
 

 
ประกาศ  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปี  2564 

------------------------------------------------------------------------------------- 
  ตามที่ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้ทุน
สนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผู้สมัครได้รับทุนดังกล่าว 
เสร็จสิ้นแล้วนั้น  
  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  จึงขอประกาศรายชื่อ
นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน  ประจ าปี 2564 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.CHAW SU WIN 

6236889 PTPT/M 
กายภาพบ าบัด (หลักสตูรนานาชาติ) อ.ดร.นันทินี นวลนิ่ม 

2. นายจักรี บุญเสริม 
6236620 PTPT/M 

กายภาพบ าบัด (หลักสตูรนานาชาติ) ผศ.ดร.คีรินท์ เมฆโหรา 
 

3. น.ส.กานต์พาจี ศรแก้ว 
6237971 PTPT/D 

กายภาพบ าบัด (หลักสตูรนานาชาติ) ผศ.ดร.พีร์มงคล วัฒนานนท์ 
 

โครงการจัดต้ังสถาบันสิทธิมนษุยชนและสนัติศึกษา  
4. น.ส.หนึ่งฤดี ไชยชนะ 

6237592 HPRP/M 
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน ์

 
5. Ms.THERESE MARIE BARTOLOME 

ABURQUEZ 
6238113 HPHR/M 

สิทธิมนุษยชน (หลักสตูรนานาชาติ) Assoc.DR.Coeli Barry 
 

6. Ms.TERESA TERESA 
6337088 HPRD/M 

สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
ประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) 

Assoc.Ryan Jeremiah D. Quan 
 

 
 
 
 



2 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  
7. น.ส.ทิพาพร ค้ าคณู 

6236156 MBMG/M 
พันธุศาสตรร์ะดับโมเลกลุและพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์  (หลักสตูรนานาชาติ) 

รศ.ดร.ปนัดดา บุญเสริม 
 

8. นายพลวิทย์ วิสมกา 
6237539 MBNS/M 

ประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ผศ.ดร.สุจริา มุกดา 
 

9. น.ส.ปริยา กฤษฎาธิวัชร 
5836489 MBNS/D 

ประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ผศ.นพ.วรสิทธ์ิ ศิริพรพาณิชย ์
 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
10. นายสุทธิพงษ์ เรืองจันทร ์

6136473 MSMS/D 
ดนตร ี รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต ์

 
11. น.ส.พิชญา ดังศิริแสงทอง 

6036018 MSMS/M 
ดนตร ี ผศ.ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม 

 
12. นายสุพัฒน์ หาญพัฒนชัย 

5836100 MSMM/D 
ดุริยางคศาสตร์ดุษฎีบณัฑติ วิชาเอกการแสดง
ดนตรีและการสอนดนตรี (หลักสูตรนานาชาติ) 

Asst.Prof. Dr.Christopher G.Schaub 

13. น.ส.รอยพิมพ์ ถาวรสุวรรณ 
6236721 MSMM/M 

ดุริยางคศาสตร์มหาบณัฑติ วิชาเอกการแสดง
ดนตรีและการสอนดนตรี (หลักสูตรนานาชาติ) 

อ.ดร.อ าไพ บูรณประพฤกษ์ 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์  
14. นายธนวัฒน์ รวยด ี

6237684 DTOP/M 
ทันตกรรมหัตถการ ผศ.ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว 

 
15. น.ส.ธนภรณ์ ปภสัราทร 

6336701 DTDT/M 
ทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รศ.ดร.ทพญ.สุชยา ด ารงค์ศร ี

 
คณะเทคนิคการแพทย์  
16. น.ส.ณิชกานต์ พฤทธ์ิภูม ิ

6236196 MTMT/M 
เทคนิคการแพทย ์(หลักสูตรนานาชาติ) อ.ดร.ธารารัตน์ ขาวเขียว 

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
17. ว่าท่ี ร.ต. ธารินทร์ ศริิเกษม 

6037599 ITGT/M 
เทคโนโลยีเกมและเกมมิฟิเคชัน (หลักสตูร
นานาชาติ) (ภาคพิเศษ) 

อ.ดร.ศิรเิพ็ญ พงษ์ไพเชฐ 
 

คณะพยาบาลศาสตร์  
18. น.ส.ทิพยรัตน์ กันทะวงค ์

6236501 NSAN/M 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
(ภาคพิเศษ) 

รศ.ดร.วัลยล์ดา ฉันท์เรืองวณิชย ์
 

19. น.ส.นันทนา สิงห์ทวีศักดิ ์
6236507 NSMH/M 

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจติ  
(ภาคพิเศษ) 

