
 

 
 
 
 

ประกาศ  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 
เร่ือง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการท าวทิยานิพนธ์บางส่วน ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลยั 

ประจ าปี  2560 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ตามท่ี สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล มีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุน
ใหก้ารท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล มีคุณภาพเป็นเลิศ 
  สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล จึงขอประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีไดรั้บการพิจารณาให้
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการท าวทิยานิพนธ์บางส่วน  ประจ าปี 2560 ดงัน้ี  
 

แหล่งเงนิทุน   :   1.  สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  จ านวน 62 ทุน 
   2.  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล    จ านวน 20 ทุน 
 

 
 

ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

วทิยาลยันานาชาต ิ   
1. Ms.Vannpech KEO 

5838560 ICIH/M 
การจดัการบริการนานาชาติ 
 

ผศ.ดร.สมพงษ ์ อ านวยเงินตรา 

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี และคณะพยาบาลศาสตร์  
2. น.ส.กลุธิดา  หตัถกิจพาณิชกลุ 

5736917 NRNS/D  
การพยาบาล ศ.ดร.รุจา  ภู่ไพบูลย ์

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราพยาบาล และ 
สถาบันแห่งชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครัว  
3. น.ส.อญัมณี  หลา้หนกั 

5837284 GRPC/M 
จิตวทิยาเด็ก วยัรุ่น และครอบครัว อ.นพ.คมสนัต ์ เกียรติรุ่งฤทธ์ิ 

คณะศิลปศาสตร์   
4. น.ส.วรางคณา วนัตา 

5837232 LAAL/M 
ภาษาศาสตร์ประยกุต ์
 

อ.ดร.ณฏัฐพงศ ์ จนัทร์อยู ่

สถาบันแห่งชาตเิพือ่การพฒันาเดก็และครอบครัว 
5. ร้อยโทหญิงพิจิตรา  ธีระวสุิทธ์ิกลุ 

5836312 CFHD/M 
พฒันาการมนุษย ์ ผศ.ดร.วสุนนัท ์ ชุ่มเช้ือ 

วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา 
6. น.ส.สุริศา  อาลยั 

5736416  SPSS/M 
วทิยาศาสตร์การกีฬา อ.ดร.อลิสา  นานา 
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

วทิยาลยัราชสุดา   
7. น.ส.ชลธิดา  พรหมโสภา 

5837576 RSRD/M 
วทิยาการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ ดร.อิศวรา  ศิริรุ่งเรือง*1 

วทิยาลยัดุริยางคศิลป์   
8. นายวทญัญู  จิตติเสถียรพร 

5836101 MSMS/M 
ดนตรี อ.ดร.นทัธี  เชียงชะนา 

คณะเทคนิคการแพทย์   
9. น.ส.กนกวรรณ  ศีลประชาวงศ ์

5636320 MTMT/D  
เทคนิคการแพทย ์ ผศ.ดร.องักรูา  สุโภคเวช 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
10. นายปรัชญา  หาญเสือเหลือง 

5736177 SIBB/M 
ชีวเคมีและชีววทิยาโมเลกลุทาง
การแพทย ์

ผศ.ดร.ประพฒัน์  สุริยผล*2 

11. น.ส.อรอนงค ์ มีอินถา 
5836057 SIAN/M 

กายวภิาคศาสตร์ รศ.ดร.ศิรินุช  ศรีเจริญเวช 

12. น.ส.อธิษฐาน  โมทอง 
5836209 SICP/M 

จิตวทิยาคลินิก 
 

รศ.พญ.สุดสบาย  จุลกทพัพะ 

คณะเภสัชศาสตร์   
13. นายธชัพล  มีมินท ์

5736675 PYPP/M 
เภสชัเคมีและพฤกษเคมี  ผศ.ดร.ภญ.ปองทิพย ์ สิทธิสาร*3 

14. นายชาญชยั  ศรีปากร 
5837709  PYNF/M 

เภสชัศาสตร์ รศ.ภญ.วมิล  ศรีสุข 

15. น.ส.ปนดัดา  เดชวงศญ์า 
5636670 PYPT/D  

เภสชัการ รศ.ดร.กอบธมั  สถิรกลุ 

สถาบันวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย  
16. นายอลงกรณ์ อาชะวะบูล 

