
 
 
 

ประกาศ  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 
เร่ือง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทําวทิยานิพนธ์บางส่วน สําหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลยั 

ประจําปี  2559 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ตามท่ี สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้การทาํ
วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล มีคุณภาพเป็นเลิศ 
  สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล จึงขอประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีไดรั้บการพิจารณาให้ไดรั้บทุน
สนบัสนุนการทาํวทิยานิพนธ์บางส่วน  ประจาํปี 2559 ดงัน้ี  

 

แหล่งเงนิทุน   :   1.  สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  จาํนวน 60 ทุน 
   2.  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล    จาํนวน 20 ทุน 
 
 

1.  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  จาํนวน  60 ทุน 

ลาํดบัที่ ช่ือ-นามสกุล/รหัสประจําตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

วทิยาลยัราชสุดา   
1. น.ส.ร่ืนฤดี  ชอบผล 

5637945 RSRD/M 
วทิยาการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ รศ.ดร.ทวี  เช้ือสุวรรณทวี 

 

คณะเทคนิคการแพทย์  
2. นายนราวฒิุ  สุวรรณงั 

5438157 MTMT/D  
เทคนิคการแพทย ์ รศ.ดร.ชนินทร์  นนัทเสนามาตร์ 

 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
3. A.H.M. IMRUL HASAN 

5738465 ITCS/M 
วทิยาการคอมพิวเตอร์ Prof.Dr.Peter Haddawy 

 

สถาบันวจัิยประชากรและสังคม  
4. น.ส.กษมา  ยาโกะ 

5737487 PRPR/M 
วจิยัประชากรและสังคม รศ.ดร.อารี  จาํปากลาย 

 

วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา  
5. น.ส.โศธิดา  นนัตะกลู 

5836273 SPSS/M 
วทิยาศาสตร์การกีฬา รศ.ดร.รุ่งชยั  ชวนไชยะกลู 

 

โครงการร่วมคณะวทิยาศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์  
6. MR. KHOA VAN  NGUYEN 

5737133 GRPL/M 
วทิยาการพืช รศ.ดร. สมภพ ประธานธุรารักษ ์
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ลาํดบัที่ ช่ือ-นามสกุล/รหัสประจําตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ  
7. นายวทิวสั  สัจจาพงศ ์

5438057 NUNU/D   
โภชนศาสตร์ รศ.ดร.ปรียา  ลีฬหกลุ 

 

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ 
สถาบันแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว 
8. น.ส.แกมแกว้  โบษกรนฏั 

5736803 GRPC/M 
จิตวทิยาเดก็ วยัรุ่น และครอบครัว รศ.พญ.สุพร  อภินนัทเวช 

 

โครงการร่วมคณะพยาบาลศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
9. น.ส.ศิรดา  เกษรศรี 

5436318 NRNS/D  
การพยาบาล รศ.ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล 

 

สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้   
10. น.ส.ชนญญา  ชยัวงศโ์รจน์ 

5438237 ILSE/D  
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา ผศ.ดร.ขจรศกัด์ิ  บวัระพนัธ์ 

 

สถาบันแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว  
11. น.ส.ชญานิษฐ์  อ่อนละมูล 

5637368 CFHD/M 
พฒันาการมนุษย ์ ผศ.ดร.บญัญติั  ยงยว่น 

 

สถาบันพฒันาสุขภาพอาเซียน  
12. น.ส.เปรมจิต  ไชยลงักา 

5737974 ADAD/M 
วทิยาการเสพติด อ.ดร.บงัอร  เทพเทียน 

 

สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ  
13. น.ส.จิตราภา  ภิญโญมหากลุ 

5737351 MBNS/M 
ประสาทวทิยาศาสตร์ ผศ.ดร.สุจิรา  มุกดา 

 
14. นายวรพล  ตั้งกิจถาวร 

5737396 MBMG/M 
พนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกลุ และ
พนัธุวศิวกรรมศาสตร์ 

ผศ.ดร.ศรินทร์  ฉิมณรงค ์
 

สถาบันโภชนาการ  
15. นายฐานิศร์  ขนุแกว้ 

5837342 NUFT/M 
พิษวทิยาทางอาหารและโภชนาการ อ.ดร.ปิยะ  เติมวิริยะนุกลู 

 
16. น.ส.ปานรวร์ี  ประดิษฐศ์ร 

5637583 NUND/M 
โภชนาการและการกาํหนดอาหาร ผศ.ดร.กิตติ  สรณเจริญพงศ ์

 

