-1-

ประกาศ สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผูไดรับทุนสนับ สนุนการทําวิทยานิพนธบางสวน สําหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจําปการศึกษา 2554
---------------------------------------------ตามที่ สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุน
ใหการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีคุณภาพเปนเลิศ
สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไดรับการพิจารณาให
ไดรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธบางสวน ประจําปการศึกษา 2554 ดังนี้
ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจําตัว
คณะเวชศาสตรเขตรอน
1.
นายถิรนัทธ ระมัดตน
5237229 TMTM/M
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
2.
นายณรงคปกรณ หงศาลา
5037409 ADAD/M
สถาบันแหงชาติพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
3.
นายอนุชา จิตรอักษร
5037760 CFHD/M
คณะกายภาพบําบัด
4.
น.ส.เฟองฟา ขอบคุณ
5236690 PTPT/M
คณะทันตแพทยศาสตร
5.
น.ส.อาภาพันธ บัณฑิต
5236382 DTPE/M
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
6.
นายศรุติ เดชวิถี
5037805 SHSM/M
7.
นายไมตรี ไชยมงคล
5236886 SHSM/M
8.
น.ส.วรัญญา จิตรผอง
5037888 SHCJ/M

สาขา

อาจารยที่ปรึกษาหลัก

อายุรศาสตรเขตรอน

ผศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ

วิทยาการเสพติด

ผศ.ดร.พราม อินพรม

พัฒนาการมนุษย

ผศ.ดร.บัญญัติ ยงยวน

กายภาพบําบัด

อ.ดร.สุนีย บวรสุนทรชัย

ปริทันตวิทยา

ศ.คลินิก ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย

การจัดการทางการ
กีฬา
การจัดการทางการ
กีฬา
อาชญาวิทยาและงาน
ยุติธรรม

ผศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด
ผศ.ดร.ประเสริฐไชย สุขสอาด
ผศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล

-2ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจําตัว
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
9.
น.ส.กีรติ สายมณี
5137306 SPSS/M
10.
น.ส.พัชรินทร ตั้งชัยสุริยา
4936172 SPSS/M
11.
นายชัยยศ อวมจันทร
5137301 SPSS/M
สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล
12.
น.ส.นิภาวรรณ ภิรมยพูล
5137288 MBNS/M
13.
นายภัทรพงศ อินชะนะ
5237187 MBMG/M
สถาบันโภชนาการ
14.
นายวัชรพล ขุนอินทร
5137376 NUFN/M
คณะเภสัชศาสตร
15.
น.ส.นิสา สวัสดี
5237762 PYPP/M
16.
นายชัยชนก หลิมวงศ
5237784 PYPT/M
คณะวิศวกรรมศาสตร
17.
นายนัฐพร อินทวชิรารัตน
5036124 EGBE/M
18.
น.ส.วิฎชุดา ตรีสิทธิวนิช
5236741 EGIC/M
19.
น.ส.ศิริธร นาคชํานาญ
5237483 EGIC/M
20.
น.ส.อุษา เกิดกิ่ง
5236750 EGIE/M
21.
น.ส.มาลิดา แสงจําปา
5037542 EGTI/M
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
22.
น.ส.คันธรส วิทยาภิรมย
5237714 LCLG/M
23.
นายประจักษ คีรีศรี
5036259 LCCS/M

สาขา

อาจารยที่ปรึกษาหลัก

วิทยาศาสตรการกีฬา

ผศ.ดร.ประณมพร จวงพานิช

วิทยาศาสตรการกีฬา

รศ.ดร.ศิริรัตน หิรัญรัตน

วิทยาศาสตรการกีฬา

ผศ.ดร.วารี วิดจายา

ประสาทวิทยาศาสตร

รศ.ดร.บัณฑิต เจตนสวาง

อณูพันธุศาสตรและ ผศ.ดร.ปนัดดา บุญเสริม
พันธุวิศวกรรมศาสตร
อาหารแลโภชนาการ
เพื่อการพัฒนา

ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง

เภสัชเคมี และ
พฤกษเคมี
เภสัชการ

ศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร

วิศวกรรม
ชีวการแพทย
วิศวกรรมเคมี

ผศ.ดร.จักรกฤษณ ศุทธากรณ

วิศวกรรมเคมี

ดร.จุฬารัตน ครองแถว

ศ.ดร.อําพล ไมตรีเวช

ผศ.ดร.ณัฐวรรณ ยศวัฒนะ

วิศวกรรมอุตสาหการ ผศ.ดร.ธนกรณ แนนหนา
เทคโนโลยีการจัดการ อ.ดร.ทรงพล องควัฒนกุล
ระบบสารสนเทศ
ภาษาศาสตร

