ประกาศ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้ รับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ บางส่ วน สํ าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ประจําปี 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้การทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล มีคุณภาพเป็ นเลิศ
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล จึ งขอประกาศรายชื่ อนักศึกษาที่ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุ น
สนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์บางส่ วน ประจําปี 2559 ดังนี้

แหล่ งเงินทุน : 1. สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล
2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล

จํานวน 60 ทุน
จํานวน 20 ทุน

1. สมาคมศิษย์ เก่ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 60 ทุน
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจําตัว

สาขา

อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก

วิทยาลัยราชสุ ดา
1.

น.ส.รื่ นฤดี ชอบผล
5637945 RSRD/M

วิทยาการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ รศ.ดร.ทวี เชื้อสุ วรรณทวี

คณะเทคนิคการแพทย์
2.

นายนราวุฒิ สุ วรรณัง
5438157 MTMT/D

เทคนิคการแพทย์

รศ.ดร.ชนินทร์ นันทเสนามาตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

Prof.Dr.Peter Haddawy

วิจยั ประชากรและสังคม

รศ.ดร.อารี จําปากลาย

วิทยาศาสตร์ การกีฬา

รศ.ดร.รุ่ งชัย ชวนไชยะกูล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3.

A.H.M. IMRUL HASAN
5738465 ITCS/M

สถาบันวิจัยประชากรและสั งคม
4.

น.ส.กษมา ยาโกะ
5737487 PRPR/M

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา
5.

น.ส.โศธิดา นันตะกูล
5836273 SPSS/M

โครงการร่ วมคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสั ชศาสตร์
6.

MR. KHOA VAN NGUYEN
5737133 GRPL/M

วิทยาการพืช

รศ.ดร. สมภพ ประธานธุรารักษ์

-2ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจําตัว

สาขา

อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก

โครงการร่ วมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ
7.

นายวิทวัส สัจจาพงศ์
5438057 NUNU/D

โภชนศาสตร์

รศ.ดร.ปรี ยา ลีฬหกุล

โครงการร่ วมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ
สถาบันแห่ งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว
8.

น.ส.แกมแก้ว โบษกรนัฏ
5736803 GRPC/M

จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่ น และครอบครัว

รศ.พญ.สุ พร อภินนั ทเวช

โครงการร่ วมคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
9.

น.ส.ศิรดา เกษรศรี
5436318 NRNS/D

การพยาบาล

รศ.ดร.ยาใจ สิ ทธิมงคล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
10.

น.ส.ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์
5438237 ILSE/D

สถาบันแห่ งชาติเพือ่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว
11.

น.ส.ชญานิษฐ์ อ่อนละมูล
5637368 CFHD/M

พัฒนาการมนุษย์

ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน

วิทยาการเสพติด

อ.ดร.บังอร เทพเทียน

ประสาทวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.สุ จิรา มุกดา

พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล และ
พันธุวศิ วกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ศริ นทร์ ฉิ มณรงค์

สถาบันพัฒนาสุ ขภาพอาเซียน
12.

น.ส.เปรมจิต ไชยลังกา
5737974 ADAD/M

สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
13.
14.

น.ส.จิตราภา ภิญโญมหากุล
5737351 MBNS/M
นายวรพล ตั้งกิจถาวร
5737396 MBMG/M

สถาบันโภชนาการ
15.
16.

นายฐานิศร์ ขุนแก้ว
5837342 NUFT/M
น.ส.ปานรวีร์ ประดิษฐ์ศร
5637583 NUND/M

พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ อ.ดร.ปิ ยะ เติมวิริยะนุกลู
โภชนาการและการกําหนดอาหาร

ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริ ญพงศ์

ภาษาศาสตร์

อ.ดร.สุ มิตรา สุ รรัตน์เดชา

วัฒนธรรมศึกษา

อ.ดร.เทียมสูรย์ สิ ริศรี ศกั ดิ์

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
17.
18.

นายภวธัช พงษ์ศรี
5536158 LCLG/M
น.ส.ภัณฑิลา ทองนพ
5737436 LCCS/M

-3ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจําตัว

สาขา

อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
19.
20.
21.

