ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผูไ้ ด้รับทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
------------------------ ---------

บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้ที่เหมาะสมได้รับทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สําหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา
2560 จํานวน 23 คน จากจํานวนผู้สมัครทั้งสิ้น 28 คน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผู้ได้รับทุน
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ปริญญาเอก
น.ส. วันนิศา รักษามาตย์
ผศ.ดร. อิงอร กิมกง
6017400487
ปริญญาโท
น.ส. ชนิตา ขันธนิยม
ผศ.ดร. วราภรณ์ จันทรจํานงค์
6014101225
นายมานพ แซ่อึ้ง
ศ.ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
6014101268
นายพรพิพัฒน์ ลิมปนสิทธิ ดร. ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์
6014101039
นายประสิทธิ์ โพธิ์ทอง
ดร. ติยากร ฉัตรนภารัตน์
6014100962
น.ส. นันทิการ์ ทองทิพย์
ดร. ธนพล ไชยแสน
6014101161
นายเอกอดิศร คําพอง
ผศ.ดร. ธีรวิทย์ เป่ยคําภา
6014101136
น.ส. ภามิน ทิมเจริญสมบัติ รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล
6024100647
นายร้อยโท นกน้อย
ผศ.ดร. สุนิศา สงวนทรัพย์
6024100671
น.ส. ธนธรณ์ ฉันทวรกิจ
ผศ.ดร. กรรณิการ์ ดวงมาลย์
6014401253
น.ส. ครองขวัญ ยศกุณา
ผศ.ดร. ศิริกาญจนา ทองมี
6014401181
น.ส. ปัญญารัตน์ เหลือ
ดร. ชมดาว สินธุวณิชย์
6014401164

สาขาวิชา

วงเงิน (บาท)

จุลชีววิทยา

300,000

กีฏวิทยา

200,000

กีฏวิทยา

200,000

พืชสวน

200,000

โรคพืช

200,000

พืชไร่

200,000

สัตวศาสตร์

200,000

กีฏวิทยา (กพส.)

200,000

กีฏวิทยา (กพส.)

200,000

จุลชีววิทยา

200,000

ฟิสิกส์

200,000

ชีวเคมี

200,000

-212.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ผู้ได้รับทุน
นายดนุชเดช เก้ารัตน์
6014401113
น.ส. รัชฎา วงษ์กันยา
6014401229
น.ส. จิรวรรณ บุตรคํา
6024400080
นายพรรณปพร เกษสาคร
6024400101
น.ส. อภิญญา พัฒนะ
6024400110
นายคณิศร ณะมณี
6015250178
น.ส. ศิริพร ต้นทอง
6014900128
น.ส. รุ่งระวี สุนทรนวภัทร
6014900136
น.ส. รวิภา ประเสริฐผล
6016300594
นายธีรธัช ปิยพัฒนมงคล
6015000783
น.ส. ศศิธร ศิรทิ ัพ
6015000813

อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ดร. ธานิน นานอก
เคมี

สาขาวิชา

วงเงิน (บาท)
200,000

ดร. เดชา เดชตรัยรัตน์

วิทยาการวัสดุนาโน

200,000

ผศ.ดร. อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์

จุลชีววิทยา (กพส.)

200,000

ผศ.ดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรม จุลชีววิทยา (กพส.)

200,000

ดร. จินตนาถ วงศ์ชวลิต

จุลชีววิทยา (กพส.)

200,000

ผศ.ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ

นวัตกรรมอาคาร

200,000

ดร. เกษริน ขํายิ่งเกิด

ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์

200,000

รศ.น.สพ.ดร. อํานาจ พัวพลเทพ เภสัชและพิษวิทยาทางการ
สัตวแพทย์
ผศ.ดร. รัฐชา ชัยชนะ
เทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
ดร. สุดาทิพย์ แซ่ตั้น
วิทยาศาสตร์การอาหาร

200,000

ผศ.ดร. สิริชัย ส่งเสริมพงษ์

200,000

วิศวกรรมอาหาร

200,000
200,000

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับทุนมารายงานตัวที่ฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยมิได้แจ้งเหตุผลประการใด บัณฑิต
วิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การขอรับทุนนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

