ทุนในประเทศ
ที่ ปทไ
ี่ ดรบ
ั ทุนระดับ
ทุน
ปริญญา
เอก
1 2548

2

3

4

2548

เอก

นักเรียนทุน สวก. ที่อยูร ะหวางการศึกษา
ชือ
่ -สกุล/ตําแหนง/หนวยงานตนสังกัด
นายนฤนาท ชัยรังษี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

NARUENAT CHAIRUNGSEE
กรมวิชาการเกษตร

/หลักสูตรเกษตรเขตรอน
(นานาชาติ)
/ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร

นายวินย
ั สมประสงค
WINAI SOMPRASONG
กรมวิชาการเกษตร

2548

2553

โท-เอก

โท

น.ส.นพพร กองพันธ
NOPPORN KONGPUN
กรมหมอนไหม
น.ส.วิภาวี ฐิตน
ิ น
ั ทพันธุ
WIPAWEE THITINANTAPAN
- บุคคลทั่วไป

5

6

2554

โท

- ทุนสาขาเศรษฐศาสตรเกษตร
(วิทยาการประกันภัยพืชผล)
ตามความตองการกรมสงเสริมสหกรณ)
น.ส.ศิรท
ิ รัพย จบเจนภัย
SIRISUB CHOBCHAINPHAI
กรมสงเสริมการเกษตร

2554

โท

- ทุนสาขาโลจิสติกสดานการเกษตร
ตามความตองการกรมสงเสริม
การเกษตร
นายกิตติพงษ ศรีมว
 ง
KITTIPONG SRIMUANG
- บุคคลทั่วไป

7

2554

โท

มหาวิทยาลัย/สาขา

- ทุนสาขาอารักขาพืช
ตามความตองการกรมการขาว
นายปยะสกุล บรรลือวงศ
PIYASAKUL BANLUEWONG
สํานักงานการปฏิรูปทีด
่ ินเพื่อ
เกษตรกรรม
- ทุนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
ความตองการสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน

/สาขา Tropical Agriculture
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
/ภาควิชาพฤกษศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
/สาขาพฤกษศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
/คณะเกษตรศาสตร
/สาขาพืชสวน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
/คณะเศรษฐศาสตร
/สาขาเศรษฐศาสตรเกษตรและ
ทรัพยากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
/สาขาการจัดการโลจิสติกส

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
/ภาควิชาโรคพืช
/สาขาอารักขาพืช
มหาวิทยาลัยขอนแกน
/คณะวิทยาศาสตร
/สาขาการรับรูจากระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

2
ที่ ปทไ
ี่ ดรบ
ั ทุนระดับ
ทุน
ปริญญา

8

9

10

11

2554

2554

2554

2554

โท
เอก

เอก

โท-เอก

เอก

ชือ
่ -สกุล/ตําแหนง/หนวยงานตนสังกัด
เพื่อเกษตรกรรม

น.ส.จุฬาลักษณ ดีแกว
CHULALUK DEEKAEW
สํานักงานการปฏิรูปทีด
่ ินเพื่อ
เกษตรกรรม
- ทุนสาขากฎหมายระหวางประเทศ
ตามความตองการสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นายสุรกิจ นาคแกว

เอก

/คณะนิติศาสตร
/สาขากฎหมายระหวางประเทศ

SURAKIT NAKKAEW
กรมประมง
- ทุนสาขาความหลากหลายทางชีวภาพ
และอนุกรมวิธานประมง ตามความ
ตองการกรมประมง
น.ส.จรรยา สุวฒ
ั นพิเศษ

/สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

JANYA SUWATTHANAPISETH
สํานักงานการปฏิรูปทีด
่ ินเพื่อ
เกษตรกรรม

โท : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
/คณะนิติศาสตร
/สาขากฎหมายระหวางประเทศ

- ทุนสาขากฎหมายระหวางประเทศ
ตามความตองการสํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
น.ส.ธารารัตน มณีนว
 ม
THARARAT MANEENUAM

2554

โท : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
/คณะวิทยาศาสตร
/ภาควิชาชีววิทยา

- บุคคลทั่วไป

12

มหาวิทยาลัย/สาขา

- ทุนสาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ตามความตองการกรมการขาว
น.ส.กนกอร วุฒว
ิ งศ
KANOK-ON WUTTIWONG
กรมการขาว
- ทุนสาขากีฏวิทยา (แมลงศัตรูในโรง
เก็บ)
ตามความตองการกรมการขาว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
/คณะเกษตร
/สาขาพืชไร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
/คณะทรัพยากรธรรมชาติ
/สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตร
เขตรอน

3
ที่ ปทไ
ี่ ดรบ
ั ทุนระดับ
ทุน
ปริญญา
โท
13 2554

ชือ
่ -สกุล/ตําแหนง/หนวยงานตนสังกัด
นายดนัย พรอํานวยลาภ
DANAI PORNAMNUAYLAP
กรมพัฒนาที่ดิน
- ทุนสาขาความเสี่ยงจากสภาพ
ภูมิอากาศในทางการเกษตร
ตามความตองการกรมพัฒนาที่ดิน

