
 

 
ประกาศ  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปี  2562 

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

  ตามที่ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณภาพเป็นเลิศ 
  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับการพิจารณาให้
ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน  ประจ าปี 2562 ดังนี ้ 
 

แหล่งเงินทุน   :   1.  สมาคมศิษยเ์ก่าบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล  จ านวน 70 ทุน 
   2.  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยมหิดล    จ านวน 30 ทุน 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจ าตัว สาขา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะกายภาพบ าบัด  

1. น.ส.รมณีย์ โรจน์อัศวเสถียร 
5936678 PTPT/M 

กายภาพบ าบัด ผศ.ดร.กภ.สุนีย์ บวรสุนทรชัย 
  

2. น.ส.หทัยทิพย์  บุญชุ่ม 
6036453 PTPT/M 

กายภาพบ าบัด ผศ.ดร.กภ.สุนีย์  บวรสุนทรชัย 

3. นายปฏิพล  ก้าวงามพาณิชย ์
603643 PTPT/M 

กายภาพบ าบัด ผศ.ดร.กภ.มัณฑนา  วงศ์ศิรินวรัตน์ 

4. น.ส.พิมพ์ชนก สุวรรณโชต ิ
6038198 PTPT/M 

กายภาพบ าบัด อ.ดร.กภ.นันทินี นวลนิม่ 
 

5. น.ส.สรัญญา ทรงเจรญิ 
6136588 PTPT/M 

กายภาพบ าบัด ผศ.ดร.กภ. พีรม์งคล วัฒนานนท ์

6. MR.TAUFIK EKO SUSILO 
6137402 PTPT/M 

กายภาพบ าบัด ผศ.ดร.กภ.สุนีย์  บวรสุนทรชัย 

7. น.ส.อักษิภา  หงษ์อุเทน 
5936713 PTPT/D  

กายภาพบ าบัด ผศ.ดร.กภ. ครีินท์ เมฆโหรา 

คณะเทคนิคการแพทย์  
8. นายธิตินัทธ์ ด้วงชาน 

5836034 MTMT/D  
เทคนิคการแพทย ์ รศ.ดร.อังกูรา สุโภคเวช 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
9. น.ส.รติรส แผ่นทอง 

6037605 ITCY/M 
ความมั่นคงไซเบอร์และการประกนั
สารสนเทศ 

รศ.ดร.สดุสงวน งามสรุิยโรจน ์
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจ าตัว สาขา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

10. น.ส.สรรสณยี์  รัตนมนตร ี
6036562 NSAN/M 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ รศ.ดร.อุษาวดี อัศดรวเิศษ 
 

11. น.ส.รตัติกาล  พรหมพาหกลุ 
6036560 NSAN/M 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ รศ.ดร.วิราพรรณ  วิโรจน์รตัน ์
 

12. น.ส.ชนัดดา  อนุพัฒน ์
6036557 NSAN/M 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ รศ.ดร.วิราพรรณ  วิโรจน์รตัน ์
 

13. น.ส.พัชราวรรณ เครื่องแก้ว 
6036573 NSMY/M 

การผดุงครรภ ์ ผศ.ดร.วรรณา พาหุวัฒนกร 
 

14. น.ส.สดุหทัย ประสงค ์
6036571 NSMY/M 

การผดุงครรภ ์ รศ.ดร.นิตยา สินสุกใส 
 

15. น.ส.อรจริา สัจธรรม 
6037974 NSMY/M 

การผดุงครรภ ์ ผศ.ดร.ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง 
  

16. น.ส.กนกทิพย์ เกตุทองสุข 
6036551 NSPN/M 

การพยาบาลเด็ก รศ.ดร.วัลยา ธรรมพนิชวัฒน ์
 

17. น.ส.สุกญัญา น้อยภา 
6037954 NSCN/M 

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ผศ.ดร.กีรดา ไกรนุวตัร 
 

สถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน  
18. น.ส.เบญจมาศ เกษมพิมล 

5737494 ADAD/M 
วิทยาการเสพติด อ.ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ 

 
19. Mrs.SHAHRIN AFROZ 

6138294 ADPM/M 
การจัดการสาธารณสุขมลูฐาน ผศ.ดร.ศรยิามน ตริพัฒน์ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
20. น.ส.ปุณยนุช รอดเจริญ 

