
 

 
ประกาศ  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 

เร่ือง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการท าวทิยานิพนธ์บางส่วน ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวทิยาลยั 
ประจ าปี  2561 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ตามท่ี สมาคมศิษยเ์ก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหก้ารท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล มีคุณภาพเป็นเลิศ 
  สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล จึงขอประกาศรายช่ือนกัศึกษาท่ีไดรั้บการพิจารณา
ใหไ้ดรั้บทุนสนบัสนุนการท าวทิยานิพนธ์บางส่วน  ประจ าปี 2561 ดงัน้ี  
 

แหล่งเงนิทุน   :   1.  สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล  จ านวน 60 ทุน 
   2.  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล     จ านวน 30 ทุน 
 

ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

คณะกายภาพบ าบัด   
1. น.ส.อรุณวรรณ  เพช็รรัตน์ 

5937092 PTPT/M 

 

กายภาพบ าบดั อ.ดร.กภ.นนัทินี  นวลน่ิม*1 

2. น.ส.รัมภร์ดา  อินทโฉม 
5737821 PTPT/D  

 

กายภาพบ าบดั ผศ.ดร.กภ.สายพิณ  ประเสริฐสุขดี*2 

3. น.ส.ศีตภา  แตงเหลือง 
5936680 PTPT/M 

กายภาพบ าบดั อ.ดร.กภ.นนัทินี  นวลน่ิม 

คณะเทคนิคการแพทย์    
4. นายขจรศกัด์ิ  ตนัติเวชยานนท ์

5937875 MTRT/M 
รังสีเทคนิค ผศ.ดร.ยทุธพล  วเิชียรอินทร์ 

 
5. น.ส. อริสรา สมุทรผอ่ง 

6036202 MTMT/M 
เทคนิคการแพทย ์ ผศ.ดร.กลุธิดา กิติดี 

 
คณะพยาบาลศาสตร์   
6. น.ส.รัชนี  สุคนัธชลาธร 

5936753 NSAN/M 

 

การพยาบาลผูใ้หญ่ รศ.ดร.อุษาวดี อศัดรวเิศษ*3 

7. น.ส.เพญ็พร  อยูเ่ยน็ 
5936741 NSPN/M 

 

การพยาบาลเด็ก รศ.ดร.วนิดา  เสนะสุทธิพนัธ์ุ*4 

8. ร.ต.หญิงสุพรรณิกา  ปานศรี 
5936785 NSMY/M 

การผดุงครรภ ์ ผศ.ดร.วรรณา  พาหุวฒันกร 
 

9. น.ส.เบญจพร  ฐิติญาณวโิรจน์ 
5936720 NSMY/M 

การผดุงครรภ ์ ผศ.ดร.ปิยะนนัท ์ ลิมเรืองรอง 

10. นางอนนัตต์รี  สมิทธ์ินราเศรษฐ ์
5737795 NSNS/D  

การพยาบาล รศ.ดร.อจัฉราพร  ส่ีหิรัญวงศ ์
 

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/info_prof.php?id=590119
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี  
11. น.ส.กญัชลาพร  จิระไตรพร 

5937239 RAHP/M 
การเจริญพนัธ์ุและวางแผน
ประชากร 

ศ.นพ.อภิชาติ  จิตตเ์จริญ*5 

12. น.ส.ณฐัธิดา  ปัญญาธนคุณ 
5937437 RACN/M 

 

การพยาบาลเวชปฎิบติัชุมชน รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองค า*6 

13. น.ส.พดัชา  ไชยส าแดง 
5936271 RAPN/M 

การพยาบาลเด็ก ศ.ดร.รุจา  ภู่ไพบูลย ์
 

14. น.ส.จุฑามาศ ทองประดบั 
5936262 RAMH/M 

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ผศ.ดร.ทศันา ทวคูีณ 
 

15. น.ส.ธารทนา  วงษท์ว ี
5936281 RAAN/M 

การพยาบาลผูใ้หญ่ ผศ.ดร.อภิญญา  ศิริพิทยาคุณกิจ 

16. น.ส.พชัร  โชติชยัสถิตย ์
5936255 RAGN/M 

การพยาบาลผูสู้งอาย ุ ผศ.ดร.พรทิพย ์ มาลาธรรม 
 

17. น.ส.กณัณิกา  นวมโคกสูง 
5936256 RAGN/M 

การพยาบาลผูสู้งอาย ุ รศ.ดร.สุภาพ  อารีเอ้ือ 

18. นายพฒิุพงษ ์ ชาญวชิชุ 
5936518 RAMP/M 

 

