ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผูไ้ ด้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
******************************
บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 จํานวน 66 คน
จากจํานวนผู้สมัครทั้งสิ้น 85 คน ดังนี้
ผู้ได้รับทุน
ปริญญาเอก
1 น.ส. มัชฌิมา พันธุ์เอี่ยม
5817100037
2 น.ส. มยุรี พุทธสาร
5917400466
3 นายอัครัช รอดคลองตัน
5818000125
ปริญญาโท
1 น.ส. นิยาภรณ์ ขวัญเกตุ
6014100032
2 น.ส. พัชรินทร์ สารฤทธิ์
5914100038
3 น.ส. ณัฐนรี อันรุ่งสุภาพร
5914100712
4 น.ส. อภิชญา ธรรมรุ่งโรจน์
5914100208
5 น.ส. กานต์สินี ท่าโพธิ์
5914100411
6 น.ส. กาพย์แก้ว แก้วนาบอน
5914100429
7 น.ส. นัทธมน กิมศรี
6014100296

อาจารย์ประจําวิชา

สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)

ผศ.ดร. ศุภิฌา ธนะจิตต์

ปฐพีวิทยา

12,000

ผศ.ดร. ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ

พันธุศาสตร์

12,000

รศ.ดร. ภคมน จิตประเสริฐ

เทคโนโลยีชีวภาพ

12,000

ดร. เบญจคุณ แสงทองพราว

กีฏวิทยา

8,000

ผศ.ดร. วนิดา อ่วมเจริญ

กีฏวิทยา

8,000

ผศ.ดร. วรชาติ วิศวพิพัฒน์

ปฐพีวิทยา

8,000

ดร. สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์

ปฐพีวิทยา

8,000

ดร. อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์ พืชสวน

8,000

ดร. ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์

พืชสวน

8,000

ดร. เบญญา มะโนชัย

พืชสวน

8,000

-2ผู้ได้รับทุน
ปริญญาโท
8 น.ส. จิราภรณ์ เดชะ
5914100267
9 น.ส. จุฑามาศ คนไทย
5914100283
10 น.ส. คัณฑิกา น้อยโต
5914101441
11 ว่าที่ร้อยตรีอุชุโรจน์ สกุลสุกใส
5914100402
12 น.ส. นุสรา สุภาษิ
5914100658
13 นายอาทิตย์ ศิริสุข
5914100119
14 น.ส. กนกพร ฉัตรไชยศิริ
5924100049
15 น.ส. ญาณิศา แก้วบังวัน
5924100065
16 น.ส. ประภาสิริ องค์รักษ์
6024100141
17 นายพงศ์ปณต จิตตวิมล
6024100566
18 น.ส. สายพิน ดีเยี่ยม
6024100167
19 นายเกียรติศักดิ์ สนศรี
6024100515
20 นายจิรพงษ์ นาคหัวเพ็ชร์
5924100189
21 น.ส. รุ่งนภา พรมดี
5924100758
22 น.ส. สุภาพร คชบุตร
5924100235
23 น.ส. สุจารี นนทโคตร
6046100020

อาจารย์ประจําวิชา

สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)

ดร. ธานินทร์ คงศิลา

ส่งเสริมการเกษตร

8,000

รศ.ดร. สาวิตรี รังสิภัทร์

ส่งเสริมการเกษตร

8,000

ผศ.ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

สัตวศาสตร์

8,000

ผศ.ดร. จําเริญ เที่ยงธรรม

สัตวศาสตร์

8,000

ดร. รักศักดิ์ เสริมศักดิ์

เทคโนโลยีระบบเกษตร

8,000

ผศ.ดร. ศุภกิตต์ สายสุนทร

เทคโนโลยีระบบเกษตร

8,000

ดร. พรทิพย์ เรือนปานันท์

โรคพืช (กพส.)

8,000

ผศ.ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล โรคพืช (กพส.)

8,000

รศ.ดร. ชูศักดิ์ จอมพุก

พืชไร่ (กพส.)

