
 

 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ฉบับที่  18/๒๕๖4 

เร่ือง รายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกที่จะได้รับทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA)  
ปีการศึกษา ๒๕๖4 

    
 

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ที่มีการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ เพื่อจูงใจให้นักศึกษาที่มีศักยภาพ
และผลการเรียนดี มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) 
หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant) ปีการศึกษา ๒๕๖4 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 4/๒๕๖4  
ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 นั้น มีผู้สมัครขอรับทุนรวมทั้งสิ้น 281 คน คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีผู้ได้รับทุนรวม 108 คน ดังนี้ 

 
ระดับปริญญาเอก จำนวน 38 คน 
 

 ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 
1. นายเจนณรงค ์ อินทะขัติ (Ps.) วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ เทคนิคการแพทย์ 
2. นางสาวนัชชา ชัยคำหล้า วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ เทคนิคการแพทย์ 
3. นางสาวไอลดา ป้อมเงิน วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย ์ เทคนิคการแพทย์ 
4. เรือตรีหญิงพินิจพงษ ์ จรรยาลิขิต นิติศาสตร ์ นิติศาสตร ์
5. นายอริย์ธัช บุญถึง นิติศาสตร ์ นิติศาสตร ์
6. นางสาววิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 
7. นายโชติระว ี อินจำปา พยาบาลศาสตร ์ พยาบาลศาสตร ์
8. Ms. Chu YINGLIN พยาบาลศาสตร ์ พยาบาลศาสตร ์
9. Mrs. Li JIANYUN พยาบาลศาสตร ์ พยาบาลศาสตร ์

10. Ms. Li QING พยาบาลศาสตร ์ พยาบาลศาสตร ์
11. Ms. Liu MENG พยาบาลศาสตร ์ พยาบาลศาสตร ์
12. Mrs. Meiling HAN พยาบาลศาสตร ์ พยาบาลศาสตร ์
13. Ms. Wen YA พยาบาลศาสตร ์ พยาบาลศาสตร ์
14. Mr. Zhong WEI พยาบาลศาสตร ์ พยาบาลศาสตร ์
15. นางสาวชนิดา ทองโสภา กายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร ์
16. นางสาวศิริรัตน ์ แดงสง่า กายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร ์
17. นางสาวสิริกุล เหมืองอุ่น กายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร ์
18. นางสาววชิิดา เคารพ สรีรวิทยา แพทยศาสตร ์
19. นางสาววีรยา ปรีดาลิขิต เภสัชศาสตร ์ เภสัชศาสตร ์
20. นายพรหมพัฒน ์ โชติสิรดานนัท ์ ศิลปะและการออกแบบ วิจิตรศิลป ์
21. นายนิษณาต ชีพจิรสุข (Ps.) จุลชีววิทยาประยุกต ์ วิทยาศาสตร ์



- ๒ - 

 ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 
22. นายพฒันศักดิ ์ ทิพย์รักษ์ (Ps.) วิทยาศาสตร์นาโนฯ วิทยาศาสตร ์
23. นางสาวทพิปภา พิริยหะพันธุ์ (Ps.) สถิติประยุกต ์ วิทยาศาสตร ์
24. Ms. Rahat IZHAR วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
25. นายภาณุวัฒน ์ เพิ่มกร วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ 
26. นายณรรฐพล จันพิชัยโกศล วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ 
27. นางสาวชวนชม นิทะโน วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ 
28. Mr. Khurram RIAZ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ 
29. Mr. Sajid Hussain MANGI วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ 
30. นายพายัพ ต๋าคำธรรม เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
31. นางสาววรัญญา ไชยทารินทร ์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
32. Ms. Meiyu DONG เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
33. นายนัฐพล ปันสกุล (Ps.) สาธารณสุขศาสตร ์ สาธารณสุขศาสตร ์
34. นายวรพงศ ์ โกษารักษ ์ วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย ์ สัตวแพทยศาสตร ์
35. Ms. Ayesha IFTIKHAR (Ps.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ อุตสาหกรรมเกษตร 
36. Mr. Arslan IDREES (Ps.) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ อุตสาหกรรมเกษตร 
37. นายธีรวฒัน ์ งามนอก เทคโนโลยชีีวภาพ บัณฑิตวิทยาลยั 
38. Mr. Hidayat ULLAH เทคโนโลยชีีวภาพ บัณฑิตวิทยาลยั 

