
   
 

 
 

 

ประกาศ  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 
เร่ือง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการท าวทิยานิพนธ์บางส่วน ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลยั 

ประจ าปี  2557 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ตามท่ี สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนให้การท า
วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล มีคุณภาพเป็นเลิศ 
  สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล จึงขอประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีไดรั้บการพิจารณาให้ไดรั้บทุน
สนบัสนุนการท าวทิยานิพนธ์บางส่วน  ประจ าปี 2557 ดงัน้ี 

 

ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล  
1. น.ส.ภทัรา  จนัทราวสุิทธ์ิ 

5536142 MBMG/M 
พนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกลุ
และพนัธุวศิวกรรมศาสตร์ 

รศ.กนกพร  ไตรวทิยากร 
 

สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้ 
2. นายมุตตาฆีน  เจ๊ะและ 

5536530 ILSE/M 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา 

อ.ดร.ภิรมย ์ เชนประโคน 
 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว 
3. น.ส.อุษา  มะลิซอ้น 

5536658 CFHD/M 
พฒันาการมนุษย ์ ผศ.ดร.สาวติรี  ทยานศิลป์ 

 

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและสถาบันโภชนาการ 
4. น.ส.ปิยนิตย ์ ชูรักษ ์

5436398 RANU/M 
โภชนศาสตร์ อ.ดร.กิตติ  สรณเจริญพงศ ์

 

สถาบันโภชนาการ  
5. นายอลงกต  สิงห์โต 

5436499 NUFN/M 
อาหารและโภชนาการเพื่อ
การพฒันา 

อ.ดร.จินต ์ จรูญรักษ ์
 

6. น.ส.นิภาวรรณ  ธาตุทอง 
5537535 NUND/M 

โภชนาการและการก าหนด
อาหาร 

อ.ดร.กิตติ  สรณเจริญพงศ ์
 

คณะเภสัชศาสตร์  
7. น.ส.ธวลัรัตน์  ม่ิงขวญั 

5437032 PYPT/M 
เภสชัการ รศ.ดร.ภญ.ดวงดาว  ฉนัทศาสตร์ 

 
8. ภก.ปองพล  ทนุผล 

5636692 PYPC/M 
เภสชัเคมีและเภสชั 
พฤกษเคมี 

รศ.ดร.ภญ.นพมาศ  สุนทรเจริญนนท ์
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   
9. วา่ท่ีร้อยโททตัชยั  ทรัพยสื์บวงศ ์

5436344 TMTM/M 
อายรุศาสตร์เขตร้อน รศ.ดร.นฤมล  โกมลมิศร์ 

 

คณะวศิวกรรมศาสตร์  
10. นายพนัธวทิย ์ วฒันศรีสิน 

5537420 EGCE/M 
วศิวกรรมโยธา ผศ.ดร.ธชัวร์ี  ลีละวตัน์ 

 
11. นายอรรถพล ธรรมปัญญารัตน ์

5336116 EGIE/M 
วศิวกรรม 
อุตสาหการ 

อ.ดร.เกียรติศกัด์ิ  ศรีตระกลูชยั 
 

12. น.ส.ดลนภา  มีผล 
5436440 EGTI/M 

เทคโนโลยกีารจดัการระบบ
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.อดิศร  ลีลาสนัติธรรม 
 

