
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงาน 

ทางวิชาการ ภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 
………………………………………… 

 

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ในการเสนอ
ผลงานทางวิชาการภายในประเทศ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรทุนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษา            
ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ               
ปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดือนตุลาคม 2557 ดังนี้ 

The 1st Environment and Natural Resources International Conference 
จัดโดย Faculty of Environment and Resource Studies, 

ระหว่างวันที ่ 6 -  7 พฤศจิกายน 2557 ณ The Sukosol hotel , THAILAND 

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

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
1 น.ส. ชลพนิทุ์ สทุธิพัฒนสมบุญ  

5436537 ENTM/M 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม 
ผศ.ดร.  จารุวรรณ  วงค์ทะเนตร 

2,000.00 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
2 น.ส. วิภาวี สุขสวุรรณ  

5538018 SHSS/M 
สาขาวชิาสังคมศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
รศ.จิราพร  จักรไพวงศ์ 

1,400.00 

 
การประชุมวิชาการเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจ าปี 2557 : Geoinfotech 2014 

จัดโดย ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ระหว่างวันที ่ 12 -  14 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมวายภุักษ์  ศูนย์ราชการ จังหวัดนนทบุรี 

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

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
3 นาย วิวฒัน์ สุขกาย  

5637539 ENTM/M 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
รศ.ดร.  สุระ  พัฒนเกียรติ 

1,000.00 
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Nano Thailand 2014 
จัดโดย สมาคมนาโนเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ระหว่างวันที ่ 26 -  28 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, THAILAND 

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

คณะวิทยาศาสตร ์   
4 น.ส. สุพรรษา ก้งเซ่ง  

5237039 SCTX/D 
สาขาวชิาพษิวิทยา(หลักสูตรนานาชาติ) 
อ. ดร.  ดาครอง  พิศสุวรรณ 

5,000.00 

 
The 26th  Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference 
จัดโดย the Thai Society for Biotechnology (TSB) and Mae Fah Lunag University (School of Science) 

 ระหว่างวันที ่ 26 -  29 พฤศจิกายน 2557 ณ Mae Fah Lunag University, THAILAND 

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

คณะวิทยาศาสตร ์   
5 น.ส. บังอรศิริ อินตรา  

5238738 SCBT/D 
สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ) 
ศ. ดร.  วัฒนาลัย  ปานบา้นเกร็ด 

5,000.00 

6 น.ส. พรพิมล มะหะหมัด 
5337915 SCBT/D 

สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ) 
ศ. ดร.  วัฒนาลัย  ปานบา้นเกร็ด 

5,000.00 

7 นาย จิรายุส เอ้ือนรเศรษฐ์  
5238737 SCBT/D 

สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ) 
ศ. ดร.  วัฒนาลัย  ปานบา้นเกร็ด 

5,000.00 

8 น.ส. อัจฉราพร บัวส่อง  
5537349 SCBT/M 

สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ) 
อ. ดร.  ณภัศศรณ์  ปัญญาสุข 

5,000.00 

9 น.ส. ศิริวรรณ บุญมา  
5238734 SCBT/D 

สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ) 
ศ. ดร.  ศกรณ ์ มงคลสุข 

5,000.00 

10 น.ส. สุทิชชา พรหมศรี  
5637381 SCBT/M 

สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ) 
อ. ดร.  สิริพงษ ์ ฐิตะมาด ี

5,000.00 

11 MR. RATNY KHIEV  
5637996 SCBT/M 

สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ) 
อ. ดร.  สิริพงษ ์ ฐิตะมาด ี

5,000.00 

12 MR. TRUONG HONG VIET  
5636017 SCBT/M 

สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ) 
อ. ดร.  สิริพงษ ์ ฐิตะมาด ี

5,000.00 

13 MR. BAN MAB  
5538655 SCBT/M 

สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ) 
รศ.ดร.มานพ  สุพรรณธริกา 

5,000.00 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
มูลค่าทุน 
(บาท) 

14 MR. SIENG DARITH  
5538656 SCBT/M 

สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ) 
รศ.ดร.ชื่นจิต  บุญเฉิด 

5,000.00 

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน   
15 ว่าที่ร.ท. ทัตชัย ทรัพย์สืบวงศ์  

5436344 TMTM/M 
สาขาวชิาอายุรศาสตร์เขตร้อน(หลักสูตร
นานาชาติ) 
รศ.ดร.  นฤมล  โกมลมิศร์ 

5,000.00 

สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล   
16 นาย เฉลิมเกียรติ ยวงทอง 

 5537363 MBMG/M 
สาขาวิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและ            
พันธุวิศวกรรมศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 
ผศ.ดร.กุศล ภูธนกิจ 

5,000.00 

 
เงื่อนไขการรับทุน 

1.  ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุน  ถ่ายส าเนาเอกสารหน้าบัญชีธนาคาร  “ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)” 
ประเภทออมทรัพย์  เฉพาะสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล ส่งให้ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  
ศาลายา  ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน  2557 หากเลยก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุน 

 2.  ใหน้ักศึกษาผู้ได้รับทุนส่งแบบสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และประธาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่  พร้อมเอกสารค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก และ

ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนการเสนอผลงาน ให้บัณฑิตวิทยาลัย  ภายใน 15 วัน หลังจากการเดินทางกลับจากการเสนอ

ผลงาน 
3. กรณีผู้ได้รับทุนมีการเลื่อนการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการให้แจ้งมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรับทราบเป็น

ลายลักษณ์อักษรด้วย 
 
                                       ประกาศ  ณ วันที่   3    พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557 

     

                                                                                                   
                              (ศาสตราจารย์นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ) 

              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

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

http://www.mb.mahidol.ac.th/th/index.php/2013-02-14-03-32-02/kusol-pootanakit-asst-prof