6037404 RACP/M 
พยาธิวิทยาคลินิก รศ.ดร.พรเพ็ญ ศรีสวสัดิ ์

 
21. น.ส.จุรมีาศ วิลากลาง 

5936533 RACD/M 
ความผิดปกต ิ
ของการสื่อความหมาย 

ผศ.ดร.กัลยาณี มกราภริมย ์
 

22. น.ส.ภักษ์ภสัสร สระฉันทพงษ์ 
6036137 RANU/M 

โภชนศาสตร ์ ผศ.ดร.ทิพวัลย์ พงษ์เจรญิ 
  

23. ร.ท.หญิง วิกานดา วิริยานุภาพพงศ์ 
6036433 RAPN/M 

การพยาบาลเด็ก ศ.ดร.รุจา ภูไ่พบูลย ์
 

24. น.ส.สุวดี โพยมทิพย ์
6036161 RAMP/M 

ฟิสิกส์การแพทย ์ ผศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ 
 

25. น.ส.ลลิตา วงศ์แก้วประจักษ์ 
5836643 RAMH/M 

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจติ ผศ.ดร.ทัศนา ทวีคูณ 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจ าตัว สาขา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  (ต่อ) 

26. น.ส.อุไรวรรณ นนท์ปัญญา 
5837490 RACN/M 

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองค า 
 

27. น.ส.ปาริชาติ ม่วงกล่ า 
5936267 RACN/M 

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ผศ.ดร.ผจงจติ ไกรถาวร 
 

28. น.ส.ปิ่นทอง กิจบุญ 
6037746 RAAN/M 

การพยาบาลผู้ใหญ ่ ผศ.ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ ์
 

29. น.ส.ณัฐปณัฑ์ แก้วเงิน 
6037747 RAAN/M 

การพยาบาลผู้ใหญ ่ รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ 
 

30. น.ส.นฤมล น าภา 
6036417 RAGN/M 

การพยาบาลผูสู้งอาย ุ ผศ.ดร.พรทิพย์ มาลาธรรม 
 

31. น.ส.สมุณฑา มั่งม ี
5936249 RAGN/M 

การพยาบาลผูสู้งอาย ุ รศ.ดร.สุปรีดา มั่นคง 
 

32. น.ส.อัญชุลีกรณ์ ค าวัง 
6036418 RAGN/M 

การพยาบาลผูสู้งอาย ุ ผศ.ดร.พรทิพย์ มาลาธรรม 
 

คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล  
33. นายกันต์พิชญ์ฌาณน สารเงิน 

6037541 SIHE/M 
การศึกษาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ผศ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย 

 
34. MISS MEHBUBA NUR PROTHA 

5938527 SIMD/M 
สรีรวิทยาการแพทย ์ ผศ.ดร.นพ.นราวุฒิ ภาคาพรต 

 
คณะเภสัชศาสตร์  

35. นายชวนะ  เชาว์เลิศ 
5936488 PYNF/M 

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและอาหาร
เพื่อสุขภาพ 

 ผศ.ดร.ภญ.ศวิตา  จิวจินดา 
 

36. น.ส.ชยาภรณ์ ลิ้มพิชัย 
5837712 PYPP/M 

เภสัชเคมีและพฤกษเคม ี ผศ.ดร.ภญ.ณฏัฐินี อนันตโชค 
  

37. นายพรศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล 
5936489 PYPH/M 

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ ์ รศ.ดร.เพ็ญโฉม พ่ึงวิชา 
  

สถาบันโภชนาการ  
38. นายพงศ์ธวัชชัย พิรพัฒน์ 

5937587 NUND/M 
โภชนาการและการก าหนดอาหาร ผศ.ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์ 

 
39. น.ส.เมธาวี แพทย์กลู 

6038268 NUTS/M 
พิษวิทยาและโภชนาการเพื่อ
อาหารปลอดภัย 

ผศ.ดร.ปรญัรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคด ี
 

40. นายจามิกร ทองรักษ ์
6037425 NUTS/M 

พิษวิทยาและโภชนาการเพื่อ
อาหารปลอดภัย 

ผศ.ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย ์
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจ าตัว สาขา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  

