ประกาศ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่ อง รายชื่ อนักศึกษาผู้ได้ รับทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ บางส่ วน สาหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจาปี 2561
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตามที่ สมาคมศิ ษ ย์เก่ าบัณ ฑิ ตวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัยมหิ ด ล มี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อเป็ นการส่ งเสริ ม และ
สนับสนุนให้การทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล มีคุณภาพเป็ นเลิศ
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณา
ให้ได้รับทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจาปี 2561 ดังนี้
แหล่ งเงินทุน :

1. สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

ลาดับที่
ชื่ อ-นามสกุล/รหัสประจาตัว
คณะกายภาพบาบัด
1.
น.ส.อรุ ณวรรณ เพ็ชรรัตน์
5937092 PTPT/M
2.
น.ส.รัมภ์รดา อินทโฉม
5737821 PTPT/D
3.
นายคีตภา แตงเหลือง
5936680 PTPT/M
คณะเทคนิคการแพทย์
4.
นายขจรศักดิ์ ตันติเวชยานนท์
5937875 MTRT/M
5.
น.ส. อริ สรา สมุทรผ่อง
6036202 MTMT/M
คณะพยาบาลศาสตร์
6.
น.ส.รัชนี สุคนั ธลาธร
5936753 NSAN/M
7.
น.ส.เพ็ญพร อยูเ่ ย็น
5936741 NSPN/M
8.
ร.ต.หญิงสุพรรณิ กา ปานศรี
5936785 NSMY/M
9.
น.ส.เบญจพร ฐิติญาณวิโรจน์
5936720 NSMY/M
10.
นางอนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
5737795 NSNS/D

สาขา

จานวน 60 ทุน
จานวน 30 ทุน
อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก
*1

กายภาพบาบัด

ดร.นันทินี นวลนิ่ม

กายภาพบาบัด

ผศ.ดร.สายพิณ ประเสิ รฐสุขดี

กายภาพบาบัด

ดร.นันทินี นวลนิ่ม

รังสี เทคนิค

ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์

เทคนิคการแพทย์

ผศ.ดร.กุลธิดา กิติดี

การพยาบาลผูใ้ หญ่

รศ.ดร.อุษาวดี อัศดรวิเศษ

การพยาบาลเด็ก

รศ.ดร.วนิดา เสนะสุทธิพนั ธุ์

การผดุงครรภ์

ผศ.ดร.วรรณา พาหุวฒั นกร

การผดุงครรภ์

ผศ.ดร.ปิ ยะนันท์ ลิมเรื องรอง

การพยาบาล

รศ.ดร.อัจฉราพร สี่ หิรัญวงศ์

*2

*3
*4

-2ลาดับที่
ชื่ อ-นามสกุล/รหัสประจาตัว
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
11.
น.ส.กัญชลาพร จิระไตรพร
5937239 RAHP/M
12.
น.ส.ณัฐธิดา ปั ญญาธนคุณ
5937437 RACN/M
13.
น.ส.พัดชา ไชยสาแดง
5936271 RAPN/M
14.
น.ส.จุฑามาศ ทองประดับ
5936262 RAMH/M
15.
น.ส.ธารทนา วงษ์ทวี
5936281 RAAN/M
16.
น.ส.พัชร โชติชยั สถิตย์
5936255 RAGN/M
17.
น.ส.กัณณิ กา นวมโคกสูง
5936256 RAGN/M
18.
นายพุฒิพงษ์ ชาญวิชชุ
5936518 RAMP/M
19.
น.ส.ชนกานต์ อ่อนน้อมดี
5936526 RAMP/M
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
20.
น.ส.ปรมาภรณ์ ยังเดช
5937826 SIMM/M
21.
น.ส.รุ่ งฤดี ภัทรสว่างวงศ์
5937421 SIMD/M
22.
น.ส.ณิ ชกานต์ สมัยนุกลุ
5838607 SIIM/D
คณะเภสัชศาสตร์
23.
น.ส.อัศนา เนตรปฎิภาณ
5836158 PYPT/M
24.
น.ส.ภัทรธิดา ชื่นตา
5937376 PYPH/M
25.
น.ส.พักตราภรณ์ เมฆจอย
5936482 PYPP/M
26.
น.ส.เมธาวี ไมตรี
5837707 PYNF/M

