
ประกาศ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัมหิดล 
เร่ือง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  ประเภทนักศึกษาผู้ท ากจิกรรม 

ประจ าปี  2558 
------------------------------------------------ 

ดว้ยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ส าหรับนกัศึกษาบณัฑิตวิทยาลยั ประจ าปี 2558 สมาคม
ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้รับ
ทุนการศึกษา ประเภทนกัศึกษาผูท้  ากิจกรรม ประจ าปี 2558 ดงัน้ี 
 
ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ รหัสประจ าตวั สาขาวชิา 

คณะเภสัชศาสตร์ 

1. นายธชัพล  มีมินท ์ 5736675 PYPP/M สาขาเภสชัเคมีและพกฤษเคมี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

2. นายพงษเ์ทพ  เดชทิตย ์ 5736547 RAPN/M สาขาการพยาบาลเด็ก 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

3. MR.Amit  Dahal 5638545 ITCS/M สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
วทิยาลยัราชสุดา 

4. น.ส.ชูกล่ิน  ผอ่งแผว้  5637942 RSRD/M สาขาวทิยาการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพิการ  
สถาบันชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ 

5. นายจกัรพงษ ์ เคลือบสูงเนิน  5736363 MBMG/D สาขาพนัธุศาสตร์ระดบัโมเลกลุและ 
พนัธุศาสตร์วศิวกรรมศาสตร์  

สถาบันวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเซีย 

6. น.ส.อลิษา  ม่วงสาร  5637493 LCLG/M สาขาภาษาศาสตร์   
โครงการร่วมภาควชิาจติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและสถาบันแห่งชาตพิือ่การพฒันาเดก็และครอบครัว 

7. น.ส.อรณิชชา  เพญ็วรรณ  5736802 GRPC/M สาขาจิตวทิยาเด็ก วยัรุ่น และครอบครัว 
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีและสถาบนัโภชนาการ 

8. น.ส.วรนุช  ลอ้มสุนทร  563757 RANU/M สาขาโภชนศาสตร์  
คณะวทิยาศาสตร์ 

9. น.ส.ศุภานนั  ภู่พานิชเจริญกลุ  5736485 SCBT/M สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ  
10. น.ส.นิธิมา  นาคทอง  5537995 SCME/D สาขาวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมวสัดุ  
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ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ รหัสประจ าตวั สาขาวชิา 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

11. นายเจษฎา  จุย้ประเสริฐ  5737354 EGEW/M สาขาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรน ้ า  
12. น.ส.กานตพ์ิชชา  อินทรมาศ  5837429 EGCH/M สาขาวศิวกรรมเคมี 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

13. น.ส.จินตนา  พวงมะลิ   
 

5636235 ENMT/M 
 

สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอ้ม  

14. นายชยันนัต ์ ก าลงักลา้  5737459 ENLE/M สาขาการจดัการเมืองน่าอยูแ่ละส่ิงแวดลอ้ม 
ท่ีย ัง่ยนื  

สถาบันโภชนาการ 

15. น.ส.ธนัยาภรณ์  พงษคุ์ณากร  5737301 NUND/M  สาขาโภชนาการและการก าหนดอาหาร  
16. น.ส.นนัตภรณ์  สิทธิโก  5737298 NUND/M สาขาโภชนาการและการก าหนดอาหาร     

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

17. นายธนาธิป  แกว้ค าฟ ู 5537904 PHES/M สาขาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม  
18. นายเธียรธรรม  อภิจรรยาธรรม  5636524  PHPH/M สาขาการบริหารสาธารณสุข 
19. นายกฤษณะ  บุญแผน  5736784 PHHI/M สาขาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 

สถาบันพฒันาสุขภาพอาเซียน 
20. ร.ท.หญิง จิภทัรา  มรรยาทอ่อน  5636343 ADAD/M สาขาวทิยาการเสพติด 
21. น.ส.ลชา  เรืองกิจ  5638580 ADAD/M สาขาวทิยาการเสพติด  
22. น.ส.สมพรทิพย ์ ศรีแยม้  5638487 ADAD/M สาขาวทิยาการเสพติด  
23. นายชายแดน  จ านงกลุ  5537990 ADAD/M สาขาวทิยาการเสพติด  

