ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ประจาปีบัญชี พ.ศ. 2562 สาหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2562
------------------------ ---------

บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้ที่เหมาะสมได้รับทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิช าการระดับ นานาชาติ ประจาปีบ ัญ ชี พ.ศ. 2562 สาหรับ นิส ิตที่เข้าศึก ษาภาคต้น ปีการศึกษา 2562
จานวน 87 คน จากจานวนผู้สมัครทั้งสิ้น 90 คน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
ผู้ได้รับทุนหลัก
ปริญญาเอก
1. ผศ.ดร. อัศเลข รัตนวรรณี
2. ศ.ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
3. รศ.ดร. สุตเขตต์ นาคะเสถียร
4. ผศ.ดร. ชัยยะ เหลืองวิริยะ
5. ผศ.ดร. วีรพัฒน์ พลอัน
6. ผศ.ดร. อดิศักดิ์ บุญชื่น
7. รศ.ดร. วสกร บัลลังก์โพธิ์
8. รศ.ดร. วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล
9. ผศ.ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์
ปริญญาโท
1. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่

ผู้ได้รับทุนร่วม/รหัสประจาตัว

สาขาวิชา

วงเงิน (บาท)

น.ส. กัญญาณัติ วงษา
6217100070
นายสุนทร พิมพ์นนท์
6217100053
นายภานุพงษ์ คงจิว
6227100081
น.ส. วิกานดา ชาญช่าง
6217400286
น.ส. ธณัสพรรณ ติฐิโต
6217400189
นายกฤชชุพงศ์ ดาบสมุทร
6217400260
นายพัชระพล วิวัฒนวานิชกุล
6217400090
น.ส. กฤติยา เชียงกุล
6217400081
น.ส. จุไรรัตน์ รุ่งเรืองสภากุล
6218000087

กีฏวิทยา

300,000

กีฏวิทยา

300,000

วิทยาศาสตร์เกษตร
หลักสูตรนานาชาติ
ฟิสิกส์

300,000

ฟิสิกส์

300,000

ฟิสิกส์

300,000

สัตววิทยา

300,000

สัตววิทยา

300,000

เทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรนานาชาติ

300,000

น.ส. มัลลิกา สุวดิษฐ์
6216000055

พันธุวิศวกรรม
และชีวสารสนเทศ

200,000

300,000

-2ผู้ได้รับทุนหลัก
ปริญญาโท
2. ผศ.ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา
3. ศ.สพ.ญ.ดร. พรทิพภา เล็กเจริญสุข
4. ผศ.ดร. วนิดา อ่วมเจริญ
5. ผศ.ดร. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
6. ผศ.ดร. วิทยา จินดาหลวง
7. ผศ.ดร. พงศ์ธร คงมั่น
8. ผศ.ดร. บุบผา คงสมัย
9. ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง
10. ผศ.ดร. ศุภชัย อาคา
11. ผศ.ดร. เกียรติสุดา เหลืองวิลัย
12. ผศ.ดร. ประกิจ สมท่า
13. ดร. ศราวรรณ แก้วมงคล
14. ผศ.ดร. วุฒินันท์ รักษาจิตร์
15. สพ.ญ.ดร. เมทิตา สัสดี
16. ผศ.สพ.ญ.ดร. ณัฐกานต์ มีขนอน
17. ดร. พัฒนพล ขยันสารวจ

ผู้ได้รับทุนร่วม/รหัสประจาตัว
นายศรัณย์ เศวตมาลานนท์
6216000021
น.ส. ขวัญชนก ชัยสุทธิ์
6216000039
นายคริษฐ์ ปัจฉิมนันท์
6214100419
นายกนกพล บุญฤทธิ์
6214100435
น.ส. พินิดา กุลมาลา
6214100052
น.ส. ศุภรดา สภาพันธ์
6214100109
น.ส. ณัฐธิดา อินปิก
6224100161
น.ส. เบญจรัตน์ เอี่ยมละออ
6224100764
น.ส. ภิญญา ศุรักษ์สกุล
6224100012
น.ส. อริสร์ชยา ศรนรินทร์
6224100721
นายพิษณุพงศ์ แวงวรรณ
6224100691
นายพีรวิชญ์ สัมพะวงศ์
6215400050
นายอุเทน พรมอริยะ
6215400106
น.ส. วรนันท์ กลิ่นทิพย์
6215400092
น.ส. ดวงดาว ขันบุตรศรี
6215400084
น.ส. ชญานิษฐ์ สุนทระ
6214200189

