
 
 

 
ประกาศ  ศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร 

เร่ือง  ผลการตดัสินการสนับสนุนผูชวยวิจัยระดับปริญญาโทและเอก 
 

คณะกรรมการวิชาการของศูนยความเปนเลิศดานคณิตศาสตร ไดพิจารณาเห็นสมควรใหความสนับสนุน
นักศึกษาตามรายชื่อดานลางตอไปนี้ในลักษณะของการเปนผูชวยวิจัย ซ่ึงมีหลักเกณฑการใหการสนับสนุน  ดังนี้ 

 

1.การสนับสนนุผูชวยวิจัยระดับปริญญาโท 
- คาตอบแทนผูชวยวิจยัรายเดอืน 7,000 บาท/เดือน 
- คาเลาเรียน/คาธรรมเนียม ตามจายจริงแตไมเกิน 50,000 บาท/ป 
- คาสนับสนุนการวิจัยทีเ่กี่ยวกบัการศึกษาและอื่นๆ 16,000 บาท/ป โดยศนูยฯ จะจายเงนิสวนนี ้

ใหกับภาควิชาที่นักศึกษา ศึกษาอยู 
         โดยในการสนับสนุนผูชวยวิจยัระดับปริญญาโท ศูนยฯ จะใหการสนับสนุนไมเกิน 2 ป โดยนับตั้งแตเร่ิมเขา 
          ศึกษา  

2. การสนับสนุนผูชวยวิจัยระดับปริญญาเอก 
- คาตอบแทนผูชวยวิจยัรายเดอืน 9,000 บาท/เดือน 
- คาเลาเรียน/คาธรรมเนียม ตามจายจริงแตไมเกิน 50,000 บาท/ป 
- คาสนับสนุนการวิจัยทีเ่กี่ยวกบัการศึกษาและอื่นๆ 42,000 บาท/ป โดยศนูยฯ จะจายเงนิสวนนี ้

ใหกับภาควิชาที่นักศึกษา ศึกษาอยู 
          โดยในการสนับสนุนผูชวยวจิัยระดบัปริญญาเอก ศูนยฯ จะใหการสนับสนุนไมเกิน 3 ปสําหรับนักศึกษาที ่
          จบปริญญาโทแลว และจะใหการสนบัสนุนไมเกนิ 5 ป สําหรับนักศึกษาทีจ่บปริญญาตรี โดยนับตั้งแตเร่ิม 
          เขาศึกษา 
 

ประกาศรายชือ่ผูสมควรไดัรับการสนับสนนุผูชวยวิจัย 
ระดับปริญญาโท 

1. นายชาญ  พฤกผา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2. นายธฤษ  สระตันติ ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3. นางสาวพัชรประภา  ตั้งเพียร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4. นางสาวศศิธร คงอุดมทรัพย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
5. นายสิรวิชญ  ชินวรากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
6. นายสุธน  ตาด ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
7. นางสาวสุปรัชญา  วีระประสทิธิ์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



8. นายอภิศษิฎ  บุญเลิศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
9.** นางสาวทิพาสริิ ซาเหลา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
10. นางสาวชนิกา  เสนาวงคษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
11. นายณัฐวัตร  สุดจินดา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
12. นายธวัชชัย  เหลาสงคราม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
13. นายธิปไตย  พงษศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
14. นางสาวนิศากร  บุญเสนา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
15. นางสาวนุจรนิทร  เอ็มชัยภูม ิ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
16. นางสาวประภาวดี  สุวรรณไตรย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
17. นางสาวปวณีา ขันธศิลา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
18. นางสาวพิมพผกา  อินทะรส มหาวิทยาลัยขอนแกน 
19. นางสาวศิริขวญั  ศรีวิไล มหาวิทยาลัยขอนแกน 
20. นางสาวศิริรัตน  ชาวนา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
21. นายสถิตย  ปชชาเขียว มหาวิทยาลัยขอนแกน 
22. นางสาวสุจิตรา  นาคนารี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
23. นางสาวสุพรรษา  ชัยประทุม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
24. นางสาวอลิษา  มูลศรี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
25. นายณาณกวี  ขัดสีทะลี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
26. นายภทัรพล  เมฆอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
27. นางสาวสุวลี  แสงเหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
28. นางสาวโกสุมภ  จันทรแสงกระจาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
29. นางสาววภิาวี แสนยอดเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
30. นางสาวสุภาวณิี  ขันคํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
31. นายอดิศกัดิ์  เด็นเพ็ชรหนอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
32.** นางสาวอมรรัตน สังขสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
33.** นางสาวอุมาพร ศรีพนมวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
34. นายกิตติศกัดิ์ จังพานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
35. นางสาวจุฑารตัน  โพธ์ิหลวง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