ผศ.ดร.วารรีัตน์ ถาน้อย 
 

20. ร.ท.หญิง เกตุวดี แก้วปลั่ง 
6236513 NSMY/M 

การผดุงครรภ ์ รศ.ดร.ปิยะนันท์ ลมิเรืองรอง 
 

21. น.ส.แคทธยีา เป็นเอก 
6136335 NSPN/M 

การพยาบาลเด็ก รศ.ดร.วัลยา ธรรมพนิชวัฒน ์
 

 
 



3 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
22. น.ส.ณัฐณิชา ชัยยุทธ 

6138263 RAAN/M 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ อ.ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช 

 
23. นายรัฐพล  ถาวรพัฒน์ 

6138254 RAAN/M 
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ ผศ.ดร.ธิราภรณ์  จันทร์ดา 

24. นางดาราธร วสุลลีานน 
6138259 RAAN/M 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ อ.ดร.พิชญ์ประอร ยังเจริญ 
 

25. น.ส.ศรณัยภ์ัทร เปลี่ยนมณ ี
6236547 RAPN/M 

การพยาบาลเด็ก ผศ.ดร.ทิพวัลย์ ดารามาศ 
 

26. น.ส.ณัฐา ไตรศักดิพล 
6236102 RACD/M 

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย ผศ.ดร.กัลยาณี มกราภริมย์ 
 

27. น.ส.สริิภัทร สามสุวรรณ 
6236101 RACD/M 

ความผิดปกติของการสื่อความหมาย ผศ.ดร.กัลยาณี มกราภริมย์ 
 

28. น.ส.มิตรา เกิดอินทร ์
6236582 RACN/M 

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ผศ.ดร.กมลรัตน์ กติติพิมพานนท์ 
 

29. น.ส.ณฏัฐณิชา สิงห์จาน 
6237734 RAGP/M 

การพยาบาลเวชปฏิบัตผิู้สูงอาย ุ อ.ดร.นุชนาฏ สุทธ ิ
 

โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ 
30. น.ส.ปราณี ศรหีมาด 

6236052 RANU/M 
โภชนศาสตร ์ อ.ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย ์

 
31. น.ส.บุษรา จงธนสารสมบัต ิ

6136231 RANU/M 
โภชนศาสตร์ (ภาคพเิศษ) อ.ดร.วีรยา การพานิช 

 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
32. น.ส.พิลิปดา ไชยวรรณ 

6336056 SIOP/M 
กายอุปกรณ์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

รศ.พญ.กลุภา ศรีสวสัดิ ์
 

33. นายนนทนัตถ์ สถาพร 
6136931 SIMP/D 

สรีรวิทยาการแพทย์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

รศ.ดร.พญ.วัฒนา วัฒนาภา 

34. น.ส.กรธิภา ใจส่วย 
6236076 SIMC/M 

จุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกลุ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

อ.ดร.พญ.ชุติกาญจน์ ชัยมาโย 
 

35. Ms.ASHMITA SAPKOTA 
6238008 SIMC/M 

จุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกลุ 
 (หลักสูตรนานาชาติ) 

ผศ.ดร.นาวิน ห่อทองค า 
 

คณะเภสัชศาสตร์ 
36. Mr.ARMAN SYAH GOLI 

6236685 PYPB/M 
เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

รศ.ดร.วิลาสินี หิรญัพานิช ซาโตะ 
 

37. Ms.SHOON LAE NANDAR 
6236666 PYCP/M 

เภสัชกรรมคลินิก 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

รศ.สรุกิจ นาฑีสุวรรณ 
 

38. นายวรางคณา ไตรยะสุข 
6237753 PYPH/M 

วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผศ.ดร.ธฤตา กิติศรีปัญญา 
 



4 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
สถาบันโภชนาการ  
39. น.ส.ประทินทิพย์ แสงใส 

6237816 NUTS/M 
พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหาร
ปลอดภัย  (ภาคพิเศษ) 

อ.ดร.วีรยา การพานิช 
 

40. น.ส.ยลลดา ปึงเสียงด ี
6236273 NUTS/M 

พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหาร
ปลอดภัย 

ผศ.ดร.ปรญัรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคด ี
 

41. น.ส.ปัณฑารีย์ ศริิชัย 
6136236 NUND/M 

โภชนาการและการก าหนดอาหาร  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผศ.ดร.อุทัยวรรณ  สุทธิศันสนีย ์
 