สาขาวิชา

วงเงิน (บาท)

พันธุวิศวกรรม
และชีวสารสนเทศ
พันธุวิศวกรรม
และชีวสารสนเทศ
กีฏวิทยา

200,000

ปฐพีวิทยา

200,000

ปฐพีวิทยา

200,000

สัตวศาสตร์

200,000

การปรับปรุงพันธุ์พืช

200,000

200,000
200,000

วิจัยและพัฒนาการเกษตร 200,000
วิจัยและพัฒนาการเกษตร 200,000
หลักสูตรนานาชาติ
วิทยาการพืชสวน
200,000
วิทยาการพืชสวน

200,000

เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์

200,000

เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์

200,000

เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์

200,000

เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์

200,000

เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

200,000

-3ผู้ได้รับทุนหลัก
ปริญญาโท
18. รศ.ดร. อนงค์ จีรภัทร์
19. ดร. พิชิต ลาไย
20. รศ.ดร. ดอกรัก มารอด
21. ดร. จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์
22. ผศ.ดร. เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล
23. ดร. ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์
24. ผศ.ดร. ชุรภา ธีรภัทรสกุล
25. ดร. เมษยะมาศ คงเสมา
26. ผศ.ดร. เฉลิมพล สุวรรณภักดี
27. ดร. ณรงค์ วงศ์กันทรากร
28. ผศ.ดร. ณัฎฐา เสนีวาส
29. ผศ.ดร. เอกพันธ์ ไกรจักร์
30. ผศ.ดร. อัญชลี ศิริขจรกิจ
31. ผศ.ดร. ชัชวาล วงศ์ชูสุข
32. ดร. มณีเนตร เวชกามา
33. รศ.ดร. สุธี บุญช่วย

ผู้ได้รับทุนร่วม/รหัสประจาตัว
น.ส. นิตติยา หนูเหมือน
6214200227
น.ส. มาตาญาวี นวมทอง
6214300043
นายชัชพิมุข ยะธา
6214300094
น.ส. ดารินี สาราญรื่น
6214300167
น.ส. ปิยวรรณ คุณริยา
6214400714
น.ส. พัสวี ตุ้มทอง
6214400749
น.ส. ณัฐธิดา อสุระพงษ์
6214400706
น.ส. วิชุกร วัฒยากร
6214400064
นายอนุวัตร สาระพันธ์
6214400145
น.ส. ปาจรีย์ สาธุพันธ์
6214401052
น.ส. รัตนภรณ์ ส่งเสริม
6214400129
นายนพรัตน์ อนันตประยูร
6214400099
น.ส. นิตยา สุวรรณชื่น
6214400668
นายสราวุธ คนดี
6214400781
นายกานต์ เงินแพทย์
6214400757
นายจักรพงศ์ เจริญภักดี
6214400188

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การประมง

วงเงิน (บาท)
200,000

การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 200,000
วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ 200,000
วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ 200,000
จุลชีววิทยา