5836345  LCCD/M 
ภาษาและวฒันธรรมเพื่อการส่ือสาร
และการพฒันา 

อ.ดร.สุมิตรา  สุรรัตน์เดชา*4 

17. นายพชัวลญัช ์ณ นคร 
5836347 LCCD/M 

ภาษาและวฒันธรรมเพื่อการส่ือสาร
และการพฒันา 

รศ.ดร.สุจริตลกัษณ์  ดีผดุง 

18. MS.HE HUI 
5836005 LCLG/M 

ภาษาศาสตร์ 
 

ศ.ดร.สมทรง  บุรุษพฒัน์ 

สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ   
19. น.ส.ปองรุ้ง  จนัทรเจริญ 

5736361 MBNS/D   
ประสาทวทิยาศาสตร์ ผศ.ดร.สุจิรา  มุกดา*5 

20. น.ส.ศิริขวญั  ศิริวรเดชกลุ 
5836036 MBMG/M 

พนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกลุและพนัธุ
วศิวกรรมศาสตร์ 

รศ.ดร.ม.ล.เสาวรส  สวสัดิวฒัน์ 
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

สถาบันโภชนาการ   
21. น.ส.ณฐัณิชา  พรหมยศ 

5836435 NUFT/M 
พิษวทิยาทางอาหารและโภชนาการ อ.ดร.อุทยัวรรณ  สุทธิศนัสนีย์*6 

22. น.ส.จารุเนตร  เพช็รชู 
5836053 NUFS/M 

วทิยาศาสตร์การอาหารเพื่อ
โภชนาการ 

อ.ดร.นฐัพล  ตั้งสุภูมิ 

23. น.ส.สินีรัตน์ พรเกษมสุข 
5736650 NUND/M 

โภชนาการและการก าหนดอาหาร ผศ.ดร.กิตติ  สรณเจริญพงศ ์

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
24. น.ส.จินตนา  พวงมะลิ 

5636235 ENMT/M 
การจดัการส่ิงแวดลอ้มและ
เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม 

ผศ.ดร.อจัฉรา  อศัวรุจิกลุชยั 

25. น.ส.จิราพร  คงเกษม 
5737454 ENLE/M 

การจดัการเมืองน่าอยูแ่ละ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

อ.ดร.นรินทร์  บุญตานนท ์

คณะพยาบาลศาสตร์  
26. ร.อ.หญิงชุติมา จนัทร์สมคอย 

5736854 NSGN/M 
การพยาบาลผูสู้งอาย ุ ผศ.ดร.วริาพรรณ  วโิรจน์รัตน์*7 

27. น.ส.นิตยา  ศรีบวัรมย ์
5736807  NSPN/M 

การพยาบาลเด็ก ผศ.ดร.วลัยา  ธรรมพนิชวฒัน์ 

28. น.ส.อรวรรณ  พินิจเลิศสกลุ 
5736844 NSMY/M 

การผดุงครรภ ์ ผศ.ดร.ปิยะนนัท ์ ลิมเรืองรอง 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
29. วา่ท่ี ร.ต.หญิงธารริน  คงฤทธ์ิ 

5737404 SHES/M 
จริยศาสตร์ศึกษา อ.ดร.บุญวดี  มนตรีกลุ ณ อยธุยา*8 

30. น.ส.กนกพร  คุม้ภยั 
5836200 SHSS/M 

สงัคมศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม อ.ดร.ภทัรานิษฐ ์ ศรีจนัทราพนัธ์ุ*9 

31. นายธนกฤต  หิรัญสาย 
5837757 SHSS/M 

สงัคมศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม อ.ดร.สุภาภรณ์  สงคป์ระชา*10 

