
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ในการเสนอผลงานทางวิชาการ  ณ  ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 
………………………………………… 

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการ
เสนอผลงานทางวิชาการ  ณ  ต่างประเทศ คร้ังที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2558 นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรทุนเรียบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษา            
ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ  ต่างประเทศ  
ประจ าปีงบประมาณ 2558 เดือนตุลาคม 2557 ดังนี้ 

5th International Conference on Environmental Science and Information Application 
Technology 2014  (ESIAT 2014) 

ระหว่างวันที ่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2557 ณ The Royal Garden Hotel, CHINA (HONG KONG) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
มูลค่าทุน 
(บาท) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์   
1 น.ส. หนึ่งฤทัย แซ่เอี้ยว  

5537480 PHET/M 
สาขาวชิาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
ผศ.ดร.  สราวุธ  เทพานนท ์

10,000.- 

2 นาย ณัฐวุฒิ จิตรา  
5636764 PHET/M 

สาขาวชิาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
ผศ.ดร.  สราวุธ  เทพานนท ์

10,000.- 

3 น.ส. สุพิชญา ตุลธรธรรม  
5636766 PHET/M 

สาขาวชิาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
ผศ.ดร.  สราวุธ  เทพานนท ์

10,000.- 

 
International Conference on Molecular Sensors and Molecular Logic Gates (MSMLG) 

ระหว่างวันที ่ 9 -  12 พฤศจิกายน 2557 ณ University of Science and Technology, Shanghai, China. 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
มูลค่าทุน 
(บาท) 

คณะเทคนิคการแพทย ์   
4 MISS NANG MO HOM  

5537753 MTMT/M 
สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์(หลกัสูตรนานาชาติ) 
ผศ.ดร. เกศรา วัดอักษร 

12,000.- 
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International Conference on Chemical, Civil and Environmental Engineering (CCEE’2014) 
 ระหว่างวันที ่ 18 -  19 พฤศจิกายน 2557 ณ Bayview Hotel Singapore, Singapore 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
มูลค่าทุน 
(บาท) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
5 นาย พนัธวิทย ์วัฒนศรีสนิ 

5537420 EGCE/M 
สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา(หลักสตูรนานาชาติ) 
ผศ.ดร.ธีชวีร์ ลีละวฒัน ์

10,000.- 

 
The International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS) 

ระหว่างวันที ่18 -  22 พฤศจิกายน 2557 ณ Hotel Four Points, Sarawak, Malaysia, MALAYSIA 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
มูลค่าทุน 
(บาท) 

คณะวิทยาศาสตร ์   
6 นาย ธนาพล บริบูรณ์เกษตร 

5236968 SCBT/D 
สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ) 
ผศ. ดร.  อุษณีษ์  พิชกรรม 

10,000.- 

 
The 9th biennial congress of Asian Academy of Prosthodontics (AAP) 

ระหว่างวันที ่21 -  23 พฤศจิกายน 2557 ณ Howard Civil Service International House, Taipei, Taiwan 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
มูลค่าทุน 
(บาท) 

คณะทันตแพทยศาสตร ์   
7 MR. DINESH ROKAYA  

5638010 DTDT/M 
สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) 
รศ.ทพญ.  นิตา  วิวัฒนทปีะ 

12,000.- 

 
Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2014) 

ระหว่างวันที ่26 -  28 พฤศจิกายน 2557 ณ Kyushu University, Japan 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
มูลค่าทุน 
(บาท) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
8 นาย มาณพ แสนสุข  

5436258 EGBE/M 
สาขาวชิาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
อ.ดร.พรพิมล  ศรีทองค า 

18,000.- 

9 นาย ชินวชิญ์ ภมรนาค  
5537709 EGBE/M 

สาขาวชิาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
ผศ. ดร. บวรลักษณ์  อุนคานนท์ 

18,000.- 

10 นาย จาตุรงค์ สุขรักษ์  
5636653 EGIT/M 

สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผศ.ดร.  อดิศร  ลีลาสันติธรรม 

18,000.- 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
มูลค่าทุน 
(บาท) 

11 น.ส. กนิษฐา สามพวงทอง 
5638535 EGIT/M 

สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผศ.ดร.  อดิศร  ลีลาสันติธรรม 

18,000.- 

12 นาย สรวิศ ฟองอินทร์  
5637443 EGIT/M 

สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผศ.ดร.  อดิศร  ลีลาสันติธรรม 

18,000.- 

13 น.ส. แคททริยา คู่เจริญถาวร 
5638538 EGIT/M 

สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผศ.ดร.  สุภาภรณ์  เกียรติสิน 

18,000.- 

14 นาย ปริญญา โอตรวรรณะ 
5438195 EGEE/M 

สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา้ 
ผศ.ดร.  วรากร  เจริญสุข 

18,000.- 

 
เงื่อนไขการรับทุน 

1. การจ่ายเงินส าหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจ่ายเงินทุนโดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จ ากัด สาขาในกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชือ่ของนักศึกษาผู้ไดร้บั
ทุนเท่านั้น  (ขอให้นักศึกษาส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก จ านวน 1 ฉบับ)  

2. เอกสารใบส าคัญรับเงิน  ให้นักศึกษากรอกข้อมูลชื่อ-ที่อยู่  ระบุจ านวนเงินที่ได้รับ และลงนามให้เรียบร้อย 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน 1 ฉบับ   

3. ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนส่งเอกสารให้ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 2  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา            
ภายในวันที่  10 พฤศจิกายน 2557   หากเลยก าหนดระยะเวลาดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัย จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์
การรับทุน 

 4. กรณีผู้ ได้รับทุนมีการเลื่อนการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการให้แจ้งมายังบัณฑิตวิทยาลัย            

เพื่อรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
 

    ประกาศ  ณ วันที่   3    พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
      

                                                                 
          (ศาสตราจารย์นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ) 
                                                                 คณบดบีัณฑิตวิทยาลยั                    
 
 
 

 เจษฎาภรณ์  ร่าง/พิมพ ์
...................  ตรวจ 


