
    
 

 
 

 

 

ประกาศ  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 
เร่ือง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการท าวทิยานิพนธ์บางส่วน ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลยั 

ประจ าปี  2558 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ตามท่ี สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล มีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้การท า
วิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล มีคุณภาพเป็นเลิศ 
  สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล จึงขอประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีไดรั้บการพิจารณาให้ไดรั้บทุน
สนบัสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน  ประจ าปี 2558 ดงัน้ี 
 

 

ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตัว สาขา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั 

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและ  
สถาบันแห่งชาตเิพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
1. น.ส.ณฐัชยา  จงัไพโรจน ์

5638597 GRPC/M 
จิตวิทยาเดก็วยัรุ่นและครอบครัว รศ.พญ.สุพร  อภินนัทเวช 

 
สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ  
2. น.ส.สุจิตราภรณ์  สุขถาวร 

5637232 MBMG/D 
พนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกลุและ
พนัธุวิศวกรรมศาสตร์ 

รศ.ดร.อภินนัท ์ อุดมกิจ 
 

วิทยาลยัดุริยางคศิลป์  
3. นายกฤษดา  หุ่นเจริญ 

5538085 MSMS/M 
ดนตรีศึกษา รศ.ดร.ณรงคช์ยั  ปิฎกรัชต ์

 
วิทยาลยัราชสุดา  
4. น.ส.ชูกล่ิน  ผอ่งแผว้ 

5637942 RSRD/M 
วิทยาการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคน
พิการ 

 อ.ดร.อาดมั  นิละไพจิตร 
 

สถาบันวิจยัภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
5. น.ส.จงดี  จนัทร์ด า 

5436376 LCCD/M 
ภาษาและวฒันธรรมเพ่ือการ
ส่ือสารและการพฒันา 

ผศ.ดร.นนัทิยา  ดวงภุมเมศ 
 

คณะเทคนิคการแพทย์   
6. น.ส.ชนนิกานต ์ จงเกรียงไกร 

5637416 MTRT/M 
รังสีเทคนิค 
 

ผศ.ดร.ยทุธพล  วิเชียรอินทร์ 
 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
7. น.ส.วรรษา  ไววิญญา 

5636243  SIMM/M 
จุลชีววทิยา 
การแพทย ์

ผศ.ดร.ณฐั มาลยันวล 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
8. น.ส.สุวนีา  ทบัเทศ 

5636687 PYPP/M 
เภสัชเคมีและพฤกษเคมี รศ.ดร.วีณา  จิรัจฉริยากลู 

 
9. น.ส.กิตติยา  ศรีธนสาร 

5536691 PYBS/M 
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ รศ.ดร.เพญ็โฉม  พ่ึงวิชา 
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ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตัว สาขา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
10. น.ส.วิลาวรรณ  สมทรง 

5336053 TMTM/D 
อายรุศาสตร์เขตร้อน รศ.ดร.จรณิต  แกว้กงัวาล 

 
11. น.ส.ลลิตรา  อุดมรักษ ์

5636953  TMTM/M 
อายรุศาสตร์เขตร้อน ผศ.ดร.ด ารงเกียรติ  อาจหาญ 

 
สถาบันวิจยัประชากรและสังคม  
12. นายสุเทพ  ค าเมฆ 

5636150 PRPR/M 
วิจยัประชากรและสงัคม ผศ.ดร.เฉลิมพร  แจ่มจนัทร์ 

 
13. นางสวรรยา  สิริภคมงคล 

5437502 PROE/D 
วิจยัประชากรและสงัคม รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
14. นายวิเชียร  บญุญะประภา 

5636643 EGIT/M 
การจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อ.ดร.โษฑศรั์ตต  ธรรมบุษดี 

15. น.ส.มณฑิรา  เกา้อุดม 
5637553 EGEW/M 

วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรน ้า 

อ.ดร.ตระการ  ประภสัพงษา 

16. Mr. KHEK SEYHA  
5638034 EGIE/M 

Industrial Engineering Asst.Prof.Thanakorn Naenna 
 

วิทยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา  
17. น.ส.นลินรัตน ์ สมหวงั 