32. น.ส.จตุพร  กลมป่ัน 
5837467 SHIM/M 

การจดัการเวชสารสนเทศ อ.ดร.อรรถพล  กาญจนพงษพ์ร 

33. น.ส.นิติมา  แสงแกว้ 
5638153 SHPP/M 

นโยบายสาธารณะและการจดัการ
ภาครัฐ 

รศ.ดร.ศิริพร  แยม้นิล 

34. น.ส.ขวญัสุดา  เชิดชูงาม 
5836174 SHSH/M 

สงัคมศาสตร์และสุขภาพ ผศ.ดร.โธมสั  กวาดามูซ 

35. นายไมเคิล  แนกกลิส 
5638921 SHSM/D  

การจดัการการกีฬา ผศ.ดร.พราม  อินพรม 

36. น.ส.ตฤษณา  โสรัจจ ์
5638205 SHED/D  

ส่ิงแวดลอ้มศึกษา ผศ.ดร.คนางค ์ คนัธมธุรพจน ์
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์ (ต่อ) 
37. นายอธิพนัธ์  สิมมาค า 

5737793 SHEJ/M 
อาชญาวทิยาและงานยติุธรรม รศ.ดร.ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี 

คณะกายภาพบ าบัด  
38. น.ส.จนัทร์ใหม่  นุชค า 

5737812 PTPT/M 
กายภาพบ าบดั อ.ดร.สิริกาญจน์  สมประสงค์*11 

39. น.ส.ไอลีน  สุระค าแหง 
5737816 PTPT/M 

กายภาพบ าบดั ผศ.ดร.สุนีย ์ บวรสุนทรชยั*12 

40. น.ส.สุคนธ์  วงับุญคง 
5837787 PTPT/M 

กายภาพบ าบดั ผศ.ดร.มณัฑนา  วงศศิ์รินวรัตน์ 

41. 
 

น.ส.มานิตา  ชั้นไพบูลย ์
5836726  PTPT/M 

กายภาพบ าบดั ผศ.ดร.ชุติมา  ชลายนเดชะ 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   
42. นายนรินทร์  ทิพยพ์รชยั 

5837873 TMTM/M 
อายรุศาสตร์เขตร้อน ผศ.ดร.พรสวรรค ์ เหลืองวฒิุวงษ ์

43. นายพร้อมสรรพ  ทรัพยเ์จริญ 
5737248 TMTM/M 

อายรุศาสตร์เขตร้อน รศ.นฤมล  โกมลมิศร์ 

44. นายอนุสรณ์  ทินอยู ่
5836355 TMTM/M 

อายรุศาสตร์เขตร้อน ผศ.ดร.ภูมิ  อดิศกัด์ิวฒันา 

45. น.ส.ภทัรภร  จนัคง 
5836356 TMTM/M 

อายรุศาสตร์เขตร้อน ผศ.ดร.พชัรา  ศรีวชิยั 

46. น.ส.พรพิสุทธ์ิ  ศรีวรนนัท ์
5736721 TMTM/M 

อายรุศาสตร์เขตร้อน ผศ.ดร.ด ารงเกียรติ  อาจหาญ 

47. น.ส.กิติยา  รุจิมงคล 
5636928 TMTM/D  

อายรุศาสตร์เขตร้อน ผศ.ดร.อรภคั  เร่ียมทอง 

48. นายศกัด์ิสกล  ปรัสพนัธ์ 
5536091  TMTM/D  

อายรุศาสตร์เขตร้อน ผศ.ดร.เพียงจนัทร์  สนธยานนท ์

คณะวศิวกรรมศาสตร์  

49. Mr.SOVANN CHEA 
5737084 EGCE/M 

วศิวกรรมโยธา รศ.ดร.สมชาย  ปฐมศิริ*13 

50. นายกอ้ง  เชาวสิ์ทธิชยั 
5737721 EGCE/M 

วศิวกรรมโยธา อ.ดร.พงษพ์ิพฒัน์  อานนัทนสกลุ*14 

51. น.ส.ณิชาภทัร  แจง้อรุณ 
5838268 EGEE/M 

วศิวกรรมไฟฟ้า อ.ดร.ธรรมวฤทธ์ิ  สิงหวลิยั 

52. น.ส.สุดาศิริ  ศรีเวยีง 
5937840 EGIT/M 

การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ อ.ดร.โษฑศรั์ตต  ธรรมบุษดี 
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คณะวศิวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
53. นายทวพิล  วฒิุเลิศ 

