
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย   

 
 

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยทุนผู ้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัยส าหรับ
นักศึกษาขั ้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ประกอบกับมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2540 เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ. 2540 เห็นชอบให้สาขาวิชาเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อรับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย
ตามเกณฑ์ของสาขาวิชาโดยได้รับการจัดสรรทุนสาขาวิชาละ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นั้น  
  บัดนี้ สาขาวิชาได้คัดเลือกผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัยประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 
2533 ประกอบกับค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 8/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ลงวันที่ 28  
กันยายน  2556 และค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1201/2556  เรื่อง  มอบอ านาจให้รองอธิการบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  ลงวันที่   30 กันยายน 2556  จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพ่ือรับทุนผู้ช่วย
สอนและผู้ช่วยวิจัย ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล              เลขประจ าตัว        ปฏิบัติงาน      จ านวน 
              สัปดาห์ละ     (สัปดาห์) 
               (ชั่วโมง) 
 
       สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

วุฒิปริญญาตรี 
1.   นางสาวณัฐพร เลิศสูงเนิน  M5440153   20  11 
2.   นายมานะศักดิ์ ทิพย์ภูจอม M5440160   20  11 
 

        สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

วุฒิปริญญาตรี 
1.   นางสาวศรัญญา นมัสการ  M5570058   20  11 
2.   นางสาวเบญจมาภรณ์ สุขตน M5570072   20  11 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล              เลขประจ าตัว        ปฏิบัติงาน      จ านวน 
              สัปดาห์ละ     (สัปดาห์) 
               (ชั่วโมง) 
 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
  วุฒิปริญญาตรี 
1. นางสาวเสาวลักษณ์ เชียงกา M5640249   10  11 
 
      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  วุฒิปริญญาตรี 
1.   นางสาวมนัสวี  พันธุยา  M5740673   10  11 
2.   นายศักย์  เพิ่มหรรษา  M5641956   10  11 
3.   นางสาวรติพร จันทร์กลั่น  M5641949   10  11 
4.   นางสาวอนุสรา นุ่นยวง  M5641918   10  11 

 

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 

วุฒิปริญญาโท 
1.   นายศรันย์  คัมภีร์ภัทร  D5240388   10  11 
    (นศ.ทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก) 
2.   นายเกรียงไกร มณีรัตน์  D5640065   10  11 
     (นศ.ทุนผู้มีผลการเรียนดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา) 
  วุฒิปริญญาตรี 
1.   นางสาวกมลทิพย์  ณรงค์ฤทธิ์ M5640256   10  11 
      (นศ.ทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก) 
2.   นางสาวปานหทัย  แซ่เตี๋ย  M5740802   10  11            
 (นศ.ทุนศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา) 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล              เลขประจ าตัว        ปฏิบัติงาน      จ านวน 
              สัปดาห์ละ     (สัปดาห์) 
               (ชั่วโมง) 
 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

  วุฒิปริญญาตรี 
1.   นายพงศ์พันธุ์  วัชรวิชานันท์  M5710171   10  13 
    (นศ.ทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก) 
2.   นางสาวธันยาภรณ์  กุลเกษ  M5610228   10  13 
      (นศ.ทุนผู้มีผลการเรียนดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา) 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

  วุฒิปริญญาตรี 
1.  นายธีรพฤทธิ์ พลตื้อ    M5740949   10  12 

(นศ.ทุนศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา) 
2.  นางสาวไอริณ ลิ้มรัตน์    M5740956   10  12                
 (นศ.ทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก) 
3.  นายธีรศักดิ์ เยาวราช    D5740161   10  12 
 (นศ.ทุนศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา) 
 
 สาขาวิชาชีววิทยา 
  วุฒิปริญญาตรี 
1.  นายปาณิสรา วิชัยรัตนตระกูล   M5210107   10  13 
     (นศ.ทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก) 
2.  นางสาววัชราภรณ์  ตันติพนาทิพย์  M5210114   10  13 
     (นศ.ทุนผู้มีผลการเรียนดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา) 
3.  นางสาวค าจันทร์  บ ารุงนอก   M5410088   10  13 
     (นศ.ทุนผู้มีผลการเรียนดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา) 
4.  นางสาววรรณา ใจสบาย   D5710096   10  13 
     (นศ.ทุนผู้มีผลการเรียนดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา) 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล              เลขประจ าตัว        ปฏิบัติงาน      จ านวน 
              สัปดาห์ละ     (สัปดาห์) 
               (ชั่วโมง) 
   
 สาขาวิชาชีววิทยา (ต่อ) 
  วุฒิปริญญาโท 
1. นายวารินทร์ บุญเรียม  D5410064   10  13 
2. นางสาวมนัสวี พาณิชนอก  D5410057   10  13 
       

ประกาศ ณ วันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557  
 
 

 
 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพล   ศรีเสริฐผล) 
                          รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
                  ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