 
ระดับปริญญาโท จำนวน 70 คน 
 

 ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 
1. นายอดิศักดิ ์ มงคล ปฐพีศาสตร์สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ 
2. นายธนกฤต ทองประเสริฐ พืชไร ่ เกษตรศาสตร์ 
3. นางสาวปาริฉัตร จินดา พืชสวน เกษตรศาสตร์ 
4. นางสาวอรณภา เชียงแขก โรคพืช เกษตรศาสตร์ 
5. นางสาวประกายกาญจน์ จันทะวงั ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาฯ เกษตรศาสตร์ 
6. นางสาวธัญพิชชา ภูศรี กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ 
7. นางสาวมลัลิกา โอศิริพันธุ์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 
8. นางสาวณชัชดา เตชทรัพย์อมร วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวฯ เทคนิคการแพทย์ 
9. นางสาวนิษฐา คำแสน การผดุงครรภ์ พยาบาลศาสตร ์

10. นางสาววิภารัตน์ พรวัฒนเวทย ์ การพยาบาลเด็ก พยาบาลศาสตร ์
11. นางสาวชลกรรณิการ์ นิติภักดิ์ การพยาบาลผูป้่วยโรคติดเชื้อฯ พยาบาลศาสตร ์
12. นางสาวฐิติมา เกษสิมมา การพยาบาลผูป้่วยโรคติดเชื้อฯ พยาบาลศาสตร ์
13. นางนูรีซัน มัวมะ การพยาบาลเวชปฏิบัตผิู้สูงอายุ พยาบาลศาสตร ์
14. นางสาวสินนีาฎ มั่นสมใจ การพยาบาลเวชปฏิบัตผิู้สูงอายุ พยาบาลศาสตร ์
15. นางสาวเกวล ี พิเชฐพันธุ ์ กายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร ์
16. นางสาวพชัราพร โชตินพรัตน์ภัทร เภสัชวิทยา แพทยศาสตร ์
17. นางสาวศุภิสรา ธิพึง สรีรวิทยา แพทยศาสตร ์
18. นายธราดล คำมิธรรม วิทยาศาสตร์เคร่ืองสำอาง เภสัชศาสตร ์
19. นางสาวสุชานนัท์ เบไซเด็นโฮท วิทยาศาสตร์เคร่ืองสำอาง เภสัชศาสตร ์
20. นางสาวชุติมา ไชยวฒุ ิ วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เภสัชศาสตร ์