โครงการจัดตั้งสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

13. Ms.PATANE  GIULIA  
5537848 HPHR/M 

สิทธิมนุษยชน Lecture Dr.Coeli Barry 

14. Ms.UZMA SHUKRANA 
5538185 HPHR/M 

สิทธิมนุษยชน Lecture Dr.Naparat  Kranrattanasuit 

15. MR.ABHAY LUTHRA 
5338050 HPHR/M 

สิทธิมนุษยชน Lecture Dr.Sriprapha Petcharamesree 
 

16. Mr.MD.MAHBUBUL HAQUE 
5338055 HPHP/D 

สิทธิมนุษยชนและสนัติ
ศึกษา 

 Lecture Dr.Eakpant Pindavanija 
 

คณะเทคนิคการแพทย์  
17. น.ส.อภิสรา  วรรณพฤกษ ์

5636325 MTMT/M 
เทคนิคการแพทย ์ ผศ.ดร.ดลินา  ตนัหยง 

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
18. น.ส.วภิาว ี สุขสุวรรณ 

5538018 SHSS/M 
สงัคมศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม  รศ.จิราพร  จกัรไพวงศ ์

 
19. น.ส.ปฐมพร  สมบติัทว ี

5536290 SHSM/M 
การจดัการการกีฬา ผศ.ดร.นกัรบ ระวงัการณ์ 

 
20. น.ส.ฝนทิพย ์ ศรีวาลยั 

5536285 SHEM/M 
การจดัการการศึกษา  อ.ดร.ศิวะพร  ภู่พนัธ์ 

 
21. นายพิมลสวสัด์ิ  สุมณฑา 

5537082 SHES/M 
จริยศาสตร์ศึกษา  รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ 
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

คณะทนัตแพทยศาสตร์  
22. นายปกรณ์  ช่ืนจิตต ์

5537458 DTOP/M 
ทนัตกรรมหตัถการ  ผศ.ทพ.ดร.วรรณธนะ  สตัตบรรณศุข 

 
23. น.ส.อศัวนีิ  ศรีอุทยั 

5537269 DTPD/M 
ทนัตกรรมส าหรับเด็ก  ผศ.ดร.เขม็ทอง  มิตรกลู 

 

วทิยาลยัราชสุดา  
24. น.ส.พรภิญญา  หาญวฒันานุกลุ 

5437604 RSRD/M 
วทิยาการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
คนพิการ 

อ.ดร.ดลพร  เผือกคง 
 

25. นางมาลิน  เนาวน์าน 
5237539 RSRD/M 

วทิยาการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ
คนพิการ 

ผศ.ดร.พิมพา  ขจรธรรม 
 

คณะกายภาพบ าบัด  
26. น.ส.ธชวรรณ  ลิมป์พชัราภรณ์ 

5536412 PTPT/M 
กายภาพบ าบดั ผศ.ดร.สุนีย ์ บวรสุนทรชยั 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
27. MR. ALEX MICHAEL RIGGIO 

5537763 ENMT/M 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 

Asst.Prof. Dr.Rattanawat Chaiyarat 

28 น.ส.พชรวลี  ใจหาญ 
5537897 ENTM/M 

เทคโนโลยกีารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์  เท้ียธิทรัพย ์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
29. น.ส.วรวลัย ์ เดชาวชิิตเลิศ 

5537674  STMM/M 
จุลชีววทิยา รศ.ดร.อุไรวรรณ  โฆษิตานนท ์

 
30. นายจงวฒัน์  ชีวกลุ 

5537246 SIRS/M 
วทิยาศาสตร์รังสี รศ.มลุลี  ตณัฑวรุุฬห์ 

 
31. น.ส.วราพร  วริิยะอลงกรณ์ 

5436904 SIEP/M 
วทิยาการระบาด รศ.นพ.วรีศกัด์ิ  เมืองไพศาล 

 
32. น.ส.ลดัดาวลัย ์ กงพลี 

5537450 SIAN/M 
กายวภิาคศาสตร์ รศ.สพ.ญ.วาสนา  ผลากรกลุ 

คณะพยาบาลศาสตร์  
33. น.ส.นฎา  งามเหมาะ 

5536319  NSGN/M 
การพยาบาลผูสู้งอาย ุ ผศ.ดร.วริาพรรณ  วโิรจน์รัตน์ 

 
34. น.ส.วภิาวดี  โพธิโสภา 

5536304 NSAN/M 
การพยาบาลผูใ้หญ่ รศ.ดร.เกศรินทร์  อุทริยะประสิทธ์ 
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

คณะพยาบาลศาสตร์ (ต่อ) 
35. น.ส.หทยัชนก  นิติกลุ 

5437181 NSPN/M 
การพยาบาลเด็ก อ.ดร.สุดาภรณ์  พยคัฆเรือง 

 
36. นางจิราพร  วงษสุ์วรรณ 

5437182 NSPN/M 
การพยาบาลเด็ก รศ.ดร.นงลกัษณ์  จินตนาดิลก 

 

