ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผูไ้ ด้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2561
******************************
บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2561 จํานวน 48 คน
จากจํานวนผู้สมัครทั้งสิ้น 53 คน ดังนี้
ผู้ได้รับทุน
ปริญญาเอก
1
นายพิสุทธิ์ เขียวมณี
6027100044
ปริญญาโท
1
น.ส. อัศวี กล่อมพึ่ง
6014100059
2
น.ส. ธัชสรัญ หวังรัตนาเจริญ
6014100636
3
น.ส. วรรณภา เสนาชัย
6014100130
4
นายธณพงศ์ มงคลสระ
6014100261
5
น.ส. สุมิตรา เอือ้ กิตติโรจน์
6014100326
6
น.ส. บงกฤช จันทรารัตนสกุล
6014100415
7
น.ส. ศุภรัตน์ บุญสุข
6014100849
8
นายโอม ศรีนวกรณ์
6014101209
9
น.ส. มินตรา ตรีเดช
6024100078
10 นายศาศวรรฒ สังข์สุข
6024100248

อาจารย์ประจําวิชา

สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)

ผศ.ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล

โรคพืช (กพส.)

12,000

ผศ.ดร. อัศเลข รัตนวรรณี

กีฏวิทยา

8,000

ดร. ดาวจรัส เกตุโรจน์

ปฐพีวิทยา

8,000

ผศ.ดร. ศุภิฌา ธนะจิตต์

ปฐพีวิทยา

8,000

ดร. ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์

พืชสวน

8,000

ผศ.ดร. เบญญา มะโนชัย

พืชสวน

8,000

ดร. ธานินทร์ คงศิลา

ส่งเสริมการเกษตร

8,000

ผศ.ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

สัตวศาสตร์

8,000

ผศ.ดร. ศุภกิตต์ สายสุนทร

เทคโนโลยีระบบเกษตร

8,000

ดร. มณฑาทิพย์ คงมี

กีฏวิทยา (กพส.)

8,000

ผศ.ดร. สุจินต์ ภัทรภูวดล

โรคพืช (กพส.)

8,000

-2ผู้ได้รับทุน
ปริญญาโท
11 น.ส. วนิดา แซ่ตัน
5924100880
12 นายเขมภัทร ชาวประ
ทุม5924100693
13 นายเชษฐ์ชัชชัยย์ นิลาภรณ์
6024100710
14 ว่าที่ ร.ต. โรจนพงศ์ ไชยสิทธิ์
6024100159
15 น.ส. จีรนันท์ นิติเศรษฐ์
6024100523
16 นายพัชรพล ชม
สงวน5924100774
17 น.ส. สุวาจา กระจายศรี
6024100116
18 น.ส. กชพรรณ สีดารักษ์
6046100046
19 นายกฤษฎิ์ ธีรเวชพลกุล
6015300221
20 น.ส. ฉัตรชนก เกษดี
6015300086
21 นายยศพัทธ์ เจียรวัฒนกนก
6015300281
22 นายสตวรรษ อรุณธัญญา
6014200070
23 น.ส. ชิดชนก น้อยผา
6014200126
24 น.ส. ณัฐกาญจน์ วงศ์ฟู
6014200134
25 นายนรินทร์โชติ อาคมพัฒน์
6014200185
26 น.ส. สุธิดา ศิริโวหาร
6014200258
27 น.ส. สุธารา ขันทศกร
6015100141

อาจารย์ประจําวิชา
ผศ.ดร. ยุวเรศ เรืองพานิช

สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)
8,000

ดร. จําเนียร ชมพู

โภชนศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหารสัตว์
พืชไร่ (กพส.)

รศ.ดร. ทศพล พรพรหม

พืชไร่ (กพส.)

8,000

รศ.ดร. เรวัต เลิศฤทัยโยธิน

พืชไร่ (กพส.)

