
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงาน 

ทางวิชาการ ภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 6 
………………………………………… 

 

ตามท่ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ในการ
เสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรทุนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอประกาศรายชื่อ
นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงานทางวิชาการ
ภายในประเทศ  ปีงบประมาณ 2558 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2558 ดังนี้ 

Education and Development Conference 2015 
จัดโดย Tomorrow People Organization 

ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2558 ณ AETAS ลุมพินี  กรุงเทพมหานคร 

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

คณะศิลปศาสตร์   
1 น.ส. อรณ่า มีหนองหว้า  

5536080 LAAL/M 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ) 
ผศ.ดร. วิวรรธน์ พันธัย 

5,000.00 

 
The 2nd Interational conferenceon Innovation in Education 
จัดโดย Institute for Innovative Learning, Mahidol University 

ระหว่างวันที่  16 -  18 มีนาคม 2558 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

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

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
2 น.ส. วรวัลย์ เดชาวิชิตเลิศ  

5537674 SIMM/M 
สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) 
รศ.ดร.  อุไรวรรณ  โฆษิตานนท์ 

4,000.00 

คณะวิทยาศาสตร์   
3 นาย กานต์ ษรบัณฑิต  

5337747 SCPY/D 
สาขาวิชาฟิสิกส์(หลักสูตรนานาชาติ) 
ผศ.ดร.  นรินทร์  ณัฐวุฒิ 

4,000.00 

 

http://www.la.mahidol.ac.th/th/expert/index.php/w/39-wiwat
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IEECON2015 The 2015 International Electrical Engineering Congress 
จัดโดย สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า(ประเทศไทย ) 

ระหว่างวันที่  18 -  20 มีนาคม 2558 ณ  Phuket Graceland Resort & Spa จังหวัดภูเก็ต 

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

คณะสาธารณสุขศาสตร์   
4 น.ส. สุขิตา สละ  

5338186 PHHI/M 
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ(นานาชาติ) 
อ.ดร.  พิจิตรพงศ์  สุนทรพิพิธ 

6,500.00 

5 น.ส. วราลักษณ์ เพ็ญสุวรรณ 
5237649 PHHI/M 

สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ(นานาชาติ) 
อ.ดร.  พิจิตรพงศ์  สุนทรพิพิธ 

6,500.00 

6 น.ส. ธิดาทิพย์ ธีรกุลเดช  
5436876 PHHI/M 

สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ(นานาชาติ) 
อ.ดร.  พิจิตรพงศ์  สุนทรพิพิธ 

6,500.00 

7 นาย เอเดรียน วัฒนนุพงศ์ 
5436878 PHHI/M 

สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ(นานาชาติ) 
อ.ดร.  พิจิตรพงศ์  สุนทรพิพิธ 

6,500.00 

 
การประชุมวิชาการประจ าปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “ปฏิรูปประเทศไทย” 

จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ระหว่างวันที่  26 -  27 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

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

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   
8 นาย ดนุพงษ์ ฮะเติ้ง  

5437757 SHMS/M 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
รศ.ดร.  ศิริวรรณ  ไกรสุรพงศ์ 

1,000.00 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   
9 นาย สิริศิระ โชคทวีกิจ 

5336566 LCLG/M 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
อ.ดร.  อิสระ  ชูศรี 

1,000.00 
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การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 34  
จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ระหว่างวันที่  26 -  28 มีนาคม 2558 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

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

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
10 นาย จิระภัทร สีแสงหน่อม 

5536262 RACD/M 
สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
รศ. กฤษณา  เลิศสุขประเสริฐ 

1,800.00 

11 น.ส. วีรญา ชาลี  
5537600 RACD/M 

สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
รศ. กฤษณา  เลิศสุขประเสริฐ 

2,000.00 

คณะวิทยาศาสตร์   
12 น.ส. ศิริลักษณ์ ตลิ่งไธสง 

5636427 SCPO/M 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
(หลักสูตรนานาชาติ) 
ผศ.ดร.  ธรรมสิทธิ์  วงศ์เศรษฐสกุล 

