
 
ประกาศ  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เรื่อง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าปี  2565 

------------------------------------------------------------------------------------- 
  ตามที่ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้ทุน
สนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การท าวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผู้สมัครได้รับทุนดังกล่าว 
เสร็จสิ้นแล้วนั้น  
  สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  จึงขอประกาศรายชื่อ
นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน  ประจ าปี 2565 ดังนี้  
 

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

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

1. น.ส.พรทิพย์ นวจองพันธ์ 
6138251 RAPN/M 

การพยาบาลเด็ก ผศ.ดร.จ าปี  เกรนเจอร ์

2. ร.ต.หญิง ธนัชพร ธชีพันธุ์ 
6236548 RAPN/M 

การพยาบาลเด็ก ผศ.ดร.ทิพวัลย์  ดารามาศ 

3. น.ส.ศศิประภา โป๋ชัน 
6336141 RAMP/M 

ฟิสิกส์การแพทย ์ อ.ดร.พุทธิพรณ์  เจริญพันธุ ์

4. น.ส.อรณิชา พัฒนวงศ์ 
6336374 RAMP/M 

ฟิสิกส์การแพทย ์ ผศ.ดร.กฤศณฏัฐ์  เชื่อมสามัคค ี

5. ร.ท.หญิง ขนัฏฐา นาด ี
6336135 RAMH/M 

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจติ รศ.ดร.พัชรินทร์  นินทจันทร ์

6. น.ส.อ าไพ โพธิ์ค า 
6237725 RAMH/M 

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจติ ผศ.ดร.มาลาตี  รุ่งเรืองศิริพันธ ์

7. น.ส.ณิชกานต์ คันธะวงศ์ 
6237724 RAMH/M 

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจติ ผศ.ดร.ทัศนา  ทวีคูณ 

8. น.ส.กัญญานี สุขจติร 
6336380 RAAN/M 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ รศ.ดร.พิชญ์ประอร  ยังเจรญิ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ต่อ) 

9. น.ส.ชรัญญา บุญมาดง 
6336125 RAAN/M 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ อ.ดร.นพวรรณ  พินิจขจรเดช 

10. น.ส.พิชญา เกาไศยนันท์ 
6336144 RAGP/M 

การพยาบาลเวชปฏิบัตผิู้สูงอาย ุ รศ.ดร.สภุาพ  อารีเอื้อ 

11. น.ส.เสาวลักษณ์ ศิริกลุ 
6337797 RAGP/M 

การพยาบาลเวชปฏิบัตผิู้สูงอาย ุ
 

อ.ดร.อินทิรา  รูปสว่าง 

12. น.ส.อรวรรณ สุระทด 
6336365 RACN/M 

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน อ.ดร.ซู้หงษ์  ดีเสมอ 

คณะวิทยาศาสตร์  
13. น.ส.จินตนา บตุรกันหา 

6237680 SCEP/D 
สรีรวิทยาการออกก าลังกาย รศ.ดร.เทพมนัส  บุปผาอินทร ์

14. นายวงศกร ศิริพันธ์ุ 
6137779 SCMM/D 

เวชศาสตร์ระดับโมเลกลุ ศ.ดร.พ.ท.ญ.สุพิน  ชมภูพงษ์ 

15. น.ส.ณัฐนันท์ เรืองมงคลรตัน ์
6336876 SCEB/M 

ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม ผศ.ดร.พรินท์พิดา  สนธิพันธ ์

16. Miss TIN HTET HTET LYNN 
6038063 SCME/M 

วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสด ุ ผศ.ดร.กริษณุ ทิวากรศศิธร 

17. น.ส.พิมพ์ชนก พันธ์ภิญญาภรณ ์
6338412 SCPA/M 

พยาธิชีววิทยา อ.ดร.วิชชุดา  พยุหกฤษ 

18. นายวันเฉลิม เย็นใจ 
6338421 SCIN/M 

นวัตกรรมวิทยาศาสตร ์ อ.ดร.สิทธิวุฒิ  เจริญสุทธิวรากุล 

19. Mr. CHANSEYHA CHHAY 
6237059 SCBC/D 

ชีวเคมี รศ.ดร.ลาเรน  เจนเซน 

20. น.ส.สรุัชต์วดี ศรีวะรมย ์
6237647 SCPO/M 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร ์ ผศ.ดร.ดาราภรณ์ เตรียมโพธ์ิ 