- ๓ - 

 ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 
21. นางสาวธัญชนก บูลย์ประมุข ประวัติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
22. นายสปิปกร ธนะสาร สารสนเทศศาสตร ์ มนุษยศาสตร์ 
23. นางสาวปิยธิดา อินตา ทัศนศิลป ์ วิจิตรศิลป ์
24. นางสาวอมตพร จอมพระลักษณ์ เคมี วิทยาศาสตร ์
25. นางสาวเมวิกา พลรอด เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร ์
26. นายธนาวฒุ ิ โชติมณ ี จุลชีววิทยาประยุกต ์ วิทยาศาสตร ์
27. นางสาวพรชิตา มาเพ็ชร์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร ์
28. Mr. Muhammad BILAL ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร ์
29. นางสาวศรัญญา สุธรรม วัสดุศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์
30. Mr. Babar RAFEEL วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร ์
31. นางสาวกนกกาญจน ์ วงษ์สวัสดิ ์ สถิติประยุกต ์ วิทยาศาสตร ์
32. นางสาวชมชนก ยาวะณา วิทยาการข้อมูล วิศวกรรมศาสตร์ 
33. นายปรมัตถ์ จันทกาญจน ์ วิทยาการข้อมูล วิศวกรรมศาสตร์ 
34. นายธนพล ทานสุาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
35. นายพชัรดนัย สมบัติเสถียร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
36. นายอิทธิเดช ถาวร วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ 
37. Mr. Ar MAN วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ 
38. Mr. Braja MANGGALA วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ 
39. Mr. Wahyu Nurkholis HADI SYAHPUTRA วิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์ 
40. นายกฤตพัฒน ์ บรรณจักร ์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ 
41. นายพีรพฒัน ์ อันทะราส ี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ 
42. นายธรรมนูญ หนูฤทธิ์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ 
43. นายภูริวิทย ์ ใจแก้ว วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ 
44. นายอนุวฒัน ์ ซาวน้อย วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมศาสตร์ 
45. นายโชติพล ภักดีธรรมะสกุล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ 
46. นายอินทร จันทร์อุดม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ 
47. Ms. Xinyan LIANG การศึกษา ศึกษาศาสตร ์
48. นายนนทกาล กันทา ประเมินผลและวิจัยการศึกษา ศึกษาศาสตร ์
49. นางสาวกัญสดุา ปันแกว่น เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
50. นางสาวโศภนิช ตีระไชย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
51. Ms. Hailin SONG เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
52. Mr. Nester Jun ALCULAR เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
53. นางสาวนิสา สุรินทร์วงศ ์ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร ์
54. นายพศุตม ์ ห้วยลึก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สังคมศาสตร ์
55. นางสาวศศิยากร ปีกอง สังคมศาสตร ์ สังคมศาสตร ์
56. Ms. Maureen Seng TAUNG สังคมศาสตร ์ สังคมศาสตร ์
57. Mr. Sit MAW สังคมศาสตร ์ สังคมศาสตร ์
58. Ms. Susan KYAW สังคมศาสตร ์ สังคมศาสตร ์
59. นายภูริช สิตมาลา วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย ์ สัตวแพทยศาสตร ์
60. นายสทิธิเดช ทองดอนยอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ อุตสาหกรรมเกษตร 
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 ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน 
61. Mr. Olumide FASHAKIN วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ อุตสาหกรรมเกษตร 
62. นายนพรัตน ์ เชี่ยวชาญ เทคโนโลยชีีวภาพ บัณฑิตวิทยาลยั 
63. นายรัฐพล พจนา เทคโนโลยชีีวภาพ บัณฑิตวิทยาลยั 
64. นายนรภัทร เลี้ยงนิ่ม เทคโนโลยชีีวภาพ บัณฑิตวิทยาลยั 
65. นางสาวสุชาดา ธีรานันท ์ นิติวิทยาศาสตร ์ บัณฑิตวิทยาลยั 
66. Ms. Tong YANG สุขภาพจิต บัณฑิตวิทยาลยั 
67. นางสาวพชิชาภา พรหมสิทธิ์ นวัตกรรมอาหารฯ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการ

ทางทะเล 
68. Ms. Kainat Naseer KHAN วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
69. นายฟา้ประทาน ปีกวงค์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาบนัวิศวกรรมชีวการแพทย ์
70. นายวรรณพรรธน ์ ช่วยราชการ วิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาบนัวิศวกรรมชีวการแพทย ์

 
บัณฑิตวิทยาลัยจะมอบทุนผู ้ช่วยสอน/ผู ้ช ่วยวิจัย (TA/RA) ให้ทุนละไม่เกิน ๑๐๘ ,๐๐๐ บาท       

(หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละไม่เกิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) เป็นระยะเวลา  
ไม่เกิน ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ตามภาระงานที่ได้รับความ
เห็นชอบโดยอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้กำกับดูแล  สาขาวิชา  คณะ  วิทยาลัย  หรือสถาบันที่สังกัด จึงขอแจ้งให้นักศึกษา
ผู้มีสิทธิ์รับทุนทราบและปฏิบัติดังนี้ 

 
๑. ให้นักศึกษาติดต่อประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้กำกับดูแลงาน TA/RA  สาขาวิชา  คณะ  

วิทยาลัย  หรือสถาบันที่สังกัด เพื่อจัดทำข้อตกลงภาระงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (Terms of 
Reference/Job Description for TA/RA) ร่วมกัน และนำมายื่นในวันรายงานตัวยืนยันการรับทุน 

 
๒. ให้นักศึกษามารายงานตัวยืนยันการรับทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 20 

มิถุนายน พ.ศ. 2564  ณ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น ๒ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่
อยู่ต่างประเทศ สามารถยืนยันการรับทุนทาง e-mail ได้ที่ jareerat.y@cmu.ac.th หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่า 
สละสิทธิ์การรับทุน     

โดยมีเอกสารประกอบการยืนยันรับทุน ดังนี้ 
(1) ข้อตกลงภาระงานการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (Terms of Reference/Job 

