
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ในการเสนอผลงานทางวิชาการ  ณ  ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 8 
………………………………………… 

ตามท่ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
การเสนอผลงานทางวิชาการ  ณ  ต่างประเทศ ครั้งที่ 8 ประจ าปีงบประมาณ 2558 นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรทุนเรียบร้อยแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อ
นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการเสนอผลงานทางวิชาการ 
ณ  ต่างประเทศ  ประจ าปีงบประมาณ 2558 เดือนเมษายน 2558 ดังนี้ 

 
4th International Conference on Language, Literature, and Culture   B/Orders Unbound: 

Transgressing the Limit in Arts and Humanities 
ระหว่างวันที่  7 -  8 พฤษภาคม 2558 ณ leyman Demirel University, TURKEY 

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

คณะศิลปศาสตร์   
1 น.ส. ภัทวดี ธรรมปรีชา 

5337682 LAAL/M 
 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์(การสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะ)(นานาชาติ) 
อ.ดร. กรศิริ  บุญประกอบ 

20,000.- 

2 น.ส. พาตีเม๊าะ ยูโซะ  
5336229 LAAL/M 
 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์(การสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะ)(นานาชาติ) 
อ.ดร. ฉันฐรัฐ  หงษ์บุญไตร 

20,000.- 

3 น.ส. ธนวรรณ คงขาว  
5336232 LAAL/M 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์(การสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมายเฉพาะ)(นานาชาติ) 
อ.ดร. ฉันฐรัฐ  หงษ์บุญไตร 

20,000.- 
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International congress on chemical, biological and environmental sciences 
ระหว่างวันที่  7 - 9 พฤษภาคม 2558 ณ Kyoto Research Park (KRP), JAPAN 

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

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
4 นาย เกศภัท เวชศิลป์  

5437909 EGBE/M 
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์(นานาชาติ) 
ผศ.ดร. นรเศรษฐ์ ณ สงขลา  

20,000.- 

 
12th Asian Congress of Nutrition 

ระหว่างวันที่  14 -  18 พฤษภาคม 2558 ณ Pacifico Yokohama, Japan 

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

คณะสาธารณสุขศาสตร์   
5 น.ส. วิวรรณ ศรีวิศาล  

5636036 PHPH/M 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) 
อ.ดร. ฉัตรภา  หัตถโกศล 

20,000.- 

6 น.ส. รุจน ีวุฒิวรรณ  
5537951 PHPH/M 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) 
อ.ดร. ฉัตรภา  หัตถโกศล 

20,000.- 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   
7 นาย นพนัฐ จ าปาเทศ  

5237731 TMTM/D 
สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลักสูตรนานาชาติ) 
รศ.ดร. กรุณี  ขวัญบุญจัน 

20,000.- 

8 น.ส. จารุณี เทียบโพธิ์  
5337902 TMTM/D 

สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลักสูตรนานาชาติ) 
รศ.ดร. กรุณี  ขวัญบุญจัน 

20,000.- 

โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ  
9 น.ส. ปิยนิตย์ ชูรักษ์  

5436398 RANU/M 
สาขาวิชาโภชนศาสตร์ 
อ.ดร. กิตต ิ สรณเจริญพงศ์ 

20,000.- 

 
The 4th IEEE International Conference on Advanced Logistics and Transport  

ระหว่างวันที่  20 -  22 พฤษภาคม 2558 ณ University of Valenciennes, France 

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

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
10 นาย ชลธิศ เจริญวงษ์  

5638140 EGCE/M 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(นานาชาติ) 
ผศ.ดร. สมชัย  ปทุมศิริ 

33,000.- 
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4th International Conference on Environmental Research and Technology (ICERT 2015) 
ระหว่างวันที่  27 -  29 พฤษภาคม 2558 ณ PARKROYAL Penang Resort , MALAYSIA 

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

คณะสาธารณสุขศาสตร์   
11 น.ส. ลัดดาวลัย ์ข ายิ่งเกิด 

5636767 PHET/M 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
ผศ.ดร. สราวุธ  เทพานนท์ 

10,000.- 

 
The 11th WORLD CONGRESS of the International Society for ADAPTIVE MEDICINE  

ระหว่างวันที่  27 -  30 พฤษภาคม 2558 ณ Yonago Convention Center, Tottori, Japan 

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

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
12 น.ส. เมทินี เพ็งแจ่ม  

5536650 SPSS/M 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
รศ.พ.ต.ดร. รุ่งชัย  ชวนไชยะกูล 

15,000.- 

13 น.ส. คุณัญญา มาสดใส 
5536646 SPSS/M 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
รศ.พ.ต.ดร. รุ่งชัย  ชวนไชยะกูล 

15,000.- 

คณะกายภาพบ าบัด   
14 นาย พิรุณ นันทะ  

5636298 PTPT/M 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด 
อ.ดร. เพชรรัตน์  ภูอนันตานนท์ 

15,000.- 

 
เงื่อนไขการรับทุน 

1.  ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุน  ถ่ายส าเนาเอกสารหน้าบัญชีธนาคาร  “ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน)” ประเภทออมทรัพย์  เฉพาะสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล ส่งให้ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  ภายในวันที่ 10  พฤษภาคม  2558 หากเลยก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่า
นักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุน 

 2.  ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนส่งแบบสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่  พร้อมเอกสารค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก และใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนการเสนอผลงาน ให้บัณฑิตวิทยาลัย  ภายใน 15  วัน 

หลังจากการเดินทางกลับจากการเสนอผลงาน 
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3. กรณีผู้ได้รับทุนมีการเลื่อนการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการให้แจ้งมายังบัณฑิตวิทยาลัย                

เพ่ือรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
 

    ประกาศ  ณ วันที่   30     เมษายน พ.ศ. 2558 
      

                                                                          
             (ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์) 
                                                                   คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย                    
 
 
 
 
 

มพ์ 
...................  ตรวจ 


