
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้รับทุนโครงการ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
ครั้งที่ 13/2556 

     
 
 
 

เพ่ือให้การจัดสรรทุนในโครงการ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบ
กับค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 998/2553 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 20 
ธันวาคม พ.ศ. 2553 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2553 จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาผู้รับทุนโครงการ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 13/2556 โดยเรียงล าดับผู้รับทุน
ต่อเนื่องตามปีงบประมาณ ดังนี้ 

ล า 
ดับ 

ช่ือนักศึกษา 
ผู้ขอรับทุน 

รหัสนักศึกษา สาขาวิชา 
ภาค

การศึกษาท่ี
เริ่มรับทุน 

ภาคการศึกษา
สุดท้ายที ่
ได้รับทุน 

รับทุนโดยใช้สิทธ์ิของโครงการวิจยั 

70 นายภาณุพงษ์ ทีฆบุญญา  M5640454 วิศวกรรม
โยธา 

1/2556 3/2557 โครงการงานศึกษาวางแผนหลัก 
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
ในเบื้องต้นระบบป้องกันน้ าท่วม
พื้นที่ชุมชน จงัหวัดร้อยเอ็ด  
(ด้านชลศาสตร์) 

71 นางสาวนลินี จ านงค์พล  D5640140 วิศวกรรม
โยธา 

1/2556 3/2558 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของ 
ดินเหนียวซีเมนต์เถ้าลอยมวลเบา 

72 นางสาวกรณ์กณิศ แสงดี D5640133 วิศวกรรม
เกษตร 

1/2556 3/2558 การศึกษาความเป็นไปได้ในการน า
ความร้อนเหลือท้ิงจากระบบหม้อต้ม
ไอน้ ามาใช้ในกระบวนการอบแห้ง
เชื้อเพลิงกะลามะพร้าวและใยมะพร้าว 

73 นางสาวกันญา โกสุมภ ์ D5640270 วิศวกรรม
เกษตร 

 

1/2556 3/2558 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูก
มันส าปะหลังแบบต่อพ่วงกับรถ
แทรกเตอร ์

 
 



 - 2 - 
 

ล า 
ดับ 

ช่ือนักศึกษา 
ผู้ขอรับทุน 

รหัสนักศึกษา สาขาวิชา 
ภาค

การศึกษาท่ี
เริ่มรับทุน 

ภาคการศึกษา
สุดท้ายที ่
ได้รับทุน 

รับทุนโดยใช้สิทธ์ิของโครงการวิจยั 

74 นางสาวศศิธร ทะรา  M5641475 วิศวกรรม
เกษตร 

1/2556 3/2557 กระบวนการผลิตโฟมเม็ด 
จากคอมปาวนด์พอลิแลกติก 

75 นายณัฐวัฒน์ พิณรัตน์  M5640485 วิศวกรรม
อุตสาหการ  

1/2556 3/2557 การพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมัน
ส าปะหลังส าหรับเกษตรกรรายย่อย 
(ชุดโครงการ สวทช. 2555) 

76 นายอภิเชษฐ ก้อนค า M5641505 วิศวกรรม
อุตสาหการ  

1/2556 3/2557 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลย ี
ทอริเเฟคช่ันส าหรับเช้ือเพลิงชีวมวล
เพื่อน ามาผลิตเป็นพลังงานทดแทนใน
โรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

77 นางสาวพิชญาภรณ์ มาเจริญ  M5640157 วิศวกรรม
ขนส่ง 

1/2556 3/2557 โครงการวเิคราะห์ระยะเวลา 
การเดินทางจากข้อมูลความเรว็รถ
และปริมาณจราจร 

78 นายนิพัทธ์ เกตุประเสริฐ  M5640171 วิศวกรรม
เคมี 

1/2556 3/2557 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 

79 นายเปรื่องปรัชญ์ เจริญผิว  M5640539 เทคโนโลยี
ธรณี 

1/2556 3/2557 การศึกษาพฤติกรรมเชิงเวลาของ
เกลือหนิภายใต้วัฏจักรการให้แรง
และอุณหภูมิ 

80 นายธีรพร เหลืองรังษิยากุล  M5410163 เภสัชวิทยา 1/2556 3/2558 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 

81 นางสาวนรารัตน์ ยงค์  M5610075 เคมี 1/2556 3/2557 การบรรจุในระดับนาโนเมตรของ
สารประกอบเชิงซ้อน LiBH4 และ/
หรือ LiBH4-MgH2 ในเส้นไยระดบั 
นาโนเมตรจากพอลเิมอร์ทีม่ีคุณสมบัติ
ยอมให้ก๊าซไฮโดรเจนแพร่ผ่านได้  
เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักไฮโดรเจน 
ที่ผันกลับได ้

82 นางสาวพิมพา ขอวางกลาง  M5610211 จุลชีววิทยา 1/2556 3/2557 การศึกษาความหลากหลายของเชื้อรา
ในดินและสารต้านจุลชีพที่เชือ้ราสรา้ง
จากดินบริเวณมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(อพ.สธ.-มทส.) 

 



 - 3 - 
 

ล า 
ดับ 

ช่ือนักศึกษา 
ผู้ขอรับทุน 

รหัสนักศึกษา สาขาวิชา 
ภาค

การศึกษาท่ี
เริ่มรับทุน 

ภาคการศึกษา
สุดท้ายที ่
ได้รับทุน 

รับทุนโดยใช้สิทธ์ิของโครงการวิจยั 

83 Mr. XAYYASITH 
PHOMMACHANTHONE  

M5610136 ชีววิทยา 1/2556 3/2557 การศึกษาความสัมพันธ์ทาง
นิเวศวิทยาระหว่างงเูขียวหางไหม้
ท้องเหลืองและงูเขียวหางไหม้ตาโต 
ในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 
นครราชสีมา 

84 นายยุทธนา วีระธารานนท์  D5640294 
 

วิศวกรรม
การผลิต  

1/2556 3/2558 The shape optimization design 
of HAS base plate in ball 
swaging process principal 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่   29  กรกฎาคม  2556 
 
 

                                                                                                    อาจารย์ ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย 

           (อาจารย์ ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
     ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 


