
 
ประกาศ  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปี  2563 

------------------------------------------------------------------------------------- 
  ตามที่ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้ทุน
สนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผู้สมัครได้รับทุนดังกล่าว 
เสรจ็สิ้นแล้วนั้น  
  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  จึงขอประกาศรายชื่อ
นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน  ประจ าปี 2563 ดังนี้  
 

แหล่งเงินทุน   :   1.  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหิดล  จ านวน 70 ทุน 
  2.  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลยัมหิดล    จ านวน 30 ทุน 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะกายภาพบ าบัด   

1. Ms.RUKSHANA POUDEL 
6236888 PTPT/M 

กายภาพบ าบัด รศ.ดร.จารุกลู  ตรไีตรลักษณะ 

โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ สถาบันโภชนาการ  
2. น.ส.พีรภาว์  เตชะนิยม 

6036134 NUNU/D 
โภชนศาสตร ์ รศ.ดร.เอกราช  เกตวลัห ์

3. น.ส.พรนัชชา  โสภะวงศ์ 
6136795 RANU/M 

โภชนศาสตร ์ ผศ.พญ.ดรณุีวัลย์  วโรดมวิจติร 

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  

4. น.ส.ปนัดดา  ธีรวัฒน์เกษม 
6137743 GRPC/M 

จิตวิทยาเด็กวัยรุ่นและครอบครัว รศ.นพ.ชาญวิทย์  พรนภดล 

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ คณะพยาบาลศาสตร์  
5. นางปิยวดี  ทองยศ 

5936659 NRNS/D 
การพยาบาล รศ.ดร.พรทิพย์  มาลาธรรม 

6. Ms.May Sein Ba 
5937323 NRNS/D 

การพยาบาล รศ.ดร.สุปรีดา  มั่นคง 

โครงการร่วมคณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  

7. นายรังสฤษฎ์ สุนัน 
6037725 SCMM/D 

เวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ รศ.ดร.ทพญ.สุพิน  ชมภูพงษ ์
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
โครงการร่วมบัณฑิตวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม โครงการจัดต้ังสถาบันสิทธมินุษยชนและสันติศึกษา และสถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  

8. Ms.DEEPA PARAJULI 
6138482 GRAS/M 

อาเซียนศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน 

อ.ดร.บุรสักร  โตรัตน ์

คณะทันตแพทยศาสตร์  
9. น.ส.นันธิพร  โพธิ์งาม 

6237685 DTOP/M 
ทันตกรรมหัตถการ ผศ.ดร.ทพ.พงศ์  พงศ์พฤกษา 

10. น.ส.ณัฐสุดา  เอี่ยมธนาภรณ ์
6136463 DTDT/M 

ทันตแพทยศาสตร ์ รศ.ดร.เข็มทอง  มิตรกลู 

คณะเทคนิคการแพทย์  
11. น.ส.ปวีณา  ทรัพย์กรณ ์

6137804 MTMT/M 
เทคนิคการแพทย ์ รศ.ดร.ดลินา  ตันหยง 

 
คณะพยาบาลศาสตร์  

12. น.ส.ณัฐณิชา ปานพยัพ 
6136642 NSPN/M 

การพยาบาลเด็ก รศ.ดร.วัลยา  ธรรมพนิชวัฒน์ 
 

13. น.ส.ณัฐพริมดา  แสงหัวช้าง 
6136636 NSCN/M 

การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน รศ.ดร.ปิยะธดิา  นาคะเกษียร 
 

14. น.ส.นันตพร  ทองเต็ม 
6136364 NSAN/M 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ รศ.ดร.วิมลรัตน์  ภู่วราวุฒิพานิช 
 

15. น.ส.ชุติมา  จิรัฐเิกรียงไกร 
6136354 NSMH/M 

การพยาบาล 
จิตเวชและสุขภาพจติ 

รศ.ดร.นพพร  ว่องสิริมาศ 
 

16. น.ส.อัญชนา  ปันอินแปง 
6136361 NSMY/M 

การผดุงครรภ ์ ผศ.ดร.วรรณา  พาหุวัฒนกร 
 

17. น.ส.ศศิปรีญา  ไชโย 
6137014 NSMY/M 

การผดุงครรภ ์ ผศ.ดร.ปิยะนันท์  ลมิเรืองรอง 
 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
18. นายธีรเทพ  ศรีสจุริต 

