
 

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

 

ประกาศ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ ์เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย 

เข้ารับทุนพัฒนานักวิจยัและงานวจิัยเพื่ออุตสาหกรรม  

ระดับปริญญาโท รอบ 1/2560 

 

 ตามท่ีโครงการพัฒนานักวิจัย และงานวจิัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ได้ด าเนินการรับสมัครอาจารย์ท่ีปรึกษา

ท่ีสนใจเข้ารับทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ระดับปริญญาโท (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 ระดับปรญิญาโท  

(รอบ 1/2560) 
 1. ผศ.ดร. กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์  2. รศ.ดร. กรณก์นก อายุสุข 

 3. ผศ.ดร. กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์  4. รศ.ดร. กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน 

 5. ดร. กาญจนา นาคประสม  6. ดร. การันต์ บ่อบัวทอง 

 7. ดร. กิตติชัย โศจิพันธ์ุ   8. รศ.ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ 

 9. รศ.ดร. กิตติศักดิ์ อัจฉรยิะขจร  10. ดร. กิตพิงศ์ อัศตรกุล 

 11. รศ.ดร. คงศักดิ์ ศรีแกว้   12. ผศ.ดร. คมแข พิลาสมบัต ิ

 13. ผศ.ดร. ครศร ศรีกุลนาถ   14. ดร. จวงจันทร์ จ าปาทอง 

 15. ดร. จักษดา ธ ารงวุฒ ิ   16. รศ.ดร. จินดาวรรณ สิรันทวเินติ 

 17. รศ.ดร. จิรกฤต ลีลารุง่ระยับ  18. ดร. จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล 

 19. ผศ.ดร. จิราพร โรจน์ทินกร  20. ดร. จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา 

 21. รศ.ดร. จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์   22. ดร. เจรญิชัย ฤทธิรุทธ 

 23. ดร. ฉัตรพล ภคศิริ   24. ผศ.ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล 

 25. ผศ.ดร. ชนกันต ์จิตมนัส   26. ผศ.ดร. ชนวัฒน์ นทัิศน์วิจิตร 

 27. ดร. ชยกฤต เพชรชว่ย   28. ผศ.ดร. ชยุต นันทดุสติ 

 29. ดร. ชัยสิทธ์ิ บรรจงประเสริฐ  30. ผศ.ดร. ชาคริต สุวรรณจ ารัส 

 31. ผศ.ดร. ช านาญวิทย ์พรมโคตร  32. ผศ.ดร. ชรีะวิทย ์รัตนพันธ์ 

 33. ดร. เชดิศักดิ์ สุขศริิพัฒนพงศ์  34. ผศ.ดร. ณพล อยู่บรรพต 

 35. ดร. ณภัทร ก าธรสิริวิมล  36. ศ.ดร. ณรงค์ฤทธ์ิ สมบัตสิมภพ 

 37. ผศ.ดร. ณัฐธยาน์ ฟาน เบม  38. ผศ.ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ  

 39. ผศ.ดร. ณัฐพงศ ์ด ารงวริิยะนุภาพ  40. ผศ.ดร. ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน 

 41. ดร. ดวงกมล ตุงคะสมติ  42. ผศ.ดร. ดวงพร อมรเลิศพศิาล 

 43. รศ.ดร. ดุษฎ ีอุตภาพ   44. ผศ.ดร. เตมิศักดิ์ ศรีคริินทร์ 

 45. ผศ.ดร. ถิรนันท์ คุณานพรัตน์  46. รศ.ดร. ถิราวุธ พงศ์ประยูร 

 47. ผศ.ดร. ทศพร อินเจรญิ   48. ดร. ธนากร ภูเงินข า 

 49. ผศ.ดร. ธีรวัฒน์ สินศริิ   50. ผศ.ดร. นฤมล ทองไว 

 51. ดร. นวลพรรณ ศิรินุพงศ์  52. ดร. นัฐพล ตั้งสุภูมิ 

 53. รศ.ดร. นันทริกา ชันซื่อ   54. ผศ.ดร. นติ ิค าเมืองลอื 

 55. ผศ.ดร. นริมล ศากยวงศ์   56. รศ.ดร. นริมล อุตมอ่าง 

 57. ผศ.ดร. นสิา แซ่หล ี   58. ดร. บุญธิดา เอ้ือพิพัฒนากูล 

 59. ดร. บุญร่วม คิดค้า   60. ดร. บุญฤทธ์ิ สินค้างาม 

 61. ดร. เบญจมาภรณ์ วงศ์อนุ  62. ดร. ประกิต สุขใย 

 63. ผศ.ดร. ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์  64. ดร. ประวิทย ์คงจันทร์ 

 65. ผศ.ดร. ปรีชา การินทร์   66. ผศ.ดร. ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ 

 67. รศ.ดร. ป่ิน จันจุฬา   68. ผศ.ดร. โปรดปราน ทาเขียว อันเจลิ 

 69. ดร. พงศธร กุนัน   70. ดร. พงศ์ธร คงมั่น 
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 71. ดร. พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง  72. ดร. พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ 