8,000

ดร. จําเนียร ชมพู

พืชไร่ (กพส.)

8,000

ดร. อรอุมา ตนะดุลย์

พืชไร่ (กพส.)

8,000

ดร. นภาพร พันธุ์กมลศิลป์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
วิทยาการพืชสวน

8,000

การปรับปรุงพันธุ์และ
การผลิตสัตว์
ทรัพยากรเกษตร

8,000

ดร. กนกกร สินมา
ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์
รศ.ดร. สมิต ยิ้มมงคล
ผศ.ดร. ธนพร ขจรผล

8,000
8,000

8,000

-3ผู้ได้รับทุน
ปริญญาโท
24 นายหิรัญ จารึกดี
6046100038
25 น.ส. วิจิตรา แสวงโคตร
5946100033
26 น.ส. กัญญาวีร์ วุฒิตันติพงศ์
5915400019
27 น.ส. กัญญ์การวีร์ ลักษณะพันธ์พงศ์
6015300019
28 นายณฐกร มณีบริรักษ์
6015300329
29 น.ส. วริศรา โสธรพิทักษ์
5915300570
30 นายรัชวุฒิ ศรีสุข
6014200312
31 น.ส. หทัยพร ศรีสุขสมวรรณ
5914200351
32 น.ส. ธนพร เฉิดสกุลกิจ
6014200029
33 น.ส. ทิพวรรณ ช่อทองหลาง
6014200169
34 ว่าที่ร้อยตรีสิรภพ โปราณานนท์
6014200240
35 นายภาคภูมิ ภัทรกิจวรกุล
5915100490
36 นายณรงค์เดช เดชคง
6014300490
37 น.ส. กนกวรรณ ยอดทอง
5914300509
38 น.ส. รัตนา กาทอง
6014300074
39 นายไตรเทพ เจริญพานิชสันติ
6014300279

อาจารย์ประจําวิชา

สาขาวิชา

รศ.ดร. สุรัสวดี พรหมอยู่

ทรัพยากรเกษตร

8,000

ผศ.ดร. อรัญญา พรหมกูล

เทคโนโลยีการอาหาร

8,000

ผศ.ดร. ปฐมาพร อํานาจอนันต์ เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์

8,000

ผศ.ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง

บริหารธุรกิจ

8,000

ดร. พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์

บริหารธุรกิจ

8,000

ผศ.ดร. ทรงพร หาญสันติ

บริหารธุรกิจ

8,000

รศ.ดร. อรพินท์ จินตสถาพร

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

8,000

ดร. อิสริยา วุฒิสินธุ์

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

8,000

ดร. จันทนา ไพรบูรณ์

วิทยาศาสตร์การประมง

8,000

ผศ.ดร. จรวย สุขแสงจันทร์

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,000

ดร. นภาขวัญ แหวนเพชร

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,000

ดร. ธเนศ ปานหัวไผ่

ปรัชญาและศาสนา

8,000

ดร. นพรัตน์ คัคคุริวาระ

วิศวกรรมป่าไม้

8,000

ผศ.ดร. ขวัญชัย ดวงสถาพร

การจัดการทรัพยากร
ป่าไม้
การจัดการทรัพยากร
ป่าไม้
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ป่าไม้

8,000

ผศ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ
ดร. นิสา เหล็กสูงเนิน

เงินทุน (บาท)

