ประกาศ สมาคมศิษย์ เก่ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้ รับทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์ บางส่ วน สาหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจาปี 2558
------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตามที่ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้การทา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล มีคุณภาพเป็ นเลิศ
สมาคมศิ ษย์เก่ าบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จึ ง ขอประกาศรายชื่ อนักศึ กษาที่ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน
สนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์บางส่ วน ประจาปี 2558 ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจาตัว
สาขา
อาจารย์ ที่ปรึกษาหลัก
โครงการร่ วมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและ
สถาบันแห่ งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
1.
น.ส.ณัฐชยา จังไพโรจน์
จิตวิทยาเด็กวัยรุ่ นและครอบครัว รศ.พญ.สุ พร อภินนั ทเวช
5638597 GRPC/M
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
2.
น.ส.สุ จิตราภรณ์ สุ ขถาวร
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและ รศ.ดร.อภินนั ท์ อุดมกิจ
5637232 MBMG/D
พันธุวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
3.
นายกฤษดา หุ่นเจริ ญ
ดนตรี ศึกษา
รศ.ดร.ณรงค์ชยั ปิ ฎกรัชต์
5538085 MSMS/M
วิทยาลัยราชสุ ดา
4.
น.ส.ชูกลิ่น ผ่องแผ้ว
วิทยาการฟื้ นฟูสมรรถภาพคน
อ.ดร.อาดัม นิละไพจิตร
5637942 RSRD/M
พิการ
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
5.
น.ส.จงดี จันทร์ ดา
ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ
ผศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ
5436376 LCCD/M
สื่ อสารและการพัฒนา
คณะเทคนิคการแพทย์
6.
น.ส.ชนนิกานต์ จงเกรี ยงไกร
รังสี เทคนิค
ผศ.ดร.ยุทธพล วิเชียรอินทร์
5637416 MTRT/M
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
7.
น.ส.วรรษา ไววิญญา
จุลชีววิทยา
ผศ.ดร.ณัฐ มาลัยนวล
5636243 SIMM/M
การแพทย์
คณะเภสั ชศาสตร์
8.
น.ส.สุ วนี า ทับเทศ
เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
รศ.ดร.วีณา จิรัจฉริ ยากูล
5636687 PYPP/M
9.
น.ส.กิตติยา ศรี ธนสาร
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
รศ.ดร.เพ็ญโฉม พึ่งวิชา
5536691 PYBS/M

-2-

ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจาตัว
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
10.
น.ส.วิลาวรรณ สมทรง
5336053 TMTM/D
11.
น.ส.ลลิตรา อุดมรักษ์
5636953 TMTM/M
สถาบันวิจยั ประชากรและสั งคม
12.
นายสุ เทพ คาเมฆ
5636150 PRPR/M
13.
นางสวรรยา สิ ริภคมงคล
5437502 PROE/D
คณะวิศวกรรมศาสตร์
14.
นายวิเชียร บุญญะประภา
5636643 EGIT/M
15.
น.ส.มณฑิรา เก้าอุดม
5637553 EGEW/M
16.
Mr. KHEK SEYHA
5638034 EGIE/M
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
17.
น.ส.นลินรัตน์ สมหวัง
5636708 SPSS/M
18.
นายวิจิตร จันทะสิ งห์
5437575 SPSS/M
สถาบันพัฒนาสุ ขภาพอาเซียน
19.
นายชายแดน จานงกุล
5537990 ADAD/M
20.
Ms.Lubna Altaf Hussain
5738531 ADAD/M
คณะทันตแพทยศาสตร์
21.
น.ส.วนพร นพนาคีพงษ์
5638025 DTPD/M
22.
น.ส.บุณฑริ กา อัครพิพฒั น์กลุ
5638026 DTPD/M
23.
น.ส.ญาดา อนันตวัฒน์
5736258 DTOD/M

สาขา

อาจารย์ ที่ปรึกษาหลัก

อายุรศาสตร์เขตร้อน

รศ.ดร.จรณิ ต แก้วกังวาล

อายุรศาสตร์เขตร้อน

ผศ.ดร.ดารงเกียรติ อาจหาญ

วิจยั ประชากรและสังคม

ผศ.ดร.เฉลิมพร แจ่มจันทร์

วิจยั ประชากรและสังคม

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรน้ า
Industrial Engineering

