
 
 
 
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๖/ว0๖๔๕                                       คณะครุศาสตร์ 
                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อ.เมือง จ. นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ 
 

  ๒๕  กรกฎาคม  2561 
 
เรื่อง    ขออนุมัตบิุคลากรเข้าฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ 14 

เรียน/เจริญพร       
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   ๑. โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 14 จ านวน ๑ ชุด 
  ๒. ส าเนาประกาศคณะครุศาสตร์ จ านวน ๑ ชุด 
 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้
ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๔ ในระหว่างวันที่  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ –  
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  
จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือขยายผล
การฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพ โดยใช้วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the trainers)  
“แม่ไก่” ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่มีความเชี่ยวชาญใน  หมวดวิชาต่าง ๆ เป็นวิทยากรใน
การฝึกอบรม นั้น 
  เพ่ือให้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๔ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติ
บุคลากรในสังกัดของท่านที่ผ่านการพิจารณา (รายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑) เข้าฝึกอบรมระหว่างวันที่  
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ โดยส าหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐ สามารถเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโดยไม่ถือ
เป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   
                                           ขอแสดงความนับถือ/ขอเจริญพร 
 
 
                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร  ทรพัย์รวงทอง) 

                          คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 
 

คณะครุศาสตร ์
โทร  ๐๙๒-๕๒๕๒๓๔๘ 
โทรสาร  ๐๕๖-๘๘๒๕๒๒-๒๓ 



รายช่ือผู้ผ่านการคดัเลือกเข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวจิัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุนที ่๑๔  

ระหว่างวนัที ่๓๐ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

ล าดับที ่ ชื่อ  -  สกุล หน่วยงาน 
1 นางสาวนฤมล ทองมาก มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
2 

นางสาวเปรมฤด ี จิตรเกื้อกูล 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ วิทยาลัยเฉลิมพระเกียติ จังหวัด
สกลนคร 

3 นายสุทธิพงษ์ วรรณไพบูลย ์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
4 นางสาวเกสร ี พงษ์สังข์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
5 นายไชยยา เรืองด ี มหาวิทยาลยัมหามงกุฏราชวิทยาลัย 
6 นางสาวพิสชานันท์ สนธิธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร ์
7 นางสาวหทัยทิพย ์ พนาวงศ์ สถาบันการจดัการปญัญาภิวัฒน ์
8 นางสาวสุภาภรณ ์ ค าเรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค ์
9 นางสาวศศิพิชญ์นาถธ ์ ดีสิงห ์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค ์

10 นางสาวกาญจน์ชนก เอมแสง มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 
11 นายวีระวัฒน ์ พรรุ่งเรืองโชค สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ์   
12 นางสาวภัทรา  เลิศศราวุธ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ์   
13 นายธาน ี ศิริโสม มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีษะเกษ คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
14 นางสาวรุ่งรัตนา  เจริญจิตต ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
15 นางสาวนันทวรรณ บุญช่วย มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
16 นายวงศกร ราชปันติ๊บ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเวียง   
17 นายสุรพงษ ์ สิทธิชัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน 
18 นายสมเด็จ จุลราช ศาลจังหวัดหนองคาย ศาลยตุิธรรม 
19 พ.ต.ท.กิตติพัฒน์   โชติศักดิ์วาทิน สถานบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด าเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย 
20 นางสาวสุวิมล  พันธ์โต มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์
21 นางสาวสุภาภรณ ์ แก้วพวง สถาบันรัชตภ์าคย ์
22 พระครสูังฆรักษ์เดชา เหมนิธ ิ ส านักงานพระพุทธศาสนา 
23 พระสุวิจักขณ์ (โชติวโร) กุลยศชยังกูร ส านักงานพระพุทธศาสนา 
24 พระทนงศักดิ ์ ดื่นขุนทด ส านักงานพระพุทธศาสนา 
25 นางสาวรัตนา เจริญวัฒนาเสถียร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
26 นายปุริม หนุนนัด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
27 นางสาวจุฑามาศ สุขเป็ง วิทยาลัยนอร์ทเทริ์น 
28 นายเอกลักษณ ์ คันศร โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
29 นางณัฐฐิญา อัครวิวัฒน์ด ารง โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
30 นางสาวศศิมา วรหาญ โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

 

 


