ประกาศ สมาคมศิษย์ เก่ าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้ รับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประเภทนักศึกษาผู้ทากิจกรรม
ประจาปี 2558
-----------------------------------------------ด้วยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึ กษา สาหรับนักศึ กษาบัณ ฑิ ตวิทยาลัย ประจาปี 2558 สมาคม
ศิ ษ ย์เ ก่ า บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ได้พิ จ ารณาคัด เลื อ กนัก ศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาให้ รั บ
ทุนการศึกษา ประเภทนักศึกษาผูท้ ากิจกรรม ประจาปี 2558 ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
คณะเภสัชศาสตร์
1.
นายธัชพล มีมินท์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2.
นายพงษ์เทพ เดชทิตย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.
MR.Amit Dahal
วิทยาลัยราชสุ ดา
4.
น.ส.ชูกลิ่น ผ่องแผ้ว
สถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล
5.
นายจักรพงษ์ เคลือบสูงเนิน

รหัสประจาตัว

สาขาวิชา

5736675 PYPP/M

สาขาเภสัชเคมีและพกฤษเคมี

5736547 RAPN/M

สาขาการพยาบาลเด็ก

5638545 ITCS/M

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

5637942 RSRD/M

สาขาวิทยาการฟื้ นฟูสมรรถภาพคนพิการ

5736363 MBMG/D

สาขาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและ
พันธุศาสตร์วศิ วกรรมศาสตร์

สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย
6.
น.ส.อลิษา ม่วงสาร
5637493 LCLG/M
สาขาภาษาศาสตร์
โครงการร่ วมภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและสถาบันแห่ งชาติพอื่ การพัฒนาเด็กและครอบครัว
7.
น.ส.อรณิ ชชา เพ็ญวรรณ
5736802 GRPC/M
สาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่ น และครอบครัว
โครงการร่ วมคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ
8.
น.ส.วรนุช ล้อมสุนทร
563757 RANU/M
สาขาโภชนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
9.
น.ส.ศุภานัน ภู่พานิชเจริ ญกุล 5736485 SCBT/M
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
10.
น.ส.นิธิมา นาคทอง
5537995 SCME/D
สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

-2ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
11.
นายเจษฎา จุย้ ประเสริ ฐ
12.
น.ส.กานต์พิชชา อินทรมาศ
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
13.
น.ส.จินตนา พวงมะลิ
14.

นายชัยนันต์ กาลังกล้า

สถาบันโภชนาการ
15.
น.ส.ธันยาภรณ์ พงษ์คุณากร
16.
น.ส.นันตภรณ์ สิ ทธิโก
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์
17.
นายธนาธิป แก้วคาฟู
18.
นายเธียรธรรม อภิจรรยาธรรม
19.
นายกฤษณะ บุญแผน
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
20.
ร.ท.หญิง จิภทั รา มรรยาทอ่อน
21.
น.ส.ลชา เรื องกิจ
22.
น.ส.สมพรทิพย์ ศรี แย้ม
23.
นายชายแดน จานงกุล
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
24.
นายปฐวี แวววับ
25.
นายนเรนทร์ฤทธิ์ วามะเกตุ
26.
นายวิริยะ มหิ กลุ
27.
นายอัฐพล หลีตระกูล
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
28.
น.ส.วรรณสิ ริ จิรภาพไพบูลย์
29.
น.ส.ปุณยวีร์ จิระรัตนวรรณ
30.
นายรุ่ งฤทธิ์ กลิ่นจาปา
31.
นายพิพฒั น์ ผิวงาม
คณะกายภาพบาบัด
32.
น.ส.ฐิติทิพย์ อริ ยะโสภณวงศ์
33.
น.ส.ธนพร จันทโรหิ ต
34.
น.ส.นติยากร ชนเก่าน้อย
35.
น.ส.จิตราพร ศรี บุญเพ็ง
36.
น.ส.อัมพิรา พรหมศรี

รหัสประจาตัว

สาขาวิชา

5737354 EGEW/M
5837429 EGCH/M

สาขาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า
สาขาวิศวกรรมเคมี

5636235 ENMT/M

สาขาการจัดการสิ่ งแวดล้อมและเทคโนโลยี
สิ่ งแวดล้อม
สาขาการจัดการเมืองน่าอยูแ่ ละสิ่งแวดล้อม
ที่ยงั่ ยืน

5737459 ENLE/M

5737301 NUND/M
5737298 NUND/M

สาขาโภชนาการและการกาหนดอาหาร
สาขาโภชนาการและการกาหนดอาหาร

5537904 PHES/M
5636524 PHPH/M
5736784 PHHI/M

สาขาสุขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม
สาขาการบริ หารสาธารณสุข
สาขาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ

5636343 ADAD/M
5638580 ADAD/M
5638487 ADAD/M
5537990 ADAD/M

สาขาวิทยาการเสพติด
สาขาวิทยาการเสพติด
สาขาวิทยาการเสพติด
สาขาวิทยาการเสพติด

5737255 TMTM/D
5336043 TMTM/D
5736048 TMTM/D
5736712 TMTM/D

สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน
สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน
สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน
สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน

5636374 SIAN/M
5736007 SIAN/M
5736035 SIMD/M
5638912 SIMM/D

สาขากายวิภาคศาสตร์
สาขากายวิภาคศาสตร์
สาขาสรี รวิทยาการแพทย์
สาขาจุลชีววิทยาการแพทย์

5736039 PTPT/M
5736896 PTPT/M
5737807 PTPT/M
5737808 PTPT/M
5737813 PTPT/M

สาขากายภาพบาบัด
สาขากายภาพบาบัด
สาขากายภาพบาบัด
สาขากายภาพบาบัด
สาขากายภาพบาบัด
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ลาดับที่
ชื่อ-นามสกุล
คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
37.
น.ส.วิพร กาญจนการุ ณ
38.
นายวิเศษ สิ ทธิพงษ์
39.
น.ส.นิติมา แสงแก้ว
40.
น.ส.สุทธิดา จุลเสน
41.
น.ส. ศิริพร รักษ์เจริ ญ
42.
นายธนรัตน์ หล่อวงศ์
43.
น.ส.ตฤษณา โสรัจจ์
44.
น.ส.วิภาพร เนติจิรโชติ

รหัสประจาตัว
5737449 SHSS/M
5638155 SHPP/M
5638153 SHPP/M
5737866 SHPP/M
5637922 SHPP/M
5736690 SHPP/M
5638205 SHED/D
5538131 SHCJ/D

สาขาวิชา
สาขาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขานโยบาลสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ
สาขาสิ่ งแวดล้อมศึกษา
สาขาอาชญาวิทยา

มูลค่ าทุน ทุนละ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
สมาคมศิ ษย์เก่ า บัณฑิ ตวิท ยาลัย มหาวิทยาลัยมหิ ดล กาหนดมอบทุ นให้แก่ นักศึ กษา ในวันเสาร์ ที่ 19
มีนาคม 2559 เวลา 19.00 น. ณ ห้องกรุ งธนบอลรู ม โรงแรมรอยัลริ เวอร์ กรุ งเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
(ลงนาม) มันตรี จุลสมัย
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์มนั ตรี จุลสมัย)
นายกสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิ ดล