อ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี

วิทยาศาสตร์การกีฬา

อ.นพ.กรกฎ พานิช

วิทยาศาสตร์การกีฬา

รศ.ดร.ศิริรัตน์ หิ รัญรัตน์

วิทยาการเสพติด

ผศ.ดร.ชีระวิทย์ รัตนพันธ์

วิทยาการเสพติด

Dr. Bang-on Thepthien

ทันตกรรมสาหรับเด็ก

อ.ทพญ. อภิวนั ทน์ สมุทรคีรี

ทันตกรรมสาหรับเด็ก

ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกูล

ทันตกรรมสาหรับเด็ก

รศ.ทพญ.คัดเค้า วงษ์สวรรค์

อ.ดร.ตระการ ประภัสพงษา
Asst.Prof.Thanakorn Naenna

-3ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจาตัว
คณะกายภาพบาบัด
24.
น.ส.ปฐวีณา แก้วแจ้ง
5636297 PTPT/M
25.
น.ส.วาริ สา ทรัพย์ประดิษฐ
5636292 PTPT/M
คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
26.
นายพาณิ ชย์ เอี่ยมอาษา
5637717 SHSH/M
27.
นายอิศวรา จันทร์สมคอย
5637458 SHSM/M
28.
น.ส.ศิริพร รักษ์เจริ ญ
5637922 SHPP/M
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
29.
นายสุรเดช เอ่งฉ้วน
5536154 ILSE/D
30.
น.ส.ชลลดา ครุ ฑธกะ
5337634 ILSE/D
31.
น.ส.ธนพร พิมพ์อบุ ล
5436327 ILSE/M
คณะพยาบาลศาสตร์
32.
นางวิไล แสนยาเจริ ญกุล
5536327 NSCN/M
33.
น.ส.ยศวิมล ถิ่นทิพย์
5437187 NSPN/M
34.
น.ส.สุภาวดี เที่ยงธรรม
5636889 NSGN/M
35.
น.ส.จิตชญา อยูเ่ ย็น
5636890 NSGN/M
คณะวิทยาศาสตร์
36.
น.ส.ไพลิน ชยาภัม
5437339 SCMA/D
37.
น.ส.เสาวรส สุ วรรณสะอาด
5237929 SCAN/D
38.
นายศราวุธ ลาภมณีย ์
5536712 SCPS/D
39.
นายเทอดธรรม ชาวไร่
5536636 SCEP/M

สาขา

อาจารย์ ที่ปรึกษาหลัก

กายภาพบาบัด

ผศ.ดร.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชย

กายภาพบาบัด

รศ.ดร.วิมลวรรณ เหี ยงแก้ว

สังคมศาสตร์และสุขภาพ

Assistant Professor Dr.Thomas
Guadamuz
อ.ดร.เรื องฤทธิ์ อุปละนาละ (อัมพุช)

การจัดการการกีฬา
นโยบายสาธารณะและการ
จัดการภาครัฐ

ผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิ ริพงศ์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีศึกษา

ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชยั ณรงค์

การพยาบาลเวชปฎิบตั ิชุมชน

ผศ.ดร.กีรดา ไกรนุวตั ร

การพยาบาลเด็ก

ผศ.ดร.วนิดา เสนะสุ ทธิพนั ธุ์

การพยาบาลผูส้ ูงอายุ

ผศ.ดร.วิไลพรรณ สมบุญตานนท์

การพยาบาลผูส้ ูงอายุ

ผศ.ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์

คณิ ตศาสตร์

ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี

กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยา
โครงสร้าง
สรี รวิทยา

ศ.ดร.ประเสริ ฐ โศภน

สรี รวิทยาการออกกาลังกาย

อ.ดร.รัชกฤต ศรี เกื้อ

ผศ.ดร.ปิ ยะฉัตร จิตต์ธรรม
อ.ดร.น้ าค้าง ศรี วฒั นาโรทัย

ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ

-4ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจาตัว
คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
40.
น.ส.ณัฐสุ ดา คาปา
5638114 ENAS/M
41.

น.ส.ณัฐนันท์ชนม์ สุ ขเรื่ อย
5638674 ENLE/M
42.
น.ส.กฤตติกา เหล่าวัตนโรจน์
5537296 ENTM/M
43.
นายหฤษฎ์ เชื้อทอง
5537281 ENTM/M
44.
นายพีระพงษ์ นรชาติ
5537286 ENTM/M
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
45.
นางมณี นิล วรรณพัฒน์
5537135 RAHP/M
46.
นาวาตรี หญิงมรกต เขียวอ่อน
5636606 RAMH/M
47.
น.ส.ศิริภรณ์ เหมะธุลิน
5636609 RAMY/M
48.
นายอภิชาติ ใจใหม่
5736425 RACN/M
49.
นายธนพัฒน์ ช่องสาร
5637826 RAMP/M
50.
นายจารึ ก ก้านเพ็ชร
5637832 RAMP/M
51.
น.ส.เยาวภา ศักขินาดี
5536572 RAAN/M
52.
น.ส.จุฑามาศ เทียนสอาด
5637615 RAAN/M
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
53.
น.ส.นาริ นี ศรี มาก
5436093 PHPH/M
54.
นายเจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
5636086 PHES/M
55.
นายวิรจิรวัส รวิชญทรัพย์
5537482 PHES/M
56.
น.ส.มินชญา ผึ่งพิมาย
5536996 PHPH/M