41. น.ส.วรรณวลี  ค าพันธ์ 
5836578 LCCS/M 

วัฒนธรรมศึกษา อ.ดร.พชร  สุวรรณภาชน ์
 

42. น.ส.สุพรรษา  ผสมทรัพย ์
5937143 LCCD/M 

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
สื่อสารและการพัฒนา 

อ.ดร.สมุิตรา  สุรรัตน์เดชา 
 

43. MISS ZHU TINGSHU 
5836890 LCMS/D  

พหุวัฒนธรรมศึกษา ผศ.ดร.มรกต ไมยเออร ์

44. น.ส.อัญญดา ไชยนันทน ์
6036260 LCIC/M 

ภาษาและการสื่อสารระหวา่ง
วัฒนธรรม 

รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนยีน 
 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
45. MISS SU YIN LATT 

6036620 MSMS/M 
ดนตร ี อ.ดร.ปรญีานันท์ พร้อมสุขกุล 

วิทยาลัยราชสุดา  
46. น.ส.รติรส  จันทร์สมด ี

5837351 RSQD/D  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ 

รศ.ดร.ทวี  เชื้อสุวรรณทวี 
 

47. นายภูชิชย์  ถนอมวงษ์ 
6037590 RSRD/M 

วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
คนพิการ 

ผศ.ดร.วรินทร์  กฤตยาเกียรณ 
 

 คณะวิทยาศาสตร์  
48. น.ส.สริีธร เติมกลีบบุปผา 

6036537 SCPO/M 
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีพอลิเมอร ์

ผศ.ดร.ดาราภรณ์ เตรียมโพธ์ิ 
 

49. น.ส.ระพีวรรณ เศรษฐคมกุล 
6136616 SCPM/M 

เภสัชวิทยา รศ.ดร.ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ ์
  

50. น.ส.ภัทรานิษฐ์ ศรีสุวนันธนกุล 
6038197 SCFS/M 

นิติวิทยาศาสตร ์ ผศ.ดร.ณฏัฐินี พันธ์วิศวาส 
 

51. น.ส.ณฎัฐา ยงค์วัฒน 
6036177 SCBT/M 

เทคโนโลยีชีวภาพ รศ.ดร.จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ 
 

52. น.ส.จันทรา ก าเหนิดนนท์ 
6036376 SCPA/M 

พยาธิชีววิทยา อ.ดร.วิชชุดา พยุหกฤษ 
  

53. น.ส.อังคณา พรหมราช 
5837828 SCMA/D  

คณิตศาสตร ์ ดร.ฟารดิา จ าจด 
  

54. นายวัฒนพงศ์  สิทธิเสร ี
6037903 SCBC/D  

ชีวเคมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา 
  

55. น.ส.ศศิมา โชติธรรมกุล 
5938526 SCME/D  

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสด ุ ผศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ 
 

56. นายอธินันท์ พรมมาโฮม 
5937312 SCAN/D  

กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยา
โครงสร้าง 

รศ.ดร.นพ.เพิ่มพันธ์ุ ธรรมสโรช 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจ าตัว สาขา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

57. น.ส.พิมชนก นพประพันธ ์
6036379 EGEW/M 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรน้ า 

รศ.ดร.สุวรรณา บุญตานนท์ 
 

58. นายอภิชา กิตติรตันชัย 
6037770 EGMI/M 

วิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.สราวุธ เวชกิจ 
 

59. น.ส.อมรรัตน์ แสงจันทร ์
6136240 EGCH/M 

วิศวกรรมเคม ี รศ.ดร.จุฬารตัน์ ศักดารณรงค ์
  

60. MR. BHASHKAR PATHAK 
6038341 EGCE/M 

วิศวกรรมโยธา ผศ.ดร.พงษ์พิพัฒน์ อนันตธนสกุล 

61. MISS KHIN THIRI KYAW NYUNT 
6038375 EGCE/M 

วิศวกรรมโยธา อ.ดร.ณัฐชัย  วงศ์ชวลัยกุล 

62. MR. YAN NAUNG KO 
6038156 EGCE/M 

วิศวกรรมโยธา ผศ.ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรตัน ์

63. นายศรชัย เคหะนาค 
5736627 EGIE/M 

วิศวกรรมอุตสาหการ อ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีตระกลูชัย 
 

64. MR.SOKSAMNANG KONG 
6037618 EGIE/M 

วิศวกรรมอุตสาหการ อ.ดร.จิรพรรณ เลีย่งโรคาพาธ 

65 นายศุภวิชญ์ มะเริงสิทธ์ิ 
6037547 EGIT/M 

การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ ผศ.ดร.โษฑศร์ัตต ธรรมบุษด ี
 

