ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผูไ้ ด้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2560
******************************
บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2560 จํานวน 61 คน
จากจํานวนผู้สมัครทั้งสิ้น 62 คน ดังนี้

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผู้ได้รับทุน
ปริญญาเอก
นายณภัทร ทองมั่ง
5928500025
ปริญญาโท
น.ส. วราภรณ์ สุวรรณสถิตย์
5914100551
น.ส. รังสิตา จันทร์หอม
5914100089
นายณฐกร ก๋งเอม
5914100691
น.ส. ณัฐรุจา หิรัญบูรณะ
5914100151
น.ส. นภัสนันท์ สมงาม
5914100178
น.ส. กัญตนา หลอดทองหลาง
5914101301
น.ส. พรนัชชา คงพันธุ์
5914101158
นายศุภฤกษ์ หาญอนุชน
5814101431
น.ส. มนัสชนก บุญอุทัย
5914100330

อาจารย์ประจําวิชา

สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)

รศ.ดร. อภิชาติ ใจอารีย์

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน

12,000

ผศ.ดร. อัญชนา ท่านเจริญ

กีฏวิทยา

8,000

ดร. กานต์สุดา วันจันทึก

คหกรรมศาสตร์

8,000

ผศ.ดร. สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม

ปฐพีวิทยา

8,000

ดร. วิทยา จินดาหลวง

ปฐพีวิทยา

8,000

ผศ.ดร. ศุภิฌา ธนะจิตต์

ปฐพีวิทยา

8,000

ดร. เบญญา มะโนชัย

พืชสวน

8,000

ดร. ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์

พืชสวน

8,000

ผศ.ดร. พิจิตรา แก้วสอน

พืชสวน

8,000

รศ.ดร. พิชัย ทองดีเลิศ

ส่งเสริมการเกษตร

8,000

-2ผู้ได้รับทุน
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ปริญญาโท
น.ส. รัญชณา แซมหิรัญ
5914101000
น.ส. สุชญา เต็มงามธนา
5914101018
น.ส. อัจฉราภรณ์ คุรุรักษา
5914101026
นายรณกร เทียนทองถาวร
5914101476
น.ส. เนตรนภา โพธิ์ศรีทอง
5924100022
น.ส. ปาริชาติ จํารัสศรี
5924100651
Mr. Bounsanong Chouangthavy
5824101108
น.ส. กนกกร นาคอ้น
5924100031
น.ส. ทิภาพร นวลเนตร
5924100081
น.ส. จุฑามาศ เมรสนัด
5924100316
น.ส. มานิกา แย้มสุข
5924100375
นายมนัสชัย ชุมกลิ่น
5924100201
น.ส. วชิรญา เขียนด้วง
5924100219
น.ส. นริศรา ยิง่ กําแหง
5924100839
น.ส. กาญจนาพร นนทะลุน
5946100017
น.ส. กฤติกา อนันต์ชัยลิขิต
5915300031

อาจารย์ประจําวิชา

สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)

ผศ.ดร. สุพัตรา ศรีสุวรรณ

ส่งเสริมการเกษตร

8,000

รศ.ดร. สาวิตรี รังสิภัทร์

ส่งเสริมการเกษตร

8,000

ดร. ธานินทร์ คงศิลา

ส่งเสริมการเกษตร

8,000

ผศ.ดร. จําเริญ เที่ยงธรรม

สัตวศาสตร์

8,000

รศ.ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว

กีฏวิทยา (กพส.)

8,000

ผศ.ดร. โสภณ อุไรชื่น

กีฏวิทยา (กพส.)

8,000

ดร. สุนิศา สงวนทรัพย์

กีฏวิทยา (กพส.)

8,000

ผศ.ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล โรคพืช (กพส.)

8,000

ดร. พรทิพย์ เรือนปานันท์

โรคพืช (กพส.)

8,000

ดร. จําเนียร ชมพู

พืชไร่ (กพส.)

8,000

รศ.ดร. เรวัต เลิศฤทัยโยธิน

พืชไร่ (กพส.)

8,000

ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย

8,000

ดร. อาภัสสร ศิริจริยวัตร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการทางดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการทางดิน
ความปลอดภัยของอาหาร
ในผลิตผลจากสัตว์
เทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง

บริหารธุรกิจ

ผศ.ดร. ศุภชัย อําคา
ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง

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

-3ผู้ได้รับทุน
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ปริญญาโท
น.ส. ณิชากร รอดสอาด
5915300464
น.ส. ปกายมาศ อินทร์สอาด
5915300529
น.ส. วิชชุดา นิจพันธ์
5915300596
น.ส. วิชญา ช่างทองคลองสี่
5915300600
น.ส. สมฤทัย มุ่งชอบ
5915300146
นายหัตถชัย สามารถ
5915300308
น.ส. อัจฉราภรณ์ กลับน้อย
5915300707
นายพุทธสงฆ์ สังข์วรรณ
5914200393
น.ส. อรปราง สุทธเกียรติ
5914200415
น.ส. กมลลักษณ์ นิลสุวรรณ
5914200423
น.ส. ชนัญญา พินศรี
5914200075
น.ส. วรนัทธ์ อินบัว
5914200130
น.ส. อังศุมาลิน หวานเสร็จ
5914200156
นายเตชินทร์ แสงสุวรรณ
5915100546
น.ส. ธนิยา นันตสุคนธ์
5915100392
น.ส. พิรัชพร อึ้งอรุณ
5915100406

