
 
 

     
 

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เรื่อง รายช่ือผู้ผ่านและไม่ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๓ 

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

  ตามที่ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ก าหนดจัด
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยสงฆ์
นครน่านฯเฉลิมพระเกียรติ ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือขยายผลการอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพ โดยได้เปิดรับสมัครบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย และมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในโครงการนั้น 
 

บัดนี้ การฝึกอบรมได้สิ้นสุดลงแล้ว และคณะท างานโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม”่ (ลูกไก่) 
รุ่นที่ ๑๓ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๓  จ านวน ๖๐ รูป/คน ดังนี้.- 
 

ที ่ ชื่อ สกุล หน่วยงาน/องค์กร/กระทวง 

๑ พระธีรวีร์ ภูวนิธิธีรธรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ พระมหากิตติ เบญญาบวรกิตติ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ พระมหาสุทธิดล ภูนอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔ พระวุทธ ทองมั่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕ พระมหาณรงค์ศักดิ์ สุทนต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖ พระครูศรีธรรมวราภรณ์ น าประเสริฐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗ พระมหาพิจิตร หงษ์สิบสอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๘ พระสมุห์นพดล สุทนต์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๙ พระมหาจักรกฤษ โกติรัมย ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๐ พระมหาเทวประภาส มากคล้าย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๑ พระมหาปิยะ ปิยวฑฺฒโน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๒ พระครูพิสณฑ์กิจจาทร,   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๓ พระมหาศุภฤกษ์ สีวันค า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๔ พระสมุห์โชคดี ราโชกาญจน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๕ พระภาณุวัฒน์ จันทาพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
 

๑๖ พระปลัดอาทิตย์ ศรีพารัตน์ คณะสงฆ์ไทย 
๑๗ พระสุรชัย หงษ์ตระกูล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๘ พระพรหมพิริยะ มาลัยรักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑๙ พระมหาเมธี ไวยุวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๐ พระมหาสุพร ปวงกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๑ พระมหาเกรียงไกร ใจสว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๒ พระครูใบฎีกาวิชาญ ทรงราษี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๓ นายวัชรากรณ์ อนุพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๔ นายเดโช แขน้ าแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

๒๕ นายเอกลักษณ์ คงทิพย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๖ นายพรภิรมย์ ยอดบุญ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๗ นางสาวปาณิสรา เทพรักษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๘ นายนิสสรณ์ บ าเพ็ญ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
๒๙ นายธนารัตน์ รัตนด ารงอักษร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
๓๐ นางสาวณฐยา ราชสมบัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓๑ นางสาวสุกัญญา บัวศรี วิทยาลัยเชียงราย 
๓๒ นางสาวมณฑกานต์ แป้นกลม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓๓ นางสาวศิโรรัตน์ ประศรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๓๔ นางสาวนัสวรรณ ใจมั่น วิทยาลัยชุมชนน่าน 
๓๕ นางสาวภัทรกุล ศิลปรัตน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓๖ นางสาวอมรรัตน์ เตชะนอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓๗ ว่าที่ร.ต.สนธยา สิทธิเกรียงไกร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓๘ นายประวิทย์ ชัยสุข มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓๙ นางจันทนา กองกันภัย ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
๔๐ นายดนัย ทองบุญมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔๑ นางราชาวดี สุขภิรมย์ วิทยาลัยชุมชนน่าน 
๔๒ นายดิเรก ด้วงลอย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔๓ นางสาวกชพร สอดส่อง สภาทนายความ 
๔๔ นายอาทิตย์ แวงโส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔๕ นายถาวร ภูษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔๖ พันต ารวจโทถนอม จินาวา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๔๗ นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔๘ ด.ต.ภัทรพันธุ์ นิธิวรัตน์สกุล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๔๙ นายปัญญา โพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



 
 

๕๐ นางสาวสว่างจิต ขันตี นักวิจัยอิสระ 
๕๑ นายพรชัย เกาะรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕๒ นางสาวชัญญรัชต์ นิธิธีรพัชร ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๕๓ นายวิรัตน์ ทองภู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕๔ นายสุทธิพงษ์ อุพลเถียร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕๕ นางสาวพิมพ์กมล เฉลิมสมบูรณ์โชติ ส านักปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๕๖ นายสราวุฒย์ วิจิตรปัญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕๗ นายธีรพันธ์ จันทร์เป็ง วิทยาลัยเชียงราย  
๕๘ นางสาวกิตติกา ดีค า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕๙ นางสาวอรพินท์ อินวงค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๖๐ นายศุภกริช เขื่อนเพชร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๐   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

 

(พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการด าเนินการจัดอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๑๓ 
 