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
24. นายปฐว ี แวววบั  5737255 TMTM/D สาขาอายรุศาสตร์เขตร้อน 
25. นายนเรนทร์ฤทธ์ิ  วามะเกตุ  5336043 TMTM/D สาขาอายรุศาสตร์เขตร้อน 
26. นายวริิยะ  มหิกลุ  5736048 TMTM/D สาขาอายรุศาสตร์เขตร้อน 
27. นายอฐัพล  หลีตระกลู  5736712 TMTM/D สาขาอายรุศาสตร์เขตร้อน 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
28. น.ส.วรรณสิริ  จิรภาพไพบูลย ์ 5636374 SIAN/M สาขากายวภิาคศาสตร์  
29. น.ส.ปุณยวร์ี  จิระรัตนวรรณ  5736007 SIAN/M สาขากายวภิาคศาสตร์  
30. นายรุ่งฤทธ์ิ  กล่ินจ าปา  5736035 SIMD/M  สาขาสรีรวทิยาการแพทย ์  
31. นายพิพฒัน์  ผิวงาม  5638912 SIMM/D  สาขาจุลชีววทิยาการแพทย ์

คณะกายภาพบ าบัด 

32. น.ส.ฐิติทิพย ์ อริยะโสภณวงศ ์ 5736039 PTPT/M สาขากายภาพบ าบดั  
33. น.ส.ธนพร  จนัทโรหิต  5736896 PTPT/M สาขากายภาพบ าบดั  
34. น.ส.นติยากร  ชนเก่านอ้ย  5737807 PTPT/M สาขากายภาพบ าบดั 
35. น.ส.จิตราพร  ศรีบุญเพง็  5737808 PTPT/M สาขากายภาพบ าบดั 
36. น.ส.อมัพิรา  พรหมศรี  5737813 PTPT/M สาขากายภาพบ าบดั 
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คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
37. น.ส.วพิร  กาญจนการุณ  5737449 SHSS/M สาขาสงัคมศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
38. นายวเิศษ  สิทธิพงษ ์ 5638155 SHPP/M สาขานโยบาลสาธารณะและการจดัการภาครัฐ  
39. น.ส.นิติมา  แสงแกว้  5638153 SHPP/M สาขานโยบายสาธารณะและการจดัการภาครัฐ 
40. น.ส.สุทธิดา  จุลเสน  5737866 SHPP/M สาขานโยบายสาธารณะและการจดัการภาครัฐ  
41. น.ส. ศิริพร  รักษเ์จริญ  5637922  SHPP/M สาขานโยบายสาธารณะและการจดัการภาครัฐ   
42. นายธนรัตน์  หล่อวงศ ์ 5736690 SHPP/M สาขานโยบายสาธารณะและการจดัการภาครัฐ  
43. น.ส.ตฤษณา  โสรัจจ ์ 5638205 SHED/D สาขาส่ิงแวดลอ้มศึกษา 
44. น.ส.วภิาพร  เนติจิรโชติ  5538131 SHCJ/D สาขาอาชญาวทิยา 

 
มลูค่าทุน ทุนละ  5,000.-บาท (หา้พนับาทถว้น) 
 

 
 สมาคมศิษยเ์ก่าบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล  ก าหนดมอบทุนให้แก่นักศึกษา  ในวนัเสาร์ท่ี 19 
มีนาคม 2559 เวลา 19.00 น. ณ หอ้งกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยลัริเวอร์  กรุงเทพมหานคร 
 

 

 
                    ประกาศ  ณ  วนัท่ี 25  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2559 
 

 
           (ลงนาม) มนัตรี  จุลสมยั 

         (รองศาสตราจารย ์นายแพทยม์นัตรี  จุลสมยั) 
              นายกสมาคมศิษยเ์ก่าบณัฑิตวทิยาลยั   

                       มหาวทิยาลยัมหิดล 
  