สาขา

อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก

การเจริ ญพันธุ์และวางแผน
ประชากร

ศ.นพ.อภิชาติ จิตต์เจริ ญ

การพยาบาลเวชปฎิบตั ิชุมชน

รศ.ดร.แสงทอง ชีระทองคา

การพยาบาลเด็ก

ศ.ดร.รุ จา ภู่ไพบูลย์

*5
*6

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ผศ.ดร.ทัศนา ทวีคูณ
การพยาบาลผูใ้ หญ่

ผศ.ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ

การพยาบาลผูส้ ูงอายุ

ผศ.ดร.พรทิพย์ มาลาธรรม

การพยาบาลผูส้ ูงอายุ

รศ.ดร.สุภาพ อารี เอื้อ

ฟิ สิ กส์การแพทย์

ผศ.ดร.เสาวนีย ์ อัศวผาติบุญ

ฟิ สิ กส์การแพทย์

อ.ดร.พุทธิพรณ์ เจริ ญพันธุ์

จุลชีววิทยาการแพทย์

รศ. ดร.สพญ.ศุภร ฟุ้งลัดดา

สรี รวิทยาทางการแพทย์

รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย

วิทยาภูมิคุม้ กัน

Asst.Prof.Dr. Gerd Katzenmeier

เภสัชการ

อ.ดร.วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกลุ

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์

ผศ.ดร.ภญ.วีนา นุกลู การ

เภสัชเคมีและพฤกษเคมี

อ.ดร.ภก.สมนึก บุญสุภา

*7

*8

ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและอาหาร อ.ดร.ศวิตา จิวจินดา
เพื่อสุขภาพ

*11

*10

*9

-3ลาดับที่
ชื่ อ-นามสกุล/รหัสประจาตัว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
27.
นายชลธร กินแก้ว
5837435 EGCH/M
28.
น.ส.วริ สา ศิริชานนท์
5937542 EGIT/M
29.
นายวีรกรณ์ นาคทอง
5937791 EGBE/M
30.
นายภาณุพงศ์ ปะวะโพตะโก
5837185 EGCO/M
31.
MISS DIN KAKRONA
5837795 EGIE/M
32.
นายณัฐ ตรี ลกั ษณวิลยั
5837631 EGCE/M
คณะวิทยาศาสตร์
33.
น.ส.ปนัดดา ระย้า
5837448 SCFS/M
34.
35.
36.

น.ส.สุรจี แก้วนิมิตร
5737635 SCAN/M
น.ส.รัตติพร บุญนพ
5836696 SCPS/M

น.ส.ปริ ณดา จารัส
5937198 SCPA/M
37.
น.ส.นิตติญา นนทันหา
5838222 SCAN/D
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
38.
นายทิฆเวท เวฬุวนารักษ์
5736720 TMTM/M
39.
น.ส.ทักษอร ดวงอุไร
5736715 TMTM/M
คณะศิลปศาสตร์
40.
น.ส.ณิ ชมน สุวงศ์
5936238 LAAL/M
คณะสังคมศาสร์ และมนุษยศาสตร์
41.
น.ส.ฐานินี ปานปรี ดา
5938687 SHSM/M

สาขา
วิศวกรรมเคมี

อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก
อ.ดร.สุวนิ อภิชาติพฒั นศิริ

*12

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.ทวีศกั ดิ์ สมานชื่น
*13

วิศวกรรมชีวการแพทย์

ผศ.ดร.จารัส พร้อมมาศ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ธนัสนี เพียรตระกูล