อ.ดร.สุมิตรา สุรรัตนเดชา

วัฒนธรรมศึกษา

ผศ.ดร.ธนายุส ธนธิติ

-3ลําดับที่
ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจําตัว
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
24.
น.ส.ชยาภา อานามวัฒน
5136867 LCCU/M
คณะพยาบาลศาสตร
25.
น.ส.มลฤดี ยืนยาว
5036749 NSPN/M
26.
น.ส.สุดา ใจหาว
5136724 NSAM/M
27.
น.ส.ปวงกมล กฤษณบุตร
5236513 NSAN/M
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
28.
น.ส.ษารินทร สิงหสวัสดิ์
5236440 RACN/M
29.
น.ส.วันทนีย ชัยฤทธิ์
5236442 RACN/M
30.
น.ส.ณัฐติพร อนดวง
5236428 RAPN/M
31.
น.ส.สุภาพร ศรีสุวรรณ
5236467 RAMP/M
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
32.
นายชรินทร สีดวง
5237240 SIFS/M
33.
นายชลภัทร สุวิริยะไพศาล
5237610 SIIM/M
คณะเทคนิคการแพทย
34.
น.ส.จุฬารัตน สารชมภู
5236359 MTMT/M
35.
น.ส.พรพิมล พฤกษชาญกุล
5337609 MTMT/M
36.
นายเธียรรัตน ตั้งไชยคีรี
5336732 MTMT/M
คณะวิทยาศาสตร
37.
น.ส.รตนพร ศุภโรจน
5337148 SCFS/M
38.
น.ส.ปยมาศ ศรีสมพันธ
5236942 SCAI/M

สาขา

อาจารยที่ปรึกษาหลัก

วัฒนธรรมและการ
พัฒนา

อ.ดร.ณรงค อาจสมิติ

การพยาบาลเด็ก

ผศ.ดร.วัลยา ธรรมพนิชวัฒน

การผดุงครรภขั้นสูง

ผศ.ดร.เยาวลักษณ เสรีเสถียร

การพยาบาลผูใหญ

ผศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห

การพยาบาลเวช
ปฎิบัติชุมชน
การพยาบาลเวช
ปฎิบัติชุมชน
การพยาบาลเด็ก

ผศ.ดร.ลดาวัลย อุนประเสริฐพงศ นิชโรจน

ศ.ดร.รุจา ภูไพบูลย

ฟสิกสการแพทย

ดร.พวงเพ็ญ ตั้งบุญดวงจิตร

นิติวิทยาศาสตร

อ.ดร.นพ.ชัยรัตน มานะเสถียรกิจ

วิทยาภูมิคุมกัน

ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย ลิมาวงษปราณี

เทคนิคการแพทย

ศ.ดร.วนิดา อิฐรัตน

เทคนิคการแพทย

อ.ดร.สุรีรัตน พรธาดาวิทย

เทคนิคการแพทย

ผศ.ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา

นิติวิทยาศาสตร

รศ.ดร.สิทธิวัฒน เลิศศิริ

รศ.ดร.นพวรรณ เปยซื่อ

เคมีวิเคราะหและ
ดร.ทินกร เตียนสิงห
เคมีอนินทรียประยุกต

-4ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจําตัว
คณะวิทยาศาสตร
39.
น.ส.สุลักษณา พันธุดิษฐ
5237082 SCEP/M
40.
น.ส.วรัญญา วรนุช
5237014 SCPS/M
41.
น.ส.พรพรรณ คงประชา
5237118 SCBC/M
42.
น.ส.จรีรัฐ พฤกษานิยม
5137100 SCAN/M
43.
น.ส.ชญานี อรุณสมบูรณ
5237669 SCAI/M
44.
น.ส.ทักษอร ภุมมะกสิกร
5336650 SCED/M
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
45.
นายไตรรัตน อุทัยรังษี
5136530 ENTM/M
46.
น.ส.นภารัตน มาประชา
5237498 ENTM/M
47.
น.ส.วันวิสา ศรีพัฒนกุล
5237502 ENTM/M
48.
นายศุภโชค เสรีลัดดานนท
5237622 ENTM/M
49.
นายภคนนท พรหมสุวรรณ
5036330 ENTM/M
50.
นายอนาวิน สุวรรณะ
5336531 ENEP/M
คณะสาธารณสุขศาสตร
51.
นายบวรพงษ พจนศิริ
5236570 PHIH/M
52.
นายอัคราช ภมรพล
5236572 PHIH/M
53.
น.ส.วิมลิน ขาวสนิท
5236282 PHPH/M
54.
น.ส.ยุทาธิรัตน สิงหบุตร
5236270 PHPH/M