สถาบันวจัิยภาษาและวฒันธรรมเอเชีย  
17. นายภวธชั  พงษศ์รี 

5536158 LCLG/M 
ภาษาศาสตร์ อ.ดร.สุมิตรา  สุรรัตน์เดชา 

 
18. น.ส.ภณัฑิลา  ทองนพ 

5737436 LCCS/M 
วฒันธรรมศึกษา อ.ดร.เทียมสูรย ์ สิริศรีศกัด์ิ 
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ลาํดบัที่ ช่ือ-นามสกุล/รหัสประจําตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

วทิยาลยัดุริยางคศิลป์  
19. นายจิตร์  กาวี 

5736946 MSMS/M 
ดนตรีวทิยา ศ.เกียรติคุณ นพ.พนูพิศ  อมาตยกลุ 

 
20. น.ส.ณฐิัดา  นุ่มปราณี 

5736952 MSMS/M 
ดนตรีศึกษา รศ.ดร.ณรงคช์ยั  ปิฎกรัชต ์

 
21. นายชวลัส์ภสัร์  กวนินิธิพร 

5736956 MSMS/M 
ดนตรีบาํบดั อ.ดร.นทัธี  เชียงชะนา 

 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
22. นายภูเมศร์  ศกัด์ิจนัทร์ 

5736439 ENAS/M 
 

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและ
นวตักรรมเพื่อความมัน่คงดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

รศ.ดร.รัตนวฒัน์  ไชยรัตน์ 
 

23. นายชยันนัต ์ กาํลงักลา้ 
5737459 ENLE/M 

การจดัการเมืองน่าอยูแ่ละ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

อ.ดร.บุญลือ  คะเชนทร์ชาติ 
 

24. น.ส.คดัคณฐั  ช่ืนวงศอ์รุณ 
5736286 ENMT/M 

การจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 

รศ.ประพฤติ  เกิดสืบ 
 

25. น.ส.อรพินท ์ รุจิรานุพงศ ์
5736332 ENTM/M 

เทคโนโลยกีารจดัการส่ิงแวดลอ้ม รศ.ดร.ปกรณ์  สุวานิช 
 

คณะเภสัชศาสตร์  
26. น.ส.จิรารัตน์  สุรินตา 

5636690 PYBS/M 
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ดร.จตุรงค ์ ประเทืองเดชกลุ 

 
27. นายนรวรรธน์  น่วมในชาติ 

5636696 PYPB/M 
เภสัชวทิยาและวิทยาศาสตร์ 
ชีวโมเลกลุ 

รศ.ดร.ศุภโชค  มัง่มูล 
 

28. ภ.ญ.เจนจิรา  อภิวงคง์าม 
5736661  PYPT/M 

เภสัชการ ผศ.ดร.มนตรี  จาตุรันตภิ์ญโญ 
 

29. น.ส.พริมวดี  โยธินเรืองรอง 
5737382 PYNF/M 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและอาหาร
เพ่ือสุขภาพ 

อ.ดร.ปัทมพรรณ  โลมะรัตน์ 
 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   
30. นายนพดล  ปรีชา 

5736722 TMTM/M 
อายรุศาสตร์เขตร้อน ดร.มุทิตา  อนาภรณ์ 

 
31. นายปฐวี  แวววบั 

5737255 TMTM/D  
อายรุศาสตร์เขตร้อน อ.ดร.สังสิทธ์ิ  สังวรโยธิน 

 
32. น.ส.ศิริกลัยาณี  มีฤทธ์ิ 

5337906 TMTM/D  
อายรุศาสตร์เขตร้อน Lect.Dr.Ronald Enrique Morales Vargas 
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ลาํดบัที่ ช่ือ-นามสกุล/รหัสประจําตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
33. น.ส.ปุณยวร์ี  จิระรัตนวรรณ 

