
 
 
 

 
 
ประกาศโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
                                 

 เพ่ือให้การจัดท าวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ส าหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2556 และ
ก่อนปีการศึกษา 2556 สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและสาขาธุรกิจการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ถูกต้องตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยฯ โครงการฯ จึงขอแจ้งชื่ออาจารย์ที่
ให้นิสิตไปรับค าปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ ประจ าปีการศึกษา 2556 ดังต่อไปนี้ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย (G1014) 
ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ (S4017) 

 

1. นางสาวกฤติยา เกษียร  2. นายธีรพล มุเนืองรัมย์  
3. นางสาวนิชาดา ปุรินันท์  4. นางสาวปทิตตา  โสตะวงศ์  
5. นางปัญญวร ไพรัช  6. นางสาวปิยะรัตน์ ดรุณพันธ์  
7. นางสาวพัชรดา โภคธรรม  8. นางสาวเสาวลักษณ์ หนูเสมียน  
9. นางสาวจิรปรียา มนต์ประสิทธิ์  #N/A 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชาติ  สุขารมณ์ (G1018) 

ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ (S4017) 
 

1. นางสาวจุรีพร พุทธตรัส (ก) 2. นางสาวสุกัลยา     บุญยิ่ง (ก) 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังเวียน  จันทร์ทองแก้ว (G1026) 
ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ (XG133) 

 

1. นางสาวภัทราพันธุ์  จันทคุณา (ก) 
 

2. นางสาวโสภณา  คุณุทัย (ก) 
 

 
ดร.จีรศักดิ์  พงษ์พิษณุพิจิตร์ (G1034) 

ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์ (S4017) 
 

1. นางสาวเกศกาญจน์   โพธิ์ปิ่น (ก) 2. นางสาวสรินทิพย์   เกิดผล (ก) 
 
 

ฉบับแก้ไข 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์  (G1042) 
 

1. นายโยธิน โปร่งกลิ่น  2. นางสาวลัดดาวัลย์ ถั่วประโคน  
3. นายสีไพร   ทองอ่ิม  4. นางสาวอนุชสรา วงชารี  
5. นางสาวอลิสษา   อ ามาตย์  

   
ดร.พิษณุวัฒน์  ทวีวัฒน์ (XG133) 

 

1. นายณัฐพงศ์   ลิมป์พานิชกุล (ก) 2. นางสาวน้อย คล้ายแจ้ง (ก) 
3. นางสาวพนิตนันท์   แหวนเพ็ชร์ (ก) 4. นางสาววรชาณัช  ไชยอุดม (ก) 
5. นางสาววสุอรรณ   กัลปาลี (ก) 6. นายสิทธา  วิทยพันธ์ (ก) 
7. นางสาวสุวดี   หลงสมัน (ก) 8. นางสาวอัมรา  พูลสวัสดิ์ (ก) 
9. นางสาวปิยะธิดา มาธุระ (ก) 10. นายภาคิไนย เหล็กผา (ก) 
11. นางสาวรัชประภา พลรักษา (ก) 12. นางสาวหนูแดง ช่วยบุดดา (ก) 
13. นางสาวจุฑามาศ อาตมประสังสา 14. นายเฉลิมศักดิ์ พงษ์ปวน 
15. นางสาวณัฏฐพัชร อินทรไทยวงค์ 15. นางสาวณัฏฐินี ยาไทย 
16. นางสาวนิชภาดา กันทาวงศ์  

  
ดร.พัฒน์  พัฒนรังสรรค์ (S4017) 

 

1. นายเข็มชาติ   วารสินธุช์ัย (ก) 2. นางสาวชลธิชา   สุวรรณพิทักษ์ (ก) 
3. นางสาวนุชจรินทร์ เกาทัณฑ์ทอง (ก) 4. นายปิยะ ตันติพรหมินทร์ (ก) 
5. นางสาวภาวิณี บุญสมศรี (ก) 6. นายรังสรรค์ ม่วงโสรส (ก) 
7. นางสาวสกุลพร นอขุนทด (ก) 8. นายอธิป รัตนวิชา (ก) 
9. นางสาวอรุณี   พิมพ์แคร์ (ก) 10. นางสาวอุมาพร  กาสูลงค ์(ก) 
11. นางสาวธนพร สื่อสวน  12. นางสาวพัชรี ผลกิจ  
13. นายคมกริช กัณฑ์จู 14. นางสาววิไลภรณ์ ขยันกิจ  
15. นายศักดา โสเก่าข่า  16. นางสาวพรพิมล สง่างาม 
           

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวรรณ ศรีเจริญ (S4028) 
 

1. นางสาวจินตนา   ขนทอง 2. นางสาวจินตหรา น้อยกลาง 
3. นางสาวณัฐกุล บุษปะเวศ 4. นางบุศรินทร   ปริญการ 
5. นางสาวพณิตา นิลกุล 6. นางสาวมุลิกากร แก่นสาร์ 
7. นายยุทธพร บ่อเกิด 8. นายรัฐศาสตร์ ปัญญาเสน 
9. นางวนิดา  วีรพิพัฒน์ 10. นายสิทธิศักดิ์ กองสอน 
11. นางสาวสุชีรา    ศิริมาก 12. นางสาวอรวรรณ  บุญเรือง 

 
 
 
 
 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง (S4029) 
 

1. นางสาวจิดาภา  ทองทารัก  2. นางสาวณปภัช  ทิมเหลย 
3. นางสาวณัฐชดาพร ปุรินันท์ 4. นายณัทเดชาธร  พานิชเกษม 
5. นางสาวธิติมา ปภัสสรศิริ 6. นางสาวนิรดา เพชรฤทธิ์ 
7. นางสาวพัชรินทร์    เหล่าชาญกิจวนิช 8. นางสาวมณีรัตน์   ถิระพุทธิชัย 
9. นางสาวมนัสศิริ   ทรงสนาน 10. นายวิเชียร   พลบ ารุง 
11. นางสาวสุมาลี เพชรนาค 12. นายสุรชาติ บุญธรรม 
 

อาจารย์ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ (S1018) 
 

1. นางจุฑามาศ  พรมเรือง  2. นายชลาคม  ขอบคุณ 
3. นายเศรษฐพัส  กล้าหาญ 4. นางนิภา ดอนดีไพร 
5. นายบุรินทร์ กิมทรง 6. นางสาวเบญจพร ถาวรเจริญ 
7. นางวาสนา  วิจิตรปัญญา 8. นายกิตติธร บุญเจียม 
9. นางสาวบุษบา ดุมกลาง 10. นางศรีจรรยา สดศิริวิรัฐ 
11. นางสาวศิริลักษณ ์แก้วประเสริฐ 12. นางสาวอรนุช ชลาดี 

  ส าหรับนิสิตที่ไม่มีรายชื่อในประกาศให้ติดต่อโครงการฯ 
 
 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 
                                                      ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558   
  

(นายฆนัทนันท ์ ทวีวัฒน์) 
                                                     ประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 


