้ าเลิศ  88. รศ.ดร. สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 

 89. ผศ.ดร. สมพงศ ์โอทอง   90. รศ.ดร. สมภพ ประธานธุรารักษ์ 

 91. รศ.ดร. สมยศ เกียรตวินชิวิไล  92. ผศ.ดร. สมัคร แก้วสุกแสง 

 93. รศ.ดร. สรรพสทิธ์ิ กล่อมเกล้า  94. ดร. สินีนาฏ พลโยราช 

 95. ผศ.ดร. สิริลักษณ์ เจียรากร  96. ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ 

 97. ผศ.ดร. สุภัค ตันติศิรินทร์   98. ผศ.ดร. สุรเทพ เขียวหอม 

 99. รศ.ดร. สุรัตน์ ละภูเขียว   100. ดร. สุวมิล กาญจนสุธา 

 101. ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แยม้หมื่นอาจ  102. ดร. เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 

 103. ผศ.ดร. แสนสด พานิช   104. รศ.ดร. โสภณ บุญลอื 

 105. ผศ.ดร. โสภาค สอนไว   106. ผศ.ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ 

 107. รศ.ดร. อนุชติา มุ่งงาม   108. ผศ.ดร. อนุสรณ์ เชดิทอง 

 109. ผศ.ดร. อนุสรณ์ ลังกาพินธ์  110. ดร. อรวรรณ สุวรรณทอง 

 111. รศ.ดร. อทิธิชัย ปรีชาวุฒพิงศ์  112. ผศ.ดร. อุทัย กลิ่นเกษร 

 113. ดร. อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ 
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