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บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคดัเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก จากกองทุนพัฒนาบุคลากร 

 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล สังกัด สาขาวิชาที่ศึกษา 
สถาบันฝ่าย

ผลิต 
ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 

ทุน
สนับสนุน
ตามเกณฑ์ 

(บาท) 

         จํานวนเงินที่จะได้รับในแต่ละปี (บาท)       
*แบ่งจ่ายเป็นงวดรายปี 

2555 2556 2557 2558 

1 อาจารย ์ ประไพพรรณ  กิ้วเกษม 

ม.แม่โจ้-แพร่ 

เฉลิมพระ

เกียรต ิ

ภาษาไทย ม.นเรศวร ไทย 1-มิ.ย.-53 200,000 100,000 100,000     

2 อาจารย ์ ประสาทพร  กออวยชัย ม.แม่โจ้-ชุมพร 
พืชศาสตร์ เน้น

ทางด้านการผลิตพืช 

ม.สงขลา

นครินทร ์
ไทย 1-พ.ย.-53 200,000 100,000 100,000     

3 อาจารย ์ พัชรินทร์  สุภาพันธ์ 
คณะ

เศรษฐศาสตร ์

เกษตรศาสตร์เชิง

ระบบ เน้นทางด้าน

เศรษฐศาสตรเ์กษตร 

ม.เชียงใหม่ ไทย 1-มิ.ย.-54 300,000 100,000 100,000 100,000   

4 อาจารย ์ ศศิกานต์  คูว่ัฒนา 

ม.แม่โจ้-แพร่ 

เฉลิมพระ

เกียรต ิ

สถิติประยุกต ์

ม.เทคโนโลยี

พระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 

ไทย 1-มิ.ย.-54 300,000 100,000 100,000 100,000   

5 อาจารย ์ พิชิตร์  วรรณคํา 

ม.แม่โจ้-แพร่ 

เฉลิมพระ

เกียรต ิ

สัตวศาสตร ์ ม.แม่โจ้ ไทย 1-มิ.ย.-54 300,000 100,000 100,000 100,000   
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล สังกัด สาขาวิชาที่ศึกษา 
สถาบันฝ่าย

ผลิต 
ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 

ทุน
สนับสนุน
ตามเกณฑ์ 

(บาท) 

         จํานวนเงินที่จะได้รับในแต่ละปี (บาท)       
*แบ่งจ่ายเป็นงวดรายปี 

2555 2556 2557 2558 

6 อาจารย ์ จิราภรณ์  กิติกุล 
คณะ

วิทยาศาสตร ์
เคมีประยุกต ์

มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ 
ไทย 8-มิ.ย.-54 300,000 100,000 100,000 100,000   

7 อาจารย ์ นนท์  น้าประทานสุข 
วิทยาลัย

บริหารศาสตร ์

International 

Doctoral Program in 

Asian-Pacific 

Studies 

College of 

Social Science 

in National 

Chengchi 

University 

ไต้หวัน 15-ส.ค.-54 450,000 150,000 150,000 150,000   

8 อาจารย ์ วิทยา  ดวงธิมา 

คณะ

สถาปัตยกรรม

ศาสตร์และ

การออกแบบ

สิ่งแวดล้อม 

Environmental 

Science and 

Engineering (Urban 

System Design) เน้น

ทางด้าน

กระบวนการวิจัยขัน้

สูงทางดา้นการ

ออกแบบการวางผังที่

สัมพันธ์กับ

สิ่งแวดล้อม และ

ประหยัดพลังงาน 

Saga 

University 
ญี่ปุน่ 26-ก.ย.-54 750,000 250,000 250,000 250,000   
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล สังกัด สาขาวิชาที่ศึกษา 
สถาบันฝ่าย

ผลิต 
ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 

ทุน
สนับสนุน
ตามเกณฑ์ 

(บาท) 

         จํานวนเงินที่จะได้รับในแต่ละปี (บาท)       
*แบ่งจ่ายเป็นงวดรายปี 

2555 2556 2557 2558 

9 อาจารย ์ ขจรเกียรติ์  ศรีนวลสม 

คณะ

เทคโนโลยีการ

ประมงและ

ทรัพยากรทาง

น้ํา 

การประมง ม.ขอนแก่น ไทย 1-มิ.ย.-55 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

10 อาจารย ์
สุจิตรา แก้วสีนวล  

จิตต์สุทธิผล 

คณะ

สารสนเทศ

และการ

สื่อสาร 

Screen and Media 

Studies 

Faculty of Arts 

and Social 

Sciences, The 

University of 

Waikato 

นิวซีแลนด ์ 21-ส.ค.-55 1,000,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

11 อาจารย ์ ชุมพล  แก้วสม ม.แม่โจ้-ชุมพร รัฐศาสตร ์
Utara 

University 
มาเลเซีย 15-ก.ค.-53 300,000 100,000 100,000 100,000   

12 อาจารย ์ ธณัฐชา  ปรีชาอมรกุล 
คณะศิลป

ศาสตร ์

หลักสูตรและการ

สอน 
ม.เชียงใหม่ ไทย 1-มิ.ย.-54 300,000 100,000 100,000 100,000   

13 อาจารย ์ ศรัณย ์ จันทรท์ะเล 
คณะศิลป

ศาสตร ์

หลักสูตรและการ

สอน 
ม.เชียงใหม่ ไทย 1-มิ.ย.-54 300,000 100,000 100,000 100,000   

14 อาจารย ์ เชิดชัย  มีเอียด 
คณะ

วิทยาศาสตร ์
วิธีวิทยาการวิจยั 

ม.สงขลา

นครินทร ์
ไทย 1-มิ.ย.-55 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
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ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล สังกัด สาขาวิชาที่ศึกษา 
สถาบันฝ่าย

ผลิต 
ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 

ทุน
สนับสนุน
ตามเกณฑ์ 
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         จํานวนเงินที่จะได้รับในแต่ละปี (บาท)       
*แบ่งจ่ายเป็นงวดรายปี 

2555 2556 2557 2558 

15 อาจารย ์ รภัสสรณ ์ คงธนจานุอนันต ์
คณะ

เศรษฐศาสตร ์

เศรษฐศาสตร์

ประยุกต ์
ม.แม่โจ้ ไทย 1-มิ.ย.-55 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

16 อาจารย ์ อัมรินทร์  คีรีแก้ว 
คณะ

บริหารธรุกิจ 
การจัดการ ม.เชียงใหม่ ไทย 1-มิ.ย.-55 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

17 อาจารย ์ วิยะดา  ชัยเวช 
คณะ

บริหารธรุกิจ 
บริหารธรุกิจ ม.นเรศวร ไทย 1-มิ.ย.-55 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

18 อาจารย ์ พัชร ี หล้าแหล่ง ม.แม่โจ้-ชุมพร การจัดการ ม.ศิลปากร ไทย 1-มิ.ย.-55 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
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