ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 14/2562)
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2562 (รอบที่ 2)
ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 86/2561) เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้ที่ผ่านการพิจารณารับทุนฯ ดังต่อไปนี้
1. รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนเพื่อนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นาง รักษวร ใจสะอาด
2 นาย วรายุ ภาษี
3 นางสาว ทิฆัมพร ปานคง
4 นาย ปัญญวัฒน์ เตโช
5 นางสาว กัญจน์ณัฏฐ์ หอมทรัพย์
6 นางสาว รสรินทร์ บางใบ
7 นางสาว นฤนาท คุณธรรม
8 นาย ทศพร แสงจําปี

คณะ

ระดับ การประชุม รูปแบบ

จังหวัด/
ประเทศ

เภสัชศาสตร์

เอก นานาชาติ Oral

ตุรกี

เกษตรศาสตร์

โท

นานาชาติ Oral

วิศวกรรมศาสตร์

โท

นานาชาติ Oral

ญี่ปุ่น

บทความฉบับเต็ม

22,000

วิศวกรรมศาสตร์

โท

นานาชาติ Oral

ญี่ปุ่น

บทความฉบับเต็ม

22,000

วิศวกรรมศาสตร์

โท

นานาชาติ Oral

ญี่ปุ่น

บทความฉบับเต็ม

22,000

ศึกษาศาสตร์

โท

นานาชาติ Oral

พม่า

บทความฉบับเต็ม

13,000

ศึกษาศาสตร์

โท

นานาชาติ Oral

พม่า

บทความฉบับเต็ม

13,000

ศึกษาศาสตร์

โท

นานาชาติ Oral

พม่า

บทความฉบับเต็ม

13,000

การตีพิมพ์ใน
Proceedings

วงเงินอนุมัติ

บทคัดย่อ

30,000

เกาหลีใต้ บทคัดย่อ

25,000

9 นางสาว วิจิตรา วงศ์ประทุม
10 นางสาว ปิยะนุช เถาหมอ

ศึกษาศาสตร์

โท

นานาชาติ Oral

พม่า

บทคัดย่อ

13,000

ศึกษาศาสตร์

โท

นานาชาติ Oral

พม่า

บทคัดย่อ

13,000

11 นางสาว พจมาน อินทร์อุดม

มนุษยศาสตร์ฯ

โท

นานาชาติ Oral

บุรีรัมย์ บทความฉบับเต็ม

6,000

2. รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนฯ แต่ต้องนําส่งต้นฉบับ (Manuscript) บทความวิจัย มายื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย ด่วนที่สุด
หรือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนฯ
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นางสาว นรินทร์ทิพย์ ประศรีรเตสัง
2 นางสาว ประภาพร สุปัญญา
3 นาย ธราพงษ์ ศรีสงคราม
4 นางสาว กวินทรา แต้มประสิทธิ์

คณะ

ระดับ การประชุม รูปแบบ

จังหวัด/
ประเทศ

การตีพิมพ์ใน
Proceedings

วงเงินอนุมัติ

มนุษยศาสตร์ฯ

โท

นานาชาติ Oral

ศรีลังกา บทความฉบับเต็ม

22,000

มนุษยศาสตร์ฯ

เอก นานาชาติ Oral

ศรีลังกา บทความฉบับเต็ม

22,000

เภสัชศาสตร์

เอก นานาชาติ Oral

ตุรกี

บทคัดย่อ

30,000

เภสัชศาสตร์

โท

ตุรกี

บทคัดย่อ

13,000

นานาชาติ Poster

3. รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน แต่ต้องนําหลักฐานการตอบรับเข้าร่วมประชุม ที่ระบุรูปแบบการนําเสนอมายื่นที่
บัณฑิตวิทยาลัย ด่วนที่สุดหรือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนฯ
จังหวัด/
ประเทศ