มหาวิทยาลัย/สาขา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
/สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
(Environmental Technology
and Management)

4
ทุนตางประเทศ
ที่

ปทไ
ี่ ดรบ
ั ทุน

1

2548

2

3

2549

2551

ทุนระดับ
ปริญญา
เอก

ชือ
่ -สกุล/ตําแหนง/หนวยงานตนสังกัด
น.ส.กุลวดี วิวฒ
ั นสวัสดินนท
KULWADEE

เอก

WIWATSAWATDINON
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ
นายกรีสล
ั ย พรรคทองสุข
KREESON PACKTHONGSUK
- บุคคลทั่วไป
- ตําแหนงรองรับ กรมปศุสัตว

ตรี-โทเอก

น.ส.มณฑกาญจน บุญเพิม
่ ผล
MONTHAKAN BOONPERMPOL
- บุคคลทั่วไป
- ทุนสาขา เทคโนโลยีดา นอาหาร (การ
เพิ่มมูลคาขาวและผลิตภัณฑจากขาว)
ตามความตองการกรมการขาว

มหาวิทยาลัย/สาขา
Clemson University, U.S.A.
/สาขา Agricultural Policy

Kansas State University,
U.S.A.
/สาขา Animal Sciences and
Industry

ตรี : University of CaliforniaDavis , U.S.A.
/สาขา Food Science
โท : Cornell University, U.S.A.
/สาขา Food Science and
Technology

4

5

2551

2552

ตรี-โทเอก

เอก

นายอิทธิพงศ อัศรานุรก
ั ษ
ITHIPONG ASSARANURAK
- บุคคลทั่วไป
- ทุนสาขาการปรับปรุงพันธุขาว
ตามความตองการกรมการขาว
น.ส.จุฑามาส ฟกทองพรรณ
JUTHAMAS FAKTHONGPHAN
กรมวิชาการเกษตร
- ทุนสาขาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ (Seed
Technology)
ตามความตองการกรมวิชาการเกษตร

ป.ตรี University of Illinois at
Urbana-Champaign, U.S.A.
/สาขา Crop Sciences
ป.โท Cornell University, U.S.A.
/สาขา Plant Breeding
University of NebraskaLincoln, U.S.A.
/สาขา Plant Breeding and
Genetics

5
ที่

ปทไ
ี่ ดรบ
ั ทุน

6

2554

7

8

2554

2553

ทุนระดับ
ปริญญา
ตรี-โทเอก

ตรี-โทเอก

โท-เอก

ชือ
่ -สกุล/ตําแหนง/หนวยงานตนสังกัด
นายพงษพช
ิ ญ ลิมปษเฐียร

มหาวิทยาลัย/สาขา
ตรี : Pennsylvania State

PONGPICHAYA LIMPISATHIAN
University, U.S.A.
- บุคคลทั่วไป
/สาขา Geographic Information
- ทุนสาขาภูมิสารสนเทศและการจําลอง
Science
(Geo-informatics & modeling)
ตามความตองการกรมการขาว
นายนิษฐ เสริฐสุวรรณกุล
ตรี : North Carolina State
NYD SERTSUWANNAKUL
- บุคคลทั่วไป
- ทุนสาขาสรีรวิทยาพืช
ตามความตองการกรมวิชาการเกษตร

University , U.S.A.

น.ส.สุรย
ี ว
 รรณ บังวรรณ

The Ohio State University,

SUREEWAN BANGWAN
- บุคคลทั่วไป
- ทุนสาขาวิทยาการประกันภัย
ตามความตองการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

/สาขา Plant Biology

U.S.A.
/Department of Agricultural,
Environmental and
Developmental Economics
/สาขา Agricultural
Environmental and

9

10

11

2554

2552

2552

โท-เอก

น.ส.รัชนี ภัทรวาโย
RATCHANEE PATTARAVAYO
กรมวิชาการเกษตร
- ทุนสาขา การปรับปรุงพันธุ (พืชไร)
ตามความตองการกรมวิชาการเกษตร

เอก

น.ส.สุพัตรา นราวัฒนะ
SUPATTHRA NARAWATTHANA
- บุคคลทั่วไป
- ทุนสาขา การผลิตน้ํามันรําขาว
ชีวเคมี/เคมีวิเคราะห
ตามความตองการกรมการขาว

โท-เอก

นายไพฑูรย บุปผาดา
PHAITUN BUPPHADA
- บุคคลทั่วไป
- ทุนสาขา เทคโนโลยีชีวภาพ

Development Economic
โท : Louisiana State
University, U.S.A.
/สาขา Agronomy

The University of Sheffield, UK
/สาขา Animal and Plant
Sciences (เนนชีวเคมี)

University of Liverpool, UK
/สาขา Biological
Sciences(Biotechnology)

6
ที่

ปทไ
ี่ ดรบ
ั ทุน

ทุนระดับ
ปริญญา

ชือ
่ -สกุล/ตําแหนง/หนวยงานตนสังกัด

มหาวิทยาลัย/สาขา

(Fermentation)
ตามความตองการกรมวิชาการเกษตร

12

13

14

15

16

17

2553

2553

2553

2553

2548

2548

ตรี-โทเอก

โท-เอก

นายณัฐ ผลออ
NAT Phon-or
- บุคคลทั่วไป
- ทุนสาขา Plant Breeding
ตามความตองการกรมการขาว
นายปติชาติ ไชยเสนา
PITICHART CHAISENA
กรมประมง
- ทุนสาขา โลจิสติกสเกษตร