21. น.ส.อภิญญา สายอินต๊ะ 
6037911 SCAN/D 

กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยา
โครงสร้าง 

รศ.ดร.กนกพรรณ  วงศ์ประเสริฐ 

22. น.ส.พลารัตน์ อรรจน์สาธติ 
6336417 SCAN/M  

กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยา
โครงสร้าง 

รศ.ดร.กนกพรรณ  วงศ์ประเสริฐ 

23. น.ส.อรนิภา ปะวะโน 
6338114 SCBT/M 

เทคโนโลยีชีวภาพ อ.ดร.บังอรศิริ  อินตรา 

24. น.ส.กฤษณา จันทร์เม่ง 
6237652 SCCH/M 

เคม ี ผศ.ดร.ชุติมา  เจยีรพินิจนันท์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์    
25. Miss MYAT THIRI SAN 

6437550 EGCH/M 
วิศวกรรมเคม ี ผศ.ดร.วีรวุฒิ  ชัยวัฒน์ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

26. 
 

น.ส.จารดุา งามวิทิตวงศ ์
6237435 EGLS/M 

โลจสิติกส์และโซ่อุปทาน ผศ.ดร.รณชัย ศิโรเวฐนุกูล 

27. Mr. SENGPHENG TO 
6237978 EGIE/M 

วิศวกรรมอุตสาหการ รศ.ดร.ดวงพรรณ  ชาญชัย 

28. นายณัฏฐวัฒน์ รตันพันธ์ 
6436942 EGMI/M 

วิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.ปัญญา  อรุณจรัสธรรม 

29. Miss SU YEE WIN 
6137040 EGBE/D 

วิศวกรรมชีวการแพทย ์ รศ.ดร.นรเศรษฐ์  ณ สงขลา 

30. Mr. SAROJ MALAKAR 
6238184 EGEW/M 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า ผศ.ดร.ณวัชร  สุรินทร์กลุ 

31. น.ส.ณฏัฐธิดา ทองย้อย 
6237454 EGEW/M 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า รศ. ดร. สุวรรณา บญุตานนท์ 

32. Mr. KHIHOK ING 
6338259 EGCE/M 

วิศวกรรมโยธา ผศ.ดร.พงษ์พิพัฒน์  อานันทสกุล 

33. นายปิยวัช รักศิลป์ทอง 
6336917 EGCE/M 

วิศวกรรมโยธา รศ.ดร.ธีรพันธ์  อรธรรมรัตน ์

คณะเทคนิคการแพทย์  
34 น.ส.พัชราภา ตระกลูลักขณา 

6037942 MTMT/D 
เทคนิคการแพทย ์ รศ.ดร.อังกูรา  สุโภคเวช 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
35 น.ส.กานตร์วี กิจขจรกลุภัทร 

6137940 ITCS/D 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์ อ.ดร.พัฒนศักดิ์  มงคลวัฒน ์

คณะพยาบาลศาสตร์  
36 น.ส.นาลซิา อร่ามวงศ์วิทย ์

6136351 NSCN/M 
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รศ.ดร.ปิยะธดิา  นาคะเกษียร 

37. น.ส.ศิรริัตน์ เหมิสุวรรณ 
6236500 NSAN/M 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ รศ.ดร.วิราพรรณ  วิโรจน์รตัน ์

38. น.ส.ฐานวีร์ ธนชัยบุบผารมย ์
6336460 NSPN/M 

การพยาบาลเด็ก รศ.ดร.อาภาวรรณ  หนูคง 

39. น.ส.ณัฐกาญจน์ การณัยภาสสกุล 
6336784 NSPN/M 

การพยาบาลเด็ก รศ.ดร.อาภาวรรณ  หนูคง 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  
40. Miss YIN MAY TUN 

6238229 TMTM/M 
อายุรศาสตรเ์ขตร้อน รศ.ดร.ณฐมน  โกศลธนาภิวัฒน ์

41. น.ส.อามาณี อาบ ู
6337956 TMTM/M 

อายุรศาสตรเ์ขตร้อน รศ.ดร.สภุลัคน์  โพธ์ิพฤกษ์ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน (ต่อ) 