ฟิสิกส์การแพทย ์ ผศ.ดร.เสาวนีย ์อศัวผาติบุญ*7 

19. น.ส.ชนกานต ์ อ่อนนอ้มดี 
5936526 RAMP/M 

ฟิสิกส์การแพทย ์ อ.ดร.พทุธิพรณ์  เจริญพนัธ์ุ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
20. น.ส.ปรมาภรณ์ ยงัเดช 

5937826 SIMM/M 

 

จุลชีววทิยาการแพทย ์ รศ. ดร.สพญ.ศุภร ฟุ้งลดัดา*8 

21. น.ส.รุ่งฤดี ภทัรสวา่งวงศ ์
5937421 SIMD/M 

สรีรวทิยาทางการแพทย ์ รศ.ดร.นพ.ชยัเลิศ  พิชิตพรชยั 
 

22. น.ส.ณิชกานต ์สมยันุกลุ 
5838607 SIIM/D  

 

วทิยาภูมิคุม้กนั Asst.Prof.Dr. Gerd Katzenmeier*9 

คณะเภสัชศาสตร์   
23. น.ส.องัศนา  เนตรปฏิภาณ 

5836158 PYPT/M 

 

เภสชัการ อ.ดร.วรีวฒัน์  ตีรณะชยัดีกลุ*10 

24. น.ส.ภทัรธิดา  ช่ืนตา 
5937376 PYPH/M 

 

วทิยาการพฤกษเภสชัภณัฑ์ ผศ.ดร.ภญ.วณีา นุกลูการ*11 

25. น.ส.พกัตราภรณ์  เมฆลอย 
5936482 PYPP/M 

เภสชัเคมีและพฤกษเคมี อ.ดร.ภก.สมนึก บุญสุภา 
 

26. น.ส.เมธาว ีไมตรี 
5837707 PYNF/M 

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและอาหาร
เพื่อสุขภาพ 

อ.ดร.ศวติา  จิวจินดา 
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

คณะวศิวกรรมศาสตร์   
27. นายชลธร  กินแกว้ 

5837435 EGCH/M 

 

วศิวกรรมเคมี อ.ดร.สุวนิ  อภิชาติพฒันศิริ*12 

28. น.ส.วริสา  ศิริชานนท ์
5937542 EGIT/M 

การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ผศ.ดร.ทวศีกัด์ิ สมานช่ืน 
 

29. นายวรีกรณ์ นาคทอง 
5937791 EGBE/M 

 

วศิวกรรมชีวการแพทย ์ ผศ.ดร.จ ารัส พร้อมมาศ*13 

30. นายภาณุพงศ ์ ปะวะโพตะโก 
5837185 EGCO/M 

วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.ธนสันี  เพียรตระกลู 
 

31. MISS KAKRONA DIN  
5837795 EGIE/M 

วศิวกรรมอุตสาหการ รศ.ดร. ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ 

32. นายณฐั  ตรีลกัษณวลิยั 
5837631 EGCE/M 

วศิวกรรมโยธา ดร.พงษพ์ิพฒัน์  อานนัทนสกลุ 
 

คณะวทิยาศาสตร์   
33. น.ส.ปนดัดา ระยา้ 

5837448 SCFS/M 

 

นิติวทิยาศาสตร์  ผศ.ดร.รัชภาคย ์ จิตตอ์ารี*14 

 
34. น.ส.สุวจี  แกว้นิมิตร 

5737635 SCAN/M 
คณิตศาสตร์ ดร.ชนนัท ์ ล่ิวเฉลิมวงศ ์

 
35. น.ส.รัตติพร  บุญนพ 

5836696 SCPS/M 

 

สรีรวทิยา รศ.ดร.สิรเหภาศ สุดวลิยั*15 

 
36. น.ส.ปริณดา  จ ารัส 

5937198 SCPA/M 
พยาธิชีววทิยา รศ.ดร.วรรณีย ์ จิรองักรูสกลุ 

 
37. น.ส.นิตติญา  นนทนัหา 

5838222 SCAN/D  
กายวภิาคศาสตร์และชีววทิยา
โครงสร้าง 

รศ.ดร.ยสวนัต ์ ตินิกลุ 
 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
38. นายทิฆเวท  เวฬุวนารักษ ์

5736720 TMTM/M 
อายรุศาสตร์เขตร้อน ผศ.ดร.จิราภรณ์  เรืองสิทธิชยั 

 
39. น.ส.ทกัษอร  ดวงอุไร 

5736715 TMTM/M 
อายรุศาสตร์เขตร้อน ผศ.ดร.พรพรรณ  ภูมิรัตน์ 

คณะศิลปศาสตร์   
40. น.ส.ณิชมน  สุวงศ ์

5936238 LAAL/M 

 