6037764 SIMD/M 
สรีรวิทยาการแพทย ์ รศ.ดร.นพ.นราวุฒิ  ภาคาพรต 

 
19. นายไพศาล  ศรีทอง 

6036080 SIMP/M 
ฟิสิกส์การแพทย ์ รศ.นภมน  ศรีตงกุล 

 
20. Ms.Esha Dhakal 

6137446 SIBB/M 
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 
ทางการแพทย์ 

อ.ดร.ศักดิด์า คุ้มหรั่ง 
 

21 น.ส.นาตยา รวมทรัพย ์
6136052 SIIM/D 

วิทยาภูมิคุ้มกัน ศ.ดร.สุนีย์ กอรปศรีเศรษฐ์ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

22. น.ส.มินตรา  รวงผึ้ง 
6138274 RACN/M 

การพยาบาลเวชปฎิบัติชุมชน ผศ.ดร.ผจงจติ ไกรถาวร 
 

23. นายสิทธิกร  สายวุฒิกุล 
6138255 RAAN/M 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ ผศ.ดร.อภิญญา  ศิริพิทยาคณุกิจ 
 

24. น.ส.ณัฐฐา  ปลั่งเปล่ง 
6137073 RAMP/M 

ฟิสิกส์การแพทย ์ อ.ดร.กฤศณัฏฐ์  เชื่อมสามัคค ี

25. Mr.surendra Dhungana 
6137356 RAMP/M 

ฟิสิกส์การแพทย ์ อ.ดร.พวงเพ็ญ ตั้งบุญดวงจิตร 
 

26. น.ส.เพ็ญพสิุทธ์ิ  สุขสว่าง 
6137072 RAMP/M 

ฟิสิกส์การแพทย ์ ผศ.ดร.เสาวนีย์  อัศวผาติบญุ 
 

27. น.ส.ภัทรวรินทร์  รัตนะมงคลกุล 
6137074 RAMP/M 

ฟิสิกส์การแพทย ์ อ.ดร.พุทธิพรณ์  เจริญพันธุ ์
 

28. นายปัญญา  ยืนยงตระกลู 
6038221 RAMH/M 

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจติ รศ.ดร.พัชรินทร์  นินทจันทร ์
 

29. นายพงศ์ศักดิ์  ธรรมกลุศักดิ ์
6138488 RAGP/M 

การพยาบาล 
เวชปฏิบัติผูสู้งอาย ุ

รศ.ดร.สภุาพ  อารีเอื้อ 
 

30. นางสุรีรตัน์  มงคลพันธ์ุ 
6138489 RAGP/M 

การพยาบาล 
เวชปฎิบัติผูสู้งอาย ุ

รศ.ดร.สภุาพ  อารีเอื้อ 
 

31. น.ส.สายใจ  นิลเพชร 
6138253 RAAN/M 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ อ.ดร.พิชญ์ประอร  ยังเจรญิ 
 

32. น.ส.เยาวลักษณ์  จันทรเรืองนภา 
6138256 RAAN/M 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ อ.ดร.นพวรรณ  พินิจขจรเดช 
 

33. น.ส.วิลาสินี  วงศ์แสง 
6036435 RAPN/M 

การพยาบาลเด็ก ผศ.ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ 
 

34. น.ส.อรสิริ  ศรีเจรญิ 
5936277 RAPN/M 

การพยาบาลเด็ก ผศ.ดร.อัจฉรียา  ปทุมวัน 
 

35. น.ส.กันติยา  ลิ้มประเสริฐ 
6036431 RAPN/M 

การพยาบาลเด็ก ศ.ดร.รุจา  ภู่ไพบูลย ์
 

36. น.ส.จุฑาทิพย์  มงคลค า 
6036432 RAPN/M 

การพยาบาลเด็ก ผศ.ดร.อัจฉรียา  ปทุมวัน 
 

คณะเภสัชศาสตร์   
37. น.ส.จันทร์นรินทร์  นนทะขาม 

6137766 PYBS/D 
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ผศ.ดร.วิลาสินี หิรญัพานิช ซาโตะ 

 
38. น.ส.มณีรตันะมาลา โมรินทร ์

6136937 PYPB/M 
เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร ์
ชีวโมเลกลุ 

อ.ดร.กฤษฎา  ศักดิ์ชัยศร ี
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  

39. นายศราวุฒิ  รักษาศร ี
6136576 SPSS/M 

วิทยาศาสตร์การกีฬา อ.ดร.สายฝน กองค า 
 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   
40. น.ส.กมนทรรศน์  ดอกเมฆ 

