ประกาศคุณูปการ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ ได้ รับทุนอุดหนุน การวิจยั จากสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
และสําเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
จยั นี ้เสร็จสิ ้นสมบูรณ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้ ให้ คําแนะนําทุกขันตอนจนงานวิ
้
ความสําเร็ จลุล่วงของวิทยานิพนธ์ นี ้ได้ รับความกรุ ณาจากคณาจารย์หลายท่าน ผู้วิจยั
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงในความเมตตา กรุ ณา การเสียสละเวลาส่วนตัวในการช่วยเหลือใน
หลายๆ ด้ า นของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิ จสกุล ประธานกรรมการที่ ปรึ ก ษา
รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ และ ดร.กุณฑล ตรี ยะวรางพันธ์ กรรมการที่ปรึกษา
ร่วม ที่ช่วยให้ คําแนะนําในการทํางาน ให้ คําชี ้แนะเพื่อปรับปรุงแก้ ไขข้ อบกพร่ องของวิทยานิพนธ์ นี ้
ุ ดร.บุญเลิศ
ด้ วยความเอาใจใส่เป็ นอย่างดียิ่ง ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคณ
เลียวประไพ ประธานสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงนุช โอบะ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ สละเวลาอันมีค่าในการให้ ข้อแนะนําและแก้ ไขข้ อบกพร่ องในการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์จนเสร็จสิ ้นสมบูรณ์
วิทยานิพนธ์ นี ้เกิดความสําเร็ จขึ ้น จากการช่วยเหลือในเรื่ องข้ อมูลต่างๆ ของพี่ๆ สมาชิก
ในเวบบอร์ ดสมาคมผู้ดแู ลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย ซึง่ ได้ ให้ การสนับสนุนในเรื่ องข้ อมูลแก่
ผู้วิจยั รวมถึงบุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องท่านอื่นๆ ที่ผ้ วู ิจยั ไม่ได้ เอ่ยนามในนี ้ ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณจาก
ใจจริงที่ทกุ ท่านให้ ความร่วมมือและให้ การช่วยเหลือเป็ นอย่างดี
ท้ ายที่สุดแห่งความสําเร็ จในการศึกษานี ้ ขอขอบคุณพระคุณ บุคคลในครอบครัวอัน
เป็ นที่รัก ซึง่ เป็ นบุคคลที่ให้ กําลังใจกับผู้วิจยั ตลอดมา ดูแล ช่วยเหลือในทุกๆ สิ่ง รวมไปถึงอาจารย์
และผู้มีพระคุณทุกท่านที่ ให้ การสนับสนุน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้ วยความรั กและความ
เคารพเป็ นอย่างสูง
สุปราณี บุญวัง

ตัวอย่ างประกาศคุณูปการวิทยานิพนธ์ ภาษาไทย

ประกาศคุณูปการ
ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งในความกรุ ณาของ ดร.เกรี ยงศักดิ์ อุดมสิ นโรจน์
ประธานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ที่ได้อุตส่ าห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็ นที่ปรึ กษา พร้อมทั้งให้คาํ แนะนํา
ตลอดระยะเวลาในการทําวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการวิทยานิ พนธ์
อันประกอบไปด้วย ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ดร.ปาจรี ย ์ ทองสนิท
กรรมการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ฉัต รดนัย จี ร ะเดช กรรมการผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ไ ด้ก รุ ณ าให้
คําแนะนําตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องของวิทยานิพนธ์ดว้ ยความเอาใจใส่ จนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้สาํ เร็ จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์และทรงคุณค่า
กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริ มศรี อธิ การบดี มหาวิทยาลัย
นเรศวรเป็ นอย่างสู ง ที่ได้กรุ ณาให้ความอนุ เคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับระบบประปาของมหาวิทยาลัย
นเรศวรในการทําวิจยั ขอขอบพระคุณผูค้ วบคุมดูแลระบบประปาของมหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน
ที่ให้ความร่ วมมือและอํานวยความสะดวกแก่ผวู ้ ิจยั เป็ นอย่างดีในการเข้าไปทําวิจยั และเก็บข้อมูลใน
ระบบประปาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณ บริ ษทั เอเชี่ยน พีวีเอส เคมีคอล จํากัด ที่ให้
ความอนุเคราะห์สารเฟอร์ริคคลอไรด์ และเงินทุนบางส่ วนสําหรับการทําการวิจยั ในครั้งนี้
เหนื อสิ่ งอื่ น ใดขอกราบขอบพระคุ ณ บิ ด า มารดา ของผูว้ ิจ ัย ที่ ใ ห้ก าํ ลัง ใจและให้ก าร
สนับสนุนในทุกๆ ด้านอย่างดีที่สุดเสมอมา
คุณค่าและคุณประโยชน์อนั พึงจะมีจากวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบและอุทิศแด่ผมู ้ ี
พระคุณทุกๆ ท่าน ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า งานวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งคุณภาพนํ้า
ของระบบประปาในประเทศและผูท้ ี่สนใจบ้างไม่มากก็นอ้ ย

สยาม มัชฌิมา

หมายเหตุ ประกาศคุ ณู ป การเป็ นการเขี ยนแสดงความขอบคุ ณ ผู้มีส่วนช่ ว ยเหลื อด้ า นวิ ช าการ
ในการจัดทําสารนิพนธ์ ตลอดจนแหล่ งทุนสนับสนุน (ถ้ ามี) โดยอิ สระตามความรู้ สึ ก
ของผู้เขียน ไม่ เป็ นแบบแผนตายตัว