42. น.ส.กนกพร จูหลาย 
6238208 NUFS/M 

วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผศ.ดร.นัฐพล ตั้งสุภูม ิ
 

วิทยาลัยราชสุดา  
43. น.ส.สาวติรี วงศ์กิติรุ่งเรือง 

6038292 RSQD/D 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
(ภาคพิเศษ) 

รศ.ดร.ทวี เช้ือสุวรรณทวี 
 

44. นายศักดา โกมลสิงห์ 
6136092 RSRD/M 

วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  
(ภาคพิเศษ) 

อ.ดร.สจุิตรา เขียวศร ี
 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
45. Mrs.YADANAR AUNG 

6138208 PRDE/D 
ประชากรศาสตร์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

รศ.ดร.โยธิน แสวงด ี
 

สถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน 
46. Ms.SU MYAT LIN 

6337106 ADPM/M 
การจัดการสาธารณสุขมลูฐาน  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผศ.ดร.อรพินท์ เล่าซี ้
 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
47. นายด ารงค์ นันทผาสุข 

6236291 LCLG/D 
ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ ์

 
48. น.ส.พจนา บุญปลูก 

5937813 LCCD/M 
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและ
การพัฒนา 

อ.ดร.สริินทร พิบูลภานุวัธน์ 
 

คณะวิทยาศาสตร์  
49. น.ส.พรธิดา วัฒนกลู 

6037860 SCME/D 
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ 
 

50. Mr.NAING WIN HTUT 
6238007 SCBT/M 

เทคโนโลยีชวีภาพ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผศ.ดร.สริิพงษ์ ฐิตะมาด ี
 

51. Mr.MEHEDI HASAN SAJAL 
6237353 SCBC/M 

ชีวเคมี 
 (หลักสูตรนานาชาติ) 

ผศ.ดร.ปฐมพล วงศ์ตระกลูเกต ุ
 

52. น.ส.บุญญาพร โตด ี
6336887 SCCH/M 

เคมี  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

อ.ดร.ธันฐภัทร์ บญุช่วย 
 

 
 
 
 



5 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะวิทยาศาสตร์  (ต่อ) 
53. นายนครินทร์ น้อยระแหง 

6237649 SCCH/M 
เคมี (หลักสูตรนานาชาติ) อ.ดร.พูนทวี แซ่เตีย 

54. Mr.ANKUR NEOG 
6238186 SCFS/M 

นิติวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) อ.ดร.อจิรภาส์  พันธัย 

55. นายโยธิน จูประสงค ์
5936027 SCTX/D 

พิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ผศ.ดร.วิษุวัต สงนวล 

56. Mr.PHYO PYAE THAR 
6236870 SCEP/M 

สรีรวิทยาการออกก าลังกาย (หลักสูตร
นานาชาติ) 

ผศ.ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ 

57. น.ส.กันต์พร แสงกล้า 
6236381 SCEB/M 

ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตร
นานาชาติ) 

ผศ.ดร.พรินท์พิดา สนธิพันธ ์

58. น.ส.ณัฐวรา บวชไธสง 
6236637 SCPY/M 

ฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ศ.ดร.เดวิด จอห์น รูฟโพโล 

59. นายพีรัชชัย สีม่วง 
6238401 SCAN/M 

กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

รศ.ดร.เจริญศรี  ธนบุญสมบัต ิ

60. น.ส.กิตตญิา สุประดิษฐ 
5836682 SCAN/D 

กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

รศ.ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
61. นายนพพล แสนช่ืน 

6236535 SPSS/M 
วิทยาศาสตร์การกีฬา อ.ดร.อลสิา นานา 

 
62. นายพิพัฒพงศ์ ไชยทอง 

6237723 SPSS/M 
วิทยาศาสตร์การกีฬา รศ.ดร.วีรวัฒน์ ลิ้มรุ่งเรืองรตัน ์

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
63. Mr.SAHAN CHANUKA BANDARA 

6238341 EGCE/M 
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) อ.ดร.ปานนท์ ลาซโรจน์ 

64. Mr.DONG DONG SUI 
6236043 EGCE/M 

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลลีะวัฒน์ 
 

65. Mr.CHAINT THOON KO 
6138375 EGCE/M 

วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) ผศ.ดร.วศพร เตชะพีรพานิช 
 

66. นายเดชสิทธ์ิ รวีพินิจ 
6337891 EGEW/M 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

รศ.ดร.อารียา ฤทธิมา 
 

67. น.ส.ระวิวรรณ เศวตะทัต 
6137979 EGEW/M 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

