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ประกาศ  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 
เร่ือง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการท าวทิยานิพนธ์บางส่วน ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลยั 

ประจ าปีการศึกษา  2555 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ตามท่ี สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้
การท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล มีคุณภาพเป็นเลิศ 
  สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล จึงขอประกาศรายช่ือนกัศึกษาท่ีไดรั้บการพิจารณาใหไ้ดรั้บ
ทุนสนบัสนุนการท าวทิยานิพนธ์บางส่วน  ประจ าปีการศึกษา  2555 ดงัน้ี 
 

 

ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

วทิยาลยัราชสุดา     
1. น.ส.วปิณา  จนัทร์วฒันเดชากลุ 

5237538 RSRD/M 
วทิยาฟ้ืนฟู
สมรรถภาพคนพิการ 

 อ.ดร.ดลพร  เผือกคง 
 

วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา   
2. น.ส.วด ี พราหมณ์กระโทก 

5337652  SPSS/M 
วทิยาศาสตร์การกีฬา ผศ.ดร.ประณมพร  จ๋วงพาณิช 

 
สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ    

3. น.ส.วรยา  แสงเงนิ   
5137429 MBBM/M 

อุปกรณ์ชีวการแพทย ์ อ.ดร.ศุภลกัษณ์  เขม็ทอง 
 

สถาบันโภชนาการ    
4. น.ส.พรรษมนต์  พงศ์อทิธิโภคนิ 

5336876 NUFT/M 
พิษวทิยาทางอาหาร
และโภชนาการ 

ผศ.ดร.เวณิกา  เบ็ญจพงษ ์

โครงการร่วมคณะวทิยาศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์   
5. น.ส.จนัทนารักษ์ ถือแก้ว 

5337531 GRPL/M 
วทิยาการพืช รศ.รุ่งระว ี เตม็ศิริฤกษก์ลุ 

 
คณะกายภาพบ าบัด    

6. น.ส.จารุตา  ขันฤทธ์ิ 
5337598 PTPT/M 

กายภาพบ าบดั ผศ.ดร.ระววีรรณ  เลก็สกลุไชย 
 

7. น.ส.สลลิา  เศรษฐไกรกลุ 
5136149 PTPT/M 

กายภาพบ าบดั ผศ.ดร.วรรธนะ  ชลายนเดชะ 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์    
8. น.ส.ชลาลยั  เถ่ือนวลิยั 

5136052 EGTI/M 
เทคโนโลยกีารจดัการ
ระบบสารสนเทศ 

อ.ดร.สุวนิ  อภิชาติพฒันศิริ 
 

9. น.ส.พจนา  โพธ์ิเขียว 
5137556 EGTI/M 

เทคโนโลยกีารจดัการ
ระบบสารสนเทศ 

อ.ดร.ธนสันี  เพียรตระกลู 
 

 



2 
ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   
10. น.ส.พรพมิล  ปานประทปี 