5936495  EGCH/M 
วศิวกรรมเคมี ผศ.ดร.สุภางค ์ จุฬาลกัษณากลู 

54. นายอารยชน  ดุสรักษ ์
5737876 EGIE/M 

วศิวกรรมอุตสาหการ อ.ดร.จิรพรรณ  เล่ียงโรคาพาธ 

55. นายญาณิน  เรืองฤทธิศกัด์ิ 
5837439 EGMI/M 

วศิวกรรมเคร่ืองกล ผศ.ดร.ปัญญา  อรุณจรัสธรรม 

คณะวทิยาศาสตร์  
56. น.ส.ร่ืนฤทยั  แกว้ปี 

5937264 SCPM/M 
เภสชัวทิยา ผศ.ดร.ภญ.พรพรรณ  ววิธินาภรณ์*15 

57. นายฤกษณ์ภทัร  จิตมานะ 
5737651 SCEP/M 

สรีรวทิยาออกก าลงักาย รศ.ดร.เทพมนสั  บุปผาอินทร์*16 

58. น.ส.กิตติมา  เลก็มณี 
5736052 SCPS/M 

สรีรวทิยา รศ.ดร.อาทิตย ์ ไชยร้องเด่ือ 

59. น.ส.จนัทราทิพย ์ โจมฤทธ์ิ 
5536017 SCMI/D  

จุลชีววทิยา ผศ.ดร.สุเทพ  ไวยครุฑธา 

60. น.ส.ชนภทัร  นาคทบัทิม 
5837124 SCPA/M 

พยาธิชีววทิยา อ.ดร.นิวฒัน์  กงัวานรังสรรค ์

61. น.ส.ญาณิศา  วาสนาทิพย ์
5836219 SCBC/M 

ชีวเคมี รศ.ดร.ม.ล.เสาวรส  สวสัดิวฒัน์ 

62. นายนวภทัร  มาลยัวงศ ์
5836393 SCAN/M 

กายวภิาคศาสตร์และชีววทิยา
โครงสร้าง 

รศ.ดร.ไกร  มีผล 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี  
63. นายปวนิทร์  พงศก์อปรสกล 

5837263 RATM/D  
เวชศาสตร์ปริวรรต รศ.ดร.นพ.ฉตัรชยั เหมือนประสาท*17 

64. น.ส.วชิญา  จิระกาล 
5836851 RAMY/M 

การผดุงครรภ ์ ผศ.ดร.จนัทิมา  ขนบดี*18 

65. น.ส.พชัรี  ชูกนัหอม 
5736549 RAPN/M 

การพยาบาลเด็ก ผศ.ดร.อจัฉรียา  ปทุมวนั 

66. น.ส.อาภาพร  เปล้ืองกลาง 
5836899 RAAN/M 

การพยาบาลผูใ้หญ่ ผศ.ดร.สุชิรา  ชยัวบูิลยธ์รรม 

67. น.ส.สิรินทร์ธร  มูลสาร 
5736317 RHCN/M 

การพยาบาลเวชปฎิบติัชุมชน รศ.ดร.สุรินธร  กลมัพากร 

68. น.ส.ชณิดา  สถิตวฒันวโิรจน์ 
5836279 RAMP/M 

ฟิสิกส์การแพทย ์ ผศ.ดร.เสาวนีย ์ อศัวผาติบุญ 
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี(ต่อ) 
69. น.ส.อุษา  คงสมบุญ 