วิศวกรรมอุตสาหการ

รศ.ดร. ดวงพรรณ ศฤงคาริ นทร์

วิศวกรรมโยธา

ดร.พงษ์พิพฒั น์ อานันทนสกุล

นิติวทิ ยาศาสตร์

ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี

คณิ ตศาสตร์

ดร.ชนันท์ ลิ่วเฉลิมวงศ์

สรี รวิทยา

รศ.ดร.สิ รเหภาศ สุดวิลยั

พยาธิชีววิทยา

รศ.ดร.วรรณี ย ์ จิรอังกูรสกุล

กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยา
โครงสร้าง

รศ.ดร.ยสวันต์ ตินิกลุ

อายุรศาสตร์เขตร้อน

ผศ.ดร.จิราภรณ์ เรื องสิ ทธิชยั

อายุรศาสตร์เขตร้อน

ผศ.ดร.พรพรรณ ภูมิรัตน์

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

อ.ดร.ณัฏพงศ์ กันทรี อยู่

การจัดการการกีฬา

อ.ดร.สมทบ ฐิตะฐาน

*14

*15

*16

*17

-4ลาดับที่
ชื่ อ-นามสกุล/รหัสประจาตัว
คณะสังคมศาสร์ และมนุษยศาสตร์ (ต่ อ)
42.
ร.ต.อ.หญิงขวัญแก้ว มาลัย
5736124 SHES/M
43.
พระมหาสมพงษ์ วงศ์ใหญ่
5937446 SHRD/M
44.
นายรัชศิริ ประดิษฐ์กลุ
5938693 SHSS/M
45.
นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย
5937088 SHSH/M
46.
นายพัทธดนย์ จันทร์เพ็ญแข
5936460 SHDP/M
47.
น.ส.กีรติกาญจน์ เจตนัธนานันท์
5738605 SHPP/D
48.
น.ส.พีรญา เพชรชัย
5738539 SHSH/D
49.
นายกฤษฎา ธาราสุข
5537069 SHED/D
50.
MR. MAXIM VOROSHILOV
5737103 SHBS/D
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
51.
นายกฤษณะ บุญแผน
5736784 PHHI/M
52.
น.ส.ทิพย์วลั ย์ ปราบคะเซ็น
5936324 PHES/M
53.
น.ส.ปิ ยาพัชร แสนเปา
6036122 PHET/M
54.
นายธเนษฐ เทียนทอง
5937115 PHON/M
55.
น.ส.มณี รัตน์ สวนม่วง
5936999 PHOH/M
56.
น.ส.จุฑามาศ ตามเพิ่ม
5936618 PHON/M
57.
น.ส.อภิญญา สุรวิทย์
5937240 PHBS/M
58.
น.ส.พัชรี รอดสั้น
5836704 PHPH/M

สาขา

อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก

จริ ยศาสตร์ศึกษา

ผศ.ดร.อาชว์ภูริชญ์ น้อมเนียน

ศาสนากับการพัฒนา

ผศ.ดร.วุฒินนั ท์ กันทะเตียน

สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.คนางค์ คันธมธุรพจน์

สังคมศาสตร์และสุขภาพ

อ.ดร.จอมพล พิทกั ษ์สนั ตโยธิน

*18
*19

นโยบายสาธารณะและการจัดการ ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิ ริพงศ์
ภาครัฐ
นโยบายสาธารณะและการจัดการ รศ.ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ
ภาครัฐ
สังคมศาสตร์และสุขภาพ
ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล
สิ่ งแวดล้อมศึกษา

ผศ.ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรี จนั ทราพันธุ์

พุทธศาสนศึกษา

Lecturer Dr. Mattia Salvini

สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

ผศ.ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ

สุขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม

อ.ดร.ชวลิต วโรดมรังสิ มนั ตุ์

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท์

การพยาบาลอาชีวอนามัย

รศ.ดร.อรวรรณ แก้วบุญชู

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.ดร.อัมริ นทร์ คงทวีเลิศ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.ดร.อัมริ นทร์ คงทวีเลิศ

