ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
******************************
บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจาภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 จานวน 51 คน
จากจานวนผู้สมัครทั้งสิ้น 55 คน ดังนี้
ผู้ได้รับทุน
ปริญญาเอก
1 นายรุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข
6017200020
ปริญญาโท
1 น.ส.ณัชชา กุลชามณีมณฑ์
6214100753
2 นายอัครภร ชัยศรี
6114100077
3 นายกฤษฎา ลิ้มชูวงศ์
6114100654
4 น.ส.ฐิติมา ตรีโลเกศ
6114100662
5 น.ส.ธนธรณ์ จิระจิตต์มีชัย
6214100630
6 นายธราเทพ พันธุบุตร
6214100192
7 น.ส.สุวนันท์ สามารถกุล
6214100206
8 น.ส.อันธิกา บุญต่าย
6214100214
9 นายปุรินทร์ พิศวง
6114101006
10 น.ส.อัฐภิญรักษ์ อนุศาสตร์
6224100136

อาจารย์ประจาวิชา

สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)

ผศ. ดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์

เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

12,000

ผศ. ดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา

คหกรรมศาสตร์

8,000

ดร.กานต์สุดา วันจันทึก

คหกรรมศาสตร์

8,000

ผศ. ดร.อารยา อาจเจริญ เทียน
หอม
ผศ. ดร.ปริยานุช จุลกะ

พืชสวน

8,000

พืชสวน

8,000

ดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช

พืชสวน

8,000

ผศ. ดร.ธานินทร์ คงศิลา

ส่งเสริมการเกษตร

8,000

ดร.ชลาธร จูเจริญ

ส่งเสริมการเกษตร

8,000

ผศ. ดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ

ส่งเสริมการเกษตร

8,000

ดร.ดารงวุฒิ อ่อนวิมล

พืชไร่

8,000

ผศ. ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล

โรคพืช (กพส.)

8,000

-2ผู้ได้รับทุน
ปริญญาโท
11 น.ส.ณัฐกัญญา มหิษานนท์
6124100126
12 นายปราโมทย์ ศรีธูป
6224100225
13 นายชาญชัย รุผักชี
6124100746

อาจารย์ประจาวิชา

สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)

ดร.คัทลียา ฉัตร์เที่ยง

พืชไร่ (กพส.)

8,000

ดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี

พืชไร่ (กพส.)

8,000

ผศ. ดร.ศุภชัย อาคา

8,000

14

น.ส.วณิชยา แจ่มจารัส
6124100525

ผศ. ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์

15

นายสิทธิโชค มณีวงษ์
6124100479

ดร.กนกกร สินมา

16

นายอานนท์ หาญพิชิตวิทยา
6124100487

ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส

17

น.ส.ชนนิกานต์ เถวียน
6215400025
นายวินัย จรูญไชยพิพัฒน์
6215400068
น.ส.รวิสรา ชัยประภา
6215300195
น.ส.จิเรขา ตันประดิษฐ
6214200073
น.ส.ณัฐริกา โพธิ์น้อย
6214200154
น.ส.เสาวนีย์ กลิ่นแก้วณรงค์
6114200691
น.ส.จุฑารัตน์ พรอานวยลาภ
6114200101
น.ส.พรไพบูลย์ กุลเคน
6114200721

ดร.ศราวรรณ แก้วมงคล

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การจัดการทางดิน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การจัดการทางดิน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การจัดการทางดิน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การจัดการทางดิน
เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์

ผศ. ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์

เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์

8,000

ผศ. ดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์

บริหารธุรกิจ

8,000

ผศ. ดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ

การจัดการประมง

8,000

ผศ. ดร.มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์

การจัดการประมง

8,000

รศ. ดร.อรพินท์ จินตสถาพร

เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

8,000

ผศ. ดร.ไพลิน จิตรชุ่ม

วิทยาศาสตร์การ
ประมง
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,000

18
19
20
21
22
23
24

รศ. ดร.จรวย สุขแสงจันทร์

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

-3ผู้ได้รับทุน
ปริญญาโท
25 น.ส.ชวิศา อุ่นยนต์
6115100208
26 น.ส.ธิติยา จารุไพบูลย์พันธ์
6215100048
27 นายศุภดา แสนฉลาด
6115100526
28 น.ส.นันทิกานต์ เหมือนจันทร์
6115100461
29 นายเกียรติศักดิ์ บุญเดช
6214300256
30 น.ส.เสาวลักษณ์ วงษ์สวาสดิ์
6114300483
31 น.ส.อติกานต์ บูรณะจันทร์
6114300491
32 นายธิติสรณ์ เอนกรัตน์มนตรี
6114401271
33 นายวรรณ เพ็ชรหวั่น
6134400017
34
35
36
37
38
39