นายจิตร์ กาวี
5736946 MSMS/M
น.ส.ณัฐิดา นุ่มปราณี
5736952 MSMS/M
นายชวัลส์ภสั ร์ กวินนิธิพร
5736956 MSMS/M

ดนตรี วทิ ยา

ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล

ดนตรี ศึกษา

รศ.ดร.ณรงค์ชยั ปิ ฎกรัชต์

ดนตรี บาํ บัด

อ.ดร.นัทธี เชียงชะนา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
นวัตกรรมเพื่อความมัน่ คงด้าน
สิ่ งแวดล้อม
การจัดการเมืองน่าอยูแ่ ละ
สิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
การจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่ งแวดล้อม

รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์

คณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
22.

นายภูเมศร์ ศักดิ์จนั ทร์
5736439 ENAS/M

23.

นายชัยนันต์ กําลังกล้า
5737459 ENLE/M
น.ส.คัดคณัฐ ชื่นวงศ์อรุ ณ
5736286 ENMT/M
น.ส.อรพินท์ รุ จิรานุพงศ์
5736332 ENTM/M

24.
25.

อ.ดร.บุญลือ คะเชนทร์ชาติ
รศ.ประพฤติ เกิดสื บ
รศ.ดร.ปกรณ์ สุ วานิช

คณะเภสั ชศาสตร์
26.
27.
28.
29.

น.ส.จิรารัตน์ สุ รินตา
5636690 PYBS/M
นายนรวรรธน์ น่วมในชาติ
5636696 PYPB/M
ภ.ญ.เจนจิรา อภิวงค์งาม
5736661 PYPT/M
น.ส.พริ มวดี โยธินเรื องรอง
5737382 PYNF/M

เภสัชศาสตร์ชีวภาพ

ดร.จตุรงค์ ประเทืองเดชกุล

เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์
ชีวโมเลกุล
เภสัชการ

รศ.ดร.ศุภโชค มัง่ มูล

ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและอาหาร
เพื่อสุ ขภาพ

อ.ดร.ปั ทมพรรณ โลมะรัตน์

อายุรศาสตร์เขตร้อน

ดร.มุทิตา อนาภรณ์

อายุรศาสตร์เขตร้อน

อ.ดร.สังสิ ทธิ์ สังวรโยธิน

อายุรศาสตร์เขตร้อน

Lect.Dr.Ronald Enrique Morales Vargas

ผศ.ดร.มนตรี จาตุรันต์ภิญโญ

คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
30.
31.
32.

นายนพดล ปรี ชา
5736722 TMTM/M
นายปฐวี แวววับ
5737255 TMTM/D
น.ส.ศิริกลั ยาณี มีฤทธิ์
5337906 TMTM/D

-4ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจําตัว

สาขา

อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
33.
34.
35.

น.ส.ปุณยวีร์ จิระรัตนวรรณ
5736007 SIAN/M
นายธนพล ฉายประทีป
5736540 SIEP/M
น.ส.จารุ วรรณ ขาวพลับ
5637019 SIFS/M

กายวิภาคศาสตร์

ผศ.ดร.ธนาภรณ์ รุ่ งเรื อง

วิทยาการระบาด

ผศ.นพ.ธี ระ กลลดาเรื องไกร

นิติวทิ ยาศาสตร์

รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์

กายภาพบําบัด

ดร.อัมพร นันทาภรณ์ศกั ดิ์

กายภาพบําบัด

อ.ดร.เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์

กายภาพบําบัด

Assistant Professor Dr. Saipin
Prasertsukdee

วิศวกรรมชีวการแพทย์

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

วิศวกรรเคมีบูรณาการ

ดร.พรชัย บํารุ งศรี

วิศวกรรมเคมี

อ.ดร.ศิระ ศรี นิเวศน์

วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรนํ้า
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.สุ วรรณา บุญตานนท์

คณะกายภาพบําบัด
36.
37.
38.

น.ส.จิตราพร ศรี บุญเพ็ง
5737808 PTPT/M
น.ส.นติยากร ชนเก่าน้อย
5737807 PTPT/M
น.ส.ศิวพร ลิมปนิลชาติ
5436899 PTPT/D

คณะวิศวกรรมศาสตร์
39.
40.
41.
42.
43.

นายสุ วพิ ฒั น์ ฉลองวงศ์
5737838 EGBE/M
นายบดินทร์ วานิโชดม
5837443 EGIC/M
นายวีนสั สี ดอกบวบ
5837430 EGCH/M
น.ส.ชนิดาภรณ์ ห้องกระจก
5737357 EGEW/M
นายศุภณัฐ นทีรัยไทวะ
5737168 EGCO/M

อ.ดร.นริ ศ หนูหอม

คณะสั งคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
44.
45.
46.
47.