6037693 LCLG/M 
ภาษาศาสตร ์ รศ.ดร.โสภนา  ศรีจ าปา 

 
41. พระสมุินทร์  อินตะจักร 

5937814 LCCS/M 
วัฒนธรรมศึกษา อ.ผศ.ดร.ชิตชยางค์  ยมาภยั 

 
42. MR. ANUI 

6036844 LCMS/D 
พหุวัฒนธรรมศึกษา รศ.ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท ์

 
43. พ.ต.ท.วิจักษณ์  หงส์เจริญ 

6036254 LCLG/D 
ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.สมุิตรา  สุรรัตน์เดชา 

 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  

44. น.ส.ภสัสร  มิ่งไธสง 
6136100 PRPR/M 

วิจัยประชากรและสังคม ผศ.ดร.อุมาภรณ์  ภัทรวาณิชย ์

45. น.ส.สดุารตัน์ อูปสาแก้ว 
6138034 PRPR/M 

วิจัยประชากรและสังคม ผศ.ดร.มนสิการ  กาญจนะจิตรา 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
46. น.ส.พิมลพรรณ  อินทาปัตย ์

6136910 EGEW/M 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า ผศ.ดร.วีรวุฒิ  ชัยวัฒน์ 

 
47. น.ส.กมลชนก  วุฒิกุล 

5937214 EGEA/M 
สถาปัตยกรรมการจดัการองค์กร ผศ.ดร.ธัชชะ  จุลชาต 

48. น.ส.ปานพิมพ์ กันทะวงค ์
6136247 EGBE/M 

วิศวกรรมชีวการแพทย ์ ผศ.ดร.จ ารสั พร้อมมาศ 
 

49. Mr. Atul Subedi 
6138384 EGRS/M 

ระบบขนส่งทางราง อ.ดร.ศิรดล ศริิธร  
 

50. นายปราการ  นุชน้อย 
5937836 EGIT/M 

การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ อ.ดร.ชนัฎฐา  จันสุทธริางกูร 
 

51. Ms. THIRI THAW 
6137386 EGCE/M 

วิศวกรรมโยธา ผศ.ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรตัน ์
 

52. Mr.SAI WOON PHAIT 
6137447 EGCE/M 

วิศวกรรมโยธา ผศ.ดร.วศพร เตชะพีรพานิช 

53 Mr.Pheaktra Doung 
6037612 EGIE/M 

วิศวกรรมอุตสาหการ ผศ.ดร.รณชัย ศิโรเวฐนุกูล 

54. Mr.Chanrong Khem 
6138139 EGIE/M 

วิศวกรรมอุตสาหการ รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร ์
 

 



5 
 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

55. นางสุจิตรา  พงษ์พิศุทธ์ิโสภา 
6036251 EGIT/D 

การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ ผศ.ดร.โษฑศร์ัตต ธรรมบุษด ี

