
 
 

 
     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 เรื่อง รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้รับทุนโครงการการให้ทุนการศึกษาแก่นักศกึษา 
   ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

                                              ครั้งที่ 19/2557 
                         ……………………………………………………………………….. 

     

เพ่ือให้การจัดสรรทุนในโครงการการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับ
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  

ฉะนั ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533  ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เรื่อง การให้ทุน การศึกษาแก่นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2553   ลงวันที่  8 ธันวาคม 2553 ค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 8/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ลงวันที่ 28  กันยายน  2556  และค าสั่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1201/2556  เรื่อง  มอบอ านาจให้   รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี  ลงวันที่ 30 กันยายน 2556  
จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้รับทุนโครงการการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
คณาจารย์ ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ครั้งที่ 19/2557 โดยเรียงล าดับผู้รับทุนต่อเนื่องตามปีงบประมาณ ดังนี้    

ล าดับ ชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุน 
รหัส

นักศึกษา 
สาขาวชิา 

ภาค
การศึกษาที่
เร่ิมรับทุน 

ภาค
การศึกษา
สุดท้าย
ของการ
รับทุน 

รับทุนโดยใช้สิทธิ์ของ
โครงการวิจัย 

60 Mr. Bartosz Stanistaw Nadolski D5710072 จุลชีววิทยา 1/2557 3/2559 นิเวศวิทยา การแพร่กระจาย
และความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของไลเคนสกุล 
Graphis ในประเทศไทย 

61 นายพงศ์พนัธุ์ วชัรวิชานนัท์ M5710171 จุลชีววิทยา 1/2557 3/2558 การตรวจวิเคราะห์เชื้อ 
Legionella และจุลนิทรีย์
อ่ืนๆในสถานพยาบาลพักฟื้น
และสระน้ าสปา  



  

ล าดับ ชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุน 
รหัส

นักศึกษา 
สาขาวชิา 

ภาค
การศึกษาที่
เร่ิมรับทุน 

ภาค
การศึกษา
สุดท้าย
ของการ
รับทุน 

รับทุนโดยใช้สิทธิ์ของ
โครงการวิจัย 

62 นางสาวกนกวรรณ เทียมยม M5710232 เภสัชวิทยา 1/2557 3/2558 โครงการปริญญาเอก 
กาญจนาภิเษก 

63 นางสาววรนุช ภักดีเดชาเกียรติ D5730087 เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 

1/2557 3/2559 การพัฒนาเมมเบรนเซรามิก 
ชนิดท่ อกลวงส าหรับกา ร
ก าจัดน้ าออกจากสารละลาย
เอทานอลและการประยุกต์ใช้
ในปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชั่น
ของกรดซัคซินิกที่ได้จาก 
น้ าหมัก 

64 Mr. Xie Xintai D5730032 เทคโนโลยี
การผลิตพืช 

1/2557 3/2559 ชุดโครงการเทคโนโลยีการ
จัดการดิน น้ า และธาตุอาหาร
พืช ส าหรับการผลิตมนั
ส าปะหลัง 

65 นายธีระศักดิ์ ตองอบ M5730025 เทคโนโลยี
การผลิตพืช 

1/2557 3/2558 ชุดโครงการเทคโนโลยีการ
จัดการดิน น้ า และธาตุอาหาร
พืช ส าหรับการผลิตมนั
ส าปะหลัง โครงการย่อยที่ 1 
การจัดการดิน น้ า และธาตุ
อาหารพืชส าหรับการปลูกมัน
ส าปะหลัง 

66 นายธวชัชัย สมองด ี M5730032 เทคโนโลยี
การผลิตพืช 

1/2557 3/2558 ชุดโครงการเทคโนโลยีการ
จัดการดิน น้ า และธาตุอาหาร
พืช ส าหรับการผลิตมนั
ส าปะหลัง โครงการย่อยที่ 2 
เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ส าหรับ
การให้น้ าในการผลิตมนั
ส าปะหลัง 



  

ล าดับ ชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุน 
รหัส

นักศึกษา 
สาขาวชิา 

ภาค
การศึกษาที่
เร่ิมรับทุน 

ภาค
การศึกษา
สุดท้าย
ของการ
รับทุน 

รับทุนโดยใช้สิทธิ์ของ
โครงการวิจัย 

67 นายวิทยา จุลกลาง D5740109 วิศวกรรม
เคมี 

1/2557 3/2559 การวิเคราะห์การไหลตัวของ
เม็ดข้าวเพื่อใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการ ผลิตข้าวใน 
โรงสีข้าว   

68 นายจงยศ เทียนด า M5740680 วิศวกรรม 
เครื่องกล 

1/2557 3/2558 โครงการเคร่ืองท าขนม
ทองม้วนแบบบล๊อกแม่พิมพ ์

69 นางสาวอารดา งีเกาะ M5741052 วิศวกรรม
โลหการ 

1/2557 3/2558 ความต้านทานการสึกหรอของ
วัสดุเชิงประกอบพื้น
อะลูมิเนียมเสริมแรงด้วย
อนุภาคซิลิคอนคาร์ไบด์ผลิต
ด้วยกระบวนการโลหวิทยา
โลหะผง 

70 นายธนาวทิย ์จินดางาม M5741069 วิศวกรรม
โลหการ 

1/2557 3/2559 การศึกษาการผลิตเหล็กกล้า
สองเฟสความแข็งแรงสูงโดย
กระบวนการรีดร้อน 

71 นางสาวปทุมพร วงค์ใหญ่ M5740857 วิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

1/2557 3/2558 ผลของการควบคุมความเร็ว
รอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟา้
ก าลังเอซีเป็นดีซ ี

72 นายศิริวรรธน ์สกุลโชติเรืองเดช M5740871 วิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

1/2557 3/2558 วงจรแปลงผันก าลังไฟฟ้าที่มี
อัตราขยายแรงดันสงูส าหรับ
ประยุกต์ในระบบพลงังาน
ทดแทน 

73 นายธนากร ชินสุข M5740840 วิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

1/2557 3/2558 การพัฒนาต้นแบบรถโดยสาร
ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม 
ไออนส าหรับประเทศไทย 

74 นายเจษฎา เวียงจันทึก M5741359 วิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

1/2557 3/2558 การศึกษาวิจัยโครงการสาธิต
รถโดยสารไร้มลพษิส าหรับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 



  

ล าดับ ชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุน 
รหัส

นักศึกษา 
สาขาวชิา 

ภาค
การศึกษาที่
เร่ิมรับทุน 

ภาค
การศึกษา
สุดท้าย
ของการ
รับทุน 

รับทุนโดยใช้สิทธิ์ของ
โครงการวิจัย 

75 Mr. Joachim Mwambeleko M5741342 วิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

1/2557 3/2558 โครงการปริญญาเอก 
กาญจนาภิเษก 

76 นายอภิรักษ์ มังกรแก้ว M5641512 วิศวกรรม 
ไฟฟ้า 

1/2557 3/2557 การสังเคราะห์หมึกผสมผลึก
นาโนซิลิคอนส าหรับการผลิต
เซลล์แสงอาทิตย์แบบใหม่และ
ต้นทุนต่ า 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    29    กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