42. นางวรารัตน์ หนูวัฒนา 
6038134 TMTM/D 

อายุรศาสตรเ์ขตร้อน รศ.ดร.กรณุี  ขวัญบุญจัน 

43. นายอัตถสิทธิ์ ระเบียบโลก 
6037637 TMTM/D 

อายุรศาสตรเ์ขตร้อน ผศ.ดร.พญ.บริมาส หาญบุญคุณูปการ 

44. น.ส.กชามาศ ผดุงพัฒโนดม 
6438173 TMCT/M 

อายุรศาสตรเ์ขตร้อนคลินิกมหาบณัฑิต ผศ.นพ.ธันดร  งามประเสริฐชัย 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
45. น.ส.สริิภัทร ยวงแก้ว 

6237635 MBMG/M 
พันธุศาสตรร์ะดับโมเลกลุและพันธุ
วิศวกรรมศาสตร ์

ศ.ดร.ชนันท์  อังศุธนสมบัต ิ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
46. Mr.TRISNAWAWI AZMI ALI 

6336746 ILSE/M 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยศีึกษา ผศ.ดร.วรารัตน์  วงศ์เกี่ย 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
47. น.ส.ศิรประภา ต่ายหล ี

6236544 CFHD/M 
พัฒนาการมนุษย ์ ผศ.ดร.วสุนันท์  ชุ่มเช้ือ 

สถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน 
48. Miss AYE KYAWT KHINE 

6437319 ADPM/M 
การจัดการสาธารณสุขมลูฐาน
มหาบัณฑิต 

รศ.ดร.ชีระวิทย์  รัตนพันธ ์

49. Miss ALINA PANT 
6237998 ADHS/D 

สุขภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน รศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน ์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
50. น.ส.วนิดา สุขกุล 

6138036 PRPR/M 
วิจัยประชากรและสังคม รศ.ดร.อุมาภรณ์  ภัทรวาณิชย ์

51. น.ส.รุ่งรตัน์ พละไกร 
6236320 PRPR/D 

วิจัยประชากรและสังคม ผศ.ดร.ปิยวัฒน์  เกตุวงศา 

52. Mrs. FARMA MANGUNSONG 
6138210 PRDE/D 

ประชากรศาสตร ์ รศ.ดร.นพ.ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์ 

สถาบันโภชนาการ  
53. น.ส.สมปรารถนา ศิรสิวัสดิ ์

6336321 NUTS/M 
พิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหาร
ปลอดภัย 

ผศ.ดร.วรงค์ศิริ  เขม็สวสัดิ ์

54. น.ส.พรสุดา  พิลึก 
6136903 NUND/M 

โภชนาการและการก าหนดอาหาร ผศ.ดร.ณัฐริา  อ่อนน้อม 

55. Miss THEMBELIHLE CACILDA 
KHUMALO 
6337034 NUND/M 

โภชนาการและการก าหนดอาหาร อ.ดร.ปรารถนา  ตปนีย ์

56. นาย อลงกต สิงห์โต 
6236049 NUNU/D 

โภชนศาสตร ์ รศ.ดร.ครรชิต  จุดประสงค ์
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

57. น.ส.ศิวาภรณ์ ศรีเพ็ชร ์
6236539 SPSS/M 

วิทยาศาสตร์การกีฬา รศ.ดร.อมรพันธ์  อัจจิมาพร 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
58. นายธรณสั หินอ่อน 

6236707 MSMS/D 
ดนตร ี ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.พูนพิศ  อมาตยกุล 

59. 
 

นางเปรียบแก้ว สุขุมาลจันทร ์
6136008 MSMS/M 

ดนตร ี ผศ.ดร.นิอร  เตรัตนชัย 

วิทยาลัยนานาชาติ  
60. นายศุภชีพ ทองรอง 

6438390 ICBA/M 
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ รศ.ดร.วิริยะ  เตชะรุ่งโรจน ์

วิทยาลัยราชสุดา  
61. นายนาวิน ชัยไธสง 

6336562 RSES/M 
การศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  ศรีสรุกุล 

62. น.ส.กนกทิพย์ สว่างใจธรรม 
6136263 RSQD/D 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อ.พญ.วัชรา  ริ้วไพบูลย ์