ภาษาศาสตร์ประยกุต ์ อ.ดร.ณฐัพงศ ์ กนัทรีอยู่*16 

คณะสังคมศาสร์และมนุษยศาสตร์   
41. น.ส.ฐานินี  ปานปรีดา 

5938687 SHSM/M 

 

การจดัการการกีฬา อ.ดร.สมทบ  ฐิตะฐาน*17 
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

คณะสังคมศาสร์และมนุษยศาสตร์ (ต่อ)  
42. ร.ต.อ.หญิงขวญัแกว้  มาลยั 

5736124 SHES/M 
จริยศาสตร์ศึกษา ผศ.ดร.อาชวภู์ริชญ ์นอ้มเนียน 

 
43. พระมหาสมพงษ ์ วงศใ์หญ่ 

5937446 SHRD/M 
ศาสนากบัการพฒันา ผศ.ดร.วฒิุนนัท ์กนัทะเตียน 

 
44. นายรัชศิริ  ประดิษฐก์ลุ 

5938693 SHSS/M 

 

สงัคมศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม ผศ.ดร.คนางค ์ คนัธมธุรพจน์*18 

45. นายพงศธ์ร  ผลพฒันาสกลุชยั 
5937088 SHSH/M 

 

สงัคมศาสตร์และสุขภาพ อ.ดร.จอมพล  พิทกัษส์นัตโยธิน*19 

46. นายพทัธดนย ์ จนัทร์เพญ็แข 
5936460 SHDP/M 

นโยบายสาธารณะและการจดัการ
ภาครัฐ 

ผศ.ดร.สมศกัด์ิ  อมรสิริพงศ ์
 

47. น.ส.กีรติกาญจน์  เจตน์ธนานนัท ์
5738605 SHPP/D  

นโยบายสาธารณะและการจดัการ
ภาครัฐ  

รศ.ดร.นภเรณู สจัจรักษ ์ธีระฐิติ 
 

48. น.ส.พีรญา เพชรชยั 
5738539 SHSH/D  

สงัคมศาสตร์และสุขภาพ ศ.ดร.พิมพวลัย ์ บุญมงคล 
 

49. นายกฤษฎา  ธาราสุข 
5537069 SHED/D  

ส่ิงแวดลอ้มศึกษา ผศ.ดร.ภทัรานิษฐ ์ ศรีจนัทราพนัธ์ุ 
 

50. MR. MAXIM VOROSHILOV 
5737103 SHBS/D  

พทุธศาสนศึกษา Lecturer Dr. Mattia Salvini 

คณะสาธารณสุขศาสตร์   
51. นายกฤษณะ  บุญแผน 

5736784 PHHI/M 

 

สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ ผศ.ดร.พิจิตรพงศ ์ สุนทรพิพิธ*20 

52. น.ส.ทิพยว์ลัย ์ ปราบคะเซ็น 
5936324 PHES/M 

 

สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม อ.ดร.ชวลิต วโรดมรังสิมนัตุ์*21 

53. น.ส.ปิยาพชัร  แสนเปา 
6036122 PHET/M 

เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม รศ.ดร.สราวธุ  เทพานนท ์
 

54. นายธเนษฐ  เทียนทอง 
5937115 PHON/M 

การพยาบาลอาชีวอนามยั รศ.ดร.อรวรรณ แกว้บุญชู 
 

55. น.ส.มณีรัตน์  สวนม่วง 
5936999 PHOH/M 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ผศ.ดร.อมัรินทร์ คงทวเีลิศ 
 

56. น.ส.จุฑามาศ  ตามเพ่ิม 
5936618 PHON/M 

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ผศ.ดร.อมัรินทร์ คงทวเีลิศ 

57. น.ส.อภิญญา สุรวทิย ์
5937240 PHBS/M 

 

ชีวสถิติ รศ.ดร.ชูเกียรติ  ววิฒัน์วงศเ์กษม*22 

58. น.ส.พชัรี  รอดสั้น 
5836704 PHPH/M 

อนามยัครอบครัว ผศ.ดร.กนิษฐา  จ ารูญสวสัด์ิ 
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อ)  
59. น.ส.ศศวรรณ  อตัถวรคุณ 

5936827 PHCN/M 
การพยาบาลเวชปฎิบติัชุมชน ผศ.ดร.ขวญัใจ อ านาจสตัยซ่ื์อ 

 
60. นายกมัปนาท  ส ารวมจิต 

5837417 PHCN/M 

 

