
ประกาศ  สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง  รายชื่อนักศึกษาผูไดรับทุนอุดหนุนการศึกษา  ประเภททุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธบางสวน 

ประจําปการศึกษา  2550 
---------------------------------------------- 

 ตามที่ สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  โดยจะใหทุนอุดหนุนการศึกษาแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภททุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ
บางสวน ประจําปการศึกษา 2550 โดยไดมอบหมายใหบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  เปนผูดําเนินการในเรื่อง
การพิจารณาผูเหมาะสมที่สมควรไดรับทุนนั้น 
 

 สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาให
ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธบางสวน  ประจําปการศึกษา  2550  ดังนี้ 
 

Science and Technology 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร   

1 นางสาวถนอมศรี  เปลี่ยนสมัย 
4837308  ENTM/M 

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม ผศ.อัจฉราพร  ขําโสภา 

2 นางสาววรรษมน  รายณสุข 
4837309  ENTM/M 

เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม ผศ.อัจฉราพร  ขําโสภา 

3 นางสาวสิริรัตน  อัคราช 
4837329  ENAT/M 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

รศ.สยาม  อรุณศรีมรกต 

4 นางสาวชุติมา  เกื้อกูลวงศ 
4837324  ENAT/M 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

ผศ.เบญจภรณ  ประภักดี 

สถาบันวิจัยโภชนาการ   
5 นางสาวโสตถิมา  ไกรเกตุ 

4836706  NUFT/M 
พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ รศ.แกว  กังสดาลอําไพ 

6 นางสาวรัษวรรณ  อภิลักขิตกาล 
4837758  NUFT/M 

พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ รศ.แกว  กังสดาลอําไพ 

7 Miss MOE SANDAR TUN 
4838011  NUFN/M 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา
(นานาชาติ) 

อ.พรรัตน  สินชัยพานิช 

คณะเภสัชศาสตร   
8 นายจรัล  นับเนืองทรัพย 

4636349  PYBS/M 
เภสัชศาสตรชีวภาพ(นานาชาติ) ผศ.มัลลิกา  ชมนาวัง 

คณะวิทยาศาสตร   
9 นายณัฐวุฒิ  เจริญผล 

4837634  SCPA/M 
พยาธิชีววิทยา(นานาชาติ) ศ.รัชนีย  อุดมแสงเพ็ชร 

10 นางสาวสิริรัก  ศุภอมรกุล 
4736168  SCMI/M 

จุลชีววิทยา ศ.พิไล  พูลสวัสดิ์ 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
11 นางสาวปาริยา  ปาริยะฤทธิ์ 

4836489  SCEP/M 
สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย 
(นานาชาติ) 

รศ.กัลยพงษ  จตุรพาณิชย 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   
12 นางสาวศันสนีย  เลิศพัชรานนท 

4836712  RANU/M 
โภชนศาสตร ผศ.อาณดี  นิติธรรมยง 

วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา   
13 นายวุฒินันท  พรมนัส 

4836661 SPSS/M 
วิทยาศาสตรการกีฬา รศ.ศิริรัตน  หิรัญรัตน 

14 นายเดชนริศ  หาญโรจนกุล 
4837570  SPSS/M 

วิทยาศาสตรการกีฬา รศ.ศิริรัตน  หิรัญรัตน 

คณะวิศวกรรมศาสตร   
15 นายเกรียงไกร  นันทนิธิกร 

4637194  EGTI/M 
เทคโนโลยีการจัดการระบบ 
สารสนเทศ 

ผศ.พิศิษฎ  โภคารัตนกุล 

16 นางสาวเพชญ  เตชรัตน 
4936797  EGTI/M 

เทคโนโลยีการจัดการระบบ 
สารสนเทศ 

อ.บันลือ  เอมะรุจิ 

สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร   
17 นายบุญสรรค  ประเสริฐกุลชัย 

4837269  MBMG/M 
อณูพันธุศาสตรและพันธุ 
วิศวกรรมศาสตร 

ผศ.ชาติชาย  กฤตนัย 

 

HEALTH SCIENCE 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
คณะสาธารณสุขศาสตร   

18 นางสาวจันทรัตน  หิรัญรังษี 
4836026  PHBS/M 

ชีวสถิติ รศ.เพียงจันทร  โรจนวิภาต 

19 นางสาววรางครัตน  โพธิ์แกว 
4736304  PHES/M 

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ผศ.มม.ไกรชาติ  ต้ังตระการอาภา 

20 นางสาวมณีนุช  ใหศิริกุล  
4736314  PHES/M 

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ผศ.มม.ไกรชาติ  ต้ังตระการอาภา 

21 นายธรรมนิตย  นิตยคําหาญ 
4837367  PHPH/M 

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด อ.วลัยรัตน  ตัณฑประศาสน 

22 นางสาวกาญจนา  สุขศรี 
4837353  PHPH/M 

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ผศ.มม.จักรกริช  หิรัญเพชรรัตน 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   
23 นายเจษฎา  บัญธิมาศ 

