
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
       เรื่อง รายช่ือผู้ได้รับทุนเรียนดี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
           ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) 

.................................................................................... 
 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีประกาศ เรื่อง ทุนเรียนดีส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ลงวันท่ี 10 เมษายน 2552  ประกาศให้ทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรปกติ ต้ังแต่ชั้นปีท่ี 2 ขึ้นไป 
หลักสูตรละไม่เกิน 3 ทุนต่อชั้นปนีั้น 
  บัดนี้ สาขาวิชาในระดับปริญญาตรีได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 ขึ้นไป ท่ีมีผลการเรียนใน
ภาคการศึกษาท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 ท่ีมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ ากว่า 3.00 ลงทะเบียนเรียนครบ
ทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ไม่มีรายวิชาท่ีได้รับคะแนนอักษร F หรือ U ไม่มีการเรียนซ้ าในรายวิชา
ใดๆ เพื่อปรับคะแนน ไม่เป็นผู้ได้รับทุนให้ค่าธรรมเนียม การศึกษาจากทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้วและเป็นผู้มีความ
ประพฤติดีไม่ถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นภาคทัณฑ์ ตามคุณสมบัติท่ีก าหนดส าหรับผู้ขอรับทุนตามประกาศฯ ดังกล่าว
ข้างต้น เรียบร้อยแล้ว  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2533 ประกอบกับค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 8/2556 เรื่อง แต่งต้ังรองอธิการบดี ลงวันที่ 
28 กันยายน  2556 และค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 1201/2556  เรื่อง  มอบอ านาจให้รองอธิการบดี
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี  ลงวันท่ี   30 กันยายน 2556  จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  เพิ่มเติมดังต่อไปน้ี 
  
 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์     
 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี     
 ที่  รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล   คะแนนเฉล่ียสะสม  ชั้นปีที่ 
 
 1  B5509683 นายอาดิล  สันหีม   3.75  4 
 2  B5516049 นายบัณฑิต  อาจหาญ   3.74  4 
 3  B5524167 นางสาวอรรจมาภรณ์  ชาติสิทธิสิทธิ์  3.73  4 
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 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์     
 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี     
 ที ่  รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล          คะแนนเฉลี่ยสะสม  ชั้นปีที ่
 4  B5603893 นางสาวยลรดี  สองห้องนอก  3.85  3 
 5  B5611713 นายมนัสวิน  บุญปลูก   3.83  3 
 6  B5619146 นางสาวชัชพิมุข  พรหมโชติ  3.67  3 
 7  B5719693 นายศุภศักดิ์  วงเวียน   3.91  2 
 8  B5703890 นายศรุต  เหลือล้น   3.89  2 
 9  B5718719 นางสาวณัฐวดี  แพนพิมาย  3.85  2 
 สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 
 ที ่  รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล   คะแนนเฉลี่ยสะสม  ชั้นปีที ่
 
 10  B5509324 นางสาวฉัตรชิตา  ถีระพันธ์  3.82  4 
 11  B5532575 นางสาวสุจิตรา  หล้าหิบ   3.54  4 
 12  B5508754 นางสาวสวรินทร์  จ าปาน้อย  3.41  4 
 13  B5604999 นายพิทวัส  เลียบกระโทก   3.82  3 
 14  B5617012 นายวรวัฒน์  สุวรรณบุตร   3.35  3 
 15  B5617029 นางสาวปภัทสนันต์  ด้วงปล้อง  3.33  3 
 16  B5719600 นายเกียรติศักดิ์  แสงจันทร์  3.66  2 
 17  B5711536 นางสาวรวิษฎา  อินทรบุตร  3.13  2 
 

 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  

ที่  รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล   คะแนนเฉล่ียสะสม  ชั้นปีที่ 
 
 18  B5590445 นางสาวภัทรา  งิ้วลาย   3.79  3 
 19  B5590162 นางสาวชนกชนม์  ขอพิมาย  3.76  3 
 20  B5590063 นางสาวพนิดา  ส่งคืน   3.66  3 
 21  B5690084 นางสาวเพชรพรรณ  นราองอาจ  3.78  2 
 22  B5690145 นางสาวกฤษภุมรินทร์  จงอบกลาง  3.71  2 
 23  B5690121 นายสืบสาน  รักสกุลพิวัฒน์  3.71  2 
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นักศึกษาท่ีมีรายชื่อข้างต้นจะได้รับทุนการศึกษา ในภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา 2558 ตามประกาศ
เรื่องทุนเรียนดีส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

   ประกาศ ณ วันที่     4     สิงหาคม  พ.ศ. 2558 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพล  ศรีเสริฐผล) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 