5837507  RAGN/M 
การพยาบาลผูสู้งอาย ุ รศ.ดร.สุภาพ  อารีเอ้ือ 

70. น.ส.สุมิศา  กมุลา 
5636604 RAMH/M 

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ผศ.ดร.โสภิณ  แสงอ่อน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์   
71. นายวศิวะ  มาลากรรณ 

5937580 PHET/M 
เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม ผศ.ดร.สราวธุ  เทพานนท์*19 

72. น.ส.ศศิกร  สองค าชุม 
5937194 PHMP/M 

สาธารณสุขศาสตร์มหาบณัฑิต ผศ.ดร.วริิณธ์ิ  กิตติพิชยั*20 

73. นายรว ี เดชชยัพิทกัษ ์
5736385 PHOH/M 

อาชีวอนามยั และความปลอดภยั อ.ดร.วรกมล  บุณยโยธิน 

74. น.ส.อาภากร  ทิพยพ์รหม 
5836544 PHHI/M 

สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ผศ.ดร.พิจิตรพงศ ์ สุนทรพิพิธ 

75. น.ส.สรญา  ขวาไทย 
5537334 PHCN/M 

การพยาบาลสาธารณสุข รศ.ดร.สุรินธร  กลมัพากร 

76. สพญ.กิตติยา  อินทรักษ ์
5736576 PHPH/M 

โรคติดเช้ือและวทิยาการระบาด รศ.ดร.จกัร์กิรช  หิรัญเพชรรัตน ์

77. น.ส.กญัชรีย ์ พฒันา 
5837422 PHCN/M 

การพยาบาลเวชปฎิบติัชุมชน ผศ.ดร.แอนน์  จิระพงษสุ์วรรณ 

78. น.ส.บรรพศิริ  ชยัลีย ์
5536112 PHCN/M 

การพยาบาลเวชปฎิบติัชุมชน รศ.ดร.วนัเพญ็  แกว้ปาน 

79. น.ส.เพญ็ประพร  สุขธมัรงค ์
5736403 PHPH/M 

สาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.พิมพสุ์รางค ์เตชะบุญเสริมศกัด์ิ 

80. นายสืบสิทธ์ิ  ครองช่ืน 
5836551 PHPH/M 

สาธารณสุขศาสตร์ รศ.ดร.นวรัตน์  สุวรรณผอ่ง 

81. น.ส.ศิริพร  สมบูรณ์ 
5637023 PHPH/D  

สาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.แอนน์  จิระพงษสุ์วรรณ 

82. น.ส.วรัญญศิ์ชา  ทรัพยป์ระเสริฐ 
5638031 PHPH/D  

สาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ขจรชยักลุ 

มูลค่าทุน     ทุนละ  15,000.-บาท (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 

หมายเหตุ :  *รับทุนจากบณัฑิตวทิยาลยั จ านวน 20 ทุน 
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ก าหนดวันรับทุน 
สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล ก ำหนดมอบทุนให้แก่นักศึกษำ ในวนัพุธที ่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา  

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

 

การตดิต่อขอลงทะเบียนรับทุน 
นกัศึกษาผูไ้ดรั้บทุน   ติดต่อขอลงทะเบียนรับทุนไดท่ี้ท าการสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล อาคาร

กิจกรรมบณัฑิตวทิยาลยั ชั้น 2 (ศาลายา) ตั้งแต่บดัน้ี จนถึงวนัศุกร์ท่ี 29 กนัยายน 2560 ในเวลาราชการ 
 

เงือ่นไขการรับทุน 
1. วิทยานิพนธ์  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.  ตอ้งเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ/การประชุมใหญ่ประจ าปี หรือการสัมมนาประจ าปีของสมาคมฯ หรือตาม

โอกาสท่ีสมาคมฯ  ก าหนด 
4. ในส่วนของนักศึกษาท่ีได้รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย เง่ือนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

              ประกาศ  ณ  วนัท่ี  1  กนัยายน พ.ศ. 2560 
             

         
      
    (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณสมทรง  เลขะกลุ) 

                               ปฎิบติังานแทน 
                      นายกสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 

 
 