5336041 TMTM/M 
อายรุศาสตร์เขตร้อน รศ.กรุณี  ขวญับุญจนั 

 
11. น.ส.อญัชนา  สุมาลย์โรจน์ 

5237228 TMTM/M 
อายรุศาสตร์เขตร้อน Dr. Ronald Enrique Morales Vargas 

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี   

12. น.ส.สายชล  ศรีแพ่ง 
5337087  RACN/M 

การพยาบาลเวชปฎิบติั
ชุมชน 

ผศ.ดร.ลดาวลัย ์ อุ่นประเสริฐพงศ ์ นิช
โรชน์ 
 

13. น.ส.ปิยะพร  รัตนะชโยโต 
5236463 RAMP/M 

ฟิสิกส์การแพทย ์
 

ดร.นพ.วทิยา  สงัขรัตน์ 
 

คณะเภสัชศาสตร์   
14. น.ส.สิริรัตน์  ราษฎร์ดุษด ี

5336296 PYPT/M 
เภสชัการ ศ.ดร.อ าพล  ไมตรีเวช 

 
15. น.ส.ธนภร  สงวนสัตย์ 

5336319  PYPE/M 
เภสชัเคมี ดร.ปิยนุช  โรจน์สง่า 

 
คณะพยาบาลศาสตร์    
16. น.ส.กลุธิดา  หัตถกจิพาณิชกลุ 

5236534 NSAM/M 
การผดุงครรภข์ั้นสูง อ.ดร.วรรณา  พาหุวฒันกร 

 
17. น.ส.ศิริพรรณ  ภมรพล 

5337304 NSAN/M 
การพยาบาลผูใ้หญ่ ผศ.ดร.ทิพา  ต่อสกลุแกว้ 

 
 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    
18. น.ส.อนงค์นาถ  สุขศิริ 

5336590 SHEV/M 
ส่ิงแวดลอ้ม ผศ.ดร.ชุติมา  แสงเงิน 

 
19. นายวรีชาต ิ พนาววิฒัน์ 

5238187 SHPA/M 
รัฐประศาสนศาสตร์ อ.ดร.จิตรลดา  อมรวฒันา 

 
20. น.ส.ภควด ี ประดบัเพชรรัตน์ 

5336992 SHCJ/M 
อาชญาวทิยาและงาน
ยติุธรรม 

ผศ.ดร.สุณีย ์ กลัยะจิตร 
 

21. น.ส.พฤกจกิา  จนิทะยะ 
5337722 SHCJ/M 

อาชญาวทิยาและงาน
ยติุธรรม 

อ.ดร.พรรณชฎา  ศิริวรรณบุศย ์
 

สถาบันวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย    
22. นางวไิล  อคัรพฒัน์ 

5137489 LCCU/M 
วฒันธรรมและการพฒันา อ.ดร.ขนบพร  วงศก์าฬสินธ์ุ 

 
23. น.ส.ตฤษณา  โสรัจจ์ 

5037454 LCRU/M 
พฒันาชนบทศึกษา อ.ดร.วรีานนัท ์ด ารงกลุ 

 
24. นายช านาญ  ยานะ 

5036424 LCCD/M 
ภาษาและวฒันธรรมเพื่อ
การส่ือสารและการพฒันา 

อ.ดร.ธีรพงษ ์ บุญรักษา 
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คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์     
25. น.ส.อาภาเชาว์  พูลประเสริฐ 

5336532 ENEP/M 
การวางแผนส่ิงแวดลอ้มท่ี
ย ัง่ยนื 

ผศ.ดร.รัตนวฒัน์  ไชยรัตน์ 
 

26. นายจกัรพนัธ์ุ  มูน 
5338202 ENRM/M 

การจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ผศ.ดร.อจัฉรา  อศัวรุจิกลุชยั 
 

27. น.ส.ธนพร  ธรรมารักษ์ 
5336553 ENAT/M 

เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม
เพื่อการพฒันาทรัพยากร
และส่ิงแวดลม้ 

รศ.รุ่งจรัส  หุตะเจริญ 
 

28. น.ส.น า้ผึง้  ยงัโป้ย 
5336538  ENTM/M 

เทคโนโลยกีารบริหาร
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผศ.ดร.รัตนวฒัน์  ไชยรัตน์ 
 