ชีวสถิติ

รศ.ดร.ชูเกียรติ วิวฒั น์วงศ์เกษม

อนามัยครอบครัว

ผศ.ดร.กนิษฐา จารู ญสวัสดิ์

*20

*21

*22

-5ลาดับที่
ชื่ อ-นามสกุล/รหัสประจาตัว
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ (ต่อ)
59.
น.ส.ศศวรรณ อัตถวรคุณ
5936827 PHCN/M
60.
นายกัมปนาท สารวมจิต
5837417 PHCN/M
61.
นายกฤตกร หมัน่ สระเกษ
5837423 PHCN/M
62.
น.ส.บุษกรทิพย์ มะตูม
5636489 PHCN/M
63.
นายสุกฤษฏิ์ ใจจานงค์
5936502 PHPH/M
64.
น.ส.สมบูรณ์ ทวีลาภ
5936236 PHPH/M
65.
น.ส.ยุวรรณดา ทองพานิช
5836543 PHPH/M
66.
น.ส.เพ็ญนภา ฤทธิ์วงศ์ สุวรรณวงษ์
5838511 PHPH/D
67.
น.ส.อ้อมจิต ศิลปรัศมี
5938781 PHET/D
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
68.
นายเรวัต ยิม้ วิไล
5836132 ENAS/M
69.

นายพีระวิทย์ สิ งห์โต
5836152 ENLE/M
70.
น.ส.พัชราพร เนตรสูงเนิน
5937066 ENTM/M
71.
น.ส.ฐานะมาศ สิ งห์คง
5737469 ENTM/M
72.
น.ส.ภรัตน์ธิดา ศรี กิจเกษมวัฒน์
5937080 ENTM/M
73.
น.ส.ณัฐสุดา คาปา
5938806 ENER/D
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
74.
น.ส.วสมน ยุติธรรมดารง
5936004 MSMS/M

สาขา

อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก

การพยาบาลเวชปฎิบตั ิชุมชน

ผศ.ดร.ขวัญใจ อานาจสัตย์ซื่อ

การพยาบาลเวชปฎิบตั ิชุมชน

รศ.ดร.สุนีย ์ ละกาปั่ น

การพยาบาลเวชปฎิบตั ิชุมชน

ผศ.ดร.ทัศนีย ์ รวิวรกุล

การพยาบาลเวชปฎิบตั ิชุมชน

ผศ.ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ

สุขศึกษาและส่งเสริ มสุขภาพ

ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดาเกิง

บริ หารสาธารณสุข

อ.ดร.วัลลีรัตน์ พบคีรี

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

ผศ.ดร.เฟื่ องฟ้า อุตรารัชต์กิจ

กาพยาบาลสาธารณสุข

ผศ.ดร.นฤมล เอื้อมณี กลู

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.โสภา ชินเวชกิจวาณิ ชย์

*23

*24

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
ดร.นริ นทร์ บุญตานนท์
นวัตกรรมเพื่อความมัน่ คง
ทางด้านสิ่ งแวดล้อม
การจัดการเมืองน่าอยูแ่ ละ
อ.ดร.นริ นทร์ บุญตานนท์
สิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
เทคโนโลยีการจัดการสิ่ งแวดล้อม ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุ จิกลุ ชัย
เทคโนโลยีการจัดการสิ่ งแวดล้อม อ.ดร.กมลาภรณ์ คนองเดช
เทคโนโลยีการจัดการสิ่ งแวดล้อม รศ.ประพฤติ เกิดสื บ
สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ดร.นริ นทร์ บุญตานนท์

สาขาดนตรี บาบัด

อ.ดร.นัทรี เชียงชะนา

-6ลาดับที่
ชื่ อ-นามสกุล/รหัสประจาตัว
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
75.
น.ส.ธันชนก ทองอินทร
5936071 SPSS/M
76.

นายธนารักษ์ วงษ์วฒั นพงษ์
5936630 SPSS/M
77.
นายสาริ ศ สุวรรณเมนะ
5936629 SPSS/M
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
78.
น.ส.วราบุษ ศุภลักษณ์บนั ลือ
5736359 MBNS/D
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
79.
MR.SUYITNO
6038437 ADPM/M
สถาบันโภชนาการ
80.
น.ส.ทติยาภา ประมวลทรัพย์
5936207 NUFT/M
81.