การพยาบาลเวชปฎิบติัชุมชน  รศ.ดร.สุนีย ์ ละก าป่ัน*23 

61. นายกฤตกร  หมัน่สระเกษ 
5837423 PHCN/M 

การพยาบาลเวชปฎิบติัชุมชน  ผศ.ดร.ทศันีย ์รววิรกลุ 
 

62. น.ส.บุษกรทิพย ์ มะตูม 
5636489 PHCN/M 

การพยาบาลเวชปฎิบติัชุมชน ผศ.ดร.แอนน์  จิระพงษสุ์วรรณ 

63. นายสุกฤษฏ์ิ  ใจจ านงค ์
5936502 PHPH/M 

สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ผศ.ดร.ขวญัเมือง แกว้ด าเกิง 
 

64. น.ส.สมบูรณ์  ทวลีาภ 
5936236 PHPH/M 

 

บริหารสาธารณสุข อ.ดร.วลัลีรัตน์ พบคีรี*24 

65. น.ส.ยวุรรณดา  ทองพานิช 
5836543 PHPH/M 

โรคติดเช้ือและวทิยาการระบาด ผศ.ดร.เฟ่ืองฟ้า  อุตรารัชตกิ์จ 
 

66. น.ส.เพญ็นภา ฤทธ์ิวงศ ์ 
5838511 PHPH/D  

กาพยาบาลสาธารณสุข ผศ.ดร.นฤมล เอ้ือมณีกลู 
 

67. น.ส.ออ้มจิต ศิลปรัศมี 
5938781 PHET/D 

เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม รศ.ดร.โสภา  ชินเวชกิจวานิชย ์
 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
68. นายเรวตั  ยิม้วไิล 

5836132 ENAS/M 
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและ
นวตักรรมเพ่ือความมัน่คง
ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

อ.ดร.นรินทร์  บุญตานนท ์
 

69. นายพีระวทิย ์ สิงห์โต 
5836152 ENLE/M 

การจดัการเมืองน่าอยูแ่ละ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

อ.ดร.นรินทร์  บุญตานนท ์
 

70. น.ส.พชัราพร  เนตรสูงเนิน 
5937066 ENTM/M 

เทคโนโลยกีารจดัการส่ิงแวดลอ้ม  ผศ.ดร.อจัฉรา  อศัวรุจิกลุชยั 

71. น.ส.ฐานะมาศ  สิงห์คง 
5737469 ENTM/M 

เทคโนโลยกีารจดัการส่ิงแวดลอ้ม อ.ดร.กมลาภรณ์ คนองเดช 

72. น.ส.ภรัตน์ธิดา  ศรีกิจเกษมวฒัน ์
5937080 ENTM/M 

เทคโนโลยกีารจดัการส่ิงแวดลอ้ม รศ.ประพฤติ  เกิดสืบ 

73. น.ส.ณฐัสุดา  ค าปา 
5938806 ENER/D 

ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ อ.ดร.นรินทร์ บุญตานนท ์
 

วทิยาลยัดุริยางคศิลป์   
74. น.ส.วสมน  ยติุธรรมด ารง 

5936004 MSMS/M 
สาขาดนตรีบ าบดั อ.ดร.นทัธี  เชียงชะนา 
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกฬีา    
75. น.ส.ธนัชนก  ทองอินทร์ 

5936071 SPSS/M 

 

วทิยาศาสตร์การกีฬา อ.นพ.กรกฎ พานิช*25 

 
76. นายธนารักษ ์ วงษว์ฒันพงษ ์

5936630 SPSS/M 
วทิยาศาสตร์การกีฬา ผศ.ดร.วารี  วดิจายา 

77. นายสาริศ  สุวรรณเมนะ 
5936629 SPSS/M 

วทิยาศาสตร์การกีฬา ผศ.ดร.เมตตา  ป่ินทอง 

สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ   
78. น.ส.วราบุษ ศุภลกัษณ์บนัลือ 

5736359 MBNS/D  

 

ประสาทวทิยาศาสตร์ รศ.ดร.นวลจนัทร์ จุฑาภกัดีกลุ*26 

สถาบันพฒันาสุขภาพอาเซียน   
79. MR.SUYITNO 

6038437 ADPM/M 

การจดัการสาธารณสุขมูลฐาน รองศาสตราจารย ์ดร.จิราพร ชมพิกลุ 

สถาบันโภชนาการ   
80. น.ส.ทติยาภา  ประมวลทรัพย ์

5936207 NUFT/M 
พิษวทิยาทางอาหารและ
โภชนากร 

ผศ.ดร.ปรัญรัชต ์ ธนวยิทุธ์ภคัดี*27 

 
81. น.ส.วริษฐา  ศรีตะลหฤทยั 

5936109 NUND/M 
โภชนาการและการก าหนด
อาหาร 

ผศ.ดร.อุทยัวรรณ สุทธิศนัสนีย ์
 

82. น.ส.ชนิกา  ฉิมเกิด 
5937430 NUFS/M 

วทิยาศาสตร์การอาหารเพื่อ
โภชนาการ 

อ.ดร.ธญัญน์ลิน  วญิญูประสิทธ์ิ 
 

สถาบันวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย   
83. นายไกรวสุิทธ์ิ  รณขณัฑ ์

