
ข้อมูลนิสิตในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ ระดบับัณฑิตศกึษา 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบโครงร่าง ประกาศ

ด าเนิน

งานวิจัย 

คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ 

วันที่สอบ

โครงร่าง 

วันที่สอบ

วิทยานิพนธ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

57012645 นายธารินทร์ ศรีวิโรจน์ ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ 

ดร.สุภาพร  ภัสสร 

ดร.รวิสรา  รื่นไวย์ 

 

ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ 

ดร.สุภาพร  ภัสสร 

ดร.รวิสรา  รื่นไวย์ 

ดร.จิราภรณ์  นิคมทัศน์ 

ดร.สุมนา เหลืองฐติิกาญจนา 

 

20 มิ.ย 59 ดร.จิราภรณ์  นิคมทัศน์ 

ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ 

ดร.สุภาพร  ภัสสร 

ดร.รวิสรา  รื่นไวย์ 

ดร.วนิดา  แซ่จึง 

22 เม.ย 59 16 ก.ค 61 

57012623 นายกวินทรา  แข่งขัน ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ 

ผศ.ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค 

ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ 

ผศ.ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค 

ดร.วุฒิพงษ์  อินทรธรรม 

ดร.รวิสรา  รื่นไวย์ 

รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล 

 

9 ธ.ค 59 - 11 พ.ย 59 - 

57012689 นางสาวอารยา  นาคมังสังข์ ดร.ศิริลักษณ์  สันพา 

ผศ.ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค 

ดร.ศิริลักษณ์  สันพา 

ผศ.ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค 

ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ 

ดร.เนติ  เงินแพทย์ 

ดร.สุชัญญา  ทองเครือ 

 

29 มิ.ย 59 ผศ.ดร.วสุ  ปฐมอารีย์ 

ดร.ศิริลักษณ์  สันพา 

ผศ.ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค 

ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ 

ดร.เนติ  เงินแพทย์ 

 

19 พ.ค 59 9 ก.พ 61 



รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบโครงร่าง ประกาศ

ด าเนิน

งานวิจัย 

คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ 

วันที่สอบ

โครงร่าง 

วันที่สอบ

วิทยานิพนธ์ 

57012881 นายทศวรรต อะโนราช  

(2/2557) 

ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ 

ผศ.ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค 

 

 

 

ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ 

ผศ.ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค 

ดร.วุฒิพงษ์  อินทรธรรม 

รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล 

ดร.รวิสรา  รื่นไวย์ 

 

9 ธ.ค 59 - 11 พ.ย 59 - 

57012892 นายอาณัติ ขัตติสะ (2/2557) ผศ.ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค 

ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ 

 

 

 

ผศ.ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค 

ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ 

ดร.สุภาพร  ภัสสร 

ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ 

ดร.รวิสรา  รื่นไวย์ 

 

23 มี.ค 60 - 20 ธ.ค 59 - 

58012725 นางสาวจารุพิชญา โฮมลคร ดร.สุภาพร  ภัสสร 

ดร.คุณากร  ขัติศรี 

 

 

 

 

ดร.สุภาพร  ภัสสร 

ดร.คุณากร  ขัติศรี 

ดร.วนิดา  แซ่จึง 

ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ 

ดร.รวิสรา  รื่นไวย์ 

 

 

 

 

 

 

1 มิ.ย 60 - 24 พ.ค 60 - 



รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบโครงร่าง ประกาศ

ด าเนิน

งานวิจัย 

คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ 

วันที่สอบ

โครงร่าง 

วันที่สอบ

วิทยานิพนธ์ 

59012175 นางสาวกมลนิชา เณรบ ารุง ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ 

ดร.สุภาพร  ภัสสร 

ดร.ลภัสลดา  มุ่งหมาย   

 

 

 

ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ 

ดร.สุภาพร  ภัสสร 

ดร.ลภัสลดา  มุ่งหมาย 

ดร.วนิดา  แซ่จึง 
ดร.สุมนา เหลืองฐติิกาญจนา 

 

