
       ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 112/2560) เร่ือง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สําหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้ท่ีผ่านการพิจารณารับทุนฯ ดังต่อไปน้ี

1. รายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนเพื่อนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ ระดับ การประชุม รูปแบบ
จังหวัด/

ประเทศ

การตีพิมพ์ใน 

Proceedings

1 นาย วีระเดช มณีนพ ศึกษาศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral ฝร่ังเศษ บทความฉบับเต็ม

2 นาย ชยุตม์ ทับนิยม วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Oral จีน บทความฉบับเต็ม

3 นางสาว กุสาวดี เปลกระโทก เภสัชศาสตร์ โท นานาชาติ Poster จีน บทความฉบับเต็ม

4 Miss CHANTHA CHHENG เภสัชศาสตร์ โท นานาชาติ Poster จีน บทความฉบับเต็ม

5 นาย ธนา แท่นสุนทร วิทยาศาสตร์ โท นานาชาติ Poster ญ่ีปุน บทความฉบับเต็ม

6 นาย อรรถพล กาฬพันธุ์ วิทยาศาสตร์ เอก นานาชาติ Poster ญ่ีปุน บทความฉบับเต็ม

7 นาย วัฒนา ตุ่ยไชย วิทยาศาสตร์ เอก นานาชาติ Poster ญ่ีปุน บทความฉบับเต็ม

8 นาย ลิขสิทธิ์ วรรณเสน วิทยาศาสตร์ เอก นานาชาติ Poster ญ่ีปุน บทความฉบับเต็ม

9 นางสาว ปวิตรา นาควิเชียร บริหารธุรกิจฯ โท นานาชาติ Oral ตุรกี บทคัดย่อ

10 นางสาว ศิโรวัลลิ์ เรือนทิพย์ บัณฑิตวิทยาลัย เอก นานาชาติ Oral เกาหลีใต้ บทคัดย่อ

11 นางสาว กนกทิพย์ สมศิริ วิทยาศาสตร์ โท นานาชาติ Oral มาเลเซีย บทคัดย่อ

12 นางสาว สุธิดา บุญสม แพทยศาสตร์ เอก นานาชาติ Poster ญ่ีปุน บทคัดย่อ

13 นาย พงศธร ทวีธนวาณิชย์ วิศวกรรมศาสตร์ เอก นานาชาติ Poster ญ่ีปุน บทคัดย่อ

14 นางสาว ภัทรพร ผุดผาด วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ภูเก็ต บทความฉบับเต็ม

15 นางสาว ณัฐธิดา ภาคํา วิทยาศาสตร์ โท ชาติ Poster นครปฐม บทความฉบับเต็ม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี  63/2561)

เร่ือง  ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2561 (รอบท่ี 3)
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2. รายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนฯ แต่ต้องนําส่งต้นฉบับ (Manuscript) บทความวิจัย มาย่ืนท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ด่วนท่ีสุด

หรือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธ์ิได้รับทุนฯ

ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ ระดับ การประชุม รูปแบบ ประเทศ
การตีพิมพ์ใน 

Proceedings

1 นาย กฤษฎา ธานี วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ญ่ีปุ่น บทคัดย่อ

2 นางสาว สุธาวัลย์ ตั้งจิตเจริญกิจ วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ญ่ีปุน บทคัดย่อ

3 Ms. NGUYEN THI THU วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ญ่ีปุน บทคัดย่อ

4 ว่าท่ี ร้อยตรีหญิง สุรีย์พร วิเชียรศรี วิทยาศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ญ่ีปุน บทคัดย่อ

5 นางสาว นวรัตน์ รัตนดิลกณภูเก็ต วิทยาศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral ญ่ีปุน บทคัดย่อ

6 นางสาว นลิษา คชมิตร วิทยาศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral ญ่ีปุน บทคัดย่อ

7 นางสาว ลลิตา ฐานวิสัย วิทยาศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral ญ่ีปุน บทคัดย่อ

