
1 
   

 
 
 

 

ประกาศ  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 
เร่ือง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการท าวทิยานิพนธ์บางส่วน ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลยั 

ประจ าปีการศึกษา  2556 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ตามท่ี สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้
การท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล มีคุณภาพเป็นเลิศ 
  สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล จึงขอประกาศรายช่ือนกัศึกษาท่ีไดรั้บการพิจารณาใหไ้ดรั้บ
ทุนสนบัสนุนการท าวทิยานิพนธ์บางส่วน  ประจ าปีการศึกษา  2556 ดงัน้ี 

 
ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีและสถาบนัโภชนาการ  

1. น.ส.สุวรรณี  การแกว้ 
5436386 RANU/M 

โภชนศาสตร์ อ.พญ.อรพร ด ารงวงศศิ์ริ 
 

โครงการร่วมคณะวทิยาศาสตร์และเภสัชศาสตร์    
2. น.ส.สณัฐิตาพร  กล่ินทอง 

5437615 GRPL/M 
วทิยาการพืช อ.ดร.นิศารัตน์  ศิริวฒันเมธานนท ์

 
คณะเทคนิคการแพทย์   
3. น.ส.วยิะดา  เสนาะสนัต ์

5336729 MTRT/M 
รังสีเทคนิค รศ.ดร.จิราภรณ์  โตเจริญชยั 

 
วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา    
4. นายนิธิวฒัน์  กีรติถาวร 

5337647 SPSS/M 
วทิยาศาสตร์การกีฬา อ.นพ.กรกฎ  พานิช 

 
5. นายจตุรภุช  บุษรา 

5336018 SPSS/M 
วทิยาศาสตร์การกีฬา รศ.ดร.ไถอ้อน  ชินธเนศ 

 
สถาบันแห่งชาตเิพ่ือการพฒันาเดก็และครอบครัว    
6. น.ส.จรัสโฉม  นามคนัธี 

5437725 CHFD/M 
พฒันาการมนุษย ์ ผศ.ดร.วมิลทิพย ์ มุสิกพนัธ์ 

 
คณะพยาบาลศาสตร์     
7. น.ส.จินตนา  แสงงาม 

5337258 NSPN/M 
การพยาบาลเด็ก 
 

ผศ.ดร.วลัยา  ธรรมพนิชวฒัน์ 
 

 สถาบันวจิยัประชากรและสังคม    
8. นายอิทธิพงษ ์ ทองศรีเกต ุ

5436517 PRPR/M 
วจิยัประชากรและสงัคม อ.ดร.กนกวรรณ  ธราวรรณ 
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

สถาบันพฒันาสุขภาพอาเซียน    
9. น.ส.สุนิศา  โสบกระโทก 

5337622 ADAD/M 
วทิยาการเสพติด อ.ดร.ดวงใจ บรรทพั 

 
คณะทนัตแพทยศาสตร์     
10. Miss Yadana Aung 

5436002 DTOD/M 
ทนัตกรรมจดัฟัน ผศ.ดร.สุวรรณี ลภันะพรลาภ 

11. น.ส.วลิาสินี  ยศโชติ 
5437471 DTOD/M 

ทนัตกรรมจดัฟัน อ.ดร.สุพฒัชยั   บุญประถมัภ ์
 

สถาบันโภชนาการ    
12 น.ส.จินตนา  ศิริรูป 

5336875 NUFT/M 
พิษวทิยาทางอาหารและ
โภชนาการ 

รศ.ดร.แกว้  กงัสดาลอ าไพ 
 

13. น.ส.นิจจารีย ์ มณีรัตน์ 
5437709 NUFN/M 

อาหารและโภชนาการเพื่อ
การพฒันา 

อ.ดร.นฐัพล  ตั้งสุภูมิ 
 

สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ   
14. น.ส.ประภาพร  ต่อโชติ 

