ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
******************************
บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 จานวน 60 คน
จากจานวนผู้สมัครทั้งสิ้น 63 คน ดังนี้
ผู้ได้รับทุน

อาจารย์ประจาวิชา

สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)

ปริญญาเอก

1
2
3
4
5

นายสัณฐิติ บินคาเดอร์
5927100066
น.ส. พีรยา ทองเครือ
5918350063
น.ส. อารีรัตน์ ญาณวุฒิ
6017300041
น.ส. กตัญญุฑิตา ดาช่วย
6017400061
น.ส. พิมพ์ประไพ บุษยวรพัฒน์
6017400088

ผศ.ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล

โรคพืช (กพส.)

12,000

ผศ.ดร. สวัสดิ์ วรรณรัตน์

บริหารธุรกิจ

12,000

ผศ.ดร. นิสา เหล็กสูงเนิน

วนศาสตร์

12,000

รศ.ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ พันธุศาสตร์

12,000

ผศ.ดร. ปิยะดา จันทวงศ์

พันธุศาสตร์

12,000

ดร. กานต์สุดา วันจันทึก

คหกรรมศาสตร์

8,000

ดร. สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์

ปฐพีวิทยา

8,000

ดร. ปริยานุช จุลกะ

พืชสวน

8,000

ดร. ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์

พืชสวน

8,000

ผศ.ดร. เบญญา มะโนชัย

พืชสวน

8,000

ดร. ชลาธร จูเจริญ

ส่งเสริมการเกษตร

8,000

ปริญญาโท

1
2
3
4
5
6

น.ส. สุพิชชา โฆษิตเวชสกุล
6014100601
น.ส. ธันยพร ปนะวงศ์
6014100091
น.ส. กตัญญุตา กังวาลสงค์
6114100646
น.ส. ชนิกานต์ เกิดกล้า
6014100253
น.ส. ณีรนุช ชลพาทินันท์
6114100697
น.ส. พิภาดา ชมภูทา
6014100431

-2ผู้ได้รับทุน

อาจารย์ประจาวิชา

สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)

ปริญญาโท

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

น.ส. มณฑิรา สังขจร
6114100361
น.ส. วณัฐญา งอยผาลา
6114100379
นายขวัญชัย ศรีสุวรรณ์
6014101080
นายณัฐดนัย ปฐมโยธิน
6014101098
นายภาวิต ชุติชัยเมธา
6014100067
น.ส. ภาสุรี สุวรรณรัตน์
6024100060
น.ส. ธาริณี กกรัมย์
6024100817
นายวิทวรรธน์ พรมมาศ
6024100582
น.ส. สุธาสินี สิงห์อูป
6124100185
น.ส. จุฑารัตน์ มนูญโย
6024100329
นายภาณุวิชญ์ พูลทรัพย์
6024100345
น.ส. สลาลีวัลย์ แน่นแฟ้น
6024100761
น.ส. อัญชิษฐา เพ็ชรเพ็ง
6024100507
นายกฤตพจน์ จงเจริญ
6115300151
น.ส. ฐิติยา อรรถาเวช
6115300177
นายเตชวัน เจริญภัณฑารักษ์
6115300193

ผศ.ดร. สุภาภรณ์ เลิศศิริ

ส่งเสริมการเกษตร

8,000

ผศ.ดร. ธานินทร์ คงศิลา

ส่งเสริมการเกษตร

8,000

รศ.ดร. ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์

สัตวศาสตร์

8,000

รศ.ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ

สัตวศาสตร์

8,000

ผศ.ดร. ศุภกิตต์ สายสุนทร

เทคโนโลยีระบบเกษตร

8,000

ดร. มณฑาทิพย์ คงมี

กีฏวิทยา (กพส.)

8,000

ผศ.ดร. รัติยา พงศ์พิสุทธา

โรคพืช (กพส.)

8,000

รศ.ดร. สนธิชัย จันทร์เปรม

พืชไร่ (กพส.)

8,000

รศ.ดร. ชูศักดิ์ จอมพุก

พืชไร่ (กพส.)

8,000

ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย

8,000

ผศ.ดร. ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
วิทยาการพืชสวน

ผศ.ดร. วชิรญา อิ่มสบาย

วิทยาการพืชสวน

8,000

ดร. เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล

บริหารธุรกิจ

8,000

ผศ.ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์

บริหารธุรกิจ

8,000

รศ.ดร. ยุรพร ศุทธรัตน์

บริหารธุรกิจ

8,000

ผศ.ดร. นภาพร พันธุ์กมลศิลป์

8,000
8,000

-3ผู้ได้รับทุน
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สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)