สาขา

อาจารยที่ปรึกษาหลัก

สรีรวิทยาของการออกกําลังกาย

ผศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร

สรีรวิทยา

ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร

ชีวเคมี

รศ.ดร.ฤทัยวรรณ โตะทอง

กายวิภาคศาสตรและชีววิทยา
โครงสราง
เคมีวิเคราะหและเคมี
อนินทรียประยุกต
ชีววิทยาสภาวะแวดลอม

ผศ.ดร.เพิ่มพันธุ ธรรมสโรช

เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดลอม
เทคโนโลยีการบริหาร
สิ่งแวดลอม
การวางแผนสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

อ.ดร.กาญจนา นาคะภากร

ดร.ทินกร เตียนสิงห
ดร.เจนจิต คูดํารงสวัสดิ์

อ.ดร.จารุวรรณ วงคทะเนตร
ดร.วิมุติ ประเสริฐพันธุ
รศ.สยาม อรุณศรีมรกต
ผศ.ดร.วินัย นุตมากุล
ผศ.ดร.ปยะกาญจน เที้ยธิทรัพย

สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความ รศ.วิชัย พฤกษธาราธิกูล
ปลอดภัย
สุขศาสตรอุตสาหกรรมและ
รศ.ดร.พรพิมล กองทิพย
ความปลอดภัย
โรคติดเชื้อ และวิทยาการระบาด รศ.ดร.อุษา เล็กอุทัย
โรคติดเชื้อ และวิทยาการระบาด

รศ.ดร.ลีรา กิตติกูล

-5ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจําตัว
คณะสาธารณสุขศาสตร
55.
น.ส.พัชรีย แสงทอง
5236288 PHPH/M
56.
นางบุญรัตน พงศภัณฑารักษ
5237528 PHPH/M
57.
นายธันยธนัช พูดเพราะ
5136476 PHBS/M
58.
น.ส.วริสา สุดสงวน
5137440 PHPH/M
59.
น.ส.ดารา จอยใบ
5236196 PHPH/M
60.
นายอิทธิพันธ ดีสวัสดิ์
5238010 PHES/M

สาขา

อาจารยที่ปรึกษาหลัก

โรคติดเชื้อ และวิทยาการ
ระบาด
การพยาบาลสาธารณสุข

อ.ดร.ชญาภรณ ศรัณพฤฒิ

ชีวสถิติ

รศ.ดร.ชูเกียรติ วิวัฒนวงศเกษม

โภชนวิทยา

ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน

อนามัยครอบครัว

ผศ.ดร.กนิษฐา จํารูญสวัสดิ์

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

ผศ.ดร.ธนาศรี สีหะบุตร

อ.ดร.ทัศนีย รวิวรกุล

มูลคาทุน ทุนละ 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
กําหนดวันรับทุน
สมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดมอบทุนใหแกนักศึกษา ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม
2554 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) โทร. 0-2800-2447, 0-2441-5146,
0-2441-4125 ตอ 117
การติดตอขอลงทะเบียนรับทุน
นักศึกษาผูไดรับทุน ติดตอขอลงทะเบียนรับทุนไดที่ทําการสมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหิดล อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 (ศาลายา) ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 ในเวลาราชการ
เงื่อนไขการรับทุน
1. วิทยานิพนธ ตองระบุอยางชัดเจนวา “วิทยานิพนธ ไดรับทุนอุดหนุนบางสวนจากสมาคมศิษยเกา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” (This thesis / dissertation is partially supported by Graduate Studies
of Mahidol University Alumni Association) ทั้งนี้ใหระบุในหนาประวัติผูวิจัย หัวขอ “ทุนวิจัย (Research
Grant)”
2. ตองมอบรูปเลมวิทยานิพนธที่สําเร็จการศึกษาแลว พรอมแผน CD ใหสมาคมฯ จํานวน 1 เลม
3. ตองเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ/การประชุมใหญประจําป หรือการสัมมนาประจําปของสมาคมฯ
หรือตามโอกาสที่สมาคมฯ กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
(ลงนาม) มันตรี จุลสมัย
(รองศาสตราจารย นายแพทยมันตรี จุลสมัย)
นายกสมาคมศิษยเกาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