200,000

จุลชีววิทยา

200,000

จุลชีววิทยา

200,000

ชีววิทยา

200,000

พฤกษศาสตร์

200,000

พฤกษศาสตร์

200,000

พฤกษศาสตร์

200,000

พฤกษศาสตร์

200,000

พันธุศาสตร์

200,000

ฟิสิกส์

200,000

ฟิสิกส์

200,000

ฟิสิกส์

200,000

-4ผู้ได้รับทุนหลัก
ปริญญาโท
34. ผศ.ดร. นพฤทธิ์ จินันทุยา
35. ผศ.ดร. วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
36. ดร. คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม
37. ดร. มานิตย์ จิตรภักดี
38. ผศ.ดร. ศศิมนัส อุณจักร์
39. รศ.ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
40. ผศ.ดร. พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร
41. ดร. ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์
42. ผศ.ดร. ไพบูลย์ เงินมีศรี
43. ดร. รมิดา รัตนคาม
44. ดร. วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร
45. ผศ.ดร. ภาสกร ปนานนท์
46. ดร. เดชา เดชตรัยรัตน์
47. ผศ.ดร. สิริพร ศศิมณฑลกุล

48. ผศ.ดร. จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี

ผู้ได้รับทุนร่วม/รหัสประจาตัว
นายสุรศักดิ์ แก้วโพธิ์
6214400307
นายจตุรพร เกิดแก้ว
6214400544
น.ส. ธนพร รอดเที่ยง
6214400617
นายธานินทร์ ลิ่มพันธ์
6214401087
น.ส. วริศรา แววสว่าง
6214400650
น.ส. ณัชญา ราศี
6214400994
นายภูจิณณ์ โฮโนริโอ
6214400421
น.ส. อัณณ์ภิศา ลามอ
6214400366
น.ส. ปณิธาน ใคร่ครวญ
6214400838
น.ส. อุมาภรณ์ สิทธิทัต
6214400935
นายพูนสวัสดิ์ แพโชติรัตนะกุล
6214400331
น.ส. เสาวภาคย์ บุภู่
6214400510
น.ส. ปัฐวิกา สินทรัพย์
6214400463
นายสุพจน์ ตั้งเวนิชเจริญสุข
6225700200
น.ส. บัรกาต เด็นเบ็น
6225700161

สาขาวิชา

วงเงิน (บาท)

มาตรวิทยา

200,000

มาตรวิทยา

200,000

รังสีประยุกต์และไอโซโทป 200,000
รังสีประยุกต์และไอโซโทป 200,000
ชีวเคมี

200,000

ชีวเคมี

200,000

เคมี

200,000

เคมี

200,000

เคมี

200,000

เคมี

200,000

เคมี

200,000

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพื้นพิภพ
วิทยาการวัสดุนาโน

200,000

แอทเลติกเทรนนิง
และวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหว
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกาลังกาย

200,000

200,000

200,000

-5ผู้ได้รับทุนหลัก
ปริญญาโท
49. ผศ.ดร. นิรอมลี มะกาเจ
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

ผู้ได้รับทุนร่วม/รหัสประจาตัว

น.ส. จันทิรา ตาตะเกษม
6225700013
รศ.ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
น.ส. บัณฑิตา ชมภูทอง
6214501120
ผศ.ดร. อนุสรณ์ สืบสาย
นายศรันธ์ ชั้นกลาง
6214501154
รศ.ดร. ชวลิต กิตติชัยการ
นายนวัชกร อภิคัมภีร์
6214501481
ดร. อนุเผ่า อบแพทย์
น.ส. อังคณา พุ่มพวง
6214501758
รศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์
น.ส. ฐิติมา วงษ์ภูมิ
6214500115
ผศ.ดร. ชินภัทร ทิพโยภาส
นายเอกรัตน์ สถิตย์วัฒนาสันติ์
6214501651
รศ.ดร. ปฏิภาณ จุ้ยเจิม
นายวิศรุต ผาติเวทย์
6214500026
ดร. วงศ์ผกา วงศ์รัตน์
น.ส. ชินานันท์ ขัตติยเวช
6224500223
รศ.ดร. มนต์ทิพย์ ช่าชอง
น.ส. สุธิชา ชิณบุตร
6224500321
ผศ.ดร. ณัฐพล จันทร์พาณิชย์
นายเมลวิน สแตนลีย์ วีระสกุล
6234500064
รศ.ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง
นายวัฒนภัทร คาวรรณาบูลย์
6234500048
ผศ.ดร. สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์ นายสุรศักดิ์ ทรัพย์มีพร้อม
6225600051
ผศ.ดร. อรวรรณ ชุณหชาติ
น.ส. โศภิษฐา โสภณพุทธพร
6225600078
ผศ.ดร. อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์
น.ส. สุณิษา คาเบิก
6225600043
ผศ.ดร. กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์
น.ส. ทัดดาว ศรีสาอางค์
6225600086

