
 
 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
            เรื่อง รายชื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย 

                          ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) 
.................................................................................. 

   

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยทุนผู้ช่วยสอนและผู ้ช่วยวิจัยส าหรับ
นักศึกษาขั ้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ประกอบกับมติสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2540 เมื่อวันที่              
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 เห็นชอบให้สาขาวิชาเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพ่ือรับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย
ตามเกณฑ์ของสาขาวิชาโดยได้รับการจัดสรรทุนสาขาวิชาละ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นั้น 
  บัดนี้ สาขาวิชาได้คัดเลือกผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัยประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2533 ประกอบกับค าสั ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที ่  794/2560  เรื ่อง แต่งตั ้งผู ้ร ักษาการ         
แทนรองอธิการบดี ลงวันที ่ 1 สิงหาคม 2560 และค าสั ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที ่ 796/2560          
เรื ่อง มอบอ านาจ ให้ผู ้ร ักษาการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที ่ 1 สิงหาคม 2560         
จึงประกาศรายชื่อนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพ่ือรับทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย ประจ าภาคการศึกษาที่ 1                 
ปีการศึกษา 2560 (เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 ) ดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล                     เลขประจ าตัว        ปฏิบัติงาน      จ านวน 
               สัปดาห์ละ     (สัปดาห์) 
                (ชั่วโมง) 
 สาขาวิชาฟิสิกส์ 
1 นายจุลนันทน์  ทรงวัฒนา   M5810123   20  12 
2 นายธนานุวัติ  สุยุพร   M5610174   15  12 
     (นศ.ทุนดเีด่นระดับบัณฑิตศึกษา) 
3 นายวิศิษฐ์  มั่งทัศน์   M5810161   20  12 
4 นางสาวศิริรัชนี  ธรรมสุวรรณ  M5610402   20  12 
5 นายอดิเทพ  บุตรบุรี   M5610464   20  12 
6 นางสาวจิราภรณ์  แสนแจ้   M5710157   20  12 
7 นายเจษฎา  แซ่เตี้ยว   M5710133   20  12 
 
 
 



- 2 - 

 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล                     เลขประจ าตัว        ปฏิบัติงาน      จ านวน 
               สัปดาห์ละ     (สัปดาห์) 
                (ชั่วโมง) 
 สาขาวิชาฟิสิกส์ (ต่อ) 
  วุฒิปริญญาตรี 
8 นางสาวณัฐกฤตา  นาก้อนทอง  M5710140   20   12 
9 นายอาวดล  เขจรรักษ์   M5910403   20   12 
 (นศ.ทุนการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพระดับบัณฑิตศึกษา) 
10 นางสาววัชราภรณ์  มูลทรัพย์  M5710119   20  12 
      (นศ.ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)) 
11 นางสาววิภากร  ฤทธิสุทธิ์   M5810093   20  12 
12 นางสาววรารัตน์  ตรีสุขรัตน์  M5910182   20  12 
     (นศ.ทุนดเีด่นระดับบัณฑิตศึกษา) 
13 นางสาวสุภาวี  ชัยสิทธิ์   M5910250   20   12 
14 นายคมสันต์  ลาพาแว   M5610358   20  12 
15 นายธนพล  เหมือนวาจา   M6010287   20  12 
 (นศ.ทุนกิตติบัณฑิต) 
16 นายธีรวีร์  ธวิัฒน์วรานิกุล   M5910144   20  12 
 (นศ.ทุนกิตติบัณฑิต) 
  วุฒิปริญญาโท 
17 นายคุณากร  พละวงศ์   D5510146   20    12 
18 นายกุมรินทร์  ไพบูลย์   D5810093   20    12 
 (นศ.ทุนการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 
19 นายอัจฉริยศาสตร์  ผงษา   D5910311   20    12 
      (นศ.ทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก) 
20 นายอรรถพล  ศรีประดิษฐ์  D5810086   20    12 
21 นายอักษรณรงค์  ฤทธิ์วิเศษ  D5810116   20    12 
      (นศ.ทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก) 
22 นายเสถียรพงศ์  งามสมฤทธิ์  D5810185   20    12 
      (นศ.ทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก) 
23 นายกิตติคุณ  เซียวสกุล   D5710119   20    12 
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ที ่ ชื่อ – นามสกุล                     เลขประจ าตัว        ปฏิบัติงาน      จ านวน 
               สัปดาห์ละ     (สัปดาห์) 
                (ชั่วโมง) 
 สาขาวิชาชีววิทยา 
  วุฒิปริญญาโท 
1 นางสาวศิรินภา  พงษ์พีระ   D5710201   10    13 
      (นศ.ทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก) 
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  วุฒิปริญญาตรี 
1 นายกองพล  ชุนเกาะ   M5940257   10    12 
      (นศ.ทุนระดับบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก) 
2 นางสาวสัตยา  จันทร์ต๊ะ   M6040376   10    12 
 (นศ.ทุนการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 
3 นายชวนากร  สีดาชมภู   M6040383   10    12 
  วุฒิปริญญาโท 
4 นางสาวหฤทัย  มาศโค้ง   D5440450   10    12 
 

ประกาศ ณ วันที่    1     กันยายน   พ.ศ.  2560 
 

 
(อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย  นามวิชัยศิริกุล) 

  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


