
 
 
 

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 3 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 3 ปีการศึกษา 2557 ดังต่อไปนี้ 
 

 

 

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

วุฒิปริญญาตรี 
1.   นางสาวกุสุมา  รวมธรรม  M5610235   10  13 
    (นศ.ทุนผู้มีผลการเรียนดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา) 
2.   นายรัสสะ  ศรีภิรมย์  M5310166   10  13 
 
 

         
 
 



- 2 - 

 

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

สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

  วุฒิปริญญาโท 
1.   นางสาวอัยรา  พันอนุ  D5410248   10  13 
    (นศ.ทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก) 
  วุฒิปริญญาตรี 
1.   นายโชคชัย  เชื้อหนองทอน M5010295   10  13 
    (นศ.ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 
2.   นางสาวพัชรกัญญ์  ข าหินตั้ง M5410149   10  13 
3. นางสาวพัชริดา  ค าภูเมือง M5110094   10  13 
      (นศ.ทุนโครงการเครือข่ายกลยุทธ์เพื่อการผลิตและการพัฒนาฯ) 
 

  สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก 
  วุฒิปริญญาตรี 
1. นางสาวเสาวลักษณ์ เชียงกา M5640249   10  11 
 
      สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  วุฒิปริญญาตรี 
1.   นางสาวมนัสวี  พันธุยา  M5740673   10  11 
2.   นายศักย์  เพิ่มหรรษา  M5641956   15  11 
3.   นายพงศกร  ดุรงค์ด ารงชัย M5641932   15  11 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
วุฒิปริญญาตรี 

1.   นายพินิจ  มีม่ัน   M5540600   10  11 
    (นศ.ทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก) 
2.   นายอธิวัฒน์  เกษสุขมาโนช M5542611   10  11 
3. นายเปรื่องปรัชญ์  เจริญผิว M5640539   10  11 
    (นศ.ทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก) 
4. นายบรรพต  เต็งกิ่ง  M5741243   10  11 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล              เลขประจ าตัว        ปฏิบัติงาน      จ านวน 
              สัปดาห์ละ     (สัปดาห์) 
               (ชั่วโมง) 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

  วุฒิปริญญาตรี 
1.   นางสาวนิรามัย  ไตรยวงศ์  M5342747   10  11 
2.  นายภัควัฒน์  ทองแสง  M5741137   10  11                 
3.   นางสาวศศิวิมล  นามกูล  M5742035   10  11 
4. นางสาวอุษา  ยิ่งชล  M5742059   10  11 
 
 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
  วุฒิปริญญาโท 
1.   นางสาวณัฐธิดา  นิลจินดา  D5640447   10  11 
      (นศ.ทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก) 
  วุฒิปริญญาตรี 
2.   นายทัตเทพ  พ่วงศิริ  M5640140   10  11 
      (นศ.ทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก) 
3.   นายดิสกุล  ชลศาลาสินธุ์  M5641543   10  11 
      (นศ.ทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก) 
4.   นางสาวจุฑาภรณ์  รัถยาพิทักษ์ M5641895   10  11 
      (นศ.ทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก) 

 
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) 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล             เลขประจ าตัว        ปฏิบัติงาน      จ านวน 
              สัปดาห์ละ     (สัปดาห์) 
               (ชั่วโมง) 
   
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
  วุฒิปริญญาตรี 
1. นางสาวจิตราภา  บุญญานุสนธิ์  M5720088   10  10 
 

สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 

  วุฒิปริญญาตรี 
1. นางสาวนุชจลี  สุพรหมอินทร์ M5570041   20  11 
 

     
ประกาศ ณ วันที่     27      มีนาคม  พ.ศ.  2558  
 
 

 
 

             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพล   ศรีเสริฐผล) 
                          รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
                  ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


