
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ในการเสนอผลงานทางวิชาการ  ณ  ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3 
………………………………………… 

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการ
เสนอผลงานทางวิชาการ  ณ  ต่างประเทศ คร้ังที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2558 นั้น 

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

The 4th IWA Regional Conference on Membrane Technology 2014 
จัดโดย Ho Chi Minh City University of Technology 

ระหว่างวันที ่3 - 6 ธันวาคม 2557 ณ Nguyen Hue Boulevard Ho Chi Minh City, Vietnam 

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

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
1 น.ส. ธนิตา วัชรมัย  

5336522 ENTM/M 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม 
รศ.ดร. เบญจภรณ์  ประภักด ี

6,750.- 

 
9th INTERNATIONAL DENTAL COLLABORATION OF THE MEKONG RIVER REGION CONGRESS 

จัดโดย IDCMR 
ระหว่างวันที ่3 - 7 ธันวาคม 2557 ณ FKG UI, JL Salemba Raya No.4,Jakata Pusat 10430, Indonesia 

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

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
2 ร.ต. ณัททกฤช บุตรงามดี  

5636752 DTDT/M 
สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  กัลยา  ศุพุทธมงคล 

9,750.- 

3 MR. SOEURN VISAL  
5636215 DTDT/M 

สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  กัลยา  ศุพุทธมงคล 

9,750.- 

4 ทพญ. วนิชา แก้วกรประดิษฐ 
5636756 DTDT/M 

สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) 
อาจารย์ ดร.  อมรรัตน์  วงค์ล่ าซ า 

9,750.- 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
มูลค่าทุน 
(บาท) 

5 นาย ธิตนินท ์จงตั้งปิติ  
5636757 DTDT/M 

สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) 
อาจารย์ ดร.  อมรรัตน์  วงค์ล่ าซ า 

9,750.- 

6 นาง กรัณฑรัตน ์วนิชชานนท์ 
5636755 DTDT/M 

สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) 
รองศาสตราจารย์ ดร.  วิชญ  กาญจนะวสิต 

9,750.- 

7 ร.ต.หญิง ธนพร โล้ตั้งชนินทรา 
5636759 DTDT/M 

สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) 
รองศาสตราจารย์ ดร.  สมชาย  อุรพีพล 

9,750.- 

8 นาย ณัฐวฒุ ิวีระอาชากุล 
5636758 DTDT/M 

สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ภัททพล  อัศวนันท ์

9,750.- 

9 น.ส. ชลธร อารีสินพิทักษ์  
5636751 DTDT/M 

สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) 
รองศาสตราจารย์ ดร.  สมชาย  อุรพีพล 

9,750.- 

10 นาย สนัติราช เกียรติเวชสุนทร 
5636754 DTDT/M 

สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ) 
อาจารย์ ดร.  ชูชัย  อนันต์มานะ 

9,750.- 

11 น.ส. ดวงจันทร์ เซี่ยงเซี้ยว 
5636750 DTDT/M 

สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์(หลกัสูตรนานาชาติ)
อาจารย์ ดร.  ชูชัย  อนนัต์มานะ 

9,750.- 

 
The 62nd Annual Meeting of the Japanese Association for Dental Research 

จัดโดย Japanese Association for Dental Research 
ระหว่างวันที ่ 4 - 5 ธันวาคม 2557 ณ KKR Hotel in Osaka, JAPAN 

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

คณะทันตแพทยศาสตร์   
12 น.ส. พัชรีญา พิณตานนท์  

5437108 DTOP/M 
สาขาวชิาทนัตกรรมหัตถการ 
ผศ.ดร. วรรณธนะ  สัตตบรรณศุข 

13,500.- 

 
1st INTERNATIONAL NURSING CONFERENCE 

จัดโดย Faculty of Nursing and Medical Technology, Pham Ngoc Thach University of Medicine 
ระหว่างวันที ่ 4 - 6 ธันวาคม 2557 ณ Ho Chi Minh City Vietnam 

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

คณะสาธารณสุขศาสตร ์   
13 นาย วชิระ สุริยะวงค ์ 

5537323 PHCN/M 
สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน 
รองศาสตราจารย์ ดร.  พิมพ์พรรณ  ศิลปสุวรรณ 

9,750.- 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
มูลค่าทุน 
(บาท) 

14 น.ส. เพ็ญจันทร ์มีแก้ว  
5537325 PHCN/M 

สาขาวชิาการพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ปาหนนั  พิชยภิญโญ 

9,750.- 

15 น.ส. พรทิพย์ สมตัว  
5336166 PHPH/M 

สาขาวชิาเอกการพยาบาลสาธารณสุข 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ปาหนนั  พิชยภิญโญ 

9,750.- 

16 น.ส. สิวนชุ บุญยัง  
5437676 PHPH/M 

สาขาวชิาเอกการพยาบาลสาธารณสุข 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ปาหนนั  พิชยภิญโญ 

9,750.- 

17 นาย วีรวฒัน์ ทางธรรม  
5336182 PHPH/M 

สาขาวชิาเอกการพยาบาลสาธารณสุข 
รศ.ดร.  สุรินธร  กลัมพากร 

9,750.- 

18 น.ส. กัญญ์ฐพิมพ ์บ ารุงวงศ์  
5336177 PHPH/M 

สาขาวชิาเอกการพยาบาลสาธารณสุข 
รศ.ดร.  สุรินธร  กลัมพากร 

9,750.- 

19 น.ส. ปาณิภา เสียงเพราะ  
5336183 PHPH/M 

สาขาวชิาเอกการพยาบาลสาธารณสุข 
อ.ดร.  ทัศนีย ์ รวิวรกุล 

9,750.- 

 
2014 IEEE international Conference on Robotics and Biomimetics 

จัดโดย IEEE 
ระหว่างวันที ่ 5 - 10 ธันวาคม 2557 ณ Bali, Indonesia, 

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

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
20 นาย เชน ตรีรัตนกุลชัย  

5537711 EGBE/M 
สาขาวชิาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์. 

9,750.- 

21 นาย กะรัต ธนะบุญกอง  
5437903 EGBE/M 

สาขาวชิาวิศวกรรมชีวการแพทย์(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์. 

9,750.- 

 
TC VIII Mid-Term Symposium 2014 

จัดโดย ISPRS Technical Commission VIII and Indian Society of Remote Sensing 
ระหว่างวันที ่ 9 -  12 ธันวาคม 2557 ณ HYDERABAD, INDIA 

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

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
22 น.ส. ธัญญาภรณ ์ โตช านาญวิทย์ 

5336856 EGEW/M 
 

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า 
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
ดร. วัจนันท์  มัตติทานนท ์

13,000.- 
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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  9 ธันวาคม 2557   หากเลยก าหนดระยะเวลาดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัย จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การ
รับทุน 

 4. กรณีผู้ ได้รับทุนมีการเลื่อนการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการให้แจ้งมายังบัณฑิตวิทยาลัย            

เพื่อรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
 

    ประกาศ  ณ วันที่    28     พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
      

                                                                 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณดี  นิติธรรมยง) 
                                                   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์              
                                                          รักษาการแทนคณบดบีัณฑิตวทิยาลัย                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