โท-เอก

น.ส.วราภรณ แซลี้

โท-เอก

WARAPORN SAELEE
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- ทุนสาขา แบบจําลองสําหรับพยากรณ
ตามความตองการสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
น.ส.ณัฐกานต สาลีตด
ิ
NATTAKAN SALEETID
กรมประมง
- ทุนสาขาการจัดการโรคและสุขภาพ
ปลา
ตามความตองการกรมประมง

โท-เอก

นางกมลสิริ ภูมภ
ิ มร
GAMONSIRI BHUMIBHAMON
กรมปศุสัตว

โท-เอก

นายนฤพล พรอมขุนทด
NARUEPOL PROMKUNTOD
กรมปศุสัตว

ตรี : University of Sheffield, UK
/สาขา Plant Sciences

University of Reading, UK
/สาขา Agricultural Economics

โท : University of Kent, UK
/สาขา Agricultural Economics

โท : University of Stirling,
Scotland, UK
/สาขา Sustainable Aquaculture

Utrecht University,
Netherlands
/สาขา Veterinary Epidemiology
and Economics
Utrecht University,
Netherlands
/Faculty of Veterinary Medicine
/ สาขา Veterinary and
Molecular Pathology

7
ที่

ปทไ
ี่ ดรบ
ั ทุน

18

2548

ทุนระดับ
ปริญญา
โท-เอก

ชือ
่ -สกุล/ตําแหนง/หนวยงานตนสังกัด
น.ส.รวมพร มูลจันทร
RUAMPORN MOONJUN
กรมพัฒนาที่ดิน

มหาวิทยาลัย/สาขา
University of Twente,
Netherlands
/International Institute for Geoinformation Sciences and
Earth Observation (ITC)
โท : สาขา Applied Earth
Science (Geo-harzard
specialist)
เอก : สาขา Applied Earth
Science (Earth system

19

2554

โท

นายสุรเชษฐ ชามนตรี
SURACHET CHAMONTRI
- บุคคลทั่วไป
- ทุนสาขาเทคโนโลยีการปองกันกําจัด
ศัตรูพืช
ตามความตองการกรมการขาว

20

2554

โท-เอก

นายอนุพล ชารีศรี

analysis)
Wageningen University,
Netherlands
/สาขา Plant Pathology and
Entomology

โท : Wageningen University,

ANUPOL CHAREESRI
Netherlands
- บุคคลทั่วไป
/Environmental Science /สาขา
- ทุนสาขาความหลากหลายทางชีวภาพ
Biological Soil Quality
และจุลินทรียดิน
ตามความตองการกรมพัฒนาที่ดิน
21

2553

เอก

น.ส.จรีรต
ั น กุศลวิรย
ิ ะวงศ
CHARIRAT

22

2554

โท-เอก

KUSONWIRIYAWONG
กรมวิชาการเกษตร
- ทุนสาขาพิษวิทยา
ตามความตองการกรมวิชาการเกษตร
น.ส.ศิรพ
ิ ร ตงศิริ
SIRIPORN TONGSIRI
กรมปศุสัตว
- ทุนสาขาการปรับปรุงพันธุสัตว ตาม
ความตองการ

University of Bern,
Switzerland
/Geographisches Institut
Faculty of Science
University of New England,
Australia
/School of Environmental &
Rural Science

8
ที่

23

ปทไ
ี่ ดรบ
ั ทุน

2554

ทุนระดับ
ปริญญา

เอก

ชือ
่ -สกุล/ตําแหนง/หนวยงานตนสังกัด
กรมปศุสัตว

น.ส.ประภา ธารเนตร
PRAPA TARANET
กรมพัฒนาที่ดิน
- ทุนสาขาการจัดการดิน น้ํา และ
การเกษตรอยางยั่งยืน ตามความ
ตองการกรมพัฒนาที่ดิน

24

2554

เอก

น.ส.สุกญ
ั ญา นิตย
ิ นต
SUKANYA NITIYON
- บุคคลทั่วไป
- ทุนสาขา การใชประโยชนจาก
จุลินทรีย (การหมักและการยอย) ตาม
ความตองการกรมวิชาการเกษตร

25

2554

เอก

มหาวิทยาลัย/สาขา

นายวัชรพงศ ชุม
 ชืน
่

University of Queensland,
Australia
/Faculty of Science, School of
Agriculture and Food Sciences
/สาขา Agricultural Science
Yamaguchi University,
Japan
/Graduate school of Medicine
/Applied Biological Science
/Microbial Molecular Biology
Kagoshima University, Japan

WATCHARAPONG CHUMCHUEN /สาขา Fisheries Science on
กรมประมง
Resources and Environments
- ทุนสาขาเทคโนโลยีการประมงทะเล
น้ําลึก
ตามความตองการกรมประมง