8 นางสาว ภัทราภรณ์ หนองหารพิทักษ์ เกษตรศาสตร์ โท นานาชาติ Poster ตุรกี บทความฉบับเต็ม

9 นางสาว รัชฎา กิตติพระวงศ์ ทันตแพทยศาสตร์ โท นานาชาติ Poster อังกฤษ บทคัดย่อ

10 Mr. LORDJIE MARR OTAMIAS MORILLA ทันตแพทยศาสตร์ โท นานาชาติ Poster อังกฤษ บทคัดย่อ

11 นางสาว สาลินี เหล่าฤทธิ์ เทคนิคการแพทย์ โท นานาชาติ Poster เนเธอร์แลนด์ บทคัดย่อ

12 นางสาว กิตติยา วิทยาพิพัฒน์ เทคนิคการแพทย์ เอก นานาชาติ Poster เนเธอร์แลนด์ บทคัดย่อ

13 นาย ธรรมนูญ ชาญขนิษฐา วิทยาศาสตร์ โท นานาชาติ Poster อังกฤษ บทคัดย่อ

14 นางสาว พัชรพร จันทรสุวรรณ วิทยาศาสตร์ โท นานาชาติ Poster ญ่ีปุน บทคัดย่อ

15 นางสาว จิราพรรณ ใจกาวัง วิทยาศาสตร์ โท นานาชาติ Poster ญ่ีปุน บทคัดย่อ

16 นาย ทรงยุทธ แก้วมาลา วิทยาศาสตร์ เอก นานาชาติ Poster ญ่ีปุน บทคัดย่อ

3. รายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน แต่ต้องนําหลักฐานการตอบรับเข้าร่วมประชุม ท่ีระบุรูปแบบการนําเสนอมาย่ืนท่ี

บัณฑิตวิทยาลัย ด่วนท่ีสุดหรือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธ์ิได้รับทุนฯ

Oral Poster

1 นาย ธีรยุทธ์ บวบหอม เภสัชศาสตร์ โท นานาชาติ Oral สิงคโปร์ บทความฉบับเตม็ 15,000 10,000

2 นาย ธนวัต โชคเจริญ เกษตรศาสตร์ โท นานาชาติ Oral มาเลเซีย บทคัดย่อ 15,000 10,000

3 นางสาว ภูษณิศา มหาวรากร ศึกษาศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral ฝร่ังเศษ บทคัดย่อ 35,000 15,000

4 นาย พรทัต โพธินาม ศึกษาศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral ฝร่ังเศส บทคัดย่อ 35,000 15,000

5 นาง ศิริลักษณ์ แสนตรง ศึกษาศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral ฝร่ังเศษ บทคัดย่อ 35,000 15,000

6 Ms. NALITA ADSANYCHAN สัตวแพทยศาสตร์ โท นานาชาติ Poster สิงคโปร์ บทความฉบับเต็ม 15,000 10,000

7 นาย พสิษฐ์ วงษ์หาบุศย์ วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Poster ภูเก็ต บทความฉบับเต็ม 10,000 10,000

8 นางสาว พิชญานิน อินลา มนุษยศาสตร์ฯ โท นานาชาติ Oral กระบ่ี บทความฉบับเต็ม 7,900 7,900

9 Mr. SOULICHANH LUANGSOMBATH ศึกษาศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ชลบุรี บทความฉบับเต็ม 6,000 6,000

10 นาย สันติภาพ ไชยสาร เกษตรศาสตร์ โท ชาติ Oral เชียงใหม่ บทความฉบับเต็ม 5,000 2,500
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Oral Poster

11 นางสาว เกศินี ถนอมขวัญ เกษตรศาสตร์ โท ชาติ Oral เชียงใหม่ บทความฉบับเต็ม 5,000 2,500

12 นางสาว พัชรา คําพันธ์ เกษตรศาสตร์ โท ชาติ Oral เชียงใหม่ บทความฉบับเต็ม 5,000 2,500