2 ต.ค 61 - 25 ส.ค 61  

59012186 นางสาวเกศมณี ศรีหะ - 

 

- - - - - 

59012197 นางสาวคชาภรณ์ ทองดอน

ยอด 

ดร.สุมนา เหลืองฐติิกาญจนา 

ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ 

ดร.สุภาพร  ภัสสร 

 

 

 

ดร.สุมนา เหลืองฐติิกาญจนา 

ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ 

ดร.สุภาพร  ภัสสร 

ดร.วนิดา  แซ่จึง 

ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย 

 

26 ก.ย 61 - 28 มี.ค 61 - 

59012210 นางสาวดวงสมร บุญวัน ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ 

ดร.สุภาพร  ภัสสร 

ดร.ลภัสลดา  มุ่งหมาย   

 

 

 

 

ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ 

ดร.สุภาพร  ภัสสร 

ดร.ลภัสลดา  มุ่งหมาย 

ดร.วนิดา  แซ่จึง 
ดร.สุมนา เหลืองฐติิกาญจนา 

 

 

 

 

2 ต.ค 61 - 25 ส.ค 61  



รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบโครงร่าง ประกาศ

ด าเนิน

งานวิจัย 

คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ 

วันที่สอบ

โครงร่าง 

วันที่สอบ

วิทยานิพนธ์ 

59012221 นางสาวธัญญรัตน์ ธนิกกุล ดร.รวิสรา  รื่นไวย์ 

ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ 

 

 

ดร.รวิสรา  รื่นไวย์ 

ดร.พนิตนาฎ  อู่พุฒินันท์ 

ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล 

ดร.สุภาพร  ภัสสร 

ดร.วนิดา  แซ่จึง 

- - 25 ส.ค 61 - 

59012232 นางสาวไอยวริญ ใจค า ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ 

รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล 

ดร.สุภาพร  ภัสสร 

 

 

 

ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ 

รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล 

ดร.สุภาพร  ภัสสร 

ดร.รวิสรา  รื่นไวย์ 

ดร.วนิดา  แซ่จึง 

- - 26 ส.ค 61  

59012388 นางสาวอรุณลักษณ์  จัก

รมณี 

ดร.วนิดา  แซ่จึง 

ดร.สุภาพร  ภัสสร 
ดร.สุมนา เหลืองฐติิกาญจนา 

 

- - - - - 

60012043 นางสาวกมลลักษณ์ วิชาเร็ว  

 

 

 

     

60012054 นางสาวลลิตา ลามะพรม  

 

 

 

     



รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบโครงร่าง ประกาศ

ด าเนิน

งานวิจัย 

คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ 

วันที่สอบ

โครงร่าง 

วันที่สอบ

วิทยานิพนธ์ 

61310067 นางสาวกัลยวรรธน์ อินถา  

 

 

 

     

61310078 นางสาวจริภิญญา เลี่ยมไค

รต่วน 

 

 

 

 

     

61310089 นางสาวศศิมาภรณ์ ดอยลอม  

 

 

 

     

61310090 นางสาวอรวรรณ ยะมนต์  

 

 

 

     

61310270 นายแสงวิไล ลอแพงสี 

(2/2561) 

 

 

 

 

 

 

 

     



รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบโครงร่าง ประกาศ

ด าเนิน

งานวิจัย 

คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ 

วันที่สอบ

โครงร่าง 

วันที่สอบ

วิทยานิพนธ์ 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

58012703 นายชัยณรงค ์วงค์สรรศรี ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย 

ดร.ธนาพร  บุญมี 

 

 

ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย 

ดร.ธนาพร  บุญมี 

ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา 

ดร.สุมนา เหลืองฐติิกาญจนา 

25 เม.ย 60  ผศ.ดร.มนตรี  ปัญญาทอง 

ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย 

ดร.ธนาพร  บุญมี 

ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ 

ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล 

 