สาขา

อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก
*25

วิทยาศาสตร์การกีฬา

อ.นพ.กรกฎ พานิช

วิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.ดร.วารี วิดจายา

วิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.ดร.เมตตา ปิ่ นทอง

ประสาทวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกลุ

การจัดการสาธารณสุขมูลฐาน

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ชมพิกลุ

พิษวิทยาทางอาหารและ
โภชนากร

ผศ.ดร.ปรัญรัชต์ ธนวิยทุ ธ์ภคั ดี

น.ส.วิริษฐา ศรี ตะลหฤทัย
โภชนาการและการกาหนด
5936109 NUND/M
อาหาร
82.
น.ส.ชนิกา ฉิ มเกิด
วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อ
5937430 NUFS/M
โภชนาการ
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
83.
นายไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์
วัฒนธรรมศึกษา
5838337 LCCS/M
84.
น.ส.เอธิกา เอกวารี สกุล
ภาษาศาสตร์
5936580 LCLG/M
85.
น.ส.พัชราภรณ์ อินภู่
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
5937149 LCCD/M
สื่ อสารและการพัฒนา
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
86.
นางลลิตภ์ ทั ร กิจเกียรติพงศ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
5836339 ILSE/D
โครงการร่ วมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ
87.
น.ส.สุพิชญา อยูร่ อด
สาขาโภชนศาสตร์
5837522 RANU/M

*26

*27

ผศ.ดร.อุทยั วรรณ สุทธิศนั สนีย ์
อ.ดร.ธัญญนลิน วิญญูประสิ ทธิ์

ดร.จีราพันท์ ดารงสกุล
*28

ผศ.ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์

รศ.ดร.สิ งหนาท น้อมเนียน

*29

ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชยั ณรงค์

ผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์

-7ลาดับที่
ชื่ อ-นามสกุล/รหัสประจาตัว
สาขา
อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก
โครงการร่ วม คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์
*30
88.
น.ส.วรานุช พฤฒารัตน์
สาขาการพยาบาล
รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ
5636376 NRNS/D
โครงการร่ วมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่ งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว
89.
น.ส.ณัฐธิดา วงศ์หาญชัย
จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่ น และครอบครัว อ.พญ.แก้วตา นพมณี จารัสเลิศ
5936183 GRPC/M
โครงการร่ วม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์
90.
น.ส.วณิ ชยา ฉายวิมล
สาขาวิทยาการพืช
ผศ.ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม
5836289 GRPL/M

มูลค่ าทุน ทุนละ 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หมายเหตุ : *รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย จานวน 30 ทุน
กาหนดวันรับทุน
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล กำหนดมอบทุนให้ แก่ นักศึกษำ ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา
13.00 น. ณ ห้ องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) โทร. 0-2800-2447, 0-2441-5146, 0-2441-4125 ต่อ 610

การติดต่ อขอลงทะเบียนรับทุน
นักศึ กษาผูไ้ ด้รับทุ น ติดต่อขอลงทะเบี ยนรับทุ นได้ที่ ทาการสมาคมศิ ษย์เก่าบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 (ศาลายา) ตั้งแต่บดั นี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ในเวลาราชการ

เงื่อนไขการรับทุน
1. วิทยานิ พนธ์ ต้องระบุ อย่างชัดเจนว่า “วิทยานิ พนธ์ ได้รับทุ น อุดหนุ นบางส่ วนจากสมาคมศิ ษย์เก่ าบัณ ฑิ ต
วิ ท ยาลั ย มห าวิ ท ยาลั ย มหิ ดล ” (This thesis / dissertation is partially supported by Graduate Studies of Mahidol
University Alumni Association) ทั้งนี้ให้ระบุในหน้าประวัติผวู ้ จิ ยั หัวข้อ “ทุนวิจยั (Research Grant)”
2. ต้องมอบรู ปเล่มวิทยานิพนธ์ที่สาเร็ จการศึกษาแล้ว พร้อมแผ่น CD ให้สมาคมฯ จานวน 1 เล่ม
3. ต้องเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ/การประชุมใหญ่ประจาปี หรื อการสัมมนาประจาปี ของสมาคมฯ หรื อ
ตามโอกาสที่สมาคมฯ กาหนด
4. ในส่ วนของนักศึ กษาที่ ได้รับทุ นจากบัณ ฑิ ตวิทยาลัย เงื่ อนไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของบัณฑิ ตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2561
(ลงนาม) สมทรง เลขะกุล
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล)
อุปนายก 1 ปฎิบตั ิงานแทน
นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