66. นายคมสัน ลีลาวจิิตร 
6037573 EGIT/D 

การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ ผศ ดร.สุภาภรณ์ เกียรตสิิน 
 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
67. ว่าท่ี ร.ต. วิษณุพงค์ เกลีย้งช่วย 

5737261 TMTM/D  
อายุรศาสตรเ์ขตร้อน รศ.ดร ไกรชาติ ตันตระการอาภา 

  
68. นายอุดมศักดิ์ นาคกุล 

5836354 TMTM/D  
อายุรศาสตรเ์ขตร้อน ผศ.ดร.วิริชดา ปานงาม 

 
69. นายภูมิ แก้วพรหมมาลย ์

5937835 TMTM/M 
อายุรศาสตรเ์ขตร้อน ผศ.ดร.ด ารงเกียรติ อาจหาญ 

 
คณะศิลปศาสตร์ 

70. น.ส.กิตติ์ฐติา วัฒนกรณ์พิศาล 
6136714 LAAL/M 

ภาษาศาสตร์ประยุกต ์ รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
71. น.ส.วิชชุลดา สุวรรณผ ู

5736360 MBNS/D 
ประสาทวิทยาศาสตร ์ ผศ.ดร.วรสิทธ์ิ  ศิริพรพาณิชย ์

 
72. น.ส.วิไลรตัน์ อาจริยะพร 

5937107 MBNS/M 
ประสาทวิทยาศาสตร ์ ผศ.ดร.สุคนธา  งามประมวญ 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจ าตัว สาขา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

73. นายไชยกร ทองชนะสิน 
5837136 SHCJ/M 

อาชญาวิทยาและงานยตุิธรรม ผศ.ดร.ฐนันดรศ์ักดิ์ บวรนันทกุล 
 

74. น.ส.ภค หว่านพืช 
6037805 SHMS/M 

สังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข 

รศ.ดร. ลือชัย  ศรีเงินยวง 
 

75. น.ส.ธนาภรณ์ วันด ี
5937176 SHSS/M 

สังคมศาสตรส์ิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.วิลาสินี  อโนมะศริ ิ
 

76. น.ส.นภิศา วสิุทธิพันธุ์ 
5937181 SHSS/M 

สังคมศาสตรส์ิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.คนางค์  คันธมธุรพจน์ 
 

77. 
 

MISS DESTY PRATIWI MARLISMAN 
6138230 SHHS/M 

สังคมศาสตรส์ุขภาพ Asst.Prof.Dr. Mark Stephan Felix 
 

78. MR. S M MURSHID HASAN 
5938247 SHHS/D  

สังคมศาสตรส์ุขภาพ ผศ.ดร.ลือชัยศรี  เหลืองเมือง 

79. น.ส.สนธยา สมปาง 
5936438 SHPP/D   

นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ 

รศ.ดร.ศิรริัตน์  ชุณหคล้าย 
 

80. พ.ต.ต.วิรชา สนั่นศิลป ์
5737325 SHCJ/D  

อาชญาวิทยา การบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม 

รศ.ดร.พรรณชฎา ศริิวรรณบุศย ์
  

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
81. น.ส.หทัยรตัน์  นิลประเสริฐ 

5937805 PHPH/M 
สาธารณสุขศาสตร ์ รศ.ดร.กนิษฐา  จ ารูญสวัสดิ ์

 
82. น.ส.จาฏุพัจน์ ฉายวัฒนะ 

5937418 PHPH/M 
สาธารณสุขศาสตร ์ รศ.ดร.กนิษฐา  จ ารูญสวัสดิ ์

 
83. น.ส.ฐิติมา พลบุบผา 

6036319 PHIE/M 
โรคตดิเช้ือและวิทยาการระบาด
ทางการสาธารณสุข 

ผศ.ดร.สุคนธา  ศริ ิ
  

84. นายชาญวุฒิ สว่างศร ี
6038400 PHHE/M 

สุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ผศ.ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ ์