วิทยาเขตกาญจนบุรี   
63. นายชลิต ค ามาก 

6337995 KARS/M 
ความยั่งยืนทางทรัพยากรอาหารและ
ระบบนิเวศ 

ผศ.ดร.วัชระ  จินตโกวิท 

โครงการจัดต้ังสถาบันสิทธิมนษุยชนและสนัติศึกษา  
64. Miss BIDYALAXMI SALAM 

5938796 HPHP/D 
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา อ.ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์ 

โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ 
65. นายกันติสุข ธะนีบญุ  

6236057 RANU/M 
โภชนศาสตร ์ ผศ.ดร.ทิพวัลย์  พงษ์เจรญิ 

โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์  
66. น.ส.เบญจมาศ ตระกลูงามเด่น 

6237834 NRNS/D 
พยาบาลศาสตร ์ รศ.ดร.สุปรีดา  มั่นคง 

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  

67. น.ส.ชีวาพร อภิรักษ์พนาเขต 
6236116 GRPC/M 

จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครวั ผศ.ดร.พัชรินทร์  เสร ี

68. น.ส.อรัญญา จิตติถาวร 
6236118 GRPC/M 

จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครวั ผศ.นพ.คมสันต์  เกียรตริุ่งฤทธิ์ 

69. น.ส.จรญิา แม่นย า 
6336068 GRPC/M 

จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครวั ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร 

70. น.ส.ชุติมา มีแสง 
6137744 GRPC/M 

จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครวั ผศ.นพ.วัลลภ  อัจสริยะสิงห ์
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แหล่งเงินทุน :  2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 30 ทุน 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะกายภาพบ าบัด  

71. Miss ZIN WAI HTET 
6337014 PTPT/M 

กายภาพบ าบัด ผศ.ดร.กภ.วรินทร์  กฤตยาเกยีรณ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
72. Mr.ANUP PANDEYA 

6137455 SIAN/D 
กายวิภาคศาสตร์การแพทย ์ รศ.ดร.นพ.ถาวรชัย  ลิ้มจินดาพร 

73. น.ส.ศีตภา แตงเหลือง 
6238359 SIMP/D 

สรีรวิทยาการแพทย ์ รศ.ดร.พญ.วัฒนา  วัฒนาภา 

74. น.ส.จันทกานติ์ สุขเกษม 
6337832 SIMC/M 

จุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกลุ ผศ.ดร.นพ.ไอยฤทธ์ิ  ไทยพิสุทธิกุล 

75. Mr.ANUBHAV ARYAL 
6236757 SIBB/M 

ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทาง
การแพทย์ 

ผศ.ดร.นพ.วิชิต  สุธรรมารักษ์ 

76. น.ส.จารุนันท์  ชัยทอง 
6336036 SICP/M 

จิตวิทยาคลินิก ผศ.ดร.ธนยศ  สุมาลยโ์รจน ์

คณะเภสัชศาสตร์  
77. Miss MU HTAY KYWEL 

6337001 PYSP/M  
เภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และ
การบริหาร 

รศ.ดร.อาทร  ริ้วไพบูลย ์

78. น.ส.พรสรร สุวรรณกลาง 
6236328 PYNF/M 

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อ
สุขภาพ 

ผศ.ดร.ภญ. ปัทมพรรณ โลมะรัตน ์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
79. Mrs. YULY ASTUTI 

6238286 SHHS/D 
สังคมศาสตรส์ุขภาพ Asst.Prof.Dr. Seung Chun Paek 

80. นายอภิชาติ ลิ้มเมธ ี
6137934 SHPP/D 

นโยบายสาธารณะและการจัดการ
ภาครัฐ 

รศ.ดร.นภเรณู  สัจจรักษ์ ธีระฐิต ิ

81. นายรัฐการ ชูเชิด 
6336399 SHSM/M 

การจัดการการกีฬา ผศ.ดร.เสาวลี  แก้วช่วย 

82. น.ส.จรสพร ปสัสาค า 
6038140 SHSM/D 

การจัดการการกีฬา ผศ.ดร.พราม  อินพรม 

83. น.ส.พรชนก เกตุกณัฑร 
5938542 SHEO/D 

จริยศาสตรศ์ึกษาเพื่อการพัฒนา
องค์การ 

ผศ.ดร.บุญวดี  มนตรีกลุ ณ อยุธยา 

84. น.ส.กชมน สุขโยยศ 
6238354 SHSS/D 

สังคมศาสตรส์ิ่งแวดล้อม รศ.ดร.คนางค์  คันธมธุรพจน์ 

85. น.ส.เปมนยี์ จันทร์สอกลิ่น 
6238353 SHSS/M 

สังคมศาสตรส์ิ่งแวดล้อม รศ.ดร.คนางค์  คันธมธุรพจน์ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  

