
 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดพิธีปราศรัยของอธิการบดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 24 ปี พร้อมกันนี้ มีพิธีแสดงความยินดีแก่ผู้ ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย พิธีมอบเข็มวิทยศักดิ์แก่คณาจารย์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พิธีมอบ
รางวัลเชิดชูเกียรติส าหรับพนักงานดีเด่นประเภทต่างๆ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคาร
เรียนรวม 1  
  
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  
- ศ. ดร.สันติ  แม้นศิริ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
- รศ. ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง ส านักวิชาวิทยาศาสตร์   
  
ผู้ได้รับมอบเข็มวิทยศักดิ์ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
- ระดับรองศาสตราจารย์ ได้แก่ รศ. ดร.พรศิริ จงกล รศ. ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล รศ. ดร.ฉัตรชัยโชติษฐยางกูร 
รศ. ดร.ปราโมทย์ แพงค า และ รศ. ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ   
- ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่ ผศ. ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า ผศ. ดร.ระพี โกศัลวิตร ผศ. ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์ 
ผศ.ดร.ธรา อ่ังสกุล และ ผศ. ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ 

พนกังานดีเด่น มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 



  
 ผู้ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นสายวิชาการ 
- ด้านการสอน ได้แก่ ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ 
ผศ. ดร.ประพัฒน์เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
- ด้านการวิจัย ได้แก่ Assoc.Prof. Dr.Albert Schulte สาขาวิชาเคมี  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ และ รศ. ดร.
มารินาเกตุทัต-คาร์นส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
- ด้านการวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ได้แก่ ผศ. ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา สาขาวิชาฟิสิกส์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
- ด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ ผศ. ดร.อุทัย มีค า สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 



 
ผู้ได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
- นางสาวอรุโณทัย ผลาพฤกษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงาน 
- นางณิชชาภัทร สิทธิคุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
- นายสมควร เกณฑ์กระโทก พนักงานขับรถยนต์ ส่วนอาคารสถานที่ 
- นายภาณุ เอกพงศ์เมธี วิศวกร ส่วนอาคารสถานที่ 
- นายโกสินทร์ ธีรานนท์ นายช่างศิลป์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
- นายประพล จาระตะคุ วิศวกร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- นายสมนึก คงกลาง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการการศึกษา 
- นายวันชัย จอกกระโทก พนักงานห้องทดลอง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณส าหรับพนักงานผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก 
- ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รศ. ดร.วิภา สุจินต์ รศ. ดร.วินิช พรมอารักษ์ และ ผศ.ดร.
สิริโชค จึงถาวรรณ 
- ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข 
- ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ อ. ดร.กัตติกา ธนะขว้าง   
  
ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยสถาบันขนาดเล็กดีเด่น 
  นางสุภารักษ์ เมินกระโทก บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
  



 ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพนักงานตัวอย่างของหน่วยงานหน่วยวิสาหกิจ และบริษัทจ้างเหมาบริการ 
- นางสามารถ ขุมพลกรัง พนักงานปฏิบัติการ ส่วนอาคารสถานที่ 
- นางช่ออุบล บูราณ พนักงานธุรการ ส่วนแผนงาน 
- นางเหิรพักตร อุดมชัยพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เทคโนธานี 
- นายสุพจน์ จอกโคกสูง นักวิชาการเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัย 
- นางสาวศศิมาภรณ์ พันธะไชย พนักงานขาย สุรสัมมนาคาร 
- นางลี พุทธมงค์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 
- นางสุแอ สีเขียว พนักงานท าความสะอาด 
- นางสาวสมปอง ทีโคกกรวด พนักงานปฏิบัติการ โครงการพิเศษ-งานภูมิทัศน์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณส าหรับพนักงานและนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นด้านกีฬา  จากการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งท่ี 41 
- ผู้จัดการทีม ได้แก่ นายธนิตศักดิ์ จาตุรัตน์ทวีโชติ (เรือพาย) และ นางสาวสุชาณี ศรีตัณฑ์ (หมากกระดาน) 
- นักกีฬาเรือพายได้แก่ นางสาวราตรี สุแพง นางสาวอนุชสรา คงคาน้อย นางสาวสาลินี แป้นเพชร  
นายนพรัตน์ แก้วไพฑูรย์ นายไกรวิท เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย นายอาทิตย์ จรุมเครือ นายสุริยา ดาวงศ์  
นายณัฎฐรนันท์ จารัตน์ นายสรรค์ แนบเนื้อ นายฤทธิชัย ศรีวรกุล นายกิตติศักดิ์ ภิรมย์ศรี นายเอกชัย มาดาจันทร์ 
นายศราวุธใยแก้ว นายณฐพงษ์ แสงค า และ นายธนพัต พฤกษาพันธุ์รัตน์ 
- นักกีฬาหมากกระดาน ได้แก่ นางสาวอัจฉรา ไพฑูรย์ นางสาวฉัตรวีรยา นวัตสิริทิวากร นางสาวปรียาพร  
สายสะแกราช นายนพนันท์ แก้วบัวไข นายธนานันท์ ศรีเมือง และ นายพีระณัฐ จาตุรัตน์ทวีโชติ   
- นักกีฬาดาบสากล ได้แก่ นางสาวพรประภา สังคฤก และ นางสาววัชราทิพย์ แก้วผิว 
 


