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การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจําป ี2558 
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 

ระหว่างวันที่  12  มิถุนายน 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 
ลําดับ ช่ือ – สกุล / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก มูลค่าทุน (บาท) 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  

5 น.ส. จงดี จันทร์ดํา 
5436376 LCCD/M 
 

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการส่ือสารและ
การพัฒนา 
ผศ.ดร.  นันทิยา  ดวงภุมเมศ 

1,200.00

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
6 น.ส. ทิพวรรณ ฝางแก้ว  

5536127 PRPR/M 
สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม 
ผศ.ดร.  อุมาภรณ์  ภัทรวาณิชย์ 

1,200.00

 
The 3rd Environment Asia International Conference 
จัดโดย  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาส่ิงแวดล้อมไทย (TSHE) 

ระหว่างวันที่  17 -  19 มิถุนายน 2558 ณ  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  
ลําดับ ช่ือ – สกุล / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก มูลค่าทุน (บาท) 
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   

7 น.ส. นพมาศ แซ่ตั้ง 
5437646 ENTM/M 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารส่ิงแวดล้อม 
รศ.ดร.  ศันสนีย์  ชูแวว 

3,000.00

8 นาย ปราโมทย์ เสพสุข  
5538683 ENTM/M 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ผศ.ดร. อัจฉรา  อัศวรุจิกุลชัย 

2,100.00

9 น.ส. ณัฐกานต์ ทรงกําพล 5537892 
ENTM/M 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ผศ.ดร. จารุวรรณ  วงค์ทะเนตร 

2,100.00

10 น.ส. จิราภรณ์ วันกุมภา  
5538682 ENTM/M 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ผศ.ดร. เบญจภรณ์  ประภักดี 

2,100.00

11 น.ส. เกศินี จันทรวงศ์  
5538686 ENTM/M 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ผศ.ดร. อัศวรุจิกุลชัย 

2,100.00
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10th Conference on Science and Technology for Youths: 2015 
จัดโดย  สสวท.ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์  สพฐ.  สกอ. และ สวทช. 

ระหว่างวันที่  19 -  20 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 
ลําดับ ช่ือ – สกุล / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก มูลค่าทุน (บาท) 
คณะวิทยาศาสตร์   

12 น.ส. เมธิณี พิพัฒนา  
5536218 SCEB/M 

สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม(นานาชาติ) 
อ. ดร.  สุรางค์  ชาญกําแหงเดชา 

1,000.00

 
38th ANNUAL CONFERENCE OF THE ANATOMY ASSIOSIACTION OF THAILAND 

จัดโดย  สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ระหว่างวันที่  24 -  26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะรอยัลครูซ พัทยา ชลบุรี 

ลําดับ ช่ือ – สกุล / รหัสนักศึกษา สาขาวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก มูลค่าทุน (บาท) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   

13 น.ส. พรยุพา สงวนวงษ์  
5637892 SIAN/M 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
ผศ.ดร.  ธนาภรณ์  รุ่งเรือง 

3,000.00

14 น.ส. ประภาพรรณ แก้วม่วง 
5636373 SIAN/M 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
ผศ.ดร.  ธนาภรณ์  รุ่งเรือง 

3,000.00

15 น.ส. ลาลีวัณย์ เตจ๊ะสุวรรณ์ 
5636371 SIAN/M 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
ผศ.ดร.  ธนาภรณ์  รุ่งเรือง 

3,000.00

16 นาย ชลิต ศรีสุข  
5636361 SIAN/M 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
ผศ.ดร.  ธนาภรณ์  รุ่งเรือง 

3,000.00

17 นาย วชิรวิทย์ ศิริรัตน์  
5636356 SIAN/M 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
ผศ.ดร.  ธนาภรณ์  รุ่งเรือง 

2,000.00

18 น.ส. นฤมล วิจิตรสมบัติ  
5636368 SIAN/M 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
รศ.ทพญ.  ยาดาฤด ี วิรวุฒิ 

3,000.00

19 น.ส. ดลพร วงศ์ประสาร 
5636358 SIAN/M 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
รศ.ทพญ.  ยาดาฤด ี วิรวุฒิ 

2,000.00

20 น.ส. สกุลตรา เมืองวัฒนะ 
5637886 SIAN/M 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
รศ.ทพญ.  ยาดาฤด ี วิรวุฒิ 

2,000.00

21 น.ส. นัฐฐยา คงต้อง  
5636359 SIAN/M 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
รศ.ทพญ.  ยาดาฤด ี วิรวุฒิ 

2,000.00

22 นาย สธนธร มีมุสิก  
5636367 SIAN/M 

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
รศ.สพญ.  วาสนา  ผลากรกุล 

2,000.00
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