5636708  SPSS/M 
วิทยาศาสตร์การกีฬา อ.นพ.กรกฎ  พานิช 

 
18. นายวิจิตร  จนัทะสิงห์ 

5437575 SPSS/M 
วิทยาศาสตร์การกีฬา รศ.ดร.ศิริรัตน ์ หิรัญรัตน์ 

 
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  
19. นายชายแดน  จ านงกลุ 

5537990 ADAD/M 
วิทยาการเสพติด ผศ.ดร.ชีระวทิย ์ รัตนพนัธ์ 

20. Ms.Lubna Altaf  Hussain 
5738531 ADAD/M 

วิทยาการเสพติด Dr. Bang-on Thepthien 

คณะทันตแพทยศาสตร์  
21. น.ส.วนพร  นพนาคีพงษ ์

5638025 DTPD/M 
ทนัตกรรมส าหรับเดก็ อ.ทพญ.  อภิวนัทน์  สมุทรคีรี 

 
22. น.ส.บุณฑริกา  อคัรพิพฒันก์ลุ 

5638026 DTPD/M 
ทนัตกรรมส าหรับเดก็ ผศ.ดร.ทพญ.เขม็ทอง  มิตรกลู 

 
23. น.ส.ญาดา  อนนัตวฒัน ์

5736258 DTOD/M 
ทนัตกรรมส าหรับเดก็ รศ.ทพญ.คดัเคา้  วงษส์วรรค ์
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ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตัว สาขา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั 

คณะกายภาพบ าบัด 
24. น.ส.ปฐวีณา  แกว้แจง้ 

5636297 PTPT/M 
กายภาพบ าบดั ผศ.ดร.ระวีวรรณ  เลก็สกลุไชย 

 
25. น.ส.วาริสา  ทรัพยป์ระดิษฐ 

5636292 PTPT/M 
กายภาพบ าบดั รศ.ดร.วิมลวรรณ  เหียงแกว้ 

 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
26. นายพาณิชย ์ เอ่ียมอาษา 

5637717 SHSH/M 
สังคมศาสตร์และสุขภาพ Assistant Professor Dr.Thomas 

Guadamuz 
27. นายอิศวรา  จนัทร์สมคอย 

5637458 SHSM/M 
การจดัการการกีฬา อ.ดร.เรืองฤทธ์ิ  อุปละนาละ (อมัพชุ) 

 
28. น.ส.ศิริพร  รักษเ์จริญ 

5637922 SHPP/M 
นโยบายสาธารณะและการ
จดัการภาครัฐ 

ผศ.ดร.สมศกัด์ิ  อมรสิริพงศ ์
 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  
29. นายสุรเดช  เอ่งฉว้น 

5536154 ILSE/D 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยศึีกษา 

ผศ.ดร.วชัรี  เกษพิชยัณรงค ์
 

30. น.ส.ชลลดา  ครุฑธกะ 
5337634 ILSE/D 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยศึีกษา 

ผศ.ดร.ปิยะฉตัร  จิตตธ์รรม 
 

31. น.ส.ธนพร  พิมพอ์บุล 
5436327 ILSE/M 

วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยศึีกษา 

อ.ดร.น ้าคา้ง  ศรีวฒันาโรทยั 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  
32. นางวิไล  แสนยาเจริญกลุ 