13 นาย จักรพงษ์ กางโสภา เกษตรศาสตร์ เอก ชาติ Oral เชียงใหม่ บทความฉบับเต็ม 5,000 2,500

14 นาง จุฑามาศ วงจันทร์ พยาบาลศาสตร์ โท ชาติ Oral อุบลราชธานี บทความฉบับเต็ม 5,000 2,500

15 นาง ลีต้า อาษาวิเศษ พยาบาลศาสตร์ โท ชาติ Oral อุบลราชธานี บทความฉบับเต็ม 5,000 2,500

4. รายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนฯ แต่ต้องนําหลักฐานการตอบรับเข้าร่วมประชุม ท่ีระบุรูปแบบการนําเสนอและส่งต้นฉบับ

(Manuscript) บทความวิจัย มาย่ืนท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ด่วนท่ีสุดหรือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธ์ิได้รับทุนฯ

Oral Poster

1 นางสาว นภัส อามาตย์มุลตรี แพทยศาสตร์ เอก นานาชาติ Poster ญ่ีปุน บทคัดย่อ 25,000 15,000

2 นาย จรูญ วันดี แพทยศาสตร์ เอก นานาชาติ Poster ญ่ีปุน บทคัดย่อ 25,000 15,000

3 นางสาว กุลดาวรรณ จันอ่อน แพทยศาสตร์ เอก นานาชาติ Poster อังกฤษ บทคัดย่อ 35,000 15,000

4 นางสาว เบ็ญจมาศ สุกใส วิทยาศาสตร์ เอก นานาชาติ Poster จีน บทคัดย่อ 25,000 15,000

5 นาง ดาราณี ใจมีธรรม ศึกษาศาสตร์ โท นานาชาติ Poster สิงคโปร์ บทคัดย่อ 15,000 10,000

6 นาย พงศ์ศรัณย์ กิมาวหา บัณฑิตวิทยาลัย โท นานาชาติ Poster ญ่ีปุน บทคัดย่อ 25,000 15,000

7 นางสาว อริษา เศษเพ็ง บัณฑิตวิทยาลัย โท นานาชาติ Oral ชลบุรี บทคัดย่อ 6,000 6,000

8 นาย ไชยวัฒน์ นามบุญลือ บัณฑิตวิทยาลัย เอก นานาชาติ Oral ชลบุรี บทคัดย่อ 6,000 6,000

9 นางสาว ภัทรศศิร์ เหล่าจีนวงค์ บัณฑิตวิทยาลัย เอก นานาชาติ Poster ชลบุรี บทคัดย่อ 6,000 6,000

10 นางสาว ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์เดช แพทยศาสตร์ เอก นานาชาติ Poster ชลบุรี บทคัดย่อ 6,000 6,000

เงื่อนไขการรับทุนฯ

 1. ผู้ท่ีมีรายชื่อข้างต้นและประสงค์จะรับทุนฯ ต้องเข้าร่วมฟังชี้แจงการเบิกจ่ายเงินทุนฯ ในวันศุกร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561

ลงทะเบียนเวลา 09.15 - 09.30  น. และเร่ิมประชุมเวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ 

เพ่ือความถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยและต้องดําเนินการดังน้ี

     1.1 กรอกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (ชื่อบัญชีผู้ได้รับทุน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสาขาย่อย

ศูนย์คอมเพล็กซ์ เท่าน้ัน ในระบบ (GSMIS) โดย Login เข้าสู่ระบบ และเข้าเมนู “ทุนการศึกษา” เพ่ือกรอกเลขท่ีบัญชี 

     1.2 ส่งสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (ของผู้ได้รับทุน) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ในวันเวลาดังกล่าว

2. การเบิกจ่ายเงินทุนฯ ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดเท่าน้ัน

            ประกาศ ณ  วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561

ท่ี ช่ือ-สกุล คณะ รูปแบบ

รองคณบดีฝ่ายวิจ้ย

รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
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