นายธนกร แสนอุ่น
6225700048
น.ส.ศรัณย์รัตน์ หิรัญรัตนธรรม
6225700081
น.ส.สุภาภรณ์ กลิ่นเกษร
6224500142
นายณัฐนนท์ ขุนทอง
6234500021
น.ส.ศิศิรา ใจมั่น
6234500056
นายชนกานต์ ชั้นบุญใส
6225600019

อาจารย์ประจาวิชา
รศ. ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์

สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)
8,000

รศ. ดร.กนกพร นุ่มทอง

นิเทศศาสตร์
และสารสนเทศ
นิเทศศาสตร์
และสารสนเทศ
นิเทศศาสตร์
และสารสนเทศ
ภาษาตะวันออก

ผศ. ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ

วนศาสตร์

8,000

ผศ. ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร

การจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้
การจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้
รังสีประยุกต์
และไอโซโทป
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกาลังกาย
วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกาลังกาย
วิศวกรรมเครื่องกล
และพลังงาน
วิศวกรรมเครื่องกล
และการออกแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล
และการออกแบบ
จุลชีววิทยา (กพส.)

8,000

ผศ. ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว
รศ. ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์

รศ. ดร.ปัสสี ประสมสินธ์
รศ. ดร.เกียรติศกั ดิ์ แสนบุญเรือง
ผศ. ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี

ดร.วิมลมาศ ประชากุล
ผศ. ดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี
ดร.คณิต มานะธุระ
ผศ. ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์
ผศ. ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ
ผศ. ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ

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
40 น.ส.ธัญชนก เอมอิ่ม
6225600027
41 น.ส.พลอยไพลิน กมลนาวิน
6214600390
42 นายนภันต์ธนัชย์ ใจปินตา
6114600011
43 นายศักดินนท์ อ่อนสลุง
6225500090
44 น.ส.ปัทมา ทองมี
6214800071
45 น.ส.พัชรพร คงสว่าง
6214800321
46 นายพงศ์ภัค อินทรวิชัย
6124900050
47 น.ส.ศุลีพร ภูมิชูชิต
6146400084
48 น.ส.ศรัณยา วงศ์รัตนพิพัฒน์
6115000475
49 นายเอกภพ อรุณมาศ
6115000491
50 น.ส.มินตรา นักธรรม
6115000131

อาจารย์ประจาวิชา

สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)

ผศ. ดร.อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์

จุลชีววิทยา (กพส.)

8,000

ผศ. ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์

8,000

ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์

จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว
การศึกษานอกระบบ
เพื่อพัฒนาสังคม
พลศึกษา (กพส.)

ผศ. ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี

จิตวิทยาชุมชน

8,000

ผศ. น.ท. หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง จิตวิทยาชุมชน

8,000

ผศ. น.สพ. ดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์

8,000

ผศ. ดร.อนุศักดิ์ เกิดสิน

คลินิกศึกษา
ทางสัตวแพทย์
สาธารณสุขศาสตร์

ผศ. ดร.มัสลิน นาคไพจิตร

เทคโนโลยีชีวภาพ

8,000

รศ. ดร.ภคมน จิตประเสริฐ

เทคโนโลยีชีวภาพ

8,000

รศ. ดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช

พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร

8,000

ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย

8,000
8,000

8,000

โดยช่วยสอนไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และขอให้ผู้ได้รับทุนมารายงานตัว
และรับใบประเมินผลผู้ช่วยสอนที่ ห น่วยทุน การศึกษา ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวโดยมิได้แจ้งเหตุผ ลประการใด บัณฑิตวิทยาลัย
จะถือว่า ผู้ได้รับทุนสละสิทธิ์การขอรับทุนนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