5736007 SIAN/M 
กายวภิาคศาสตร์ ผศ.ดร.ธนาภรณ์  รุ่งเรือง 

 
34. นายธนพล  ฉายประทีป 

5736540 SIEP/M 
วทิยาการระบาด ผศ.นพ.ธีระ  กลลดาเรืองไกร 

 
35. น.ส.จารุวรรณ  ขาวพลบั 

5637019  SIFS/M 
นิติวทิยาศาสตร์ รศ.นพ.วสูิตร  ฟองศิริไพบูลย ์

 

คณะกายภาพบําบัด  
36. น.ส.จิตราพร  ศรีบุญเพง็ 

5737808 PTPT/M 
กายภาพบาํบดั ดร.อมัพร  นนัทาภรณ์ศกัด์ิ 

 
37. น.ส.นติยากร  ชนเก่านอ้ย 

5737807 PTPT/M 
กายภาพบาํบดั อ.ดร.เพชรรัตน์  ภอูนนัตานนท ์

 
38. น.ส.ศิวพร  ลิมปนิลชาติ 

5436899 PTPT/D 
กายภาพบาํบดั Assistant Professor Dr. Saipin 

Prasertsukdee 

คณะวศิวกรรมศาสตร์   
39. นายสุวพิฒัน์  ฉลองวงศ ์

5737838 EGBE/M 
วศิวกรรมชีวการแพทย ์ ผศ.ดร.จกัรกฤษณ์  ศุทธากรณ์ 

 
40. นายบดินทร์  วานิโชดม 

5837443 EGIC/M 
วศิวกรรเคมีบูรณาการ ดร.พรชยั  บาํรุงศรี 

41. นายวีนสั  สีดอกบวบ 
5837430 EGCH/M 

วศิวกรรมเคมี อ.ดร.ศิระ  ศรีนิเวศน์ 

42. น.ส.ชนิดาภรณ์  หอ้งกระจก 
5737357 EGEW/M 

วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรนํ้า 

ผศ.ดร.สุวรรณา  บุญตานนท ์
 

43. นายศุภณฐั  นทีรัยไทวะ 
5737168 EGCO/M 

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ อ.ดร.นริศ  หนูหอม 
 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
44. พระระพีพฒัน์  บุญเหลือ 

5736123 SHES/M 
จริยศาสตร์ศึกษา ผศ.ดร.สุขมุพงษ ์ ชาญนุวงศ ์  

 
45. น.ส.เบญจรัตน์  สัจกลุ 

5737967 SHSH/M 
สังคมศาสตร์และสุขภาพ ผศ.ดร.เพญ็จนัทร์  เชอร์เรอร์ 

 
46. นายธนรัตน์ หล่อวงศ ์

5736690 SHPP/M 
นโยบายสาธารณะและการจดัการ
ภาครัฐ 

ผศ.ดร.กมลพร  สอนศรี 
 

47. นายชยัศิริ  กาํจดัภยั 
5537065 SHED/D  

ส่ิงแวดลอ้มศึกษา รศ.ดร.รัชชานนท ์ ศุภพงศพิ์เชฐ 
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ลาํดบัที่ ช่ือ-นามสกุล/รหัสประจําตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

คณะพยาบาลศาสตร์  
48. นางสุประวณ์ี  ภู่พงษ ์

5636901 NSCN/M 
การพยาบาลเวชปฎิบติัชุมชน ผศ.ดร.กีรดา  ไกรนุวตัร 

 
49. น.ส.เสาวรส  แพงทรัพย ์

5736849 NSMY/M 
การผดุงครรภ ์ ผศ.ดร.วรรณา  พาหุวฒันกร 

 
50. น.ส.กนกพร  เอ้ืออารียก์ลุ 

5636852 NSPN/M 
การพยาบาลเดก็ ผศ.ดร.พรรณรัตน์  แสงเพ่ิม 

51. น.ส.สุทธินี  ชยัเฉลิมศกัด์ิ 
5636892  NSGN/M 

การพยาบาลผูสู้งอาย ุ ผศ.ดร.นารีรัตน์  จิตรมนตรี 
 

52. น.ส.เสาวนิจ  นอ้ยมงคล 
5636887 NSGN/M 

การพยาบาลผูสู้งอาย ุ ผศ.ดร.วไิลพรรณ  สมบุญตนนท ์
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
53. นายทรงวฒิุ   สังขบุ์ญ 