5 เม.ย 60 15 ม.ค 62 

58012905 นายธรรมนูญ ธานี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา 

รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล 

ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ 

 

 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา 

รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล 

ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ 

ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย 

ดร.สุภาพร  ภัสสร 

11 ก.ย 60 ผศ.ดร.ทศพล  มูลมณี 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา 

รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล 

ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ 

ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล 

 

26 เม.ย 60 14 ม.ค 62 

58012916 นายวีรพันธุ์ ปัญญา ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา 

รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล 

ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ 

 

 

 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา 

รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล 

ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ 

ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย 

ดร.สุภาพร  ภัสสร 

11 ก.ย 60 ผศ.ดร.มนตรี  ปัญญาทอง 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา 

รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล 

ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ 

ดร.ธนาพร  บุญมี 

 

 

 

 

 

21 เม.ย 60 25 ม.ค 62 



รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบโครงร่าง ประกาศ

ด าเนิน

งานวิจัย 

คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ 

วันที่สอบ

โครงร่าง 

วันที่สอบ

วิทยานิพนธ์ 

58012927 นายสุพัฒน์ เขื่อนวัง ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา 

รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล 

ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ 

 

 

 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา 

รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล 

ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ 

ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย 

ดร.สุภาพร  ภัสสร 

11 ก.ย 60 - 26 เม.ย 60 - 

59012287 นางสาวกมลทิพย์ สอนศิริ รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา 

ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ 

 

 

รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา 

ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ 

ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล 

ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ 

 

26 ก.ย 61 - 5 ก.ค 61 - 

59012298 นางสาวจติรานนท์ เสือเพ็ง รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา 

ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ 

 

 

รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา 

ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ 

ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล 

ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ 

 

 

 

 

 

 

26 ก.ย 61 - 5 ก.ค 61 - 



รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบโครงร่าง ประกาศ

ด าเนิน

งานวิจัย 

คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ 

วันที่สอบ

โครงร่าง 

วันที่สอบ

วิทยานิพนธ์ 

60012076 นางสาวปิยนาถ นันตาลิต ดร.ธนาพร  บุญมี 

ดร.นิราภรณ์  ชัยวัง 

ดร.ธนิกานต์  สันต์สวัสดิ์ 

 

 

ดร.ธนาพร  บุญมี 

ดร.นิราภรณ์  ชัยวัง 

ดร.ธนิกานต์  สันต์สวัสดิ์ 

ผศ.ดร.พยุงศักดิ์  อินต๊ะวิชา 

ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย 

 

- - 8 ก.พ 62 - 

60012087 นายสาธิต อนุปิม ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย 

ดร.ธนาพร  บุญมี 

ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล 

 

 

 

 

ผศ.ดร.วัชระ  แลน้อย 

ดร.ธนาพร  บุญมี 

ดร.พันธภรณ์  สุภัคกาญจน์กุล 

ดร.พนิตนาฏ  อู่พุฒินันท์ 

ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ 

 

- - 31 ม.ค 62  

61310168 นายจักรกฤษ วิชาพร  

 

 

 

     

61310179 นางสาววีรนุช ทันนิธิ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบโครงร่าง ประกาศ

ด าเนิน

งานวิจัย 

คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ 

วันที่สอบ

โครงร่าง 

วันที่สอบ

วิทยานิพนธ์ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 

59012254 นายภมร อยู่ทอง ผศ.ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม 

รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

ดร.ไวพจน์  กันจู 

 

 

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม 

รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก 

ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก 

ดร.ไวพจน์  กันจู 

 

23 มี.ค 61 - 15 มี.ค 61 - 

60012098 นางสาวกชกร ชาวเวียง ดร.บุญร่วม  คิดคา้ 

รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก 

 

 

ดร.บุญร่วม  คิดคา้ 

รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก 

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม 

ดร.ไวพจน์  กันจู 

 