5136106 MBBM/M 
อุปกรณ์ชีวการแพทย ์ รศ.ดร.สมบติั  ธนะวนัต ์

15. น.ส.วรนนัท ์ วงศม์าศแสง 
5336499 MBNS/M 

ประสาทวทิยาศาสตร์ รศ.ดร.นวลจนัทร์  จุฑาภกัดีกลุ 

สถาบันวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย    
16. นายชารีฟ  หลีอรัญ 

5436357 LCCU/M 
วฒันธรรมและการพฒันา ผศ.ดร.ขวญัจิต  ศศิวงศาโรจน์ 

17. น.ส.รพีรัตน์  ศรีธิ 
5436368 LCCD/M 

ภาษาและวฒันธรรมเพื่อ
การส่ือสารและการพฒันา 

ผศ.ดร.สิงหนาท  นอ้มเนียน 
 

18. น.ส.มุทิตา  ชินภกัดี 
5436369 LCCD/M 

ภาษาและวฒันธรรมเพื่อ
การส่ือสารและการพฒันา 

ผศ.ดร.สิงหนาท  นอ้มเนียน 
 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
19. นายเมธี  จนัทโร 

5436976 SHPA/M 
นโยบายสาธารณะและการ
จดัการภาครัฐ 

รศ.ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 

20. น.ส.ณฏัฐาภรณ์  โสกณัฑตั 
5436937 SHCJ/M 

อาชญาวทิยาและงาน
ยติุธรรม 

ผศ.ดร.สุณีย ์ กลัยะจิตร 
 

21. น.ส.คุณากร  การชะวี 
5437756 SHMS/M 

สงัคมศาสตร์การแพทยแ์ละ
สาธารณสุข 

รศ.ดร.พิมพวลัย ์ บุญมงคล 
 

22. น.ส.ลกัษวรรณ  โกมาสถิตย ์
5437166 SHEV/M 

ส่ิงแวดลอ้ม ผศ.ดร.ชุติมา  แสงเงิน 
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

คณะเภสัชศาสตร์     
23. นายภฤศดา  รักษแ์กว้ 

5336295 PYPT/M 
เภสชัการ รศ.ดร.ดวงดาว  ฉนัทศาสตร์ 

 
24. นางจารุวรรณ  อุ่นอิน 

5437040  PYCP/M 
เภสชักรรมคลินิก ผศ.ดร.ปราโมทย ์ ตระกลูเพียรกิจ 

 
25. น.ส.พทุธิพร  คงแกว้ 

5336317 PYPE/M 
เภสชัเคมี ดร.จุฑารัตน์  พิมพท์นต ์

 
26. น.ส.ธนณฏัฐ ์ เด่นแกว้ 

5437944  PYPM/M 
เภสชัวทิยา ผศ.ดร.ศุภโชค มัง่มูล 

 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
27. น.ส.จิตราภรณ์  ใจมุ่ง 

5437643 ENTM/M 
เทคโนโลยกีารบริหาร
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผศ.ดร.อจัฉรา  อศัวรุจิกลุชยั 
 

28. นายสมบูรณ์  สมคัรพนัธ์ุ 
5436552 ENTM/M 

เทคโนโลยกีารบริหาร
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์  เท้ียธิทรัพย ์
 

คณะวศิวกรรมศาสตร์    
29. น.ส.ศศิพนัทุ ์ แกว้มณี 

5436268 EGEW/M 
วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรน ้ า 

ดร.สุวรรณา  บุญตานนท ์

30. น.ส.พทัราวดี  พะวนัพรมราช 
5437831 EGTI/M 

เทคโนโลยกีารจดัการระบบ
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.อดิศร  ลีลาสนัติธรรม 

31. นายกะรัต  ธนะบุญกอง 
5437903 EGBE/M 

วศิวกรรมชีวการแพทย ์ ผศ.ดร.จกัรกฤษณ์  ศุทธากรณ์ 
 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
32. น.ส.ธีราพร  เสรีพงศ ์