5837485 RANS/M 
การพยาบาล รศ.ดร.นพวรรณ   เปียซ่ือ 

 
54. น.ส.ญาณิศา  รัตนพนัธ์ 

5836439 RACP/M 
พยาธิวทิยาคลินิก อ.ดร.นพ.ถกล  เจริญศิริสุทธิกลุ 

 
55. น.ส.รัศมีแสง  หนูแป้นนอ้ย 

5638200 RAMH/M 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ผศ.ดร.ทศันา  ทวคีูณ 

 
56. นายศุภเกียรติ  เปียสันเทียะ 

5736431 RAMP/M 
ฟิสิกส์การแพทย ์ อ.ดร.พทุธิพรณ์  เจริญพนัธ์ุ 

 
57. น.ส.มาวศรี  มานุช 

5736228 RAMY/M 
การผดุงครรภ ์  รศ.ดร.ศรีสมร  ภมูนสกลุ 

 
58. น.ส.ภชัรินทร์  วงคศ์รีดา 

5636593 RACN/M 
การพยาบาลเวชปฎิบติัชุมชน ดร.สมนึก  สกลุหงส์โสภณ 

 
59. น.ส.ชลธิชา  กลุดันาม 

5736545 RAPN/M 
การพยาบาลเดก็ รศ.ดร.เรณู  พกุบุญมี 

 
60. น.ส.วรพร  ลีธรรมชโย 

5736241 RACD/M 
ความผดิปกติของการส่ือ
ความหมาย 

ผศ.ดร.เจียมใจ  จีระอมัพร 
 

 
 

2.  แหล่งเงนิทุนบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล จาํนวน 20 ทุน 
ลาํดบัที่ ช่ือ-นามสกุล/รหัสประจําตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

คณะทนัตแพทยศาสตร์  
61. น.ส.เป่ียมพร  ธรรมชาติ 

5738492 DTPD/M 
ทนัตกรรมสาํหรับเดก็ ผศ.ดร.ทพญ.เขม็ทอง  มิตรกลุ 
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คณะวทิยาศาสตร์  
62. น.ส.ภทัรชนก  คุม้ครอง 

5636762 SCTX/M 
พิษวทิยา ผศ.ดร.อาทิตย ์ ไชยร้องเด่ือ 

 
63. น.ส.อญัมณี  โกศยั 

5636423 SCPO/M 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
พอลิเมอร์ 

ผศ.ดร.สุภา  วริเศรษฐ ์
 

64. น.ส.ชมพนุูช  ธรรมานุกรศรี 
5438134 SCMA/D  

คณิตศาสตร์ รศ.ดร.มนตทิ์พย ์ เทียนสุวรรณ 
 

65. น.ส.สินีนาฎ  ทรงคุม้ครอง 
5537134 SCAN/M 

กายวภิาคศาสตร์และชีววทิยา
โครงสร้าง 

ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน 
 

66. นายนฤดม  ศรีสวา่ง 
5136268 SCME/D  

วทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ ผศ.ดร.ชญานิศา  ชิติโชติปัญญา 
 

67. นายวฒันพงศ ์ สิทธิเสรี 
5736018 SCBC/M 

ชีวเคมี ผศ.ดร.กิตติศกัด์ิ  หยกทองวฒันา 
 

68. น.ส.องัคณา  จนัทิมาพร 
5736465  SCBC/M 

ชีวเคมี ศ.ดร.มธุรส  พงษลิ์ขิตมงคล 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
69. น.ส.ณิชมน  ชยัชนะชูเชิด 