29. น.ส.จริวรรณ  ดรัีกษา 
5236827 ENTM/M 

เทคโนโลยกีารบริหาร
ส่ิงแวดลอ้ม 

อ.ดร.นรินทร์  บุญตานนท ์
 

คณะวทิยาศาสตร์   
30. นายกฤษฏิ์  เล่ืองชัยเชวง 

5036934 SCBT/M 
เทคโนโลยชีีวภาพ อ.ดร.ทิพา  อศัวรักษ ์

 
31. น.ส.ป่ินอนงค์  ลคันานนัทน์ 

5337957 SCTX/M 
พิษวทิยา ผศ.ดร.ณฐัวธุ  สิบหมู่ 

 
32. น.ส.อาทติยา  หิตการุญ 

5336234 SCMI/M 
จุลชีววทิยา ศ.ดร.พีรพรรณ  ตนัอารีย ์

 
33. นายปิต ิ เหล่าลทัธพล 

5436758 SCFS/M 
นิติวทิยาศาสตร์ รศ.ดร.มนตทิ์พย ์ เทียนสุวรรณ 

 
34. น.ส.จุฬาลกัษณ์  ตรีกลุ 

5337159 SCFS/M 
นิติวทิยาศาสตร์ ผศ.ดร.ณฏัฐินี  พนัธ์วศิวาส 

 
35. น.ส.จรีาวรรณ สามล 

5436753 SCFS/M 
นิติวทิยาศาสตร์ รศ.ดร.นภดล  ไชยค า 

 
36. น.ส.รัชย์สิรี  มงัสิงห์ 

5436760 SCFS/M 
นิติวทิยาศาสตร์ 
 

ผศ.ดร.รัชภาคย ์ จิตตอ์ารี 
 

37. น.ส.ทศันีย์  ลือเกษมสุข 
5337142 SCFS/M 

นิติวทิยาศาสตร์ ดร.โสรยา  จาตุรงคกลุ 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์   
38. น.ส.พรวล ี นิ่มศิริสุว รรณ 

5336112 PHPH/M 
อนามยัครอบครัว ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ขจรชยักลุ 

 
39. น.ส.นิลเนตร  สุวรรณจอมภพ 

5237644 PHPH/M 
บริหารกฎหมาย
การแพทยแ์ละ
สาธารณสุข 

รศ.ดร.สุรชาติ  ณ หนองคาย 
 

40. น.ส.ศิรินาถ  ฉ่ัวสุวรรณ 
5136441 PHES/M 

สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม รศ.ดร.ไกรชาติ ตนัตระการอาภา 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์   
41. น.ส.สิริพร  หรรษาพนัธ์ุ 

5336971 PHIH/M 
สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภยั 

อ.นพ.สุทธินนัท ์ ฉนัทธ์นกลุ 
 

42. น.ส.ช่อทพิย์  บุญฑล 
5236203 PHPH/M 

บริหารสาธารณสุข รศ.ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค ์
 

43. น.ส.วรรณภา  สุขงาม 
5337655  PHPH/M 

โภชนวทิยา อ.ดร.ฉตัรภา  หตัถโกศล 
 

44. น.ส.เดือนดารา  ตราช่ืนต้อง 
5336154 PHBS/M 

ชีวสถิติ รศ.ดร.ชูเกียรติ  ววิฒัน์วงศเ์กษม 
 

45. น.ส.ยนิด ี ถึงมาก 
5236232 PHBS/M 

ชีวสถิติ ผศ.ดร.ณฐักมล  ชาญสาธิตพร 
 

46. น.ส.กลุธิดา  เกษมสุข 
5237535 PHET/M 

เทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอ้ม 

รศ.ดร.นิภาพรรณ  กงัสกลุนิติ 
 

47. น.ส.กรรณกิา  นะธิศรี 
5136464 PHET/M 

เทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผศ.ดร.โสภา  ชินเวชกิจวานิชย ์
 

