รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
เรื่อง กลยุทธ์การขอรับทุนวิจัยจากภายนอก
จัดทาโดย
สถาบันวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยากร
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตง
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
มหาวิทยาลัยรังสิต

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบรรยาย
เรื่อง “กลยุทธ์การขอรับทุนวิจัยจากภายนอก”
ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00–12.00 น.
ณ ห้อง 1-605 อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 Mr.Fengkun Wang

สังกัด
International Chinese College

2

คุณสุดารัตน์ ไพรบึง

International Chinese College

3

ดร. กฤตพร ราจวนเกียรติ

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

4

ดร. อรอุมา สร้อยจิต

คณะเทคนิคการแพทย์

5

ดร. ลักษณา เจริญใจ

คณะเภสัชศาสตร์

6

อาจารย์หทัยชนก เชียงทอง

คณะดิจิทัลอาร์ต

7

ผศ.ทพญ.ดร.ลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานนท์

คณะทันตแพทยศาสตร์

8

ดร.สุรพล ศรีวิทยา

คณะนิติศาสตร์

9

ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

คณะบัญชี

10 ดร.ไพบูลย์ จงผิตะ

คณะบัญชี

11 ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ

คณะบัญชี

12 อาจารย์อวยชัย เขียวขา

คณะบัญชี

13 ผศ.วันฤดี สุขสงวน

คณะบัญชี

14 อาจารย์จักราวุธ พานิชโยทัย

คณะรังสีเทคนิค

15 อาจารย์ณัฐพงศ์ ด่านธนวัฒน์

คณะรังสีเทคนิค

16 ผศ.ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ

คณะวิทยาศาสตร์

17 ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วศินปิยมงคล

คณะวิทยาศาสตร์

18 ดร.อินทิรา แถมพยัคฆ์

คณะวิทยาศาสตร์

19 ผศ.ดร. อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

20 ผศ.ดร.กนกพร ฉายะบุระกุล

คณะวิทยาศาสตร์

21 อาจารย์รุจิภาส บวรทวีปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์

22 ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์

23 ผศ.ชัชชัย คุ้มทวีพร

คณะศิลปศาสตร์

24 ผศ.ดร. วิศรุต เลาะวิถี

คณะศิลปศาสตร์

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
25 ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์

สังกัด
คณะศิลปศาสตร์

26 อาจารย์วรพล มหาแก้ว

คณะศิลปศาสตร์

27 อาจารย์ศนิวาร วุฒฑกุล

คณะศิลปศาสตร์

28 อาจารย์ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์

คณะศิลปศาสตร์

29 ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร

คณะศึกษาศาสตร์ (English Program)

30 ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด

คณะศึกษาศาสตร์ (English Program)

31 ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร

คณะศึกษาศาสตร์ (English Program)

32 อาจารย์สิทธิศักดิ์ กันทะหล้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

33 ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

34 ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

35 อาจารย์กนกอร สมบัติ

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

36 ดร.ณัฐนันท์ นุ่มหอม

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

37 อาจารย์แขไข ชนสารโสภิณ

วิทยาลัยดนตรี

38 อาจารย์เจ จันทร์ศุภฤกษ์

วิทยาลัยนานาชาติ

39 รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

40 รศ.ดร.ดวงอาทิตย์ ศรีมูล

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

41 อาจารย์สกุล หิรัญเดช

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

42 ดร. พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

43 อาจารย์นภาพรรณ พงษ์พวงเพชร

ศูนย์เครื่องมือวิจัย

44 ดร.ณัฏฐ์ธีรตา วิทิตวิญญูชน

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ

45 อาจารย์ปรีติ ปิยภัทร์

สถาบันภาษาอังกฤษ

46 รศ. สุชาดา นิมมานนิตย์

สถาบันภาษาอังกฤษ

47 อาจารย์วีระ วันดี

สถาบันภาษาอังกฤษ

48 อาจารย์ณิชาภัทร ฉายศรี

สานักงานกิจการนักศึกษา

49 คุณนงนุช เดชจบ

สานักงานสวัสดิการสุขภาพ

50 คุณศนิ พงษ์สุระนันท์

สานักงานสวัสดิการสุขภาพ

51 รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต

สถาบันวิจัย

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
52 คุณวุฒิศักดิ์ อยู่จานงค์

สังกัด
สถาบันวิจัย

53 คุณชญานิษฐ์ อัจฉริยะโพธา

สถาบันวิจัย

54 คุณนิภาพร พบสระบัว

สถาบันวิจัย

55 คุณหัทยาชาหอม

สถาบันวิจัย

56 คุณอลิสา ยวงนุ่น

สถาบันวิจัย

57 คุณกนกรัตน์ ครูกิมโสม

สถาบันวิจัย

