
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงาน 

ทางวิชาการ ภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3 
………………………………………… 

 

ตามที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ในการเสนอ
ผลงานทางวิชาการภายในประเทศ นั้น 

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

MU Research Expo 2014 
จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระหว่างวันที ่ 1 -  2 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี

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

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
1 น.ส. ทิพย์สุดา จันทร์มณี  

5537678 SIMM/M 
สาขาวชิาจลุชีววทิยาการแพทย์(นานาชาติ) 
รศ.ดร.  สุดา  ลุยศิริโรจนกุล 

1,200.00 

2 น.ส. กรรณิการ์ ขวัญชุม  
5537679 SIMM/M 

สาขาวชิาจลุชีววทิยาการแพทย์(นานาชาติ) 
รศ.ดร.  วรรณ ี กัณฐกมาลากุล 

1,200.00 

3 น.ส. อารีรัตน์ วงศ์งามรุ่งโรจน์  
5337911 SIRS/M 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์รังสี 
ผศ.พญ.  ธัญญลักษณ ์ เธียรธัญญกิจ 

1,200.00 

4 น.ส. ทัศนีย์ นาคดนตรี  
5236041 SIMI/M 

สาขาวชิาจลุชีววทิยา 
รศ.ดร.  สนทนา  ศิริตันติกร 

1,200.00 

คณะเภสัชศาสตร์   

5 น.ส. สุทธิลักษณ์ ริ้วธงชัย  
5536704 PYSP/M 

สาขาวชิาเภสชัศาสตรส์ังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร 
รศ. ดร.  เพชรรัตน์  พงษ์เจริญสุข 

1,200.00 

6 น.ส. พิภัทรา รอดวรรณะ  
5536701 PYSP/M 

สาขาวชิาเภสชัศาสตรส์ังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร 
ผศ. ดร. ภญ.  มนทรัตม ์ ถาวรเจริญทรัพย์ 

1,200.00 

7 น.ส. ปานจิตร หอมเย็น  
5536706 PYSP/M 

สาขาวชิาเภสชัศาสตรส์ังคมเศรษฐศาสตร์และการบริหาร 
รศ. ดร. ภญ.  ชะอรสิน  สุขศรีวงศ์ 

1,200.00 

 
 



 

 

2 

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

8 ภ.ญ. ศุภมาส พันธนิตสิาร 
5636777 PYCP/M 

สาขาวชิาเภสชักรรมคลินิก(หลกัสูตรนานาชาติ) 
รศ. ดร. ภก.เนติ  สุขสมบูรณ์ 

1,200.00 

คณะวิทยาศาสตร์   

9 น.ส. นันทาวดี บุญศรี  
5536358 SCAN/M 

สาขาวชิากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
ผศ. ดร. กนกพรรณ  วงศ์ประเสริฐ 

1,200.00 

10 นาย ภาณุ จารุลักขณา  
5536365 SCBC/M 

สาขาวชิาชีวเคมี(หลักสูตรนานาชาติ) 
รศ. ดร. ลาเรน เจนเซ่น 

1,200.00 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์   

11 น.ส. เกษร ก าลังหาญ  
5537606 PHPH/M 

วิชาเอกโภชนวทิยา 
ผศ.ดร. วราภรณ์  เสถียรนพเก้า 

1,200.00 

12 น.ส. บราลี เอิบอิ่ม  
5636831 PHMP/M 

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
ผศ.ดร. ทัศนีย์  รวิวรกุล 

1,200.00 

 
5th International Symposium On Wellness, Healthy. Lifestyle & Nutrition 2014 

จัดโดย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ระหว่างวันที ่2 - 3 ธันวาคม 2557 ณ ลี การ์เด้น พลาซา่ โฮเต็ล จังหวัดสงขลา 

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

คณะเภสัชศาสตร์   
13 น.ส. ณัฐกานต์ ปลอดปล้อง  

5536688 PYCP/M 
สาขาวชิาเภสชักรรมคลินิก(หลกัสูตรนานาชาติ) 
รศ. ดร. ภก.  เนต ิ สุขสมบูรณ์ 

2,500.00 

 
Joint International Tropical Medicine Meeting 
JITMM2014 & FBPZ8  Scientific Committee, 

ระหว่างวันที่  2 - 4 ธันวาคม 2557 ณ Centara Grand & Bangkok Convention Center, กรุงเทพมหานคร 

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

คณะวิทยาศาสตร์   
14 MR. ALOK KAFLE  

5438254 SCMI/M 
สาขาวชิาจลุชีววทิยา(หลักสูตรนานาชาติ) 
อ.ดรง สุทัศน์ สุทธปิระภา 

2,800.00 

 
 
 

http://www.jitmm.com/
http://www.sc.mahidol.ac.th/academics/staff/AC_s/Sutas_S.htm
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The 40th Congress on Science and Technology of Thailand 
จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ระหว่างวันที ่ 2 -  4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น 