คณะวทิยาศาสตร์  
37. น.ส.ทิฆมัพร  ลว้นเลิศ 

5436633 SCBC/M 
ชีวเคมี ศ.ดร.พิมพใ์จ  ใจเยน็ 

38. น.ส.สุภาวรรณ  จ านงคท์รง 
5536189 GRPL/M 

วทิยาการพืช อ.ดร.อญัชีรา  วบูิลยจ์นัทร์ 
 

39. น.ส.สุวนีย ์ ไพศาลสมบติั 
5436236 SCEP/M 

สรีรวทิยาการออกก าลงักาย รศ.ดร.พิพฒัน์  เจิดรังษี 

40. น.ส.รตยา  ถนอมรัตน์ 
5436648 SCPA/M 

พยาธิชีววทิยา รศ.ดร.สุดา  เรียงโรจน์พิทกัษ ์
 

41. นายคุณาพฒัน์  พิชญปั์ญญฉฐั 
5536245 SCME/M 

วทิยาศาสตร์และวศิวกรรม
วสัดุ 

ดร.มณัฑนา  จริยาบูรณ์ 
 

42. น.ส.ดุษฎี  ออ๊สปอนดพ์นัธ ์
5537504  SCPM/M 

เภสชัวทิยา ผศ.ดร.พรพรรณ  ววิธินาภรณ์ 
 

43. น.ส.กนัตา  ปรานวรีะไพบูลย ์
5537965 SCAN/M 

กายวภิาคศาสตร์และ
ชีววทิยาโครงสร้าง 

ผศ.ดร.กลุธิดา  ชยัธีระยานนท์ 
 

44. น.ส.ฐาปนี  พฤกษตระกลู 
5436719 SCAI/M 

เคมีวเิคราะห์และเคมีอนิน 
ทรียป์ระยกุต ์

อ.ดร.รัตติกาล  จนัทิวาสน์ 
 

วทิยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา 
45. น.ส.สุธีตา  สรัสสมิต 

5437574 SPSS/M 
สรีรวทิยาการออกก าลงักาย รศ.พ.ต.ดร.รุ่งชยั  ชวนไชยะกลู 

 
46. น.ส.ศิญารัตน์  ฐิติพงศต์ระการ 

5536656 SPSS/M 
วทิยาศาสตร์การกีฬา ผศ.ดร.วารี  วดิจายา 

 
47. น.ส.นนทญา  นกนอ้ย 

5437577 SPSS/M 
วทิยาศาสตร์การกีฬา รศ.ดร.ศิริรัตน์  หิรัญรัตน ์

48. น.ส.อาริตา  ปล้ืมถนอม 
5436295 SPSS/M 

วทิยาศาสตร์การกีฬา รศ.ดร.ศิริรัตน์  หิรัญรัตน์ 
 

49 นายวฒิุวทิย ์ รุ่งสวา่ง 
5536654 SPSS/M 

วทิยาศาสตร์การกีฬา อ.ดร.วรีวฒัน์  ล้ิมรุ่งเรืองรัตน ์
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
50. น.ส.มะลิวรรณ  วงษข์นัธ ์