5838337 LCCS/M 
วฒันธรรมศึกษา ดร.จีราพนัท ์ ด ารงสกลุ 

 
84. น.ส.เอธิกา  เอกวารีสกลุ 

5936580 LCLG/M 

 

ภาษาศาสตร์ ผศ.ดร.ปัทมา  พฒัน์พงษ์*28 

85. น.ส.พชัราภรณ์  อินภู่ 
5937149  LCCD/M 

ภาษาและวฒันธรรมเพื่อการ
ส่ือสารและการพฒันา 

รศ.ดร.สิงหนาท นอ้มเนียน 
 

สถาบันนวตักรรมการเรียนรู้  
86. นางลลิตภ์ทัร  กิจเกียรติพงษ ์

5836339 ILSE/D 

 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศึีกษา ผศ.ดร.วชัรี  เกษพิชยัณรงค์*29 

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีและสถาบนัโภชนาการ  
87. น.ส.สุพิชญา อยูร่อด 

5837522 RANU/M 
สาขาโภชนศาสตร์ ผศ.ดร.เอกราช เกตวลัห์ 
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ/รหัสประจ าตวั สาขา อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีและคณะพยาบาลศาสตร์    
88. น.ส.วรานุช พฤฒารัตน์ 

5636376 NRNS/D 

 

สาขาการพยาบาล รศ.ดร.ทศันี ประสบกิตติคุณ*30 

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาตเิพ่ือพฒันาเดก็และครอบครัว   

 

89. น.ส.ณฐัธิดา วงศห์าญชยั 
5936183 GRPC/M 

จิตวทิยาเด็ก วยัรุ่น และครอบครัว อ.พญ.แกว้ตา นพมณีจ ารัสเลิศ 
 

โครงการร่วม คณะวทิยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์   
90. น.ส.วณิชยา ฉายวมิล 

5836289 GRPL/M 
สาขาวทิยาการพืช ผศ.ดร.อุษณีษ ์พิชกรรม 

 
 

มูลค่าทุน     ทุนละ  15,000.-บาท (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 

หมายเหตุ :  *รับทุนจากบณัฑิตวทิยาลยั จ านวน 30 ทุน 

ก าหนดวันรับทุน 
สมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล ก ำหนดมอบทุนให้แก่นักศึกษำ ในวนัพุธที ่31 ตุลาคม 2561 เวลา  

13.00  น. ณ ห้องประชุม  408  อาคารบัณฑิตวทิยาลยั  (ศาลายา)  โทร. 0-2800-2447, 0-2441-5146, 0-2441-4125 ต่อ 610 
 

การตดิต่อขอลงทะเบียนรับทุน 
นักศึกษาผูไ้ดรั้บทุน   ติดต่อขอลงทะเบียนรับทุนไดท่ี้ท าการสมาคมศิษยเ์ก่าบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

อาคารกิจกรรมบณัฑิตวทิยาลยั ชั้น 2 (ศาลายา) ตั้งแต่บดัน้ี จนถึงวนัศุกร์ท่ี 28 กนัยายน 2561 ในเวลาราชการ 
 

เง่ือนไขการรับทุน 
1. วิทยานิพนธ์  ตอ้งระบุอย่างชดัเจนว่า  “วิทยานิพนธ์  ได้รับทุนอุดหนุนบางส่วนจากสมาคมศิษยเ์ก่าบัณฑิต

วิท ยาลัย   มห าวิท ยาลัยม หิ ดล ”  (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 หรือ

ตามโอกาสท่ีสมาคมฯ  ก าหนด 
4. ในส่วนของนักศึกษาท่ีได้รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลยั เง่ือนไขให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

              ประกาศ  ณ  วนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
                 
 

          (ลงนาม)  สมทรง  เลขะกลุ 
      (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณสมทรง  เลขะกลุ) 

  อุปนายก 1 ปฎิบติังานแทน 
                                                                                                        นายกสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั   

         มหาวทิยาลยัมหิดล 