ปริญญาโท

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

น.ส. ปัณฑารีย์ เกษมคุณ
6115300363
น.ส. พิชญา อ่าเกตุสกุล
6115300380
นายภูวดล ด่านรัตนชัย
6115300070
นายภูวนัย บุตรโท
6115300088
นายสุขมงคล เลิศภิรมย์สุข
6115300240
น.ส. สุภัชฌา ฤกษ์ปราณี
6014200401
น.ส. นฤมล เชื้อน้อย
6114200047
น.ส. พลอยรุ้ง มาประเทียบ
6014200207
น.ส. ภาวิดา ประสพสุข
6014200215
นายพชร อัศวกิตติมากุล
6114200306
น.ส. แพรว เพิ่มทอง
6114200233
น.ส. สุปรียา พัฒนพงศ์ธร
6115100542
น.ส. ชนม์นิภา นิ่มธุภะริยะ
6115100101
น.ส. พีริยา อารีรัตน์
6115100143
นายธนพล ชูชื่น
6114300068
น.ส. ปรียนันท์ เพ็ชรวิเศษ
6114300076

ดร. ศิริรัตน์ โกศการิกา

บริหารธุรกิจ

8,000

ผศ.ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง

บริหารธุรกิจ

8,000

ผศ.ดร. ทรงพร หาญสันติ

บริหารธุรกิจ

8,000

รศ.ดร. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม

บริหารธุรกิจ

8,000

ผศ.ดร. พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์

บริหารธุรกิจ

8,000

ดร. ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์

การจัดการประมง

8,000

รศ.ดร. อรพินท์ จินตสถาพร

เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

8,000

ผศ.ดร. สุชาย วรชนะนันท์

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,000

ผศ.ดร. จรวย สุขแสงจันทร์

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,000

ดร. จิตราภรณ์ ฟักโสภา

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,000

ดร. จีรภา หินซุย

8,000

ผศ.ดร. วาทินี สวนผกา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
นิเทศศาสตร์และ
สารสนเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารระหว่างประเทศ
วนวัฒนวิทยา

ผศ.ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์

วนวัฒนวิทยา

8,000

ผศ.ดร. ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว
ดร. นวรัตน์ ศิริธารารัตน์
ดร. กิตตินาถ เรขาลิลิต

8,000
8,000
8,000
8,000
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สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)

ปริญญาโท

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

น.ส. อังคณา ทองคา
6114300327
นายศุภกิจ เหมือนพิมทอง
6014300082
น.ส. จิดาภา ทองบ้านทุ่ม
6114300157
น.ส. รัตน์ติมา แหวนหรุ่น
6114300122
น.ส. กัญญาณัฐ สุระเรืองชัย
6114400461
น.ส. โสภิตา แสงรุ่งเรืองสกุล
6114400569
น.ส. ทิพย์วรรณ สวัสดิ์พานิช
6024500203
นายพิริยะ สาราเอก
6134500127
นายยุทธศักดิ์ พรมแตง
6034500036
นายวรไกร วิชานุชิต
6125600076
น.ส. กนกวรรณ นนทวงค์
6125600050
น.ส. ศิริรัตน์ รอดม่วง
6125600068
น.ส. กุสุมา อินทร์เขียว
6025600031
น.ส. พิมพ์ชนก กุรุวรรณ์
6014600701
น.ส. สิดาพร ปัญญา
6116300171
น.ส. ปวีณ์สุดา ขีปนวัฒนา
6015000490

ดร. นพรัตน์ คัคคุริวาระ

วิศวกรรมป่าไม้

8,000

ผศ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ

8,000

ผศ.ดร. อาไพ ทองธีรภาพ

การจัดการทรัพยากร
ป่าไม้
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ป่าไม้
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ป่าไม้
สถิติ

ผศ.ดร. บุญอ้อม โฉมที

สถิติ

8,000

รศ.ดร. อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล

วิศวกรรมเกษตร

8,000

ผศ.ดร. ไพโรจน์ ทองประศรี

8,000

ผศ.ดร. พริมา พิริยางกูร

วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมเครื่องกล
และการออกแบบ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ชวี ผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร. อรวรรณ ชุณหชาติ

วิทยาศาสตร์ชวี ผลิตภัณฑ์

8,000

รศ.ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
ดร. ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง

ดร. กิตติพงษ์ เยาวาจา
ดร. ประภา โซ๊ะสลาม

8,000
8,000
8,000

8,000
8,000
8,000

ผศ.ดร. พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง วิทยาการพืช

8,000

ผศ.ดร. นลินรัตน์ รักกุศล

8,000

ดร. ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
ผศ.ดร. วลัยรัตน์ จันทรปานนท์

อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เทคโนโลยีและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร

8,000
8,000

-5ผู้ได้รับทุน
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สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)

ปริญญาโท

55

น.ส. นัยน์ปภรณ์ กอบสกุลกาญจน์ ดร. ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์
6115000025

เทคโนโลยีการบรรจุ

8,000

โดยช่วยสอนไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และขอให้ผู้ได้รับทุนมารายงานตัว
และรับใบประเมินผลผู้ช่วยสอนที่ ฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
18 กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. 2562 หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวโดยมิได้แจ้งเหตุผลประการใด บัณฑิตวิทยาลัยจะ
ถือว่าผู้ได้รับทุนสละสิทธิ์การขอรับทุนนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