สาขาวิชา

วงเงิน (บาท)

วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกาลังกาย
วิศวกรรมเคมี

200,000

วิศวกรรมเคมี

200,000

วิศวกรรมเครื่องกล

200,000

วิศวกรรมโยธา

200,000

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

200,000

วิศวกรรมการบิน
และอวกาศ
วิศวกรรมวัสดุ

200,000

วิศวกรรมการอาหาร

200,000

วิศวกรรมการอาหาร

200,000

วิศวกรรมเครื่องกล
และการออกแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล
และการออกแบบ
จุลชีววิทยา (กพส.)

200,000

จุลชีววิทยา (กพส.)

200,000

จุลชีววิทยา (กพส.)

200,000

เคมี (กพส.)

200,000

200,000

200,000

200,000
200,000

-6ผู้ได้รับทุนหลัก
ปริญญาโท
65. รศ.ดร. วีรชัย พุทธวงศ์
66. รศ.ดร. พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ
67. ผศ.ดร. อรชส นภสินธุวงศ์
68. ผศ.สพ.ญ.ดร. พันพิชา สัตถาสาธุชนะ
69. ผศ.สพ.ญ.ดร. ทัศนีย์ เจริญทรง
70. ผศ.ดร. อนุศักดิ์ เกิดสิน
71. ผศ.ดร. รพีพรรณ ยงยอด
72. ดร. พีชานิกา ชอบจิตต์
73. ผศ.ดร. ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
74. รศ.ดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต
75. ดร. สายพิณ ทานัชฌาสัย
76. รศ.ดร. รังรอง ยกส้าน
77. ดร. ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์
78. ผศ.ดร. จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์

ผู้ได้รับทุนร่วม/รหัสประจาตัว
น.ส. กชกร โดนสันเทียะ
6225650024
นายณัฐสิทธิ์ นรสิทธิ์
6214600179
น.ส. ณัฐจารีย์ เพ็ชรร่วง
6214700319
น.ส. ซาราห์ นิแอ
6224900035
น.ส. กมลพร ปัญจะ
6224900027
น.ส. ณิชารีย์ บาเพ็ญศิลป์
6246400167
น.ส. พัชราภรณ์ ภูสมยา
6246400060
น.ส. สุมลฑา ไชยแสง
6246400086
น.ส. กรกนก จุฑาวุฒิกุล
6216300016
น.ส. ดวงกมล จุลปัญญา
6215000043
น.ส. ปาลิตา พรชัยวรรณาชาติ
6215000558
นายวันชนะ วรรณวิทยาภา
6215000132
น.ส. วรัญญา ธารเลิศ
6215000124
น.ส. กัตติกา ศรีหมอก
6215000213

สาขาวิชา

วงเงิน (บาท)

นิติวิทยาศาสตร์

200,000

วิทยาศาสตร์ศึกษา

200,000

เศรษฐศาสตร์เกษตร
200,000
และทรัพยากร
คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 200,000
คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 200,000
สาธารณสุขศาสตร์

200,000

สาธารณสุขศาสตร์

200,000

สาธารณสุขศาสตร์

200,000

เทคโนโลยีและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์การอาหาร

200,000

เทคโนโลยีการบรรจุ

200,000

เทคโนโลยีการบรรจุ

200,000

200,000
200,000

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
200,000
และการจัดการสินค้าสิ่งทอ

-7ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับทุนมารายงานตัวที่ฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวัน จัน ทร์ที่ 6 กัน ยายน พ.ศ. 2562 หากพ้น กาหนดระยะเวลาดัง กล่า ว โดยมิได้แ จ้ง เหตุผ ลประการใด
บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การขอรับทุนนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

