
 

 
 
 
 

ประกาศสำนักงานการวิจัยแหงชาติ 
เรื่อง  รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารวมฝกอบรมโครงการ “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก)  

มหาวิทยาลัยทักษิณ รุนท่ี ๒ 
************************* 

 
ตามที่ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธรับสมัคร 

ผูมีคุณสมบัติเขารวมฝกอบรมโครงการ “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) มหาวิทยาลัยทักษิณ รุนท่ี ๒ นั้น 

บัดนี ้ การรับสมัครเสร็จสิ ้นแลว จึงประกาศรายชื ่อผู ม ีส ิทธิ ์เขารวมฝกอบรมโครงการ  
“สรางนักวิจัยรุ นใหม” (ลูกไก) มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ นที ่ ๒ ระหวางวันที ่ ๒๐-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา จำนวน ๗๔ คน รายชื่อปรากฏดังเอกสารแนบ 

 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 

(นายสมปรารถนา สุขทว)ี 
รองผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ 

ปฏิบัติราชการแทน ผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ



 

 

 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการ “สรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก)  
มหาวิทยาลัยทักษิณ รุนที ่๒ (รูปแบบ Online) 

สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับ คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ระหวางวันที่ ๒๐-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวดัสงขลา  

*********************************** 

รหัส
กลุม 

ช่ือกลุม ช่ือ-นามสกุล หนวยงาน 

A   
  
  
  
  
  
  
  

การแพทยและสุขภาพ 
  
  
  
  
  
  
  

๑. นางสาววันเพ็ญ ทองสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ  

๒. นายคมกริช จนัทรชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

๓. นางสาวพัชนี แกวฉาย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

๔. นายสุรสิงห สมบัติ สุรนาถวัชวงศ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๕. นางสาวไซนะ กาซอ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

๖. นางสาววิลาสิน ีบุตรศร ี สถาบันบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

๗. นางสาวธิดารัตน ชชูื่น สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๑๒  
จังหวัดสงขลา  

๘. นายคอยรีย บินอิสฮัค หางหุนสวนจำกัดเมดิกาเซ็นทรัล 
    

B การแพทยและสุขภาพ ๑. นางสาวศรสวรรค คงภักดี มหาวิทยาลัยทักษิณ  

    ๒. นางสาวสุพัตรา พรหมอินทร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

    ๓. นายอริสมัน กริยา โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก 

    ๔. นางสาวสุวรรณดี เจตนวราพงศ สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๑๒  
จังหวัดสงขลา  

    ๕. นางสาวธันยาดา วัฒนธรรม สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

    ๖. นายศุทธิณัฏฐ สุนทรกลัมพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

    ๗. นางสาวญานิศา เทพชวย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

    ๘. นายกระวี วัฒนคุณากร สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

    ๙. นางซีหตะ  อาแวตาโละ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจาะไอรอง 
        

 

  



 

 

รหัส
กลุม 

ช่ือกลุม ช่ือ-นามสกุล หนวยงาน 

C  เกษตรและอาหาร ๑. นายสุไลมาน เจะและ สมาคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต (POSBO) 
    ๒. นางสาวสุคนธทิพย เวียนมานะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
    ๓. นางสาวเบญจวรรณ นิลวงค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
    ๔. นางสาวปยะนุช มุสิกพงศ กรมวิชาการเกษตร 
    ๕. นายกิตติพล บุญทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
    ๖. นางสาวนีรนุช นาคอวมคา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี 
    ๗. นางสาวนลินี สุรดินทรกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
    ๘. นายธีรยุทธ มีปอง กลุมวิสาหกิจชุมชนบานนอยริมคลองฟารมสเตย 
    ๙. นางสาวธัญญานีย สินทว ี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
    ๑๐. นางสาวนงพงา แสงเจริญ มหาวิทยาลัยแมโจ 
        

D พัฒนาสังคมสูงวัย ๑. นางสาวภมรรัตน ชุมภูประวิโร วิทยาลัยสงฆปตตานี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

    ๒. นางสาวปานวลัย รัตณบตุรศร ี วิทยาลัยสงฆปตตานี  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

