
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เร่ือง  รายช่ือนักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนนกัศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเสนอผลงาน 

ทางวิชาการ ภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 8 
………………………………………… 

 

ตามท่ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ในการ
เสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ นั้น 

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

 

Siam Physics Congress 2015 
จัดโดย Centennial of General Relativity, 80th year of Thai Physics graduate 

ระหว่างวันที่  20 -  22 พฤษภาคม 2558 ณ Hotel Sofitel Krabi  จังหวัดกระบี่ 

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

คณะวิทยาศาสตร์   
1 น.ส. ภัทร โคมกระจ่าง  

5436766 SCME/M 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ(นานาชาติ) 
ผศ.ดร.  เติมศักดิ์  ศรีคิรินทร์ 

5,500.00 

2 นาย กิตติ บุญเพ่ิม  
5436768 SCME/M 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ(นานาชาติ) 
ผศ.ดร.  เติมศักดิ์  ศรีคิรินทร์ 

5,500.00 

 
ราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 3 

จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่  20 -  22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 

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

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
3 นาย ศราวุฒิ ศรีทอง  

5636145 PRPR/M 
สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
รศ.ดร.  โยธิน  แสวงด ี

3,000.00 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
มูลค่าทุน 
(บาท) 

4 นาย ริฎวัน อุเด็น 
5636151 PRPR/M 

สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
ผศ.ดร. พิมลพรรณ  อิศรภักดี 

3,000.00 

5 น.ส. เมธิกา ศรีสด  
5636152 PRPR/M 

สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
ผศ.ดร. พิมลพรรณ  อิศรภักดี 

3,000.00 

6 น.ส. อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์  
5636146 PRPR/M 

สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
ผศ.ดร. กาญจนา  ตั้งชลทิพย์ 

3,000.00 

 
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 3 (ASTC 2015) 

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
ระหว่างวันที่  28 -  29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร 

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

คณะวิทยาศาสตร์   
7 น.ส. สวุนีย์ ไพศาลสมบัติ  

5436236 SCEP/M 
สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกก าลังกาย(นานาชาติ) 
รศ.ดร. พิพัฒน์  เจิดรังษี 

1,000.00 

 
การประชุมวิชาการเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 

จัดโดย สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่  28 -  30 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัด

อุบลราชธานี 

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

คณะวิทยาศาสตร์   
8 นาย ภมร จิตตวานิช  

5637035 SCPM/M 
สาขาวิชาเภสัชวิทยา(นานาชาติ) 
รศ.ดร. พรทิพย์  ศุภวิไล 

2,200.00 

9 นาย บดี หนูโท  
5637036 SCPM/M 

สาขาวิชาเภสัชวิทยา(นานาชาติ) 
รศ.ดร. พรทิพย์  ศุภวิไล 

2,200.00 

10 น.ส. ณัฏฐิน ีจิระพันธุ์  
5637034 SCPM/M 

สาขาวิชาเภสัชวิทยา(นานาชาติ) 
รศ.ดร. นพวรรณ  ภู่มาลา มอราเลส 

2,200.00 

11 น.ส. ปัทมา แย้มศิริ  
5637843 SCPM/M 

สาขาวิชาเภสัชวิทยา(นานาชาติ) 
รศ.ดร. นพวรรณ  ภู่มาลา มอราเลส 

2,200.00 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 
มูลค่าทุน 
(บาท) 

12 น.ส. จารชิาต ธูสรานนท์  
5537498 SCPS/M 

สาขาวิชาสรีรวิทยา(นานาชาติ) 
ผศ.ดร.  อาทิตย์  ไชยร้องเดื่อ 

2,200.00 

คณะเภสัชศาสตร์   
13 น.ส. วริยา สารรัตนะ  

5537595 PYPB/M 
สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล
(นานาชาติ) 
รศ.ดร. ภญ.  ศรีจันทร์  พรจิราศิลป์ 

2,200.00 

 
เงื่อนไขการรับทุน 

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

 2.  ให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนส่งแบบสรุปผลการเสนอผลงานทางวิชาการ โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่  พร้อมเอกสารค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ใบเสร็จรับเงิน

ค่าท่ีพัก และใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนการเสนอผลงาน ให้บัณฑิตวิทยาลัย  ภายใน 15 วัน หลังจากการเดินทาง

กลับจากการเสนอผลงาน 
3. กรณีผู้ได้รับทุนมีการเลื่อนการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการให้แจ้งมายังบัณฑิตวิทยาลัย                

เพ่ือรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
                                       ประกาศ  ณ วันที่    30    เมษายน  พ.ศ.  2558     
 

                                                                                                                           
                        (ศาสตราจารย์ ดร. พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์) 
                                                                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย.........  ตรวจ 