พระระพีพฒั น์ บุญเหลือ
5736123 SHES/M
น.ส.เบญจรัตน์ สัจกุล
5737967 SHSH/M
นายธนรัตน์ หล่อวงศ์
5736690 SHPP/M
นายชัยศิริ กําจัดภัย
5537065 SHED/D

จริ ยศาสตร์ ศึกษา

ผศ.ดร.สุ ขมุ พงษ์ ชาญนุวงศ์

สังคมศาสตร์และสุ ขภาพ

ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์

นโยบายสาธารณะและการจัดการ ผศ.ดร.กมลพร สอนศรี
ภาครัฐ
สิ่ งแวดล้อมศึกษา
รศ.ดร.รัชชานนท์ ศุภพงศ์พิเชฐ

-5ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจําตัว

สาขา

อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก

คณะพยาบาลศาสตร์
48.
49.
50.
51.
52.

นางสุ ประวีณ์ ภู่พงษ์
5636901 NSCN/M
น.ส.เสาวรส แพงทรัพย์
5736849 NSMY/M
น.ส.กนกพร เอื้ออารี ยก์ ลุ
5636852 NSPN/M
น.ส.สุ ทธิ นี ชัยเฉลิมศักดิ์
5636892 NSGN/M
น.ส.เสาวนิจ น้อยมงคล
5636887 NSGN/M

การพยาบาลเวชปฎิบตั ิชุมชน

ผศ.ดร.กีรดา ไกรนุวตั ร

การผดุงครรภ์

ผศ.ดร.วรรณา พาหุ วฒั นกร

การพยาบาลเด็ก

ผศ.ดร.พรรณรัตน์ แสงเพิม่

การพยาบาลผูส้ ู งอายุ

ผศ.ดร.นารี รัตน์ จิตรมนตรี

การพยาบาลผูส้ ู งอายุ

ผศ.ดร.วิไลพรรณ สมบุญตนนท์

การพยาบาล

รศ.ดร.นพวรรณ เปี ยซื่ อ

พยาธิวทิ ยาคลินิก

อ.ดร.นพ.ถกล เจริ ญศิริสุทธิกลุ

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

นายทรงวุฒิ สังข์บุญ
5837485 RANS/M
น.ส.ญาณิ ศา รัตนพันธ์
5836439 RACP/M
น.ส.รัศมีแสง หนูแป้ นน้อย
5638200 RAMH/M
นายศุภเกียรติ เปี ยสันเทียะ
5736431 RAMP/M
น.ส.มาวศรี มานุช
5736228 RAMY/M
น.ส.ภัชริ นทร์ วงค์ศรี ดา
5636593 RACN/M
น.ส.ชลธิชา กุลดั นาม
5736545 RAPN/M
น.ส.วรพร ลีธรรมชโย
5736241 RACD/M

การพยาบาลจิตเวชและสุ ขภาพจิต ผศ.ดร.ทัศนา ทวีคูณ
ฟิ สิ กส์การแพทย์

อ.ดร.พุทธิ พรณ์ เจริ ญพันธุ์

การผดุงครรภ์

รศ.ดร.ศรี สมร ภูมนสกุล

การพยาบาลเวชปฎิบตั ิชุมชน

ดร.สมนึก สกุลหงส์โสภณ

การพยาบาลเด็ก

รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี

ความผิดปกติของการสื่ อ
ความหมาย

ผศ.ดร.เจียมใจ จีระอัมพร

2. แหล่ งเงินทุนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 20 ทุน
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจําตัว

สาขา

อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก

คณะทันตแพทยศาสตร์
61.

น.ส.เปี่ ยมพร ธรรมชาติ
5738492 DTPD/M

ทันตกรรมสําหรับเด็ก

ผศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง มิตรกุล

-6ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจําตัว

สาขา

อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก

คณะวิทยาศาสตร์
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

น.ส.ภัทรชนก คุม้ ครอง
5636762 SCTX/M
น.ส.อัญมณี โกศัย
5636423 SCPO/M
น.ส.ชมพูนุช ธรรมานุกรศรี
5438134 SCMA/D
น.ส.สิ นีนาฎ ทรงคุม้ ครอง
5537134 SCAN/M
นายนฤดม ศรี สว่าง
5136268 SCME/D
นายวัฒนพงศ์ สิ ทธิ เสรี
5736018 SCBC/M
น.ส.อังคณา จันทิมาพร
5736465 SCBC/M