4737629  SIIM/M 
วิทยาภูมิคุมกัน รศ.จิรายุ  เอื้อวรากุล 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
24 นางสาวพรสุดา  หนอไชย 

4737133  SIEP/M 
วิทยาการระบาด ผศ.กมล  อุดล 

25 นางสาวกุสุมา  ทองสุข 
4736333  SIRS/M 

วิทยาศาสตรรังสี รศ.มลุลี  ตัณฑวิรุฬห 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   
26 นางสาวทิพรัตน  เพงหลง 

4737059  RACP/M 
พยาธิวิทยาคลินิก รศ.พรรณี  บุตรเทพ 

สถาบันวิจัยโภชนาการ   
27 นางสาวทิวาพร  มณีรัตนศุกร 

4836702  NUFN/M 
อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา
(นานาชาติ) 

ผศ.วันทนีย  เกรียงสินยศ 

28 นางสาวสุธิดา  จําปาเทศ 
4836699  NUFN/M 

อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา
(นานาชาติ) 

อ.สุนาฎ  เตชางาม 

คณะวิทยาศาสตร   
29 นางรุงนภา  ไฮเอ็ท 

4837481  SCMI/M 
จุลชีววิทยา(นานาชาติ) ผศ.เสาวคนธ  ภคอัครเลิศกุล 

คณะพยาบาลศาสตร   
30 นางรุงตวรรณ  ชอยจอหอ 

4736661  NSMW/M 
การพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและ
สุภาพสตรี 

ผศ.เยาวลักษณ  เสรีเสถียร 

31 นางสาวรุงทิพย  พงษเจริญวรัญู 
4836889  NSAN/M 

การพยาบาลผูใหญ รศ.เสาวลักษณ  เล็กอุทัย 

คณะทันตแพทยศาสตร   
32 นางสาวมณฑา  นิธิไชโย 

4837424  DTPD/M 
ทันตกรรมเด็ก รศ.อารยา  พงษหาญยุทธ 

33 นางสาวณัฐวรรณ  เวชวงศวาน 
4937518  DTGD/M 

ทันตกรรมทั่วไป รศ.ทัศนีย  เต็งรังสรรค 

วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกีฬา   
34 ร.ต.นิวัฒน  คําทุมไสย 

4837568  SPSS/M 
วิทยาศาสตรการกีฬา ผศ.ประณมพร  จวงพานิช 

คณะเวชศาสตรเขตรอน   
35 นายดิลก  ทองสุข 

4737548  TMTM/M 
อายุรศาสตรเขตรอน ผศ.จรณิต  แกวกังวาล 

คณะเภสัชศาสตร   
36 นางสาวบงกช  วงษปาน 

4837856  PYPP/M 
เภสัชเคมีและพฤกษเคมี(นานาชาติ) รศ.ออมเดือน  ลวนรัตน 
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SOCIAL SCIENCE/ HUMANITIES /EDUCATION 
ลําดับ ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 
โครงการรวมคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลและคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

37 นายฐิติพงศ  อนุถาวร 
4837817  GRAD/M 

วิทยาการเสพติด อ.เชษฐ  รัชดาพรรณาธิกุล 

38 นายตรีรัตน  โยชะนัง 
4837816  GRAD/M 

วิทยาการเสพติด อ.อุนิษา  เลิศโตมรสกุล 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
39 นางสาวจินตนา  เอกสุข 

4938540  PRRH/M 
วิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ ผศ.อารีย  พรหมโม 

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู   
40 นางสาวประวีณา  สัจจเดชะ 

4737175  SCED/M 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา รศ.พิณทิพย  เรืองวงษา 

 

มูลคาทุน   ทุนละ  10,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถวน) 
 

กําหนดวันรับทุน 
 สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดมอบทุนใหแกนักศึกษา วันจันทรท่ี 24  กันยายน  
2550  เวลา 15.00  น. ณ หองประชุม  206  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  (ศาลายา) โทร. 0-2800-2447, 0-2441-5146,         0-
2441-4125  ตอ  117, 
 

เง่ือนไขการรับทุน 
1.  วิทยานิพนธ  ตองระบุอยางชัดเจนวา  “วิทยานิพนธ  ไดรับทุนอุดหนุนบางสวนจากสมาคมศิษยเกา

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล”  (This thesis / dissertation is  partially  supported  by  Graduate  Studies  
of  Mahidol  University  Alumni  Association)  ทั้งนี้ใหระบุในหนาประวัติผูวิจัย  หัวขอ “ทุนวิจัย  (Research   
Grant)”   

2.   ตองมอบรูปเลมวิทยานิพนธที่สําเร็จการศึกษาแลว พรอมแผน CD ใหสมาคมฯ จํานวน 1  เลม 
3.  ตองเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ/การประชุมใหญประจําป หรือการสัมมนาประจําปของสมาคมฯ  

หรือตามโอกาสที่สมาคมฯ  กําหนด 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.  2550 
 
 
     (ลงนาม)  มันตรี  จุลสมัย 

(รองศาสตราจารย  นายแพทยมันตรี  จุลสมัย) 
      นายกสมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย 

       มหาวิทยาลัยมหิดล 
 