 73. ศ.ดร. พชิญ ์ศุภผล   74. รศ.ดร. พชิญดา เกตุเมฆ 

 75. ดร. พชิาด เขจรศาสตร์  76. รศ.ดร. พทิยา แจ่มสวา่ง 

 77. ดร. พทัิกษพ์ล พรเอนก  78. ผศ.ดร. พมิพช์นก จตุรพรีิย์ 

 79. รศ. พมิพร ลีลาพรพสิิฐ  80. ผศ.ดร. ไพรัตน์ ศรแผลง 

 81. ดร. มณเฑียร รัตนศิริวงศว์ุฒิ  82. ดร. มธุรส ชัยหาญ 

 83. ดร. มักตาร์ แวหะย ี   84. ผศ.ดร. มาลัย ทวโีชติภัทร์ 

 85. ผศ.ดร. มาลินี ศรีอริยนันท์   86. ศ.ดร. มูฮัมมัด เนกิ เอสเทียกี้ 

 87. ผศ.ดร. ยศฐา ศรีเทพ   88. ดร. ยศศริิ อาริยะกุล 

 89. ผศ.ดร. ยิ่งมณ ีตระกูลพัว   90. ผศ.ดร. ระพีพันธ์ แดงตันกี 

 91. ดร. รัตนจิรา รัตนประเสริฐ  92. ดร. รัตนา จรยิาบูรณ์ 

 93. ดร. วนัชพร อรุณมณี   94. รศ.ดร. วนดิา จีนศาสตร์ 

 95. ดร. วรรณพร คลังเพชร  96. ผศ.ดร. วรรณพร ทะพงิค์แก 

 97. ดร. วรรณวรางค์ รัตนานิคม  98. ผศ.ดร. วรรณวมิล ปาสาณพันธ์ 

 99. ผศ.ดร. วศิน เจริญตัณธนกุล  100. ดร. วศินา ทาเขยีว 

 101. ผศ.ดร. วสันต ์ด้วงค าจันทร์  102. ผศ.ดร. วัชระ เพยีรสุภาพ 

 103. ดร. วัชระ แลนอ้ย   104. รศ.ดร. วันดี ทาตระกูล 

 105. ผศ.ดร. วันวิสาข ์ตรีบุพชาติสกุล  106. รศ.ดร. วาณี ชนเห็นชอบ 

 107. ดร. วาสนา พิทักษพ์ล   108. รศ.ดร. วนิ เชยชมศรี 

 109. ผศ.ดร. วบูิลย ์ปิยวัฒนเมธา  110. ดร. วพิรพรรณ์ เนื่องเม็ก 

 111. รศ.ดร. วรัิตน์ วาณิชยศ์รีรัตนา  112. รศ.ดร. วไิล รังสาดทอง 

 113. ดร. วไิลลักษณ์ ศริิวงศรั์งสรร  114. ดร. วษิณุ มณีรัตน์ 

 115. ดร. วสิาขะ อนันธวัช   116. ดร. วรีพันธ์ุ เจียมมปีรีชา 

 117. ดร. วรีาภรณ์ ผิวสอาด   118. ดร. แวววรี บุญเทียม 

 119. ดร. ศรัณย ์พรหมสาย   120. ดร. ศรารัตน ์มหาศรานนท์ 

 121. ผศ.ดร. ศศิธร คงเรือง   122. รศ.ดร. ศักดา ดาดวง 

 123. รศ.ดร. ศริิธร ศิริอมรพรรณ  124. ผศ.ดร. สกุณณี บวรสมบัติ 

 125. ผศ.ดร. สมพงศ ์โอทอง   126. ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด 

 127. ผศ.ดร. สมัคร แก้วสุกแสง   128. ผศ.ดร. สยาม ยิ้มศริิ 

 129. ผศ.ดร. สร้อยพัทธา สร้อยสุวรรณ  130. ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี 

 131. ดร. สินีนาฏ พลโยราช   132. ผศ.ดร. สิริลักษณ์ เจียรากร 

 133. รศ.ดร. สุกัญญา มหาธรีานนท์  134. ผศ.ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ 

 135. ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ  136. รศ.ดร. สุชีลา เตชะวงคเ์สถียร 

 137. ผศ.ดร. สุทธิพันธ์ุ แก้วสมพงษ์  138. ผศ.ดร. สุทัศน์ สุระวัง 

 139. ผศ.ดร. สุธาสิน ีเนรมติตกพงศ ์  140. ดร. สุนสิา สุชาต ิ

 141. ดร. สุพรรณิกา อินต๊ะนนท์  142. ผศ.ดร. สุภัค ตันติศิรินทร์ 

 143. ผศ.ดร. สุภัค มหัทธนพรรค  144. ผศ.ดร. สุภัทร์ ไชยกุล 
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 145. ผศ.ดร. สุภัทรา ลิลิตชาญ   146. ผศ.ดร. สุรเทพ เขียวหอม 

 147. ผศ.ดร. สุวัฒนา พฤกษะศรี  148. ดร. สุวมิล กาญจนสุธา 

 149. ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แยม้หมื่นอาจ  150. ดร. เสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง 

 151. ผศ.ดร. แสนสด พานิช   152. ผศ.ดร. โสภาค สอนไว 

 153. ผศ.ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ  154. ดร. หยาดฝน ทนงการกจิ 

 155. ดร. อติกันต์ ทองทาบ   156. ผศ.ดร. อนรรฆ ขันธะชวนะ 

 157. รศ.ดร. อนุชติา มุ่งงาม   158. ผศ.ดร. อนุสรณ์ เชดิทอง 

 159. ผศ.ดร. อนุสรณ์ ลังกาพินธ์  160. รศ.ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์ 

 161. ดร. อภิรดา สุคนธ์พันธ์ุ  162. ผศ.ดร. อมร ไชยสัตย์ 

 163. ผศ.ดร. อานนท์ ชัยพานชิ   164. ผศ.ดร. อารักษ ์ธรีอ าพน 

 165. ผศ.ดร. อาลักษณ์ ทิพยรัตน์  166. ผศ.ดร. อศิรทัต พึ่งอน้ 

 167. ดร. อุเทน สุปัตติ   168. รศ.ดร. อุบลรัตน์ หวังัรกษด์ีสกุล 

 169. รศ. เอกชัย วมิลมาลา 
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