
 

ใบสมคัรขอรบัทุนสนบัสนนุนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวชิาการ 
ภายในประเทศ  ประจําปีการศึกษา……………………… 

Application Form for Financial Support for an Oral or Poster Presentation 
in a National Seminar for the Academic Year…………………… 

 
ชื่อนาย/นาง/นางสาว Name (Mr./ Mrs./ Miss) ..................…………………………….…………….………………… 
รหสัประจําตัว(Student ID)               /  

สาขาวชิา (Major)…………………….…………………………………………………………..……..………………………..……. 
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย (Faculty/ Institute/ College) …………………………..…………..…..…………………...… 

สถานทีต่ิดต่อได้สะดวก (Contact Information)...……………………………………………………………………….………………..…………… 
...............................................................โทรศัพท์ Tel:  ……………………………... E-mail………………………….………….………….. 
อาชีพ Occupation:   ไม่มี(No)   ถ้ามีโปรดระบุ If yes, please specify...................................................................... 

อาจารยท์ี่ปรกึษาหลักวิทยานิพนธ์ (ศ. /รศ. / ผศ.)…………………………………….................……………............................................ 
Major Thesis Advisor (Prof./ Assoc. Prof./ Asst. Prof.) ..………………………….............................................................................. 
หัวข้อวิทยานพินธ์ (Thesis Title) ………………………………………..…………………………………….………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………  
ได้รับเชิญไปเสนอผลงานทางวชิาการเรื่อง ( I have been invited to present my research on the topic of) 
…………………………………………………………................................................................................................................................................. 
ชื่อการประชุม (In the seminar/conference titled)…………………….……..............……………………………………….………………................ 
 ในระหว่างวันที(่date) ……….....................……เดือน(month) ………..........................……..............…พ.ศ.(year)…….............……............ 
จัดโดยหน่วยงาน (organized by) …………………………………………. สถานที่จัดสัมมนา (at)……………………………………..…………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประเภทการนําเสนอผลงาน Types of presentation   Oral Presentation   Poster Presentation  
การเสนอผลงานในครั้งนี ้(The seminar that you are going to attend:)  

 ที่ประชุมมกีารเสนอผลงานประเภท Oral และ Poster (is open for both oral presentations and poster presentations) 
 ที่ประชุมมกีารเสนอผลงานประเภท Poster ประเภทเดยีว (is open only for poster presentations.) 

 

ค่าลงทะเบียน 
Registration 

ค่าเดินทาง 
Traveling expenses 

ค่าที่พกั  
Accommodation 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
Total 

    
 

ประวัติการรับทุน(Previous scholarship record)  ไม่เคยได้รับทุนจากแหล่งทุนอื่น (None)  เคยได้รับทุน(yes) 

ชื่อทุนที่ได้รับ (Scholarship title) 
ช่วงเวลาที่รับทนุ 

(Duration of the scholarship) 
มูลค่าทุน 

(Financial value of the scholarship) 
   
   
   

รูปถ่าย 
1 นิ้ว 

(1 inch 
Photo) 

GR.SS.05                                                                                                    No………………. 



ทุนทีท่่านได้รับจากแหล่งทุนมกีารสนับสนุนในส่วนการเสนอผลงานหรือไม่ (Do you receive any other scholarship for 
attending this conference?)  ไม่มี  (No)  มี  โดยแหล่งทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงาน (Yes. If yes, the 
additional scholarship is supported)  บางส่วน (partially)  เ ต็มจํานวน (fully.)   

 

ขอรับรองว่าขอ้ความดังกล่าวขา้งต้น เป็นความจริงทุกประการ (I certify that all of the information above is true.) 
 

                                                ลงชื่อ…………………………………………………………ผู้สมัครขอรับทุน(Applicant) 
               (นาย/นาง/นางสาว (Mr. / Mrs. / Miss.) …………………………………..………..…..……….) 
                                                 วันที ่(Date) …………./……………………/……………….……. 

 
ความเห็นของอาจารยท์ี่ปรึกษาหลักวทิยานพินธ ์Comments of the Major Thesis Advisor: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...................................................................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ….………………………………………….…อาจารย์ที่ปรึกษาหลกั (Major Thesis Advisor) 

(ศ./รศ./ผศ. (Prof./ Assoc. Prof./ Asst. Prof.) ……………………………………..………..….) 
                                          วันที ่(Date) …………./……………………/………………. 

 
ความเห็นของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร Comments of the Chair of the Program Administrative 
Committee: ……………………………………………………………………………….……..………............................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ….………………………………………….…ประธานหลักสูตร ฯ (Program Administrative) 
(ศ./รศ./ผศ.(Prof./ Assoc. Prof./ Asst. Prof.) ……………………….……………………..….) 
                                         วันที ่(Date) …………./……………………/………..……. 

เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร Application documents 
 สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  จํานวน 1 ฉบับ A copy of the thesis committee appointment 

notification document              
 บทคัดย่อที่จะนําไปเสนอผลงาน (แสดงรายชื่อเป็นลําดับแรกในบทคัดย่อ) The applicant’s thesis abstract (the name of the 

applicant must be listed first) and other presentation documents 
 ผลงานที่จะนําไปเสนอผลงาน (ผลงานต้องมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลปรากฏอยู่) The presented research displayed the 

Mahidol University emblem        
 หนังสือตอบรับให้ไปนําเสนอผลงาน ฯ  (โดยระบุประเภท  การนําเสนอผลงานด้วย) The seminar/conference acceptance letter 

for presentation (Please specify the presentation type)     
 กําหนดการ /รายละเอียดการประชุม Schedule and details of the seminar/conference 
 เอกสารได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น (ถ้ามี) Documents showing if the applicant has also been supported by other 

scholarships (where applicable)  
 เอกสารลงทะเบียน (ถ้ามี) Registration documents (where applicable) 

 งานกิจการนักศึกษา  18 ตุลาคม 2555 
Student Services Section: October 18th, 2012 

 