5337884  SIMI/M 
จุลชีววทิยา รศ.ดร.อุไรวรรณ  โฆษิตานนท ์

33. น.ส.ทศันี  อ่อนโคกสูง 
5236592 SIPM/M 

เภสชัวทิยา ผศ.ดร.พญ.อุไรวรรณ  พานิช 
 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   
34. น.ส.เบญจมาศ  วชิาพลู 

5436345 TMTM/M 
พยาธิวทิยาเขตร้อน รศ.พรรณเพญ็  วริิยเวชกลุ 

 
35. น.ส.วกิานดา  งามดี 

5436334 TMTM/M 
จุลชีววทิยาและอิมมิง 
โนโลย ี

ผศ.ดร.นริศรา  จนัทราทิตย ์

36. น.ส.อนงครั์กษ ์ฉิมอ่อง 
5437623 TMTM/M 

ชีวโมเลกลุและพนัธุศาสตร์
โรคเขตร้อน 

ศ.ดร.ทรงศกัด์ิ  เพช็รมิตร 
 

37. นายเกษมศกัด์ิ  จนัดี 
5436339 TMTM/M 

สุขวทิยาเขตร้อน ผศ.ดร.จรณิต  แกว้กงัวาล 
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

คณะกายภาพบ าบัด   
38. น.ส.ธญัวรัตน์  จนัทนชยั 

5438029 PTPT/M 
กายภาพบ าบดั รศ.โสภา  พิชยัยงคว์งศดี์ 

 
39. น.ส.วณิชชา  คูวบูิลยศิ์ลป์ 

5436221 PTPT/M 
กายภาพบ าบดั อ.ดร.ประเสริฐ  สกลุศรีประเสริฐ 

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี   
40. น.ส.สุดารัชต ์ ฤกษใ์หญ่ 

5436781 RAPN/M 
การพยาบาลเด็ก ดร.ทิพวลัย ์ ดารามาศ 

 
41. น.ส.เกวลี  รักทุ่ง 

5236470 RAMP/M 
ฟิสิกส์การแพทย ์ ดร.พวงเพญ็  ตั้งบุญดวงจิตร 

 
42. นางอญัชญั  วฒันะพนัธ์ศกัด์ิ 

5436793 RAAN/M 
การพยาบาลผูใ้หญ่ 
 

ผศ.ดร.ธิราภรณ์  จนัทร์ดา 
 

43. นายชาคริต  สตัยารมณ์ 
5437876 RACN/M 

การพยาบาลเวชปฎิบติั
ชุมชน 

ผศ.ดร.ลดาวลัย ์อุ่นประเสริฐพงศ ์นิชโรจน ์

คณะวทิยาศาสตร์     
44. น.ส.นนัทา  ศรีแกว้ 

5436714 SCAI/M 
เคมีวเิคราะห์และเคมี 
อนินทรียป์ระยกุต ์

ดร.รัตติกาล จนัทิวาสน ์
 

45. น.ส.นภาภรณ์  แกว้พฤกษ ์
5338004 SCMI/M 

จุลชีววทิยา ศ.ดร.พีรพรรณ  ตนัอารีย ์
 

46. น.ส.วราภรณ์  คุณาวฒิุนนัทก์ร 
5336426 SCBT/M 

เทคโนโลยชีีวภาพ รศ.ดร.อภิญญา  อศัวนิก 
 

47. น.ส.นริศรา  กิติศรีวรพนัธ์ุ 
5336715 SCPO/M 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลีเมอร์ 

อ.ดร.สุภา  วริเศรษฐ ์
 

48. นายชาติชาย  สรฤทยางกรู 
5237580 SCPO/M 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์ 

รศ.ดร.จิตตล์ดัดา  ศกัดาภิพาณิชย ์
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์     
49. น.ส.ศิริวรรณ  ประทุม 