5536327 NSCN/M 
การพยาบาลเวชปฎิบติัชุมชน ผศ.ดร.กีรดา  ไกรนุวตัร 

 
33. น.ส.ยศวิมล  ถ่ินทิพย ์

5437187 NSPN/M 
การพยาบาลเดก็ ผศ.ดร.วนิดา  เสนะสุทธิพนัธุ์ 

 
34. น.ส.สุภาวดี  เท่ียงธรรม 

5636889 NSGN/M 
การพยาบาลผูสู้งอาย ุ ผศ.ดร.วิไลพรรณ  สมบุญตานนท ์

 
35. น.ส.จิตชญา  อยูเ่ยน็ 

5636890 NSGN/M 
การพยาบาลผูสู้งอาย ุ ผศ.ดร.วิราพรรณ  วิโรจนรั์ตน ์

คณะวิทยาศาสตร์  
36. น.ส.ไพลิน  ชยาภมั 

5437339 SCMA/D 
คณิตศาสตร์ ศ.ดร.ยงคว์ิมล  เลณบรีุ 

 
37. น.ส.เสาวรส  สุวรรณสะอาด 

5237929 SCAN/D 
กายวิภาคศาสตร์และชีววทิยา
โครงสร้าง 

ศ.ดร.ประเสริฐ  โศภน 
 

38. นายศราวธุ  ลาภมณีย ์
5536712 SCPS/D 

สรีรวิทยา ศ.ดร.นทีทิพย ์ กฤษณามระ 
 

39. นายเทอดธรรม  ชาวไร่ 
5536636 SCEP/M 

สรีรวิทยาการออกก าลงักาย อ.ดร.รัชกฤต  ศรีเก้ือ 
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ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตัว สาขา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
40. น.ส.ณฐัสุดา  ค าปา 

5638114 ENAS/M 
 

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและ
นวตักรรมเพ่ือความมัน่คงดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

อ.ดร.นรินทร์  บุญตานนท ์
 

41. น.ส.ณฐันนัทช์นม ์ สุขเร่ือย 
5638674  ENLE/M 

การจดัการเม่ืองน่าอยูแ่ละ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

รศ.ดร.รัตนวฒัน์  ไชยรัตน ์
 

42. น.ส.กฤตติกา  เหล่าวตันโรจน ์
5537296 ENTM/M 

เทคโนโลยกีารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผศ.ดร.พฒัน  ทวโีภค 
 

43. นายหฤษฎ ์ เช้ือทอง 
5537281 ENTM/M 

เทคโนโลยกีารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

รศ.ดร.ปกรณ์  สุวานิช 

44. นายพีระพงษ ์ นรชาติ 
5537286 ENTM/M 

เทคโนโลยกีารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

รศ.ดร.รัตนวฒัน์  ไชยรัตน ์
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
45. นางมณีนิล  วรรณพฒัน์ 

5537135 RAHP/M 
การเจริญพนัธุแ์ละวางแผน
ประชากร 

ผศ.นพ.สัญญา  ภทัราชยั 
 

46. นาวาตรีหญิงมรกต  เขียวออ่น 
5636606 RAMH/M 

การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 

ผศ.ดร.โสภิณ  แสงออ่น 
 

47. น.ส.ศิริภรณ์  เหมะธุลิน 
5636609 RAMY/M 

การผดุงครรภ ์ ผศ.ดร.จรัลศรี  ธีระกลุชยั 
 

48. นายอภิชาติ  ใจใหม่ 
5736425 RACN/M 

การพยาบาลเวชปฎิบติัชุมชน รศ.ดร.นพวรรณ  เปียซ่ือ 
 

49. นายธนพฒัน์  ช่องสาร 
5637826 RAMP/M 

ฟิสิกส์การแพทย ์ อ.ดร.พวงเพญ็  ตั้งบญุดวงจิตร 
 

50. นายจารึก  กา้นเพช็ร 
5637832 RAMP/M 

ฟิสิกส์การแพทย ์ อ.ดร.นวลเพญ็  ด ารงกิจอุดม 
 

51. น.ส.เยาวภา  ศกัขินาดี 
5536572 RAAN/M 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ ผศ.ดร.สิริรัตน ์ ลีลาจรัส 
 

52. น.ส.จุฑามาศ  เทียนสอาด 
5637615 RAAN/M 

การพยาบาลผูใ้หญ ่ ผศ.ดร.สุชิรา  ชยัวิบลูยธ์รรม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์   
53. น.ส.นารินี  ศรีมาก 