1,800.00 

13 น.ส. วรกมล นาคเพชรพูล 
5636992 SCCH/M 

สาขาวิชาเคมี(หลักสูตรนานาชาติ) 
ผศ.ดร.  ธรรมสิทธิ์  วงศ์เศรษฐสกุล 

1,800.00 

คณะสาธารณสุขศาสตร์   
14 น.ส. อัจฉราภรณ์ เฉลยสุข 

5337851 PHPH/M 
สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด 
ผศ.ดร. ทวี  สายวิชัย 

1,800.00 

15 นาย รังษีนพดล โถทอง  
5337029 PHPH/M 

สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด 
รศ.ดร. วิศิษฎ์  ฉวีพจน์ก าจร 

1,800.00 

16 น.ส. จันทราทิพย์ คาระวะ 
5537483 PHES/M 

สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ผศ.ดร. ธนาศรี  สีหะบุตร 

2,000.00 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   
17 น.ส. จิราภรณ์ บุญมาก 

5537879 ENTM/M 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม 
อ.ดร. มณฑิรา  ยุติธรรม 

2,000.00 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   
18 น.ส. ชินา วินิจนฤมาลย์  

5437802 LCCD/M 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและ 
การพัฒนา 
รศ.ดร. สุจริตลักษณ์  ดีผดุง 

2,000.00 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
มูลค่าทุน 
(บาท) 

19 น.ส. ณัฐธยาน์ ท าดี  
5436380 LCCD/M 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและ 
การพัฒนา 
รศ.ดร. สุจริตลักษณ์  ดีผดุง 

2,000.00 

20 น.ส. ธนิตกานต์ สุวรรณทอง 
5437804 LCCD/M 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและ 
การพัฒนา 
รศ.ดร. สุจริตลักษณ์  ดีผดุง 

2,000.00 

 
ประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ  ครั้งที่ 10เรื่อง  “การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป” 

ศูนย์บริการวิจัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายวิจัยประชาชื่น 
ระหว่างวันที่  27 -  27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม  ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

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

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   
21 น.ส. ชโลบล นับเเสน  

5537177 LCCD/M 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการ
พัฒนา 
อ.ดร. ขนบพร  วงศ์กาฬสินธุ์ 

2,000.00 

22 น.ส. เขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์ 
5537176 LCCD/M 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการ
พัฒนา 
อ.ดร. ขนบพร  วงศ์กาฬสินธุ์ 

2,000.00 

23 น.ส. ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์ 
5437798 LCCD/M 
 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและ 
การพัฒนา 
อ.ดร. ธีรพงษ์  บุญรักษา 

2,000.00 

 
The 4th International Conference on Informatics, Environment, Energy and Applications  

จัดโดย Science and Engineering Institute 
ระหว่างวันที่  28 -  29 มีนาคม 2558 ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี 

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

คณะวิศวกรรมศาสตร์   
24 น.ส. ธีรยา มะยะกูล  

5736260 EGIT/M 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.ดร. สุภาภรณ์  เกียรติสิน 

5,000.00 
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เงื่อนไขการรับทุน 

1.  ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุน  ถ่ายส าเนาเอกสารหน้าบัญชีธนาคาร  “ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)” 
ประเภทออมทรัพย์  เฉพาะสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล ส่งให้ งานกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  
ศาลายา  ภายในวันที่ 10 มีนาคม  2558 หากเลยก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุน 

 2.  ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนส่งแบบสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่  พร้อมเอกสารค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ใบเสร็จรับเงิน

ค่าท่ีพัก และใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนการเสนอผลงาน ให้บัณฑิตวิทยาลัย  ภายใน 15 วัน หลังจากการเดินทาง

กลับจากการเสนอผลงาน 
3. กรณีผู้ได้รับทุนมีการเลื่อนการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการให้แจ้งมายังบัณฑิตวิทยาลัย                

เพ่ือรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
                                       ประกาศ  ณ วันที่     27     กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2558     
 

                                                                                                   
                        (ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ) 
                                                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย.........  ตรวจ 