รศ.ดร.สุวรรณา บุญตานนท์ 
 

68. Ms.ADANTI WIDO PARAMADINI 
6236764 EGBE/M 

วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

รศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา 
 

69. น.ส.สภุัชชา สวนเข้ม 
6336918 EGIC/M 

วิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

ผศ.ดร.วรางคณา พรพุทธาพิทักษ์ 
 

 



6 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)  
70. Mr.CHANTHA SEM 

6137425 EGIE/M 
วิศวกรรมอุตสาหการ ผศ.ดร.รณชัย สิโรเวศนุกุล 

 
71. นายศิกวัช สุขุมอ านวยชัย 

6138016 EGRS/M 
ระบบขนส่งทางราง  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผศ.ดร.วศพร เตชะพีรพานิช 
 

72. น.ส.อัจฉรา ดอกกุหลาบ 
6136295 EGLE/D 

การจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

รศ.ดร.ดวงพรรณ  กริชชาญชัย 
ศฤงคารินทร์  

73. นายณรงค์ศักดิ์ สุขมา 
6236209 EGIT/D 

การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ รศ.ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม 
 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
74. น.ส.จรญิา แห่งสันเทยีะ 

6037633 TMTM/D 
อายุรศาสตรเ์ขตร้อน  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผศ.ดร.งามพล สุนทรวรสิร ิ
 

75. Ms.YIN MAY TUN 
6238229 TMTM/M 

อายุรศาสตรเ์ขตร้อน  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผศ.ดร.กอบพร บุญนาค 

76. Mrs.SUNITA DHAKAL 
6338530 TMCT/M 

อายุรศาสตรเ์ขตร้อนคลินิก  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

รศ.นพ.กิตตยิศ ภู่วรวรรณ 
 

คณะศิลปศาสตร์  
77. 
 

น.ส.กชกร ชัยมงคล 
6237705 LAAL/M 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผศ.ดร.ณฏัฐพงศ์ จันทร์อยู ่
 

78. น.ส.อุษามา แสงเสรมิ 
6237703 LAAL/D 

ภาษาศาสตร์ประยุกต์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ผศ.ดร.ณฏัฐพงศ์ จันทร์อยู ่
 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
79. Mrs.SHAMEMA NASRIN 

6138161 SHHS/D 
สังคมศาสตรส์ุขภาพ  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

รศ.ดร.ลือชัย ศรเีงินยวง 
 

80. นายณัฐ นาคเกษม 
6236387 SHPP/M 

นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ (ภาคพเิศษ) 

รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ ์
 

81. นายกฤษฎา ธีระโกศลพงศ ์
6136347 SHPP/D 

นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ 

รศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ ์
 

82. น.ส.ถิรนันท์ ถิรสิรสิิน 
6237977 SHMS/M 

สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข รศ.ดร.เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร ์

 

83. นายวิชิต แย้มยิ้ม 
6038314 SHCJ/D 

อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม
และสังคม (ภาคพิเศษ) 

รศ.ดร.สณุีย์ กัลยะจิตร 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
84. น.ส.อาภสัรณัญ ทยายุทธ 

6237953 PHPH/M 
สาธารณสุขศาสตร ์ ผศ.ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า 

 
85. น.ส.ณัฐนิช ขันหลวง 

6236215 PHCN/M 
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
(ภาคพิเศษ) 

รศ.ดร.สุนีย์ ละก าปั่น 
 

 



7 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อ) 
86. น.ส.อรอุมา รัชนีพันธ ์

5936674 PHOH/M 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(ภาคพิเศษ) 

ผศ.ดร.สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ 
 

87. น.ส.นารรีัตน์ พุ่มมาลา 
6237560 PHOP/M 

การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 
(ภาคพิเศษ) 

รศ.ดร.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ 
 

88. นางปิยะนาฏ ช่างเสียง 
6136781 PHNS/D 

พยาบาลศาสตร ์
(หลักสูตรนานาชาติ) 

รศ.ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ 
 

89. น.ส.นิตยา สุมลูเวช 
6136747 PHEH/M 

อนามัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ศิราณี ศรีใส 
 

90. น.ส.กัญญ์วรา เจนจรสัจินดา 
6038112 PHIE/M 

โรคตดิเช้ือและวิทยาการระบาดทางการ
สาธารณสุข 

อ.ดร.สุทธิ เจริญพิทักษ์ 
 

91. น.ส.ปภาวี วิญญูวงศ์ศิร ิ
6038115 PHIE/M 

โรคตดิเช้ือและวิทยาการระบาดทางการ
สาธารณสุข 

รศ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกลุ 
 

92. น.ส.วชิราพรรณ มสุิกา 
6136669 PHIE/M 

โรคตดิเช้ือและวิทยาการระบาดทางการ
สาธารณสุข (ภาคพิเศษ) 