Description for TA/RA) 
(2) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 แผ่น 
(3) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ

สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 แผ่น 
 

๓. นักศึกษาต้องเข้ารับการปฐมนิเทศผู้ได้รับทุนฯ ซึ่งจะจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 
Meeting ID: 632 814 3230 ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เพื่อทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย การรายงานผลการปฏิบัติงาน (JD: Job Description) การ
รับเงินทุน ฯลฯ และขอให้นักศึกษาเชิญชวนอาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้กำกับดูแลงาน TA/RA มาร่วมปฐมนิเทศด้วย  

 



- ๕ - 

๔. สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษา
ประเภททดลองเรียน (Provisional Student) จะต้องผ่านเงื่อนไขการเป็นนักศึกษาเต็มเวลา (Full time 
Student) สำเร็จ โดยให้นำผลภาษาอังกฤษ มายื่นภายในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ชั้น ๒ บัณฑิตวิทยาลัย จึงจะสามารถเป็นผู้รับทุน TA/RA ได้ 

 
ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุน CMU Presidential Scholarship จะต้องเลือกที่จะรับเพียงทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น 
 

ประกาศ ณ วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  โสภาแดง) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 



(Translation) 

 

Announcement of the Graduate School, Chiang Mai University 

No. 1 8 /2021 

Subject: List of Eligible TA/RA Scholarship Recipients for the Academic Year, 2021 

 

---------------- 

 

 

This refers to the announcement of the graduate school No.4/2021, January 2 7 th , 

2021 to grant scholarships for Teaching Assistants (TA’s) and Research Assistants (RA’s) for 

the Academic Year, 2021. 

These scholarships are for graduate students who are enrolled in a regular graduate 

program and who are doing either master’s thesis or dissertation. The scholarships aim to 

encourage students with high potential to study at the graduate level. 

The graduate school is pleased to announce that 281 students out of the 170 applicants 

have been approved by the committee on May 20th, 2021 as follows: 

 

38 Doctoral Students and 70 Master Students: 

 

The maximum amount of each scholarship is 108,000 THB per year, which will be paid 

by monthly installments, maximum of 9,000 THB per month. The duration of the scholarship 

is 12 months from June 2021 to May 2022. The scholarship grantee must work as proposed 

or as recommended by the advisor/program committee/the faculty in charge. 

 

The scholarship grantee must comply with the following conditions: 

 

1. The scholarship grantee must coordinate with his/her advisor/program committee or 

the faculty in charge in order to have the Terms of Reference/ Job Description for 

TA/RA. It must be submitted on the day of the scholarship acceptance. 

 

2. The scholarship grantee must confirm the acceptance of the scholarship within           

1st June 2021 to 20th June 2021 at the Student Quality Development Section on the 

2
nd 

floor, Graduate School. 

 

For foreign students who are being outside Thailand. Please confirm for the 

scholarship acceptance via e-mail: jareerat.y@cmu.ac.th.  

 

Otherwise, a waive of the scholarship will be regarded. 

 

 Documents required for the scholarship acceptance confirmation: 

(1) Terms of Reference/Job Description for TA/RA. 

(2) A copy of Citizenship ID card.  

(3) A copy the first page of his/her bank book; SCB bank, branch of Chiang 

Mai University or Faculty of Medicine. 

 

3. The scholarship grantee must attend the orientation will be held via Zoom Meeting 

ID: 632 814 3230 on June 17th, 2021 at 1.30 pm to inform about the tasks of TA/RA, 

Operation report (JD: Job Description), Scholarship receiving, etc. The advisors/ 

supervisors in charge are also invited (if available).  

mailto:jareerat.y@cmu.ac.th
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4. A full-time student status is required by October 27th, 2021. Otherwise, a termination 

to receive the scholarship will be regarded. 

 

The applicants who is eligible to receive the CMU Presidential Scholarship must 

choose to receive only one type of the scholarships. 

 

 

Announced on May 25th , 2021 

 

 

 

          (Signed) 

Associate Professor Dr. Apichat  Sopadang 

Dean of the Graduate School 

 

 

 

Note: This document has been paraphrased from the Thai language. In case of any 

disagreement between this document and the original document, the Thai 

language version of this document shall take precedence.  

 


