
 
 

     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 เรื่อง รายช่ือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้รับทุนโครงการการให้ทุนการศึกษาแก่นักศกึษา 

   ระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
                                              ครั้งที่ 20/2557 
                         ……………………………………………………………………….. 

     

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 20/2557 โดยเรียงล าดับผู้รับทุนต่อเนื่องตามปีงบประมาณ ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุน รหัสนักศึกษา สาขาวิชา 

ภาค
การศึกษา
ที่เริ่มรับ

ทุน 

ภาค
การศึกษา
สุดท้าย

ของการรับ
ทุน 

รับทุนโดยใช้สิทธิ์ของ
โครงการวิจัย 

77 Mr. Matthew S. Crane M5710256 ชีววิทยา 1/2557 3/2558 การส ารวจชนิดพันธุ์ต่าง
ถิ่นรุกรานในจังหวัด
นครราชสีมา 

78 นายปัญญา หันตุลา D5740147 วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

1/2557 3/2559 การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือ
ช่วยสนับสนุนการควบคุม
สัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ 
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ล าดับ ชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุน 
รหัส

นักศึกษา 
สาขาวิชา 

ภาค
การศึกษา
ที่เริ่มรับ

ทุน 

ภาค
การศึกษา
สุดท้าย

ของการรับ
ทุน 

รับทุนโดยใช้สิทธิ์ของ
โครงการวิจัย 

79 นายอิทธิเทพ พึ่งเมือง M5741007 วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

1/2557 3/2558 เครื่องรับไมโมไฮบริด
ส าหรับเครือข่ายรับรู้ทาง
วิทยุ 

80 นายจิระวุธ ภีระจิ่ง M5740826 วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

1/2557 3/2558 การพัฒนาการสื่อสารสอง
ทางบนช่องสัญญาณเดียว
เพ่ือใช้งานแบบไมโม 

81 นายชานนท์ ศรีสุมา M5741021 วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

1/2557 3/2558 การศึกษาและออกแบบ  
สร้างวงจรการรับ-ส่งก าลัง
งานแบบไร้สายด้วย
สนามแม่เหล็กใน
สภาพแวดล้อมต่างๆ 

82 นายธีระภัทร เจริญปรุ M5740994 วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

1/2557 3/2558 การออกแบบและพัฒนา
อัลกอริทึมการบีบอัด
สัญญาณภาพส าหรับ
เครือข่ายตรวจรู้ไร้สาย  

83 นายพิสิษฐ์ พรหมบุตร M5740819 วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

1/2557 3/2558 การพัฒนาเทคนิคแบบ
ผสมส าหรับระบบระบุ
ต าแหน่งไร้สายภายใน
อาคารแบบหลายชั้น 
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ล าดับ ชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุน รหัสนักศึกษา สาขาวชิา 
ภาค

การศึกษาที่
เร่ิมรับทุน 

ภาค
การศึกษา
สุดท้าย
ของการ
รับทุน 

รับทุนโดยใช้สิทธิ์ของ
โครงการวิจัย 

84 นายปรัชญา ช านาญค้า M5740796 วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

1/2557 3/2558 การพัฒนาเทคนิคการ
วางแผนทราฟฟิกเพ่ือ 
การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในเครือข่าย 
ไอพีบนการมัลติเพล็กซ์เชิง
ความยาวคลื่นภายใต้ความ
ไม่แน่นอนของทราฟฟิก 

85 นายรัฐกร มิรัตนไพร D5630226 เทคโนโลยี
การผลิตสัตว์ 

1/2557 1/2559 ผลของการเสริมน้ ามันที่มี
องค์ประกอบของกรดไขมัน
โอลิอิค (Oleic acid) อยู่สูง
ต่อผลผลิตโคเนื้อ คุณภาพ
ซากและคุณภาพเนื้อของโค
เนื้อลูกผสมบราห์มัน 

86 นางสาวอชิรญาณ์ วันดี M5730070 เทคโนโลยี
การผลิตสัตว์ 

1/2557 3/2558 การใช้ microsatellite เป็น
เครื่องหมายช่วยในการ
คัดเลือก heterosis effect 
ของลักษณะการเจริญเติบโต
ในไก่เนื้อลูกผสมพ้ืนเมือง 

87 นางสาววัชราภรณ ์ทุมเมืองปัก M5730162 เทคโนโลยี
อาหาร 

1/2557 3/2558 การผลิตนมพาสเจอไรซ์ที่มี
ปริมาณน้ าตาลแลคโตสและ
ไขมันต่ า 

88 นางสาวจินต์จุฑา กรรณเทพ M5730148 เทคโนโลยี
อาหาร 

1/2557 3/2558 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือ
การควบคุมน้ าหนักจากสาร
สกัดธรรมชาติ 
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ล าดับ ชื่อนักศึกษาผู้ขอรับทุน 
รหัส

นักศึกษา 
สาขาวิชา 

ภาค
การศึกษา
ที่เริ่มรับ

ทุน 

ภาค
การศึกษา
สุดท้าย

ของการรับ
ทุน 

รับทุนโดยใช้สิทธิ์ของ
โครงการวิจัย 

89 นายกรุง วิลาชัย D5730056 เทคโนโลยี
การผลิตสัตว์ 

1/2557 3/2559 ผลของชนิดพืชอาหารสัตว์
ท่ีส่งผลต่อปริมาณจุลินทรีย ์
Butyrivibrio fibrisolvens 
ในกระเพาะรูเมนและ
ปริมาณ conjugated 
linoleic acid (CLA) 
ในน้ านมแพะ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่    15    สงิหาคม  พ.ศ. 2557 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