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

คณะวิทยาศาสตร์   
15 น.ส. ปัทมาพร เพ็ชรวิจิตร  

5338005 SCMI/M 
สาขาวชิาจลุชีววทิยา(หลักสูตรนานาชาติ) 
ศ. ดร.  พีรพรรณ  ตันอารีย์ 

1,600.00 

16 น.ส. นันท์นลนิ เห่งรวย  
5436629 SCMI/M 

สาขาวชิาจลุชีววทิยา(หลักสูตรนานาชาติ) 
ศ. ดร.  พีรพรรณ  ตันอารีย์ 

1,600.00 

17 นาย วชิญพงศ์ แสงสวัสดิ์  
5336242 SCMI/M 

สาขาวชิาจลุชีววทิยา(หลักสูตรนานาชาติ) 
ศ. ดร.  ศุขธิดา  อุบล 

2,600.00 

18 นาย สถิตย์ พันวไิล  
5336237 SCMI/M 

สาขาวชิาจลุชีววทิยา(หลักสูตรนานาชาติ) 
ดร.  รดีกร  อัครวงศาพัฒน ์

2,600.00 

19 น.ส. กนกวรรณ ภู่ศรี  
5336245 SCMI/M 

สาขาวชิาจลุชีววทิยา(หลักสูตรนานาชาติ) 
ผศ. ดร.  สุรีย์มาศ  บัวเทศ 

1,600.00 

20 นาย เอกภัค เจริญเลิศมงคล  
5437739 SCMA/D 

สาขาวชิาคณิตศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 
อาจารย์ ดร.  วรรณนิกา  แสวงทอง 

2,600.00 

โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร ์  

21 นาย โรจนกร เชิงปัญญา  
5537356 GRPL/M 

สาขาวชิาวทิยาการพชื(หลักสูตรนานาชาติ) 
ผศ. ดร.  งามนิจ  ชื่นบญุงาม 

1,600.00 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล   

22 นาย ภิญญาพัชญ์ ค าพิค า  
5637596 MBMG/M 
 

สาขาวชิาพนัธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 
รศ.ดร. วราภรณ์  อัครปทุมวงศ์ 

2,600.00 

23 น.ส. ภัทรา จันทราวิสทุธิ์  
5536142 MBMG/M 

สาขาวชิาพนัธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) 
รศ.ดร. กนกพร  ไตรวิทยากร 

2,600.00 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mb.mahidol.ac.th/th/index.php/staffs/academic-staff/varaporn-akkarapatumwong-assoc-prof
http://www.mb.mahidol.ac.th/th/index.php/staffs/academic-staff/kanokporn-triwitayakorn-asst-prof
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International Graduate Research Conference 2014 

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที ่ 11 -  12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่, THAILAND 

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

คณะสาธารณสุขศาสตร ์   
24 น.ส. ชลลดา พละราช  

5436120 PHIH/M 
สาขาวชิาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ 
ความปลอดภัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.  พรพิมล  กองทิพย์ 

3,800.00 

 
The 12th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology 

จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
ระหว่างวันที ่ 11 -  13 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาเขตชุมพร จังหวัดชุมพร 

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

คณะวิทยาศาสตร์   
25 น.ส. กมลทิพย์ เล้าหเกียรติ์  

5637382 SCBT/M 
สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ(หลกัสูตรนานาชาติ) 
ผศ. ดร.  สุจินดา  ธนะภูม ิ

1,700.00 

 
Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON2014) 

จัดโดย มหาวิทยาลัยรามค าแหง และมหาวิทยาลัยมหิดล 
ระหว่างวันที ่ 17 -  19 ธันวาคม 2557 ณ D VAREE Jomtien Beach, Pattaya, THAILAND 

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

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
26 น.ส. กัญญา โชคนิธิทรัพย์  

5636624 EGIT/M 
สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  สุภาภรณ์  เกียรติสิน 

5,600.00 

27 นาย พงศ์พฒัน์ อ่อนกลิน่ 
5636625 EGIT/M 

สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  สุภาภรณ์  เกียรติสิน 

5,600.00 

28 น.ส. สุชัญญา ราษฎรนิยม  
5637439 EGIT/M 

สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  สุภาภรณ์  เกียรติสิน 

5,600.00 
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TSME-ICoMe 2014 
สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย และคณะวิศวกรรมศาสตร ์  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง 

ระหว่างวันที ่ 17 -  19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 

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

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
29 นาย วิทย์วศิน วิมลมงคลพร  

5637531 EGMI/M 
สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  อิทธิโชต ิ จักรไพวงศ์ 

6,700.00 

30 นาย ชัชวาลย์ อ่วมทบั  
5638131 EGMI/M 

สาขาวชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
อาจารย์ ดร.  ธนภัทร ์ วานิชานนท ์

6,700.00 

 
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th National Graduate Conference) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันที่  26 ธันวาคม 2557 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

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

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
31 นาง ชิสา ว่องวชิราพาณชิย์  

5637537 ENTM/M 
สาขาวชิาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  เรวดี  โรจนกนันท ์

2,000.00 

เงื่อนไขการรับทุน 
1.  ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุน  ถ่ายส าเนาเอกสารหน้าบัญชีธนาคาร  “ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)” 

ประเภทออมทรัพย์  เฉพาะสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล ส่งให้ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  
ศาลายา  ภายในวันที่ 9 ธันวาคม  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    28   พฤศจิกายน  พ.ศ.  2557     

                                                                                     
                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณดี  นิติธรรมยง) 
                                                     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
                                                            รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย.........  ตรวจ 


