
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ในการเสนอผลงานทางวิชาการ  ณ  ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 9 
………………………………………… 

ตามท่ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
การเสนอผลงานทางวิชาการ  ณ  ต่างประเทศ ครั้งที่ 9 ประจ าปีงบประมาณ 2558 นั้น 

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

International Conference of Antioxidants and Degenerative Diseases (ICADD) 
ระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2558  

ณ Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Kuala Lumpur, Malaysia,  
ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก มูลค่าทุน (บาท) 
สถาบันโภชนาการ   

1 น.ส. ณัฎฐช์ยธร นันทกรสุตนันท์ 
5637568 NUFT/M 

สาขาวิชาพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ 
อาจารย์ ดร.  อุทัยวรรณ  สุทธิศันสนีย์ 

10,000.- 

 

Noncommutative Rings and Their Applications 
ระหว่างวันที่  8 -  11 มิถุนายน 2558 

ณ Faculty of Science, University of Artois, Lens, France., FRANCE 
ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก มูลค่าทุน (บาท) 
คณะวิทยาศาสตร์   

2 MR. NGUYEN TRONG BAC 
5538654 SCMA/D 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์(นานาชาติ) 
อาจารย์ ดร.  Nguyen  Van sanh 

33,000.- 

 

International Congress of Quantum Chemistry (The 15th ICQC) 
ระหว่างวันที่  08 -  13 มิถุนายน 2558 ณ Tsinghua university, CHINA 

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

3 น.ส. บุศรินทร ์สวัสดิ์ล้น 
5637816 SCCH/M 

สาขาวิชาเคมี(นานาชาติ) 
ผศ. ดร.  พนิดา  สุรวัฒนาวงศ์ 

12,000.- 
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CAES International Conference 2015 - Faces of English: Theory, Practice and Pedagogy  
 ระหว่างวันที ่ 11 -  13 มิถุนายน 2558 ณ The University of Hong Kong, HONG KONG) 

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

4 นาย พิทักษ์ ตระกูลสว่าง 
5536079 LAAL/M 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์(นานาชาติ) 
อาจารย์ ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร 

10,000.- 

5 น.ส. ตรีนุช เกิดทองค า 
5437097 LAAL/M 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์(นานาชาติ) 
อ.ดร.ฉันฐรัช  หงษ์บุญไตร 

10,000.- 

6 น.ส. นวลผจง ภูมิมาศ  
5437556 LAAL/M 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์(นานาชาติ) 
อ.ดร.ฉันฐรัช  หงษ์บุญไตร 

10,000.- 

7 น.ส. นิติราภรณ ์ศรีกันต์ 
5437101 LAAL/M 

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์(นานาชาติ) 
อ.ดร.ฉันฐรัช  หงษ์บุญไตร 

10,000.- 

 

19th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders 
ระหว่างวันที่  14 -  18 มิถุนายน 2558 ณ MANCHESTER GRAND HYATT SAN DIEGO, USA 

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

8 น.ส. สุวีณา ค้าเจริญ  
5337605 PTPT/D 

สาขาวิชากายภาพบ าบัด(นานาชาติ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  จารุกูล  ตรีไตรลักษณะ 

25,000.- 

 

12th Annual Scientific Meeting 
ระหว่างวันที่  22 -  23 มิถุนายน 2558 

ณ Jockey Club School of Public Health Building, Prince of Wales Hospital, Hong Kong 
ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก มูลค่าทุน (บาท) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   

9 น.ส. ธิดาวัลย ์บุญเอนก 
5536175 SIIM/M 

สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(หลักสูตรนานาชาติ) 
ศ.ดร.พญ.  ธารารัชต ์ ธารากุล 

10,000.- 

 
 
 
 
 
 

http://www.la.mahidol.ac.th/th/expert/index.php/j/6-chirasiri
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2015 International hokkaido forum organization Behavior, Psychology and Education 
ระหว่างวันที่  22 -  25 มิถุนายน 2558 ณ Renaissance Sapporo Hotel, JAPAN 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก มูลค่าทุน (บาท) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์   
10 น.ส. ทัดขวัญ มธุรชน  

5336167 PHPH/M 
สาขาวิชาเอกการพยาบาลสาธารณสุข 
รองศาสตราจารย์ ดร.  อรวรรณ  แก้วบุญชู 

21,000.- 

 

Stanley Ho Centre for Emerging Infectious Diseases (CEID) 
ระหว่างวันที่  22 -  23 มิถุนายน 2558 

ณ School of Public Health, Prince of Wales Hospital, Hong Kong 
ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก มูลค่าทุน (บาท) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
11 น.ส. กานดา เอกเจริญกุล 

5436073 SIMI/M 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
รศ.ดร.นพ.  ภัทรชัย  กีรติสิน 

10,000.- 

12 น.ส. หทัยรัตน ์คัมภีร์  
5436132 SIIM/M 

สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน(นานาชาติ) 
ศ.ดร.พญ.  ธารารัชต ์ ธารากุล 

10,000.- 

 

10th Singapore Graduate Forum on Southeast Asia Studies 
ระหว่างวันที่  24 -  26 มิถุนายน 2558 ณ National University of Singapore, Singapore. 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก มูลค่าทุน (บาท) 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
13 MISS LAURA MARIE HAHN 

5638719 PRPG/M 
 

สาขาวิชาพฤฒิวิทยาเชิงประชากรและสังคม
(นานาชาติ) 
Associate Professor Dr.  Rossarin  Gray 

10,000.- 

 

World Environmental Education Congress 8th (WEEC 2015) 
ระหว่างวันที่  29 มิถุนายน -  2 กรกฎาคม 2558 ณ Gothenburg Concert Hall, SWEDEN 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขาวิชา / อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก มูลค่าทุน (บาท) 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
14 น.ส. ปารณีย ์ศรีสวัสดิ์  

5236872 SHED/D 
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
อาจารย์ ดร.  ทัศนีย์  อุนวิจิตร 

33,000.- 
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เงื่อนไขการรับทุน 
1.  ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุน  ถ่ายส าเนาเอกสารหน้าบัญชีธนาคาร  “ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 

(มหาชน)” ประเภทออมทรัพย์  เฉพาะสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล ส่งให้ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา  ภายในวันที่ 10  มิถุนายน  2558 หากเลยก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่า
นักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุน 

 2.  ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนส่งแบบสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่  พร้อมเอกสารค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก และใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนการเสนอผลงาน ให้บัณฑิตวิทยาลัย  ภายใน 15 วัน 

หลังจากการเดินทางกลับจากการเสนอผลงาน 
3. กรณีผู้ได้รับทุนมีการเลื่อนการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการให้แจ้งมายังบัณฑิตวิทยาลัย                

เพ่ือรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
 

    ประกาศ  ณ วันที่             พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
      

                                                                          
             (ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์) 
                                                                   คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย                    
 
 
 
 
 

มพ์ 
...................  ตรวจ 