86. ร.ท.หญิง ทรรปณพรรณ ชุมนุม 
6336769 PHOP/M 

การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย รศ.ดร.แอนน์  จิระพงษ์สุวรรณ 

87. น.ส.สริินภา สรงสระแก้ว 
6237531 PHBS/M 

ชีวสถิติ ผศ.ดร.จุฑาธิป  ศลีบุตร 

88. นายศุภชัย พลายจันทร ์
6236354 PHOH/M 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผศ.ดร.อัมรินทร์  คงทวีเลิศ 

89. นายฐาปกรณ์ เรือนใจ 
6236375 PHPH/D 

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ ผศ.ดร.สุคนธา  ศริ ิ

90. น.ส.ปุณยนุช เกิดวัน 
6338042 PHPH/M 

สาธารณสุขศาสตร ์ รศ.ดร.ปิยะธา  ขจรชัยกลุ 

91. ร.อ.หญิง รมย์ธนิกา ฝ่ายหมื่นไวย ์
6237551 PHNS/D 

สาธารณสุขศาสตร ์ รศ.ดร.นฤมล  เอื้อมณีกูล 

92. นางนภมณ พุ่มโสภา 
6237552 PHNS/D 

พยาบาลศาสตร ์ รศ.ดร.แอนน์  จิระพงษ์สุวรรณ 

93. น.ส.กัญณัฏฐ์ อุทุมพร 
6338048 PHAD/M  

บริหารสาธารณสุข รศ.ดร.สุคนธา  คงศีล 

94. น.ส.หทัยรตัน์ แสงแก้ว 
6336269 PHCN/M 

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รศ.ดร.สุนีย์  ละก าปั่น 

95. น.ส.ดาริกา สอนกลาง 
6236226 PHCN/M 

การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน รศ.ดร.ปาหนัน  พิชยภิญโญ 

96. นายหฤษฏ์ หัตถประดิษฐ ์
6338027 PHIE/M 

โรคตดิเช้ือและวิทยาการระบาด
ทางการสาธารณสุข 

ผศ.ดร.ณัฐนารี  เอมยงค ์

97. ร.ต.ธงทิว ไพเราะ 
6338025 PHIE/M 

โรคตดิเช้ือและวิทยาการระบาด
ทางการสาธารณสุข 

ศ.ดร.ลีรา  กิตติกูล 

98. น.ส.ภัคจริา กาญจนะ 
6338033 PHIE/M 

โรคตดิเช้ือและวิทยาการระบาด
ทางการสาธารณสุข 

ศ.ดร.ลีรา  กิตติกูล 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
99. นายสุรพล บุญกุศล 

6336318 LCLG/M 
ภาษาศาสตร ์ ผศ.ดร.มยรุี  ถาวรพัฒน์ 

100. พระธีรพงษ์ ยืนหมั้น 
6338178 LCIC/M 

ภาษาและการสื่อสารระหวา่ง
วัฒนธรรม 

รศ.ดร.นันทิยา  ดวงภุมเมศ 

 
 

มูลค่าทุน    ทุนละ  15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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ก าหนดวันรับทุน 
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดมอบทุนให้แก่นักศึกษา  ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 

เวลา 12.30 น. ณ ห้อง 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

การติดต่อส่งเอกสารเพื่อขอรับทุน 
นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบตอบรับทุนได้ที่ https://gralumni.mahidol.ac.th/ 

และส่งเอกสารมาที่ e-mail: orapin.ae@hotmail.com ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2441-5146, 097-192-9915  โทร/
แฟกซ ์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 กันยายน พ.ศ. 2565 
 
 

 
(ศาสตราจารย์เกียรติคณุสมทรง  เลขะกุล) 

อุปนายกปฎิบัติงานแทน 
นายกสมาคมศิษย์เกา่บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

https://gralumni.mahidol.ac.th/
mailto:orapin.ae@hotmail.com

