
 

 

 

 

 

Student Reward Announcement of Department of Electrical Engineering for Excellent Achievement 

from Academic Event Attendance 

 

  

Aim: To encourage current CUEE BEng/MEng/PhD students who have produced excellent 

achievement from presenting their research work in academic events such as congress, conference, 

symposium and workshop. 

 

Qualified Applicants: 

1) must be full-time student of the department when applying for this reward. 

2) must have given a technical presentation of academic paper at the academic event and have recived an 

award (e.g. best paper award, best presentation/presenter award, etc.) from that attended academic event. 

3) must be first author of the presented paper. 

 

Supported Reward: 

5,000 Baht for the student who has presented the academic paper and received the award. 

 

The announcement has been approved by the departmental board committee meeting on 18 March 

2022 and starts being effective from 18 March 2022 onwards. 

 

 

 

 

      Associate Professor Dr Naebboon Hoonchareon  

     Head of Department of Electrical Engineering 

 



 
 
 
 
 

 

ผูสรางฟอรม  น.ส.พวงทอง ทองปาน        วันท่ี 16 ม.ค. 2566                   

ผูอนุมัติฟอรม รศ.ดร.นิศาชล ตั้งเสง่ียมวิสยั วันท่ี 16 ม.ค. 2566 
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แบบฟอรมขอรับเงินรางวัลสำหรับนิสติท่ีไดรบัรางวัลการนำเสนอผลงาน 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 

1) รายละเอียดผูขอรับเงินรางวัล 

 นาย  นาง  นางสาว ช่ือ-สกุล                                                                   เบอรโทรศัพท                              .      

อีเมล                                                                                        อาจารยท่ีปรึกษา                                                                   . 

2) รายละเอียดผลงานท่ีไดรับรางวัล 

ช่ือการประชุมวิชาการ                                                                                                                                          . 

                                                                                                                                                                  . 

ช่ือรางวัลท่ีไดรับ                                                                                                                                                 . 

หนวยงานท่ีจัดประชุม                                                                                                                                        . 

ช่ือบทความ/ผลงานท่ีไดรับรางวัล                                                                                                                            . 

                                                                                                                                                                  . 

วันท่ีไดรับรางวัล                                                              . 

ผลงานดังกลาวปรากฎอยูในฐานขอมูล        ISI        Scopus        TCI        อ่ืน ๆ (ระบุ)                                     . 

โปรดเลือกประเภทนำเสนอผลงาน        แบบ Oral        แบบ Poster      

ระดับ        ชาติ        นานาชาติ 

ไดรับอันดับท่ี        1 หรือเทียบเทา        2 หรือเทียบเทา        3 หรือเทียบเทา        ชมเชย 

           อ่ืน ๆ (ระบุ)                                                                                     .  

3) โปรดตรวจสอบความครบถวนของเอกสารท่ีตองสงเพ่ือขอรับเงินรางวัล ดังนี ้

 แบบฟอรมขอรับเงินรางวัลฯ                สำเนาใบประกาศนียบัตรการเขารวมงาน 

 สำเนาหลักฐานขอมูลรางวัลท่ีไดรับ 

 กรอกขอมูลลงทะเบียนออนไลนท่ีถูกตองเปนท่ีเรียบรอยแลวผานชองทาง https://bit.ly/3xyA4RM   

หรือ QR Code 

  

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา 

1) ยังไมเคยยื่นผลงานช้ินน้ี เพ่ือขอรับเงินรางวัลการนำเสนอผลงานท่ีภาควิชาฯ มากอน 

2) ผลงานเปนไปตามเง่ือนไขของประกาศภาควิชาฯ (ตามลิ้งค)  

http://www.ee.eng.chula.ac.th/wp-content/uploads/2 0 2 2 / 0 3 / student-reward-announcement-of-department-of-

electrical-engineering-for-excellent-achievement-from-academic-event-attendance.pdf 

3) รายละเอียดและขอมูลท่ีกรอกท้ังหมดขางตนเปนความจริงทุกประการ 

https://bit.ly/3xyA4RM
http://www.ee.eng.chula.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/student-reward-announcement-of-department-of-electrical-engineering-for-excellent-achievement-from-academic-event-attendance.pdf
http://www.ee.eng.chula.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/student-reward-announcement-of-department-of-electrical-engineering-for-excellent-achievement-from-academic-event-attendance.pdf


 
 
 
 
 

 

ผูสรางฟอรม  น.ส.พวงทอง ทองปาน        วันท่ี 16 ม.ค. 2566                   

ผูอนุมัติฟอรม รศ.ดร.นิศาชล ตั้งเสง่ียมวิสยั วันท่ี 16 ม.ค. 2566 

เลขท่ีรับเอกสาร                                                       .               

CUEE-FRM-ADMIN-ขอรับเงินรางวัล Revision: 0.1 Page 2 of 2 

 

ข้ันตอนดำเนินการ 
 

ท่ี รายละเอียด ผูดำเนินการ ลายเซ็น  วันท่ี 

1   เห็นชอบ       ไมเห็นชอบ อาจารยท่ีปรึกษา   

2 ยื่นแบบฟอรมฯ พรอมเอกสาร และกรอกขอมูลออนไลน  

แลวสงมาท่ี puangthongt@gmail.com ผูขอทุน 
  

3 ลงเลขท่ีรับและตรวจสอบเอกสาร  การเงินภาคฯ   

4 จัดทำใบสำคัญจายของภาควิชาฯ เลขท่ี                      .   การเงินภาคฯ   
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