56 นายกิตตภิัต สิทธิสมบูรณ ์
5736931 EGLE/D 

การจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม ผศ.ดร.ธนกรณ์ แน่นหนา 
 

คณะวิทยาศาสตร์   
57. น.ส.ชิดชนก  ชวิวิทยา 

6036508 SCAN/M 
กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง รศ.ดร.สมลักษณ์  อสุวพงษ์พัฒนา 

 
58. น.ส.ศศินันท์  เดชเสง่ียมศักดิ ์

6237655 SCCH/M 
เคม ี รศ.ดร.รัตติกาล จันทิวาสน ์

 
59. น.ส.บัวพ่ึงพร  โคตรมิตร 

6037825 SCPS/M 
สรีรวิทยา ดร.นพ.ณัฐพล  ภานุพินธุ 

 
60. นายประกายเพชร  ปานแก้ว 

6237534 SCPA/M 
พยาธิชีววิทยา รศ.ดร.วรรณีย์  จิรอังกูรสกุล 

 
61. นายกิตติคณุ  โคตรมุงคณุ 

5737928 SCME/D 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสด ุ รศ.ดร.กิตติทัศน์  สบุรรณจุ้ย 

 
62. นายศุภณัฐ  ลุมพิกานนท์ 

5937310 SCAN/D 
กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง รศ.ดร.เจริญศรี  ธนบุญสมบัต ิ

 
63. นางวรัญญ์นิดา แคล้วโยธาธิษณ ์

583740 SCAN/D 
กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง รศ.ดร.ไกร  มีมล 

 
64. น.ส.ลภัสรดา  ยุรศักดิ์พงศ ์

6038147 SCAN/D 
กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง รศ.ดร.กุลธิดา  ชัยธีระยานนท์ 

65. น.ส.ธัชชา  บาลิตร 
6036509 SCAN/D 

กายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยา
โครงสร้าง 

รศ.ดร.เจริญศรี ธนบุญสมบัต ิ
 

66. น.ส.เมธนยีา  ปิลันธนานนท ์
5937370 SCES/D 

วิทยาศาสตร์และการออกก าลังกาย รศ.ดร.วิฑูร  แสงศริิสุวรรณ 
 

67. Mr.SOMANY TOCH 
6238276 ICTH/M 

การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
นานาชาติ 

ผศ.ดร.วลญัชลี วัฒนาเจริญศลิป ์

วิทยาลัยราชสุดา  
68. นางวลัยลักษณ์  ทะสุนทร 

6038286 RSRD/M 
วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ผศ.ดร.อาดัม  นีละไพจติร 

 
69. นายณัฏฐ์บดินทร์  ประสมศร ี

6037589 RSRD/M 
วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ อ.ดร.สจุิตรา  เขียวศร ี

 
70. น.ส.รมิดา  ดินด ารงกุล 

6036243 RSGD/D 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย ์
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  

71. น.ส.จิตเจียระไน  สุชัยรัตน ์
6037588 PHPH/M 

สาธารณสุขศาสตร ์ ผศ.ดร.อังสนา  บุญธรรม 
 

72. น.ส.พิชชาพร  พุทธิไพบูลย ์
6137820 PHHI/M 

สนเทศศาสตรส์ุขภาพ ผศ.ดร.พิจิตรพงศ์  สุนทรพิพิธ 

73. นายคณตุม์ ทองพันช่ัง 
6136061 PHEH/M 

อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ธนาศรี  สหีะบุตร 
 

74. นายณัฐวัฒน์  ศิวปฐมชัย 
6136746 PHEH/M 

อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ธนาศรี  สหีะบุตร 
 

75. นายภัทรนันท์  หันมา 
6237884 PHET/M 

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.สราวุธ  เทพานนท์ 
 

76. น.ส.ปรณิวดี ชูแก้ว 
6137843 PHET/M 

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.บุณยฤทธิ์  ปัญญาภญิโญผล 
 

77. น.ส.ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา 
6036316 PHIE/M 

โรคตดิเช้ือและวิทยาการระบาดทางการ
สาธารณสุข 

รศ.ดร. นพพร โหวธีระกลุ 
 

78. น.ส.ธิติยา  บูรณถาวรสม 
6137785 PHIE/M 

โรคตดิเช้ือและวิทยาการระบาดทางการ
สาธารณสุข 

ศ.ดร.ลีรา  กิตติกูล 
 

79. นายอลงกรณ์  หาญรุจริะก าจร 
6136674 PHIE/M 

โรคตดิเช้ือและวิทยาการระบาดทางการ
สาธารณสุข 

รศ.ดร.จักร์กริช  หิรัญเพชรรัตน ์
 

80. น.ส.สายสุนีย์  ดปีระดิษฐ ์
6136119 PHNS/D 

พยาบาลศาสตร ์ รศ.ดร.อาภาพร  เผ่าวัฒนา 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
81. Ms. ZIN MIE MIE AUNG 

6138246 ENMT/M 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

อ. ดร. นพพล อรุณรัตน ์
 

82. น.ส.กันยากร ผลด ี
5937067 ENTM/M 

เทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดล้อม อ. ดร. จิรทยา พันธุ์สุข 
 

83. น.ส.สภุาวดี  จ าปาลา 
6037393 ENTM/M 

เทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.นาฏสุดา ภมูิจ านงค ์
 

84. นายฌาณ  เจนสมบูรณ ์
6036186 ENTM/M 

เทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ปรียาพร เกิดฤทธิ ์
 

85. นายวัชระ  งิมสันเทียะ 
5936189 ENTM/M 

เทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดล้อม อ.ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาต ิ
 