5536602 RAMH/M 
การพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต 

ผศ.ดร.พชัรินทร์  นินทจนัทร์ 

51. นายทินกร  ดอนมูล 
5436416 RAMP/M 

ฟิสิกส์การแพทย ์ พญ.วชิชนา  จ ารูญรัตน ์

52. น.ส.วรีญา  ชาลี 
5537600 RACD/M 

ความผิดปกติของการส่ือ
ความหมาย 

รศ.กฤษณา  เลิศสุขประเสริฐ 

53. น.ส.ตะวนัรัตน์  สกลุรุ่งจรัส 
5536555 RAPN/M 

การพยาบาลเด็ก ผศ.ดร.ช่ืนฤดี  คงศกัด์ิตระกลู 

54. น.ส.ศิรินาฏ  สอนสมนึก 
5437863 RAAN/M 

การพยาบาลผูใ้หญ่ ผศ.ดร.กสุุมา  คุววฒันสมัฤทธ์ิ 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์   
55. นายวกิรม  รุจยากรกลุ 

5537559 PHPH/M 
บริหารสาธารณสุข รศ.ดร.ปิยธิดา  ตรีเดช 

56. น.ส.รัตนาภรณ์  อาษา 
5636833 PHmH/M 

สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต ผศ.ดร.วริิณธ์ิ  กิตติพิชยั 

57. น.ส.ทดัขวญั  มธุรชน 
5336167 PHPH/M 

การพยาบาลสาธารณสุข รศ.ดร.อรวรรณ แกว้บุญช 
 

58. น.ส.ลดัดาวลัย ์ ชะละจิตต ์
5537607 PHPH/M 

โภชนวทิยา อร.ดร.ฉตัรภา  หตัถโกศล 
 

59. น.ส.ศุลีกร  ศิวเสน 
5536113 PHCN/M 

การพยาบาลเวชปฎิบติัชุมชน ผศ.ดร.ทศันีย ์ รจิวรกลุ 
 

60. น.ส.พกัตร์วภิา  วงศว์าน 
5536399 PHOH/M 

อาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั 

รศ.ดร.สมพร  กนัทรดุษฏี เตรียมชยัศรี 
 

61. น.ส.หฤทชญา  นบัแสง 
5536082 PHES/M 

สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม ผศ.ดร.ธนาศรี  สีหะบุตร 

62. นายวลัลภ  วาทะสิทธ์ิ 
5536612 PHPH/M 

โรคติดเช้ือและวทิยาการ
ระบาด 

ผศ.ดร.สุคนธา  ศิริ 
 

63. น.ส.รัชดาภรณ์  แสนศรี 
5537387 PHPH/M 

โรคติดเช้ือและวทิยาการ
ระบาด 

อ.ดร.ชญาภรณ์  ศรีณพฤฒิ 
 

64. น.ส.ณฐนนท  บริสุทธ์ิ 
5337065 PHPH/M 

โรคติดเช้ือและวทิยาการ
ระบาด 

ดร.ทพ.สุทธิ  เจริญพิทกัษ ์
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  (ต่อ) 
65. นายรังษีนพดล  โถทอง 

5337029 PHPH/M 
โรคติดเช้ือและวทิยาการ
ระบาด 

รศ.ดร.วศิิษฎ ์ ฉวพีจน์ก าจร 
 

 
มูลค่าทุน   ทุนละ  15,000.-บาท (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 
 
 

ก าหนดวันรับทุน 
สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล ก ำหนดมอบทุนให้แก่นักศึกษำ ในวนัองัคารที ่ 22 กรกฎาคม 2557 

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

การตดิต่อขอลงทะเบียนรับทุน 
นักศึกษาผูไ้ด้รับทุน   ติดต่อขอลงทะเบียนรับทุนได้ท่ีท าการสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล     

อาคารกิจกรรมบณัฑิตวทิยาลยั ชั้น 2 (ศาลายา) ตั้งแต่บดัน้ี จนถึงวนัองัคารที ่15 กรกฎาคม 2557 ในเวลาราชการ 
 
 

เง่ือนไขการรับทุน 
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  27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
             
         

 (รองศาสตราจารย ์ นายแพทยม์นัตรี  จุลสมยั) 
             นายกสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั  
                                                    มหาวทิยาลยัมหิดล 

 