วิศวกรรมศาสตร์

เอก นานาชาติ Oral

ลิทัวเนีย บทคัดย่อ

วิศวกรรมศาสตร์

โท

นานาชาติ Oral

ญี่ปุ่น

บทความฉบับเต็ม 25,000 15,000

3 นาย ระบิล ภักดีผล
4 นางสาว ทารินทร์ ปิ่นทอง

ศึกษาศาสตร์

โท

นานาชาติ Oral

พม่า

บทความฉบับเต็ม 13,000 10,000

มนุษยศาสตร์ฯ

โท

นานาชาติ Oral กรุงเทพฯ บทความฉบับเต็ม

5 Mr. XAYSATHITH SOULIYAVONGSA
6 นางสาว กนกรัตน์ พาแก้วมณี

เกษตรศาสตร์

เอก นานาชาติ Oral

เกษตรศาสตร์

โท

นานาชาติ Poster สกลนคร บทความฉบับเต็ม

-

8,000

7 นาย ไชยพิศิษฐ์ เพ็งคํา
8 นาย วชิรวิทย์ เวณุโกเศศ

เกษตรศาสตร์

โท

นานาชาติ Poster สกลนคร บทความฉบับเต็ม

-

8,000

ศึกษาศาสตร์

โท

ชาติ

Oral

สงขลา บทความฉบับเต็ม

5,000 2,500

9 นางสาว รุ่งนภา อินทรประสาท
10 นางสาว รุ่งเรือง หลานวงศ์

ศึกษาศาสตร์

โท

ชาติ

Oral

สงขลา บทความฉบับเต็ม

5,000 2,500

ศึกษาศาสตร์

โท

ชาติ

Oral

สงขลา บทความฉบับเต็ม

5,000 2,500

11 นางสาว พัชรีภรณ์ อรัญมาลา
12 นางสาว โสรญา แสนเมือง

ศึกษาศาสตร์

โท

ชาติ

Oral

สงขลา บทความฉบับเต็ม

5,000 2,500

ศึกษาศาสตร์

โท

ชาติ

Oral

สงขลา บทความฉบับเต็ม

5,000 2,500

13 นางสาว ชลธิชา แก้วหย่อง
14 นาง นิภาพร ฉันสิมา

ศึกษาศาสตร์

โท

ชาติ

Oral

สงขลา บทความฉบับเต็ม

5,000 2,500

ศึกษาศาสตร์

โท

ชาติ

Oral

สงขลา บทความฉบับเต็ม

5,000 2,500

15 นางสาว ณัฐพร เซ็นน้อย
16 นางสาว ปัทมวรรณ ศรีตะวัน

แพทยศาสตร์

โท

ชาติ

Oral

ปทุมธานี บทความฉบับเต็ม

3,700 2,500

วิทยาศาสตร์

โท

ชาติ

Oral

ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม

1,000 2,000

ทันตแพทยศาสตร์

โท

ชาติ

Oral

ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม

1,000 2,000

วิศวกรรมศาสตร์

โท

ชาติ

Oral

ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม

1,000 2,000

วิทยาศาสตร์

โท

ชาติ

Poster ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม

-

2,000

วิทยาศาสตร์

เอก

ชาติ

Poster ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม

-

2,000

ชื่อ-สกุล

1 นาย ชิตชัย ศรีถาพล
2 นาย นัฐพงษ์ เนินชัด

17 นางสาว ชัญญกร ยศไพบูลย์
18 นาย วีระพล พูลสวัสดิ์
19 นางสาว บุญญาดา มิ่งขวัญ
20 นาย จักรกฤษณ์ จีอุ่นงอย

คณะ

การตีพิมพ์ใน
Proceedings

วงเงินอนุมัติ

ระดับ การประชุม รูปแบบ

ที่

สกลนคร บทความฉบับเต็ม

Oral Poster
35,000 15,000

6,400 6,400
9,000 8,000

4. รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนฯ แต่ต้องนําหลักฐานการตอบรับเข้าร่วมประชุม ที่ระบุรูปแบบการนําเสนอและส่งต้นฉบับ
(Manuscript) บทความวิจัย มายื่นที่บัณฑิตวิทยาลัย ด่วนที่สุดหรือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนฯ
ที่

ชื่อ-สกุล

1 นาย เชรษฐรัฐ กองรัตน์
2 นางสาว ดวงฤทัย ประดับศรี

คณะ

ระดับ การประชุม รูปแบบ

จังหวัด/
ประเทศ

การตีพิมพ์ใน
Proceedings

วงเงินอนุมัติ
Oral Poster

มนุษยศาสตร์ฯ

โท

นานาชาติ Oral

ญี่ปุ่น

บทความฉบับเต็ม 22,000 13,000

มนุษยศาสตร์ฯ

โท

นานาชาติ Oral

ญี่ปุ่น

บทความฉบับเต็ม 22,000 13,000

3 Miss FARAH JABBAR HASHIM AL-FAHHAM เทคโนโลยี
4 นางสาว ลัดดาวรรณ เกตุแย้ม
เทคนิคการแพทย์
5 นาง พัชลี พวงคต
มนุษยศาสตร์ฯ

เอก นานาชาติ Oral นิวซีแลนด์ บทคัดย่อ

6 Ms. SERKI WANGMO
7 Ms. PHIMMASONE SISOUVANH

สเปน

25,000 15,000
-

15,000

โท

นานาชาติ Poster

โท

นานาชาติ Oral กรุงเทพฯ บทความฉบับเต็ม

7,600 7,600

เกษตรศาสตร์

โท

นานาชาติ Oral

สกลนคร บทคัดย่อ

9,000 8,000

เกษตรศาสตร์

เอก นานาชาติ Oral

สกลนคร บทคัดย่อ

9,000 8,000

บทคัดย่อ

เงื่อนไขการรับทุนฯ
1. ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นและประสงค์จะรับทุนฯ ต้องเข้าร่วมฟังชี้แจงการเบิกจ่ายเงินทุนฯ ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ลงทะเบียน
เวลา 09.15 - 09.30 น. และเริ่มประชุมเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ เพื่อความถูกต้อง
ตามระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยและต้องดําเนินการดังนี้
1.1 กรอกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (ชื่อบัญชีผู้ได้รับทุน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์
เท่านั้น ในระบบ (GSMIS) โดย Login เข้าสู่ระบบ และเข้าเมนู “ทุนการศึกษา” เพื่อกรอกเลขที่บัญชี
1.2 ส่งสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (ของผู้ได้รับทุน) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และแบบแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้ (จ่ายตรง)
นําส่งในวันเวลาดังกล่าว
2. การเบิกจ่ายเงินทุนฯ ดําเนินการตามขั้นตอนที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดเท่านั้น
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562

(ศาสตราจารย์วราภรณ์ ภูตะลุน)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