86. น.ส.พัชรีพร  นิโรคะ 
6138469 ENER/D 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ ผศ.ดร.กันต์ ปานประยรู 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

87. นายสิรวิชณ์ พัฒนเจรญิกิจ 
6037427 SHEM/M 

การจัดการการศึกษา รศ.ดร.พสชนัน นิรมติรไชยนนท์ 
 

88. Mr.Weijian Dong 
6036601 SHEM/D 

การจัดการการศึกษา รศ.ดร.พสชนัน นิรมติรไชยนนท์ 
 

89. น.ส.ธีราพร  ไชยมาลา 
5936965 SHSH/D 

สังคมศาสตร์และสุขภาพ ศ.ดร.พิมพ์วลัย์  บุญมงคล 

90. น.ส.เปมิกา  สนิทพจน์ 
5937893 SHCJ/D 

อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม
และสังคม 

รศ.ดร.สณุีย์  กัลยะจิตร 
 

91. นายกรรัช  มากเจริญ 
5937725 SHSM/D 

การจัดการการกีฬา รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา 
 

92. Mrs. Elit Pebryatie 
6036767 SHHS/D 

สังคมศาสตรส์ุขภาพ ผศ.ดร.ณัฐณีย์ มมีนต ์
 

93. Mr.MD.Shahgahan Miah 
6038241 SHHS/D 

สังคมศาสตรส์ุขภาพ รศ.ดร.ลือชัย ศรเีงินยวง 
 

94. น.ส.ภัคนันท์  ภัทรนาวิก 
5836177 SHPP/D 

นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ 

ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ ์
 

95. 
 

นายพิจักษณ์  ภู่ตระกลู 
5836181 SHPP/D 

นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ 

รศ.ดร.กมลพร สอนศร ี
 

คณะศิลปศาสตร์  
96. น.ส.กรกมล  ประทักษ์ใจ 

5936244 LAAL/M 
ภาษาศาสตร์ประยุกต ์ อ.ดร.ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร 

 
สถาบันโภชนาการ   

97. Ms.Rizky  Prihandari 
6236759 NUFS/M 

วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ ผศ.ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวสัดิ ์
 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
98. น.ส.วไิลลักษณ์  พงษ์สุระ 

6136040 MBNS/M 
ประสาทวิทยาศาสตร ์ รศ.ดร.นวลจันทร์ จฑุาภักดีกุล 

99. น.ส.นุชธิดา  เพียรชนะ 
5937924 MBNS/D 

ประสาทวิทยาศาสตร ์ รศ.นพ.วรสิทธ์ิ ศิริพรพาณิชย์ 
 

100. น.ส.กัลยาณี  สว่างสาล ี
5937520 MBMG/D 

พันธุศาสตรร์ะดับโมเลกลุและ 
พันธุวิศวกรรมศาสตร ์

รศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร 
 

 
มูลค่าทุน    ทุนละ  15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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ก าหนดวันรับทุน 
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดมอบทุนให้แก่นักศึกษา ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 

2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา)  
 

การติดต่อขอลงทะเบียนรับทุน 
นักศึกษาผู้ได้รับทุน   ติดต่อขอลงทะเบียนรับทุนได้ที่ท าการสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 (ศาลายา) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ในเวลาราชการ หรือ
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2441-5146, 097-192-9915 โทร/แฟกซ์  0-2800-2447 
 
เงื่อนไขการรับทุน 

1. วิทยานิพนธ์  ต้องระบุอย่างชัดเจนว่า  “ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยบางส่วนจาก บัณฑิตวิทยาลัย และ 
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล”  (This thesis  is  partially  supported  by  the Faculty of 
Graduate Studies and Graduate  Studies  of  Mahidol  University  Alumni  Association) ทั้งนี้ให้ระบุในหน้า
ประวัติผู้วิจัย  หัวข้อ “ทุนวิจัย  (Research  Grant)”   

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

หรือตามโอกาสที่สมาคมฯ  ก าหนด 
 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  ตุลาคม   พ.ศ.  2563 
 

 

 
(ศาสตราจารย์เกียรติคณุสมทรง  เลขะกุล) 

อุปนายกปฎิบัติงานแทน 
นายกสมาคมศิษย์เกา่บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 