5836458 PHMP/M 
สาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.วริิณธ์ิ  กิตติพิชยั 

 
70. น.ส.นรินทิพย ์ ชยัพรมเขียว 

5737579 PHPH/M 
การบริหารกฎหมายการแพทย์
และสาธารณสุข 

รศ.ดร.ฉตัรสุมน  พฤฒิภิญโญ 
 

71. นายเธียรธรรม  อภิจรรยาธรรม 
5636524 PHPH/M 

การบริหารสาธารณสุข ผศ.ดร.จารุวรรณ  ธาดาเดช 
 

72. น.ส.สิริพร  รัตนชยัสิทธ์ิ 
5737565 PHPH/M 

โภชนวทิยา ผศ.ดร.วราภรณ์  เสถียรนพเกา้ 
 

73. นายปพนสรรค ์ กลัน่เรืองแสง 
5737386 PHBS/M 

ชีวสถิติ อ.ดร.ณฐันารี  เอมยงค ์
 

74. นายภาสิต  ศิริเทศ 
5637411 PHPH/M 

อนามยัครอบครัว ผศ.ดร.กนิษฐา  จาํรูญสวสัด์ิ 
 

75. น.ส.ณฐมน  พรมอ่อน 
5537460 PHPH/M 

การพฒันาระบบสุขภาพชุมชน ผศ.ดร.ทศันีย ์ ศิลาวรรณ 
 

76. น.ส.วยิะดา  นิลกาญจนกลุ 
5736571  PHES/M 

สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม ผศ.ดร.ธนาศรี  สีหะบุตร 
 

77. น.ส.สุพรรษา  จนัทร์เพญ็ 
5636550 PHPH/M 

โรคติดเช้ือและวิทยาการระบาด รศ.ดร.มณี  ชะนะมา 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อ) 
78. น.ส.ยวุดี  ทองมี 

5736384 PHOH/M 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยั อ.ดร.อมัรินทร์  คงทวเีลิศ 

 
79. น.ส.ดวงฤทยั  ไพรบึง 

5636488 PHCN/M 
การพยาบาลเวชปฎิบติัชุมชน ผศ.ดร.พชัราพร  เกิดมงคล 

 
80. น.ส.วลิาวรรณ  แกว้ทอง 

5636497 PHCN/M 
การพยาบาลเวชปฎิบติัชุมชน ผศ.ดร.ทศันีย ์ รววิรกุล 

 
มูลค่าทุน   ทุนละ  15,000.-บาท (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 

 
 
 

กาํหนดวนัรับทุน 
สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล กาํหนดมอบทุนให้แก่นักศึกษา ในวันพุธที ่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา  

13.00  น. ณ ห้องประชุม  408  อาคารบัณฑิตวิทยาลยั  (ศาลายา)  โทร. 0-2800-2447, 0-2441-5146, 0-2441-4125 ต่อ 117 
 

 

การตดิต่อขอลงทะเบยีนรับทุน 
นักศึกษาผูไ้ดรั้บทุน   ติดต่อขอลงทะเบียนรับทุนไดท่ี้ทาํการสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล อาคาร

กิจกรรมบณัฑิตวทิยาลยั ชั้น 2 (ศาลายา) ตั้งแต่บดัน้ี จนถึงวนัศุกร์ที ่7 ตุลาคม 2559 ในเวลาราชการ 
 

 

เงือ่นไขการรับทุน 
1. วิทยานิพนธ์  ตอ้งระบุอยา่งชดัเจนว่า  “วิทยานิพนธ์  ไดรั้บทุนอุดหนุนบางส่วนจากสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั  

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

2.  ตอ้งมอบรูปเล่มวทิยานิพนธ์ท่ีสาํเร็จการศึกษาแลว้ พร้อมแผน่ CD ใหส้มาคมฯ จาํนวน 1 เล่ม 
3. ตอ้งเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ/การประชุมใหญ่ประจาํปี หรือการสัมมนาประจาํปีของสมาคมฯ หรือตาม

โอกาสท่ีสมาคมฯ  กาํหนด 
 

              ประกาศ  ณ  วนัท่ี  15  กนัยายน  พ.ศ. 2559 
             
         

 (รองศาสตราจารย ์ นายแพทยม์นัตรี  จุลสมยั) 
             นายกสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั  
                                                    มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
 