8,000
8,000

-4ผู้ได้รับทุน
ปริญญาโท
40 นายปิยวัฒน์ จันทร์ศรี
6014300520
41 นายจิรกฤต จินดาสวัสดิ์
6035900020
42 น.ส. ณัฐนันท์ มนตรีพิศุทธิ์
6035900046
43 นายสิทธิ์ ขันตินุกูลธานนท์
6014400818
44 น.ส. อังคณา แตงไทย
6025700109
45 นายจักรภัทร เจตราช
5944550031
46 นายวัชรพัฒน์ ชวลิตสกุลชัย
6014501401
47 นายธนชาติ สุทธิธนกูล
5914500982
48 นายสิรณัฐ นาคทับ
6014500049
49 นายนพพร น้อยเกตุ
5934500091
50 น.ส. ธันยพร สร้อยงาม
6024400063
51 น.ส. ณัฐธิดา แม่บุญเรือน
6024400012
52 นายคาลอส บุญสุภา
5914600197
53 นายทศพล โสมะนันทน์
5914600201
54 น.ส. รวินันท์ สัจจาศิลป์
6014600264
55 น.ส. รัศมีวรรณ กนกนุวัตร์
5914600260

อาจารย์ประจําวิชา

สาขาวิชา

รศ.ดร. ดอกรัก มารอด

เงินทุน (บาท)

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ป่าไม้
ผศ.ดร. สมบูรณ์ สารพัด
การบริหารและพัฒนา
อุตสาหกรรม
ผศ.ดร. จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ การบริหารและพัฒนา
อุตสาหกรรม
ผศ.ดร. วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อ
มาตรวิทยา

8,000

ผศ.ดร. ราตรี เรืองไทย

วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกําลังกาย
รศ.ดร. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ การจัดการวิศวกรรม
และเทคโนโลยี
ผศ.ดร. เมธี สายศรีหยุด
วิศวกรรมเคมี

8,000

รศ.ดร. อดิชัย พรพรหมินทร์

วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

8,000

ผศ.ดร. นภาพร เปี่ยมสง่า

วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

8,000

ผศ.ดร. ศิริชัย วัฒนาโสภณ

8,000

ผศ.ดร. มลธิรา ศรีถาวร

วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
จุลชีววิทยา (กพส.)

8,000

ผศ.ดร. บุญเดช เบิกฟ้า

เคมี (กพส.)

8,000

ดร. วรางคณา โสมะนันทน์

8,000
8,000

รศ.ดร. จิตตินันท์ บุญสถิรกุล

จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว
จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว
ปฐมวัยศึกษา

รศ.ดร. อนุชัย รามวรังกูร

พัฒนอาชีวศึกษา

8,000

ดร. มฤษฎ์ แก้วจินดา

8,000
8,000
8,000

8,000
8,000

8,000

-5ผู้ได้รับทุน
ปริญญาโท
56 น.ส. ภัทราพร คําจินดา
5914800498
57 น.ส. ณิชกานต์ สุทธปัญญา
5914851866
58 น.ส. มธุรา นิ่มทิม
6016300055
59 นายสิรภพ อบแพทย์
6016300292
60 น.ส. ยลหทัย วงษ์แก้ว
5915000312
61 น.ส. วรลักษณ์ แสงธาราทิพย์
6015000503
62 น.ส. ณัฐธิดา นุ่มแทน
5915000398
63 น.ส. ภัทรา โชติปรายน
6015000414

อาจารย์ประจําวิชา
ผศ.ดร. ศยามล เอกะกุลานันต์
ผศ.ดร. อรนันท์ กลันทปุระ

สาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ
รัฐศาสตร์

ผศ.ดร. รัฐชา ชัยชนะ

เงินทุน (บาท)
8,000
8,000

เทคโนโลยีและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร. ภาสิณี วรชนะนันท์
เทคโนโลยีและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร. วลัยรัตน์ จันทรปานนท์ พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร. สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์
วิทยาศาสตร์การอาหาร

8,000

ดร. ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์

8,000

เทคโนโลยีการบรรจุ

8,000
8,000

8,000
8,000

โดยช่วยสอนไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และขอให้ผู้ได้รับทุนมารายงานตัว
และรับใบประเมินผลผู้ช่วยสอนที่ฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวโดยมิได้แจ้งเหตุผลประการใด บัณฑิตวิทยาลัยจะ
ถือว่าผู้ได้รับทุนสละสิทธิ์การขอรับทุนนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