25 ต.ค 61 - 17 ต.ต 61 - 

60012100 ว่าที่ร้อยตรี เทพนิมิตร พุ่ม

ไพจิตร 

 

 

 

     

60012111 นายนัทธพงศ์ ยะแสง ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก 

รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

ดร.บุญร่วม  คิดคา้ 

 

 

ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก 

รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

ดร.บุญร่วม  คิดคา้ 

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม 

ผศ.ดร.วาสนา  พิทักษ์พล 

 

 

12 ต.ค 61 - 5 ต.ค 61 - 



รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบโครงร่าง ประกาศ

ด าเนิน

งานวิจัย 

คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ 

วันที่สอบ

โครงร่าง 

วันที่สอบ

วิทยานิพนธ์ 

60012122 นางสาวบุษรินทร์ ท้วมแก้ว ดร.วาสนา  พิทักษ์พล 

รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก 

 

 

 

ดร.วาสนา  พิทักษ์พล 

รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก 
ผศ.ดร.หทัยทิพย์  นิมิตรเกียรติไกล 

ดร.ตระกูล  พรหมจักร 

10 ต.ค 61  8 ต.ค 61  

60012133 นายภาณุเดช เทยีนชัย ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก 

รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

ดร.บุญร่วม  คิดคา้ 

 

 

 

ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก 

รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

ดร.บุญร่วม  คิดคา้ 

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม 

ผศ.ดร.วาสนา  พิทักษ์พล 

12 ต.ค 61 - 5 ต.ค 61 - 

60012144 นางสาวรัชดาภรณ์ โสภาเลิศ ดร.บุญร่วม  คิดคา้ 

รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก 

 

 

ดร.บุญร่วม  คิดคา้ 

รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก 

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม 

ดร.ไวพจน์  กันจู 

 

 

 

 

 

 

25 ต.ค 61 - 17 ต.ต 61 - 



รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบโครงร่าง ประกาศ

ด าเนิน

งานวิจัย 

คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ 

วันที่สอบ

โครงร่าง 

วันที่สอบ

วิทยานิพนธ์ 

60012166 นางสาววิจิตรา นามจิตร ดร.บุญร่วม  คิดคา้ 

รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก 

 

 

ดร.บุญร่วม  คิดคา้ 

รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก 

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม 

ดร.ไวพจน์  กันจู 

 

25 ต.ค 61 - 17 ต.ต 61 - 

60012177 นายวีรพงษ์ วรรณสมพร  

 

 

 

 

 

    

60012188 นางสาวสุขฤทัย วงค์ชัยค า ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก 

รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

ดร.วาสนา  พิทักษ์พล 

 

 

 

ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก 

ดร.วาสนา  พิทักษ์พล 

รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 
ผศ.ดร.หทัยทิพย์  นิมิตรเกียรติไกล 

ดร.ตระกูล  พรหมจักร 

10 ต.ค 61 - 8 ต.ค 61 - 

61310056 นายอุเทน ยมทุ่งก้อง  

 

 

 

     

61310102 นางสาวณราพรณ์ เปี่ยม

สุวรรณวรา 

 

 

 

     



รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ 

คณะกรรมการสอบโครงร่าง ประกาศ

ด าเนิน

งานวิจัย 

คณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ 

วันที่สอบ

โครงร่าง 

วันที่สอบ

วิทยานิพนธ์ 

61310113 นางสาวณัฐกฤตา วิเศษสุมน  

 

 

 

     

61310124 นางสาวปริยาภัทร งานดี  

 

 

 

     

61310135 นายภูชิต แตงโตนด  

 

 

 

     

61310146 นางสาวศรีแสงเพชร เพ็ญ

วิจิตร 

 

 

 

     

61310157 นางสาวสหัทยา สุขใหญ่  

 

 

     

61310269 นายวิทวัฒน์ พรมสอน 

(2/2561) 

 

 

 

     

 