พิษวิทยา

ผศ.ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พอลิเมอร์
คณิ ตศาสตร์

ผศ.ดร.สุ ภา วิรเศรษฐ์

กายวิภาคศาสตร์ และชีววิทยา
โครงสร้าง
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมวัสดุ

ศ.ดร.ประเสริ ฐ โศภน
ผศ.ดร.ชญานิศา ชิติโชติปัญญา

ชีวเคมี

ผศ.ดร.กิตติศกั ดิ์ หยกทองวัฒนา

ชีวเคมี

ศ.ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล

สาธารณสุ ขศาสตร์

ผศ.ดร.วิริณธิ์ กิตติพิชยั

การบริ หารกฎหมายการแพทย์
และสาธารณสุ ข
การบริ หารสาธารณสุ ข

รศ.ดร.ฉัตรสุ มน พฤฒิภิญโญ
ผศ.ดร.จารุ วรรณ ธาดาเดช

โภชนวิทยา

ผศ.ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า

ชีวสถิติ

อ.ดร.ณัฐนารี เอมยงค์

อนามัยครอบครัว

ผศ.ดร.กนิษฐา จํารู ญสวัสดิ์

การพัฒนาระบบสุ ขภาพชุมชน

ผศ.ดร.ทัศนีย ์ ศิลาวรรณ

สุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม

ผศ.ดร.ธนาศรี สี หะบุตร

โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

รศ.ดร.มณี ชะนะมา

รศ.ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุ วรรณ

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

น.ส.ณิ ชมน ชัยชนะชูเชิด
5836458 PHMP/M
น.ส.นริ นทิพย์ ชัยพรมเขียว
5737579 PHPH/M
นายเธียรธรรม อภิจรรยาธรรม
5636524 PHPH/M
น.ส.สิ ริพร รัตนชัยสิ ทธิ์
5737565 PHPH/M
นายปพนสรรค์ กลัน่ เรื องแสง
5737386 PHBS/M
นายภาสิ ต ศิริเทศ
5637411 PHPH/M
น.ส.ณฐมน พรมอ่อน
5537460 PHPH/M
น.ส.วิยะดา นิลกาญจนกุล
5736571 PHES/M
น.ส.สุ พรรษา จันทร์เพ็ญ
5636550 PHPH/M

-7ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล/รหัสประจําตัว

สาขา

อาจารย์ ทปี่ รึกษาหลัก

คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ (ต่ อ)
78.
79.
80.
มูลค่าทุน

น.ส.ยุวดี ทองมี
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5736384 PHOH/M
น.ส.ดวงฤทัย ไพรบึง
การพยาบาลเวชปฎิบตั ิชุมชน
5636488 PHCN/M
น.ส.วิลาวรรณ แก้วทอง
การพยาบาลเวชปฎิบตั ิชุมชน
5636497 PHCN/M
ทุนละ 15,000.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

อ.ดร.อัมริ นทร์ คงทวีเลิศ
ผศ.ดร.พัชราพร เกิดมงคล
ผศ.ดร.ทัศนีย ์ รวิวรกุล

กําหนดวันรับทุน
สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล กําหนดมอบทุนให้ แก่ นักศึกษา ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา
13.00 น. ณ ห้ องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) โทร. 0-2800-2447, 0-2441-5146, 0-2441-4125 ต่อ 117

การติดต่ อขอลงทะเบียนรับทุน
นักศึกษาผูไ้ ด้รับทุน ติดต่อขอลงทะเบียนรับทุนได้ที่ทาํ การสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล อาคาร
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 (ศาลายา) ตั้งแต่บดั นี้ จนถึงวันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2559 ในเวลาราชการ

เงือ่ นไขการรับทุน
1. วิทยานิ พนธ์ ต้องระบุอย่างชัดเจนว่า “วิทยานิ พนธ์ ได้รับทุนอุดหนุ นบางส่ วนจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล” (This thesis / dissertation is partially supported by Graduate Studies of Mahidol University Alumni
Association) ทั้งนี้ให้ระบุในหน้าประวัติผวู้ จิ ยั หัวข้อ “ทุนวิจยั (Research Grant)”
2. ต้องมอบรู ปเล่มวิทยานิพนธ์ที่สาํ เร็ จการศึกษาแล้ว พร้อมแผ่น CD ให้สมาคมฯ จํานวน 1 เล่ม
3. ต้องเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ/การประชุมใหญ่ประจําปี หรื อการสัมมนาประจําปี ของสมาคมฯ หรื อตาม
โอกาสที่สมาคมฯ กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มนั ตรี จุลสมัย)
นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