    ๓. นางสาวสิริพรรณ เส็นเลาะ สมาคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต (POSBO) 
    ๔. ร.ต.อ.หญิง สภุาวดี ล่ำสัน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
    ๕. นายธานี จงยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    ๖. นางสาวธัญญาภรณ เรืองสุวรรณ สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี ๑๒  

จังหวัดสงขลา 
    ๗. นางสาวพีรญา เพชรชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธาน ี
        

E ทรัพยากรธรรมชาติ ๑. นางสาวสุมัยรีย มรรคาเขต สมาคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต (POSBO) 
  และส่ิงแวดลอม ๒. นางสาวชนัฏฐา จันทรขาว สมาคมเพ่ือสันติภาพชายแดนใต (POSBO) 
    ๓. นายแอซัน ยูโซะ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
    ๔. น.ส.ญาณิน พัดโสภา มหาวิทยาลัยบูรพา 
    ๕. นางสาวเจตินาร สายนุย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

ตรัง กระบี่ 
    ๖. นายศรายุทธ พงคทองเมือง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

ตรัง กระบี่ 
    ๗. นางสาวกนกอร แซอ่ึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วิทยาเขตสุราษฎรธาน ี
    ๘. นางสาวกีรติ บินซัน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
 

  



 

รหัส
กลุม 

ช่ือกลุม ช่ือ-นามสกุล หนวยงาน 

F การวิจัยข้ันแนวหนาท่ี ๑. นายชัยกฤต  เงารังษี มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  สรางองคความรูใหม ๒. นายพูลเกียรติ มงคลสวัสด มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  ดานวิทยาศาสตร  ๓.นางสาวณัฐกา นาเลื่อน มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
  สังคมศาสตร  ๔. นายสมพล แกวแทน มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
  มนุษยศาสตร  ๕. นายบุรฮาน สาและ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
  ศิลปกรรมศาสตร และ ๖. นายกันตินันท สกุลไพศาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
  เทคโนโลยีข้ันแนวหนา ๗. นางอารีซะ เบญจมามาศ สาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลก 
    ๘. นางสาวรัชนีกร จันทหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
    ๙. นางสาวพิชชาภรณ ยามะเพวัน มหาวิทยาลัยมหิดล 
    ๑๐. นางสาวปวีณา พุทธโกษา ธุรกิจสวนตัว 
    

G การวิจัยข้ันแนวหนาท่ี 
สรางองคความรูใหม 
ดานวิทยาศาสตร  
สังคมศาสตร  
มนุษยศาสตร  
ศิลปกรรมศาสตร และ 
เทคโนโลยีข้ันแนวหนา 
  
  

๑. นางจาริยา สุทธินนท มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  ๒. นายชัชชัย ยุระพันธุ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  ๓. นางสาวศิริภา จันทรเก้ือ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
  ๔. นายพงษสกร รัตนภัทรกุล มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
  ๕. นางสาวซูรีตา ดาโอะ สถาบันบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
  ๖. นางสาวศิริรัตน ศรอินทร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
  ๗. นางสาวสะคราญ สิชฌรังษี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  ๘. นายปยวัฒน สุนันทา ธุรกิจสวนตัว 
  ๙. นายณัฏฐกิตติ์ สุรธีราวัฒน การรถไฟแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 
 ๑๐. นายอิทธิกร ทองแกมแกว  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
    

H ยกระดับการผลิตและ 
พัฒนาบุคลากรดานการ 
วิจัยและพัฒนา 
  
  
  
  
  
  
  

๑. นายฟาอิส แวเยะ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต ๑ 

  ๒. นางสาวแวปาตีเมาะ หามะ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต ๑ 

  ๓. นายมูฮัมหมัดอัรซาด ลือแบซา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต ๓ 

  ๔. นางรอดียะ สาแล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต ๒ 

  ๕. นายเอกนันท ทองจันทร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
  ๖. นางสาววราวรรณ ตระกูลสรณคมน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
  ๗. นายนราธิป แนวคำดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
  ๘. นางสาววัชราภรณ  มณีนุช สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  ๙. นางสาวนภัสวรรณ อุปติ สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  ๑๐. นางสาวจติกา คุมเรือน มหาวิททยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ปราจีนบุรี 
    ๑๑. นางสาวนีตา  ดือราแม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลก 
    ๑๒. นายฮัมด ี แวดือเระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลก 
 