48. น.ส.เบญจวรรณ  จนัทพล 
5237534 PHET/M 

เทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอ้ม 

รศ.ดร.นิภาพรรณ  กงัสกลุนิติ 
 

49. นางพรแก้ว  เหลืองอมัพร 
5336156 PHPH/M 

การพยาบาล 
สาธารณสุข 

อ.ดร.แอนน์  จิระพงษสุ์วรรณ 
 

50. น.ส.บุญรักษา  ญาณสาร 
5336163 PHPH/M 

การพยาบาล 
สาธารณสุข 

รศ.ดร.อาภาพร   เผา่วฒันา 
 

51. น.ส.จติศจ ี จติต์พศิาล 
5236294 PHPH/M 

การพยาบาล 
สาธารณสุข 

รศ.ดร.วนัเพญ็  แกว้ปาน 
 

52. น.ส.ฐานดา  เกยีรตเิกาะ 
5336160 PHPH/M 

การพยาบาล 
สาธารณสุข 

อาจารย ์ดร.นฤมล  เอ้ือมณีกลู 
 

53. น.ส.พนิตนันท์  วงศ์สุวรรณ 
5237521 PHPH/M 

การพยาบาล 
สาธารณสุข 

ผศ.ดร.วณีา  เท่ียงธรรม 
 

54. น.ส.อนงค์นุช  นาคโคกสูง 
5337067  PHPH/M 

โรคติดเช้ือและ
วทิยาการระบาด 

อ.ดร.มธุรส  ทิพยมงคลกลุ 
 

55. น.ส.รมย์นลนิ  เขียนจูม 
5337839 PHPH/M 

โรคติดเช้ือและ
วทิยาการระบาด 

รศ.ดร.วงเดือน  ป้ันดี 
 

56. นายศิริพงษ์  พมิสุคะ 
5337061  PHPH/M 

โรคติดเช้ือและ
วทิยาการระบาด 

รศ.ดร.จกัร์กริช  หิรัญเพชรรัตน ์
 

57. น.ส.อนันตญา  ขนุจ่าง 
5337035 PHPH/M 

โรคติดเช้ือและ
วทิยาการระบาด 

รศ.กลุยา  นาคสวสัด์ิ 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์   
58. น.ส.วรารัตน์  หนูวฒันา 

5337046 PHPH/M 
โรคติดเช้ือและ
วทิยาการระบาด 

รศ.ดร.ลีรา  กิตติกลู 
 

59. น.ส.รัตนา  ภาชนนท์ 
5337840 PHPH/M 

โรคติดเช้ือและ
วทิยาการระบาด 

ศ.ดร.อรษา  สุตเธียรกลุ 
 

60. น.ส.ณัฎฐา  สุขตวั 
5337041 PHPH/M 

โรคติดเช้ือและ
วทิยาการระบาด 

ศ.ดร.อรษา  สุตเธียรกลุ 
 

61. นายไชยนัต์  ตัน๋ปาล ี
5337034 PHPH/M 

โรคติดเช้ือและ
วทิยาการระบาด 

อ.ดร.สุคนธา  ศิริ 
 

62. น.ส.กฤตกิา  สราญบุรุษ 
5337064 PHPH/M 

โรคติดเช้ือและ
วทิยาการระบาด 

รศ.ดุสิต  สุจิรารัตน์ 
 

63. น.ส.รัตน์สีดา  สายทอง 
5337045 PHPH/M 

โรคติดเช้ือและ
วทิยาการระบาด 

อ.รอ.ดร.กิติพงษ ์ หาญเจริญ 
 

มูลค่าทุน   ทุนละ  15,000.-บาท (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
 

ก าหนดวนัรับทุน 

สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล ก ำหนดมอบทุนให้แก่นกัศึกษำ ในวนัพุธที ่ 18 กรกฎำคม 2555  
เวลำ  13.00  น. ณ ห้องประชุม  408  อำคำรบณัฑติวทิยำลยั  (ศำลำยำ)  โทร. 0-2800-2447, 0-2441-5146, 0-2441-4125 ต่อ 117 
 

การตดิต่อขอลงทะเบียนรับทุน 
นักศึกษาผูไ้ด้รับทุน ติดต่อขอลงทะเบียนรับทุนได้ท่ีท าการสมาคมศิษยเ์ก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล     

อาคารกิจกรรมบณัฑิตวทิยาลยั ชั้น 2 (ศาลายา) ตั้งแต่บดัน้ี จนถึงวนัพธุท่ี 11 กรกฎาคม 2555 ในเวลาราชการ 
 

เง่ือนไขการรับทุน 
1. วิทยานิพนธ์  ต้องระบุอย่างชัดเจนว่า  “วิทยานิพนธ์  ได้รับทุนอุดหนุนบางส่วนจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิต

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล”  (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  28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
             
 

     (ลงนาม) มนัตรี  จุลสมยั 
 (รองศาสตราจารย ์ นายแพทยม์นัตรี  จุลสมยั) 
        นายกสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั 
                    มหาวทิยาลยัมหิดล 