รศ.ดร.เฟื่องฟ้า อุตรารัชต์กิจ 
 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
93. นายชวนันท์ มาล ี

6238053 ENTM/M 
เทคโนโลยีการจดัการสิ่งแวดล้อม อ.ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาต ิ

 
94. Ms.KOUSIKI LALATIKA PATNAIK 

6138313 ENMT/M 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม (หลักสตูรนานาชาติ) 

อ.ดร.นพพล อรณุรตัน ์
 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
95. น.ส.ต่วนเอริน ฤกษ์มณรีัตน ์

6136532 CFHD/M 
พัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ) ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร 

โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
เด็กและครอบครัว  
96. น.ส.ฐิตริัตน์ สันธ ิ

6236119 GRPC/M 
จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครวั ผศ.นพ.คมสันต์ เกียรตริุ่งฤทธิ์ 

โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
97. Ms.PHYU PHYU AUNG 

6236846 GRPL/M 
วิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) ผศ.ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม 

 
โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 
พยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
98. น.ส.พรกนก น่ิมน้อย 

6138416 SCMM/D 
เวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ (หลักสูตร
นานาชาติ) 

ศ.ดร.พ.ท.ญ.สุพิน ชมภูพงษ ์

 
 
 
 



8 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะพยาบาลศาสตร์   
99. นางนภาวดี ตั้งตรงวิศลกิจ 

5936658 NRNS/D 
การพยาบาล (หลักสตูรนานาชาติ) รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ 

 
100. น.ส.วิศนีย์ บุญหมั่น 

6038309 NRNS/D 
การพยาบาล (หลักสตูรนานาชาติ) ศ.ดร.รุจา ภูไ่พบูลย ์

 
 
มูลค่าทุน    ทุนละ  15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 
 

ก าหนดวันรับทุน 
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดมอบทุนให้แก่นักศึกษา ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 

2564 โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี (หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธิ์) 
 

การติดต่อส่งเอกสารเพื่อขอรับทุน 
นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ สามารถติดต่อส่งเอกสารได้ทาง e-mail: orapin.ae@hotmail.com        

Line ID : gmuaa  หรือ โทร. 0-2441-5146, 097-192-9915 โทร/แฟกซ์ 0-2800-2447 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 29 
ตุลาคม 2564   
 
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  30  กันยายน  พ.ศ.  2564 
 
 
 
 

 
(ศาสตราจารย์เกียรติคณุสมทรง  เลขะกุล) 

อุปนายกปฎิบัติงานแทน 
นายกสมาคมศิษย์เกา่บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 

mailto:orapin.ae@hotmail.com
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ใบตอบรับ 
เงื่อนไขและขอเอกสารเพื่อรับทุน 

ประเภททุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน ประจ าปี  2564 
สมาคมศษิย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

ชื่อ-นามสกลุ…………………….…………………….……………………สาขาวิชา…………………………………………..…………………………..…
คณะ…………………..…………………………………… เบอร์โทรศัพท์……………………..…..…… E-mail ………….………………………..….   
 
 

เงื่อนไข/เอกสารการรับทุน 
1. นักศึกษาที่ได้รับทุน จะต้องปรับเปลี่ยนสมาชิกจากประเภทยุวสมาชิกเป็นประเภทสามัญ ภายในวันศุกร์ที่ 29 

ตุลาคม 2564  (ค่าปรับเปลี่ยนจากยุวสมาชิกเป็นสมาชิกสามัญ 400 บาท หากท่านใดสมัครเป็นสามัญอยู่แล้ว
ไม่ต้องท าการปรับปลี่ยน) สามารถโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-261596-1 “สมาคมศิษย์
เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” และส่งสลิปการโอนเงินพร้อมใบตอบรับมาที่ orapin.ae@hotmail.com  

2. ส่งส าเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น)   1  ฉบับ 
3. ส่งส าเนาบัตรประชาชน      1  ฉบับ 

 

สมาคมฯ จะด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนเป็นเงินจ านวน 15,000.-บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

 

 
 

 

โปรดส่งคืนใบตอบรับ/ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์/ส าเนาบัตรประชาชน 
ภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 

 

ส่งเอกสารได้ที ่ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
                   อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

 หรือส่ง e-mail :   orapin.ae@hotmail.com  
  
 Add line QR Code ส่งเอกสาร 

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 02-441-5146, 097-192-9915, 080-557-2847 
 
 

เซ็นต์ส าเนาถูกต้อง 
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