8,000

ผศ.ดร. ศุภชัย อําคา

8,000

ดร. พิชาด เขจรศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
ความปลอดภัยของอาหาร
ในผลิตผลจากสัตว์
ทรัพยากรเกษตร

ผศ.ดร. พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์

บริหารธุรกิจ

8,000

ดร. ศิริรัตน์ โกศการิกา

บริหารธุรกิจ

8,000

ผศ.ดร. ทรงพร หาญสันติ

บริหารธุรกิจ

8,000

ดร. อิสริยา วุฒิสินธุ์

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

8,000

ดร. นภาขวัญ แหวนเพชร

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,000

ผศ.ดร. สุชาย วรชนะนันท์

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,000

ผศ.ดร. อนุกรณ์ บุตรสันติ์

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,000

ผศ.ดร. ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,000

ดร. เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา

ภาษาไทย

8,000

ดร. พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง
ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง

8,000

8,000
8,000
8,000

-3ผู้ได้รับทุน
ปริญญาโท
28 นายพันธกร พูนเพิ่มพงศ์
6015100052
29 น.ส. วาเลนฤดี บํารุง
รัฐ6015100087
30 น.ส. พุทธชาด เห็นแสงหงษ์
6034400040
31 นายกิติศักดิ์ ปทุมวัน
6044550141
32 นายวรวัฒน์ ทรงกิตติ
6014501631
33 นายชลวัฒน์ ปัญญา
6014500022
34 น.ส. นนท์ธิดา เปล่งวุฒิไกร
6024500548
35 น.ส. ชุติปภา เล่าเรื่อง
6024400021
36 นายจิระพงศ์ ลาภวิบูลย์สุข
5925600240
37 นายธนศักดิ์ จันทศิลป์
6014600639
38 น.ส. จีรวัฒน์ พวงระย้า
6025550077
39 นายโสภณ แดงมาศ
6025550131
40 น.ส. ชัญญาณ์ภัช รื่นเริง
6016300560
41 น.ส. ฐิตินันท์ อุตทะวงศ์
6016300527
42 น.ส. เบญจมาศ จิร
คชาภรณ์5915001084
43 น.ส. ชฎาพร จันบํารุง
6015000473
44 น.ส. ทีปนี พินิจจันทร์
6015000171

อาจารย์ประจําวิชา

สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)
8,000

ผศ.ดร. เอกไท วิโรจน์สกุลชัย

นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศ
นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
การจัดการวิศวกรรม
และเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครือ่ งกล

ดร. สมฤทัย ทะสดวก

วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

8,000

ผศ.ดร. วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ

วิศวกรรมชลประทาน

8,000

ดร. นงพงา จรัสโสภณ

เคมี (กพส.)

8,000

ดร. ประภา โซ๊ะสลาม

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน
เทคโนโลยีและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร

8,000

รศ.ดร. นธกฤต วันต๊ะเมล์
รศ.ดร. จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์
ดร. จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล
รศ.ดร. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ

ผศ.ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
รศ.ดร. สันติ ศรีสวนแตง
รศ.ดร. อภิชาติ ใจอารีย์
ผศ.ดร. ชลอ จารุสุทธิรักษ์
ดร. ธัญภัสสร์ ทองเย็น
ผศ.ดร. เทพกัญญา หาญศีลวัต
รศ.ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด
รศ.ดร. สุนทรี สุวรรณสิชณน์

8,000
8,000
8,000
8,000

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000

-4ผู้ได้รับทุน
ปริญญาโท
45 น.ส. อริสรา หิรโิ อตัปปะ
6015000597
46 น.ส. อรุณวดี สุขชุ่ม
6015000201
47 น.ส. ดุษณีย์ ทองทุม
6015000694

อาจารย์ประจําวิชา
รศ.ดร. นันทวัน เทอดไทย
ผศ.ดร. วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สนั ติ
ดร. ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์

สาขาวิชา
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีการบรรจุ

เงินทุน (บาท)
8,000
8,000
8,000

โดยช่วยสอนไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และขอให้ผู้ได้รับทุนมารายงานตัว
และรับใบประเมินผลผู้ช่วยสอนที่ฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
7 กันยายน พ.ศ. 2561 หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวโดยมิได้แจ้งเหตุผลประการใด บัณฑิตวิทยาลัยจะถือ
ว่าผู้ได้รับทุนสละสิทธิ์การขอรับทุนนี้
ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

