ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
******************************
บัณฑิตวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 จำนวน 37 คน
จากจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 43 คน ดังนี้
ผู้ได้รับทุน
ปริญญาเอก
1 น.ส.นัฏยา สุวลักษณ์
6217600072
ปริญญาโท
1 นายจักรพันธ์ ทรัพย์แก้ว
6116000118
2 น.ส.กาญจนา โสปัญหริ
6214100451
3 น.ส.ณหทัย อบกลิ่น
6214100478
4 นายวิทยา ถาวรศักดิ์
6214100796
5 น.ส.มาริษา บุญชูวงศ์
6214100095
6 นายศศิศ คมวีระวงศ์
6224100578
7 น.ส.อาภัสรา หีดรอด
6224100144
8 น.ส.วาสนา สงกลาง
6224100250
9 น.ส.ศศิร์ภัทร ศิริศวร์ชยุต
6224100551
10 น.ส.ชนานนท์ หล่อวงศ์ตระกูล
6224100438
11 นายณรงค์เดช พัสดุ
6224100683
12 น.ส.ณัฐนิช จิมงคลกุล
6224100608

อาจารย์ประจำวิชา

สาขาวิชา

เงินทุน
(บาท)

ผศ. ดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์

การส่งเสริมสุขภาพ
และสุขศึกษา

12,000

รศ. ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค

8,000

ผศ. ดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม

พันธุวิศวกรรมและ
ชีวสารสนเทศ
ปฐพีวิทยา

ผศ. ดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์อ

ปฐพีวิทยา

8,000

ผศ. ดร.เพชรดา ปินใจ

ปฐพีวิทยา

8,000

ผศ. ดร.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา

สัตวศาสตร์

8,000

ผศ. ดร.วรรณวิไล อินทนู

โรคพืช

8,000

รศ. ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล

โรคพืช

8,000

ผศ. ดร.จำเนียร ชมภู

พืชไร่

8,000

ดร.สิรินภา ช่วงโอภาส

8,000

ผศ. ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการทางดิน
วิทยาการพืชสวน

ผศ. ดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม

วิทยาการพืชสวน

8,000

น.สพ. ดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์

วิทยาการปศุสัตว์

8,000

8,000

8,000

-2ผู้ได้รับทุน
ปริญญาโท
13 น.ส.เกวลี ศิลาพัชรนันท์
6215300225
14 น.ส.ธนัญธร จิตณรงค์
6215300373
15 น.ส.ภัทราภรณ์ สุริยวรากุล
6215300420
16 นายศักดิ์สิทธิ์ ฤกษ์หริ่ง
6214200553
17 นายศักดิธัช ฉมามหัทธนา
6215100544
18 น.ส.ทรรศวรรณ หอมละเอียด
6215100030
19 นายวีระศักดิ์ ประดิษฐรอด
6215100099
20 น.ส.วิภาวี หุ้นเหี้ยง
6214300213
21 น.ส.ปนิธดา ลิ้มเรืองรอง
6235900015
22 น.ส.อัญมณี ไพรินทร์
6214401061
23 นายธิติสรณ์ เอนกรัตน์มนตรี
6114401271
24 นายณัฏฐพงศ์ ศรแจ่ม
6334500163
25 นายวศิน ปรีดาปราโมทย์
6334500171
26 น.ส.เกตุวรินทร์ เข็มดี
6225600132
27 น.ส.พิมพ์วิภา ศรีธิ
6225600035
28 น.ส.วิลาวัลย์ หนูสง
6225600116
29 นายชิราวุฒิ มงคลทรง
6214600373
30 นายวีรพงษ์ ไชยเพศ
6214600292

อาจารย์ประจำวิชา

สาขาวิชา

เงินทุน
(บาท)

ผศ. ดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์

บริหารธุรกิจ

8,000

ผศ. ดร.ทรงพร หาญสันติ

บริหารธุรกิจ

8,000

ผศ. ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ

บริหารธุรกิจ

8,000

ผศ. ดร.จินตนา สและน้อย

วิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,000

ผศ. ดร.เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา

ภาษาไทย

8,000

ผศ. ดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว

นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 8,000

ดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค

นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 8,000

รศ. ดร.รองลาภ สุขมาสรวง

วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้

8,000

ผศ. ดร.จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์

8,000

รศ. ดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี

การบริหารและพัฒนา
อุตสาหกรรม
พฤกษศาสตร์

รศ. ดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง

รังสีประยุกต์และไอโซโทป

8,000

ผศ. ดร.นาตยา คล้ายเรือง

8,000

วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
ผศ. ดร.สาริณี อุ่ยตระกูล
วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
ผศ. ดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์ จุลชีววิทยา

8,000

ผศ. ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ

จุลชีววิทยา

8,000

ผศ. ดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง

วิทยาการพืช

8,000

รศ. ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล

จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว
พลศึกษา

8,000

ดร.นาทรพี ผลใหญ่

8,000
8,000

8,000

-3ผู้ได้รับทุน
ปริญญาโท
31 น.ส.ณิชาพัชร์ สายกระสินธุ์
6214600314
32 น.ส.ณัฐพร ช่อเหมือน
6214600489
33 น.ส.โยธกา เวมหัดทร
6225550089
34 น.ส.สุจินธร มณีคง
6225550062
35 นายพัสกร ศุภโชค
6215000051
36 นายนวัต ชัยสมบูรณ์
6215000086

อาจารย์ประจำวิชา

สาขาวิชา

เงินทุน
(บาท)

ผศ. ดร.ชลาธิป สมาหิโต

ปฐมวัยศึกษา

8,000

ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย

การศึกษานอกระบบ
เพื่อพัฒนาสังคม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน
พัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีการบรรจุ

8,000

รศ. ดร.อภิชาติ ใจอารีย์
ดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม
ผศ. ดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
ดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์

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

โดยช่วยสอนไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และขอให้ผู้ได้รับทุนมารายงานตัว
ที่หน่วยทุนการศึกษา ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 หากพ้น
กำหนดระยะเวลาดังกล่าวโดยมิได้แจ้งเหตุผลประการใด บัณฑิตวิทยาลัยจะถือว่าผู้ได้รับทุนสละสิทธิ์การขอรับทุนนี้
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับทุนทำการประเมินผลการช่วยสอนรายเดือน แล้วรวบรวมนำส่งบัณฑิตวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดการ
ช่วยสอนคาบเรียนสุดท้าย โดยผู้รับทุนสามารถดาวน์โหลดใบประเมินผู้รับทุนผู้ช่วยสอนตามระดับปริญญาของผู้รับทุน
ได้จาก QR-Code ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563
ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
(รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ใบประเมินผู้รับทุนผู้ช่วยสอน ระดับปริญญาเอก

ใบประเมินผู้รับทุนผู้ช่วยสอน ระดับปริญญาโท