85. น.ส.อรจริา วรรธนะพงษ์ 
5737670 PHCN/M 

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ผศ.ดร.ทัศนีย์  รวิวรกลุ 
 

86. น.ส.สนุสิา วิลาศร ี
5936412 PHCN/M 

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
 

รศ.ดร.ขวัญใจ  อ านาจสตัย์ซื่อ 
 

87. น.ส.ศันสนยี์ กมลเกรียงไกร 
6036348 PHON/M 

การพยาบาลอาชีวอนามยั รศ.ดร.วันเพ็ญ  แก้วปาน 
  

88. นางกานต์ณัชชา สร้อยเพชร 
5837559 PHPH/D  

สาธารณสุขศาสตร ์ Dr.Carol Hutchinson 
  

89. น.ส.เพ็ญจันทร์ สิทธิปรีชาชาญ 
5838442 PHPH/D  

สาธารณสุขศาสตร ์ รศ.ดร.ปาหนัน  พิชยภิญโญ 
 

90. นายอรรถพงษ ์สินกิจจาทรัพย ์
5736792 PHPH/D 

สาธารณสุขศาสตร ์ รศ.ดร.กนิษฐา  จ ารูญสวัสดิ ์
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจ าตัว สาขา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

91. น.ส.เพ็ญมาศ หนาแน่น 
5937874 ENLE/M  

การจัดการเมืองน่าอยู่และ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

อ.ดร.หะริน  สัจเดย ์
  

92. นายณัทชัย ปัญญา 
5836133 ENTM/M 

เทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.กุลวดี  แก่นสันตสิุขมงคล 
 

93. น.ส.ธารณิี เสนาค า 
6037371 ENTM/M 

เทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดล้อม อ.ดร.นพพล  อรณุรัตน ์
  

94. น.ส.นิตยา บัวงาม 
6037375 ENTM/M 

เทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดล้อม อ.ดร.บณัฑิต  ชาญณรงค ์
 

โครงการจัดต้ังสิทธิมนุษยชน  
95. MR. A K M ZAKIR HOSSAIN 

6036885 HPHR/M 
สิทธิมนุษยชน Lecturer Dr. Michael George Hayes 

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว  

96. น.ส.ปรัชญานันต์ ทองกลม 
5937481 GRPC/M 

จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครวั อ.ดร.พัชรินทร์  เสร ี
 

97. น.ส.สริตา พฤฒิสาร 
6036084 GRPC/M  

จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครวั อ.ดร.พัชรินทร์  เสร ี

98. น.ส.ณัฐพร กังสวิวัฒน์ 
6037487 GRPC/M 

จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครวั รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล 
 

โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์  
99. น.ส.สุพรรณา ครองแถว 

5937379 NRNS/D 
การพยาบาล รศ.ดร.นพวรรณ  เปียซื่อ 

  
100 น.ส.ชลธิรา เรียงค า 

5837656 NRNS/D  
การพยาบาล รศ.ดร.อรวมน  ศรยีุกตศุทธ 

 
 

มูลค่าทนุ ทุนละ  15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ :  *รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 30 ทุน  

ก าหนดวันรับทุน 
สมาคมศิษย์เก่าบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล ก ำหนดมอบทุนให้แก่นักศึกษำ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 

2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา)  โทร. 0-2800-2447, 0-2441-4125 ต่อ 610 
 

การติดต่อขอลงทะเบียนรับทุน 
นักศึกษาผู้ได้รับทุน   ติดต่อขอลงทะเบียนรับทุนได้ที่ท าการสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 4 (ศาลายา) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที ่30 กันยายน 2562 ในเวลาราชการ 
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เงื่อนไขการรับทุน 

1. วิทยานิพนธ์  ต้องระบุอย่างชัดเจนว่า  “วิทยานิพนธ์  ได้รับทุนอุดหนุนบางส่วนจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล”  (This thesis / dissertation is  partially  supported  by  Graduate  Studies  of  
Mahidol  University  Alumni  Association)  ทั้งนี้ให้ระบุในหน้าประวัติผู้วิจัย  หัวข้อ “ทุนวิจัย  (Research   Grant)”   

2.  ต้องมอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์ท่ีส าเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมแผ่น CD ให้สมาคมฯ จ านวน 1 เล่ม 
3.  ต้องเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ/การประชุมใหญ่ประจ าปี หรือการสัมมนาประจ าปีของสมาคมฯ หรือ

ตามโอกาสที่สมาคมฯ  ก าหนด 
4. ในส่วนของนักศึกษาที่ได้รับทุนจากบัณฑิตวิทยาลัย เง่ือนไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

          ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  สิงหาคม พ.ศ. 2562 
                 
 

         
      (ศาสตราจารยเ์กียรติคณุสมทรง  เลขะกุล) 

    อุปนายกปฎิบัติงานแทน 
                                                                                นายกสมาคมศิษย์เกา่บัณฑติวิทยาลัย   

     มหาวิทยาลัยมหิดล 