5436093 PHPH/M 
โรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด รศ.ดร.จกัร์กริช  หิรัญเพชรรัตน์ 

 
54. นายเจียระไน  ปฐมโรจน์สกลุ 

5636086 PHES/M 
วิทยาศาสตร์อนามยัส่ิงแวดลอ้ม ผศ.ดร.ธนาศรี  สีหะบุตร 

 
55. นายวิรจิรวสั  รวชิญทรัพย ์

5537482 PHES/M 
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม อ.ดร.ธวชั  เพชรไทย 

 
56. น.ส.มินชญา  ผึ่งพิมาย 

5536996 PHPH/M 
อนามยัครอบครัว ผศ.ดร.วิริณธ์ิ  กิตติพิชยั 
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ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตัว สาขา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  (ต่อ) 
57. น.ส.สุภาวดี  วรมาลี 

5637648 PHPH/M 
อนามยัครอบครัว ผศ.ดร.กนิษฐา  จ  ารูญสวสัด์ิ 

 
58. 
 

น.ส.ชิราภรณ์  ตายะ 
5637447 PHBS/M 

ชีวสถิติ อ.ดร.ณฐันารี  เอมยงค ์
 

59. นายพงษพ์ฒัน์  ตุลาพนัธุ ์
5537464 PHBS/M 

ชีวสถิติ รศ.ฉวีวรรณ  บญุสุยา 
 

60. นายมงคล  ปาลาเลย ์
5536195 PHBS/M 

ชีวสถิติ อ.ดร.ณฐันารี  เอมยงค ์
 

 
มูลค่าทุน   ทุนละ  15,000.-บาท (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
 
ก าหนดวันรับทุน 

สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล ก ำหนดมอบทุนให้แก่นักศึกษำ ในวนัพุธที ่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา  
13.00  น. ณ ห้องประชุม  408  อาคารบัณฑิตวทิยาลยั  (ศาลายา)  โทร. 0-2800-2447, 0-2441-5146, 0-2441-4125 ต่อ 117 
 
 

การตดิต่อขอลงทะเบียนรับทุน 
นักศึกษาผูไ้ด้รับทุน   ติดต่อขอลงทะเบียนรับทุนได้ท่ีท าการสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล     

อาคารกิจกรรมบณัฑิตวทิยาลยั ชั้น 2 (ศาลายา) ตั้งแต่บดัน้ี จนถึงวนัพฤหัสที ่1 ตุลาคม 2558 ในเวลาราชการ 
 

เงือ่นไขการรับทุน 
1. วทิยานิพนธ์  ตอ้งระบุอยา่งชดัเจนวา่  “วิทยานิพนธ์  ไดรั้บทุนอุดหนุนบางส่วนจากสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั  

มหาวิทยาลยัมหิดล”  (This thesis / dissertation is  partially  supported  by  Graduate  Studies  of  Mahidol  University  Alumni  
Association)  ทั้งน้ีใหร้ะบุในหนา้ประวติัผูว้จิยั  หวัขอ้ “ทุนวจิยั  (Research   Grant)”   

2.  ตอ้งมอบรูปเล่มวทิยานิพนธ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแลว้ พร้อมแผน่ CD ใหส้มาคมฯ จ านวน 1 เล่ม 
3. ตอ้งเสนอผลงานในการประชุมวชิาการ/การประชุมใหญ่ประจ าปี หรือการสมัมนาประจ าปีของสมาคมฯ หรือตาม

โอกาสท่ีสมาคมฯ  ก าหนด 
 
 

              ประกาศ  ณ  วนัท่ี  25  สิงหาคม พ.ศ. 2558 
             
         

 (รองศาสตราจารย ์ นายแพทยม์นัตรี  จุลสมยั) 
             นายกสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั  
                                                    มหาวทิยาลยัมหิดล 

 