36. นางสาวฐิติมา เกษาหอม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
37. นายนภดล  อังคณาวิศัลย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
38. วาที่ รต. พงษพันธ  จุลทา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
39.** นายรักชาติ  ประเสริฐพงษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
40.** นางสาวอนุสรา เรือนออน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
41. นายชวลิต ตุงคบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล 



42. นายพิชิต  บุญครอง มหาวิทยาลัยมหิดล 
43. นายมะกูซี  มะแซ มหาวิทยาลัยมหิดล 
44. นางสาวสุวิชา  บุญรังสิมันตุ มหาวิทยาลัยมหิดล 
45. นางสาวอลิสา ยามะรัต มหาวิทยาลัยมหิดล 
46. นางสาวอินทิรา ไชยะ มหาวิทยาลัยมหิดล 
47.** นางสาวศศิธร  โพธิพันธุ มหาวิทยาลัยมหิดล 
48. นายสุชาติ เสมประวัต ิ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
49.** นายสมพล  พวงส้ัน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
50. นายพงษพันธ มุขวะชิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
51. นายกรกชัย  แตงนอย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 
52. นายณัฐวุฒิ  ผองหน ู สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 
53. นายวิศรุต  คลายแจง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 
54. นางสาวอาภารวี  อินวงศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 
 

ระดับปริญญาเอก 
1. นางธรรมธาดา  พงศศรีเอ่ียม จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2. นางสาวประถมจิต  ขจรเจริญกุล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3. นายวัชระ  เทพารส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4. นางสาววัชราภรณ  ตันโชติศรีนนท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
5. นางสาวกตัญุตา  บางโท มหาวิทยาลัยขอนแกน 
6. นางสาวกาญจนา  เวชบรรพต มหาวิทยาลัยขอนแกน 
7. นายกิตติศักดิ์  ใจออน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
8. นายเกษม  เปรมประยูร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
9. นายจีระยุทธ  เวทยวีระพงศ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
10. นายชาญชัย สามารถกุล มหาวิทยาลัยขอนแกน 
11. นายชิณณวรรธน  ตั้งกาญจนวงศ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
12. นางสาวเบญจวรรณ  ชัยปลัด มหาวิทยาลัยขอนแกน 
13. นางสาวภัทรียา  ลาสุนนท มหาวิทยาลัยขอนแกน 
14. นายมานะ  ดงอนนท มหาวิทยาลัยขอนแกน 
15. นางสาวรุงทิวา  คนการณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 



16. นางสาวเรวดี  หมวดดารักษ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
17. นางสาวศิริญญา โปรงจิตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
18. นายศภุมิตร  พิมพศรี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
19. นางสาวสุดาทพิย  หาญเชิงชยั มหาวิทยาลัยขอนแกน 
20. นายชานนท  พรมสกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
21. นายวรวุฒิ  เลาวาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
22. นางวัชรภรณ ชอลําเจียก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
23. นางสาววาจาร ี วีระ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
24. นางสาวอุไรลักษมณ  สิงหทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
25. นางสาวจีรวรรณ  แซเลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
26. นายณวิชชา ออนใจเอื้อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
27. นายวัชระ  ขันธวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
28. นางสาววยิดา  คําเอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
29. นางสาวสุนิสา  สายอุปราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
30. นางสาวทศพร แถลงธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
31. นางสาวอมรรัตน  สุริยวิจิตรเศรณ ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
32. นางสาวนพรัตน  กระตายทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
33. นางสาวจิตตพิร  สุวรรณวิทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
34. นางวรรณา ศรีปราชญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
35. นางสาวจารุณี  สุนทวานนท มหาวิทยาลัยมหิดล 
36. นางสาวภัทรพร  ตัสโต มหาวิทยาลัยมหิดล 
37. นางสาวสุกัญญา อินทรภักดิ ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
38. นางสาวสุชานนัท  ทองมาก มหาวิทยาลัยมหิดล 
39.** นายอิทธิเทพ  นวาระสุจิตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
40. นางวรรณี  ลาภจินดา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
41. นายปญญวัฒน  หาอาษา มหาวิทยาลัยศลิปากร 
42. นายพงศชาติ  อ่ิมนุกูลกิจ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
43. ** นายธีรศักดิ์  ฉลาดการณ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
44. ** นางสาวสุภารัตน  ถิรนันทนากร มหาวิทยาลัยศลิปากร 
45. นางสาวกบูร  ทองทา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง 
46. นายสัจจา  ดวงชัยอยูสุข สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร 

ลาดกระบัง 
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