สาขา

อาจารย์ ที่ปรึกษาหลัก

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
นวัตกรรมเพื่อความมัน่ คงด้าน
สิ่ งแวดล้อม
การจัดการเมื่องน่าอยูแ่ ละ
สิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
เทคโนโลยีการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม
เทคโนโลยีการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม
เทคโนโลยีการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม

อ.ดร.นริ นทร์ บุญตานนท์

การเจริ ญพันธุแ์ ละวางแผน
ประชากร
การพยาบาลจิตเวชและ
สุ ขภาพจิต
การผดุงครรภ์

ผศ.นพ.สัญญา ภัทราชัย

การพยาบาลเวชปฎิบตั ิชุมชน

รศ.ดร.นพวรรณ เปี ยซื่อ

ฟิ สิ กส์การแพทย์

อ.ดร.พวงเพ็ญ ตั้งบุญดวงจิตร

ฟิ สิ กส์การแพทย์

อ.ดร.นวลเพ็ญ ดารงกิจอุดม

การพยาบาลผูใ้ หญ่

ผศ.ดร.สิ ริรัตน์ ลีลาจรัส

การพยาบาลผูใ้ หญ่

ผศ.ดร.สุ ชิรา ชัยวิบลู ย์ธรรม

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

รศ.ดร.จักร์กริ ช หิ รัญเพชรรัตน์

วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่ งแวดล้อม

ผศ.ดร.ธนาศรี สี หะบุตร

สุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม

อ.ดร.ธวัช เพชรไทย

อนามัยครอบครัว

ผศ.ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชยั

รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
ผศ.ดร.พัฒน ทวีโภค
รศ.ดร.ปกรณ์ สุ วานิช
รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์

ผศ.ดร.โสภิณ แสงอ่อน
ผศ.ดร.จรัลศรี ธีระกุลชัย

-5ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจาตัว
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ (ต่ อ)
57.
น.ส.สุภาวดี วรมาลี
5637648 PHPH/M
58.
น.ส.ชิราภรณ์ ตายะ
5637447 PHBS/M
59.
นายพงษ์พฒั น์ ตุลาพันธุ์
5537464 PHBS/M
60.
นายมงคล ปาลาเลย์
5536195 PHBS/M

สาขา

อาจารย์ ที่ปรึกษาหลัก

อนามัยครอบครัว

ผศ.ดร.กนิษฐา จารู ญสวัสดิ์

ชีวสถิติ

อ.ดร.ณัฐนารี เอมยงค์

ชีวสถิติ

รศ.ฉวีวรรณ บุญสุยา

ชีวสถิติ

อ.ดร.ณัฐนารี เอมยงค์

มูลค่าทุน ทุนละ 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กาหนดวันรับทุน
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล กำหนดมอบทุนให้ แก่ นักศึกษำ ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา
13.00 น. ณ ห้ องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) โทร. 0-2800-2447, 0-2441-5146, 0-2441-4125 ต่อ 117

การติดต่ อขอลงทะเบียนรับทุน
นักศึ กษาผูไ้ ด้รั บทุ น ติ ด ต่ อขอลงทะเบี ย นรั บ ทุ น ได้ที่ ท าการสมาคมศิ ษย์เ ก่ า บัณฑิ ต วิท ยาลัย มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล
อาคารกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 (ศาลายา) ตั้งแต่บดั นี้ จนถึงวันพฤหัสที่ 1 ตุลาคม 2558 ในเวลาราชการ

เงือ่ นไขการรับทุน
1. วิทยานิพนธ์ ต้องระบุอย่างชัดเจนว่า “วิทยานิ พนธ์ ได้รับทุนอุดหนุนบางส่ วนจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล” (This thesis / dissertation is partially supported by Graduate Studies of Mahidol University Alumni
Association) ทั้งนี้ให้ระบุในหน้าประวัติผวู ้ จิ ยั หัวข้อ “ทุนวิจยั (Research Grant)”
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