5436858 PHPH/M 
อนามยัครอบครัว ผศ.ดร.วริิณธ์ิ  กิตติพิชยั 

 
50. น.ส.ภทัรากลุ  พราหมณ์นอ้ย 

5236231 PHBS/M 
ชีวสถิติ รศ.เพียงจนัทร์  โรจนวภิาต 

 
51. นายกอ้นค า  พลวงค ์

5436834 PHPH/M 
บริหารสาธารณสุข รศ.ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค ์

 
52. น.ส.มณีรัตน์  เตชะวเิชียร 

5437968 PHPH/M 
โภชนวทิยา อ.ดร.ฉตัรภา  หตัถโกศล 

 
53. น.ส.ณชัวรรณ  รักตะจิตระการ 

5436111 PHIH/M 
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภยั 

อ.ดร.นพนนัท ์ นานคงแนบ 
 

 



5 
ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 
54. นายธฤต  ม่วงพลบั 

5337677 PHES/M 
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม รศ.ดร.สุเทพ  ศิลปานนัทกลุ 

55. น.ส.ชิตชวรรณ  คงเกษม 
5336169 PHPH/M 

การพยาบาลสาธารณสุข รศ.ดร.สุนีย ์ ละก าป่ัน 
 

56. น.ส.กญัญฐ์พิมพ ์ บ ารุงวงศ ์
5336177 PHPH/M 

การพยาบาลสาธารณสุข รศ.ดร.สุรินธร  กลมัพากร 
 

57. นายวรีวฒัน์  ทางธรรม 
5336182 PHPH/M 

การพยาบาลสาธารณสุข รศ.ดร.สุรินธร  กลมัพากร 
 

58. นางสมหญิง  ทิพยม์งคล 
5436095 PHPH/M 

โรคติดเช้ือและวทิยาการ
ระบาด 

รศ.ทพญ.กลุยา  นาคสวสัด์ิ 

59. น.ส.วมิลรัตน์  ถนอมศรีเดชชยั 
5436101 PHPH/M 

โรคติดเช้ือและวทิยาการ
ระบาด 

ศ.ดร.อรษา  สุทเธียรกลุ 

60. น.ส.วลิาสินี  หมอไทย 
5337060 PHPH/M 

โรคติดเช้ือและวทิยาการ
ระบาด 

รศ.ดร.จกัร์กริช  หิรัญเพชรรัตน์ 
 

61. นางศิราณี  สุขหนองบวั 
5436107 PHPH/M 

โรคติดเช้ือและวทิยาการ
ระบาด 

รศ.พิพฒัน์ ลกัษมีจรัลกลุ 

มูลค่าทุน   ทุนละ  15,000.-บาท (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
 

ก าหนดวนัรับทุน 
สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล ก ำหนดมอบทุนให้แก่นักศึกษำ ในวนัพุธที ่ 24 กรกฎาคม 2556  

เวลา  13.00  น. ณ ห้องประชุม  408  อำคำรบัณฑิตวิทยำลยั  (ศำลำยำ)  โทร. 0-2800-2447, 0-2441-5146, 0-2441-4125 ต่อ 117 
 

การตดิต่อขอลงทะเบียนรับทุน 
นักศึกษาผูไ้ด้รับทุน ติดต่อขอลงทะเบียนรับทุนได้ท่ีท าการสมาคมศิษยเ์ก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล     

อาคารกิจกรรมบณัฑิตวทิยาลยั ชั้น 2 (ศาลายา) ตั้งแต่บดัน้ี จนถึงวนัจนัทร์ที ่15  กรกฎาคม 2556 ในเวลาราชการ 
 

เง่ือนไขการรับทุน 
1. วิทยานิพนธ์  ตอ้งระบุอย่างชัดเจนว่า  “วิทยานิพนธ์  ได้รับทุนอุดหนุนบางส่วนจากสมาคมศิษยเ์ก่าบัณฑิต

วทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล”  (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. 2556 
             
 

 (รองศาสตราจารย ์ นายแพทยม์นัตรี  จุลสมยั) 
        นายกสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั 
                    มหาวทิยาลยัมหิดล 


