ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2562
******************************
บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจาภาคต้น ปีการศึกษา 2562 จานวน 39 คน
จากจานวนผู้สมัครทั้งสิ้น 41 คน ดังนี้
ผู้ได้รับทุน
ปริญญาเอก
1 น.ส. ธีรนุช โอภาชาติ
6117100116
2 นายพรชัย อุปพันธ์พงศ์ชัย
6117100035
3 น.ส. พรพรหม ทิพยมนตรี
6118100039
4 น.ส. มณฑิชา อุไรพงษ์
6117600194
5 น.ส. ณัฏฐ์ธมล พุ่มจันทร์
6118200050
6 นายเทอดศักดิ์ มุนีนารถ
6118200068
7 นายจิรวุฒิ เชิญเกียรติประดับ
6128500072
ปริญญาโท
1 น.ส. ณิชารีย์ ชาลีจังหาญ
6114100514
2 นายสรยุตม์ ศรีทัศน์
6114100930
3 น.ส. จันทนา ทองสุก
6114100123
4 น.ส. พัชรภรณ์ สุวรรณสิงห์
6114100611
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สาขาวิชา

เงินทุน (บาท)

ดร. วุฒิดา รัตนพิไชย

ปฐพีวิทยา

12,000

ผศ.ดร. ศุภิฌา ธนะจิตต์

ปฐพีวิทยา

12,000

รศ.ดร. ประเวศ อินทองปาน

ปรัชญาและศาสนา

12,000

ผศ.ดร. ณัฐิกา เพ็งลี

พลศึกษา

12,000

รศ.ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร

นวัตกรรมอาคาร

12,000

ผศ.ดร. ธนภณ พันธเสน

นวัตกรรมอาคาร

12,000

รศ.ดร. อภิชาติ ใจอารีย์

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และชุมชน

12,000

รศ.ดร. กรรณิการ์ สัจจาพันธ์

ปฐพีวิทยา

8,000

ผศ.ดร. พิจิตรา แก้วสอน

พืชสวน

8,000

ดร. ดารงวุฒิ อ่อนวิมล

พืชไร่

8,000

ผศ.ดร. พงศ์ธร คงมั่น

สัตวศาสตร์

8,000

-2ผู้ได้รับทุน
ปริญญาโท
5 นายพรเทพ พุทธนวงศ์
6014101101
6 น.ส. ฐิตวิ รดา ด่านพิทักษ์
กุล6115300347
7 นายศรัณย์ วงษ์หิรัญ
6115300436
8 น.ส. สุธาวัลย์ เวพีวุฒิกร
6115300452
9 น.ส. ชฎาพร อักษรพันธ์
6114200632
10 นายเพชร ฉายศิริกุล
6114200683
11 น.ส. ธีรารัตน์ โชคศิริวิริยกุล
6114200209
12 น.ส. พิชญาภัค ปลื้มมีชัย
6115100402
13 นายกษิดิศ กันอินทร์
6114300441
14 พระมหาพงศ์สันต์ เกษมพงศ์สันต์
6114600304
15 นายธรรมนูญ วัฒนปรีดา
6114600282
16 น.ส. ธนวรรณ รัตนโพธานันท์
6016300586
17 นายธนาธิป เกตุหลา
6115000408
18 น.ส. ปัณฑ์ชนิต เอี่ยมโอภาส
6115000441
19 น.ส. พัชรนันท์ สุขแสงพนม
รุ้ง6115000122
20 น.ส. ปฐมาวดี น่วมด้วง
6015000708
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เงินทุน (บาท)

ผศ.ดร. จาเริญ เที่ยงธรรม

สัตวศาสตร์

8,000

ผศ.ดร. พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์

บริหารธุรกิจ

8,000

ดร. ธีรารัตน์ วรพิเชฐ

บริหารธุรกิจ

8,000

ผศ.ดร. ทรงพร หาญสันติ

บริหารธุรกิจ

8,000

ผศ.ดร. ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์

การจัดการประมง

8,000

รศ.ดร. อรพินท์ จินตสถาพร

เพาะเลี้ยงสัตว์น้า

8,000

ผศ.ดร. จินตนา สและน้อย

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,000

ดร. มุกข์ดา สุขธาราจาร

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

8,000

ผศ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ

การจัดการทรัพยากร
ป่าไม้
จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว
จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว
เทคโนโลยีและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีการบรรจุ

8,000

รศ.ดร. จิตตินันท์ บุญสถิรกุล
ผศ.ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
ดร. ธัญภัสสร์ ทองเย็น
ผศ.ดร. วรรณสวัสดิ์ รัฐ
พิทักษ์สันติ
รศ.ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด
รศ.ดร. นันทวัน เทอดไทย
ผศ.ดร. อาพร เสน่ห์

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

-3ผู้ได้รับทุน
ปริญญาโท
21 น.ส. มณีมัย ชยานนท์กุล
6024100663
22 น.ส. พรปวีณ์ ปานชื่น
6124100291
23 น.ส. วิไลวรรณ สารพงษ์
6124100541
24 นายธนพงศ์ ไกรพุฒ
6124100606
25 น.ส. คุณัญญา จิตเจริญทวีโชค
6124100410
26 น.ส. ศศินิภา องอาจ
6124100461
27 นายวิทยา สารคุณ
6124100550
28 นายพงศ์ศรัณย์ พัฒนโชติ
6125700011
29 นายปริญญา ทองยินดี
6125600092
30 นายชลัมพล เวสารัชประเสริฐ
6134500143
31 นายณัฐพงศ์ เกิดแป๋
6134500151
32 น.ส. ธิดาพร พูลสว่าง
6146400157
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สาขาวิชา

รศ.ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว

กีฏวิทยา (กพส.)

เงินทุน (บาท)
8,000

ผศ.ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล โรคพืช (กพส.)

8,000

ผศ.ดร. รัติยา พงศ์พิสุทธา

โรคพืช (กพส.)

8,000

ผศ.ดร. จาเนียร ชมพู

พืชไร่ (กพส.)

8,000

ผศ.ดร. พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
ผศ.ดร. ศุภชัย อาคา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน
ผศ.ดร. ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ
วิทยาการพืชสวน

8,000

ดร. วิมลมาศ ประชากุล

8,000

ดร. ประภา โซ๊ะสลาม
ดร. ชัยฤกษ์ จักรพัฒนจิต
ผศ.ดร. สาริณี อุ่ยตระกูล
ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล

วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกาลังกาย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
สาธารณสุขศาสตร์

8,000
8,000

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

โดยช่วยสอนไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และขอให้ผู้ได้รับทุนมารายงานตัว
และรับใบประเมินผลผู้ช่วยสอนที่ ฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวโดยมิได้แจ้งเหตุผลประการใด บัณฑิตวิทยาลัยจะถือ
ว่าผู้ได้รับทุนสละสิทธิ์การขอรับทุนนี้
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