อาจารย์ประจําวิชา

สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)

ดร. พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์

บริหารธุรกิจ

8,000

ผศ.ดร. ทรงพร หาญสันติ

บริหารธุรกิจ

8,000

ดร. ธีรารัตน์ วรพิเชฐ

บริหารธุรกิจ

8,000

ดร. ธงชัย ศรีวรรธนะ

บริหารธุรกิจ

8,000

ดร. อริชัย รักธรรม

บริหารธุรกิจ

8,000

ผศ.ดร. หฤทัย นําประเสริฐชัย

บริหารธุรกิจ

8,000

ดร. ศิริรัตน์ โกศการิกา

บริหารธุรกิจ

8,000

รศ.ดร. วราห์ เทพาหุดี

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

8,000

ศ.ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

8,000

ดร. จันทนา ไพรบูรณ์

วิทยาศาสตร์การประมง

8,000

ผศ.ดร. จินตนา สและน้อย

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,000

ดร. เยาวลักษณ์ มั่นธรรม

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,000

ผศ.ดร. มณฑล อนงค์พรยศกุล

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,000

ดร. นัทธ์ชนัน นาถประทาน

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

8,000

รศ.ดร. สิริวรรณ นันทจันทูล

ภาษาไทย

8,000

ดร. สุรีย์รัตน์ บํารุงสุข

ภาษาไทย

8,000

-4ผู้ได้รับทุน
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

ปริญญาโท
น.ส. กนกวรรณ อุไรรักษ์
5914300151
น.ส. สญามล นิลแก้ว
5914300215
น.ส. ปรัชญา เปี้ยจัน
5914400040
นายแบรนด์ดอน กานต์ แคนทะเลย์
5914401704
น.ส. กฤตพร ธิตะจารี
5914400767
นายสมชาย จั่นติ
5914400848
น.ส. ตะวัน มาดวง
5925600142
นายเกรียงไกร เลาหบุตร
5925600231
น.ส. วิภาดา กาลถาง
5914600227
น.ส. วิราพร จันทศิลป์
5914600235
น.ส. วิลาสินี ฝนดี
5914600243
น.ส. เพ็ญพิชญา วงศ์วีระชัย
5914800145
น.ส. วินิตดา ชุติปัญโญ
5914800111
น.ส. วณิชชา เยาวนิตย์
5914900051
นายคณวัฒน์ บุตรศรี
5924900070
นายทีปกร อดุลย์เกษม
5924900045

อาจารย์ประจําวิชา

สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)

รศ.ดร. ลดาวัลย์ พวงจิตร

เทคโนโลยีวนวัฒน์

8,000

ผศ.ดร. วาทินี สวนผกา

เทคโนโลยีวนวัฒน์

8,000

รศ.ดร. อุษณีย์ ลีรวัฒน์

คณิตศาสตร์

8,000

ดร. มณีเนตร เวชกามา

ฟิสิกส์

8,000

ดร. เสาวภา ชัยพิทักษ์

สถิติ

8,000

ดร. มีนา ปทุมสูตร

สถิติ

8,000

ดร. รัชพล พะวงศ์รัตน์

วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์

8,000

ดร. พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง

วิทยาการพืช

8,000

ผศ.ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์

จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว
จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว
รัฐศาสตร์

8,000

รศ.ดร. จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
ดร. มฤษฎ์ แก้วจินดา
รศ.ดร. สมเกียรติ วันทะนะ
รศ.ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล
ดร. จันทิมา พฤกษากร
น.สพ.ดร. มานะกร สุขมาก
รศ.น.สพ.ดร. ธีระ รักความสุข

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค์การ
จุลชีววิทยาทาง
การสัตวแพทย์
คลินิกศึกษาทาง
สัตวแพทย์ (กพส.)
คลินิกศึกษาทาง
สัตวแพทย์ (กพส.)

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

-5ผู้ได้รับทุน
ปริญญาโท
58. น.ส. กาญจนา เจริญพิริยะ
5915000266
59. น.ส. ณัฐสินี ด้วงแก้ว
5915000274
60. นายชลกร แผลงมน
5915001068

อาจารย์ประจําวิชา

สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)

รศ.ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด

พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร. วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทกั ษ์สันติ พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร
ดร. พิมพวรรณ คุ้มภัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
และการจัดการสินค้าสิ่งทอ

8,000
8,000
8,000

โดยช่วยสอนไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และขอให้ผู้ได้รับทุนมารายงานตัว
และรับใบประเมินผลผู้ช่วยสอนที่ฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
11 กันยายน พ.ศ. 2560 หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวโดยมิได้แจ้งเหตุผลประการใด บัณฑิตวิทยาลัยจะถือ
ว่าผู้ได้รับทุนสละสิทธิ์การขอรับทุนนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

