
     ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตามประกาศ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 112/2560) เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สําหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้ท่ีผ่านการพิจารณารับทุนฯ ดังต่อไปน้ี

1. รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนเพ่ือนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ

ท่ี ชื่อ-สกุล คณะ ระดับ การประชุม รูปแบบ ประเทศ
การตีพิมพ์ใน 

Proceedings

1 นางสาว นิรชา ชมภูราษฏร์ มนุษยศาสตร์ฯ โท นานาชาติ Oral ญี่ปุ่น บทความฉบับเต็ม

2 นางสาว สุริฉาย บุตรชา มนุษยศาสตร์ฯ โท นานาชาติ Oral ญี่ปุ่น บทความฉบับเต็ม

3 นางสาว จิราภรณ์ เหล่าอัน มนุษยศาสตร์ฯ โท นานาชาติ Oral ญี่ปุ่น บทความฉบับเต็ม

4 นาย ภีระพงพัฒน์ สิงห์คิบุตร วิทยาศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral ฮ่องกง บทความฉบับเต็ม

5 นางสาว นุชิรา คงจา วิทยาศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ฮ่องกง บทความฉบับเต็ม

6 นางสาว เจนจริา ตรั่นถิ วิทยาศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ฮ่องกง บทความฉบับเต็ม

7 Miss SORPHORN NOUN วิทยาศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ฮ่องกง บทความฉบับเต็ม

8 นาย ธันยากร สายธนู วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ญี่ปุ่น บทความฉบับเต็ม

9 นาย ธารินทร์ รัตนบุญทา วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ญี่ปุ่น บทความฉบับเต็ม

10 นาย ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ ศิลปกรรมศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral มาเลเซีย บทความฉบับเต็ม

11 นางสาว ยุวดี สามิลา เกษตรศาสตร์ โท นานาชาติ Oral พม่า บทความฉบับเต็ม

12 นางสาว จุฑามาศ ฉากครบุรี สาธารณสุขศาสตร์ โท นานาชาติ Poster ไอร์แลนด์ บทคัดย่อ

13 นางสาว วรรณทนีย์ มีลุน เกษตรศาสตร์ โท นานาชาติ Poster พม่า บทความฉบับเต็ม
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับท่ี   11  /2561)

เรื่อง  ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2561 (รอบท่ี 2)



2. รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนฯ แต่ต้องนําส่งต้นฉบับ (Manuscript) บทความวิจัย มาย่ืนท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 

ด่วนท่ีสุดหรือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนฯ

ท่ี ชื่อ-สกุล คณะ ระดับ การประชุม รูปแบบ ประเทศ
การตีพิมพ์ใน 

Proceedings

1 นาย เมธา รัตนพิทักษ์สุข วิทยาศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ญี่ปุ่น บทความฉบับเต็ม

2 Mr. VITHIRAK HUY เกษตรศาสตร์ โท นานาชาติ Oral พม่า บทคัดย่อ

3 นาย สหฉัตร เอ้ือหยิ่งศักดิ์ แพทยศาสตร์ เอก นานาชาติ Poster ฝรั่งเศส บทความฉบับเต็ม

4 นางสาว ณัฏฐ์ชยธร ขัตติยะพุฒิเมธ เกษตรศาสตร์ โท นานาชาติ Poster พม่า บทคัดย่อ

3. รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน แต่ต้องนําหลักฐานการตอบรับเข้าร่วมประชุม ท่ีระบุรูปแบบการนําเสนอมาย่ืนท่ี

บัณฑิตวิทยาลัย ด่วนท่ีสุดหรือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนฯ

Oral Poster

1 นาย กุลชาติ บูรณะ เกษตรศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral เบลเยียม บทความฉบับเต็ม 35,000 15,000

2 นาย รุจพันธ์ุ พ่อลิละ วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ญี่ปุ่น บทความฉบับเต็ม 25,000 15,000

3 นาย ชัชวาลย์ รัตนอักษรศิลป์ วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ไต้หวัน บทความฉบับเต็ม 25,000 15,000

4 นางสาว เจษฎารัตน์ รัตนวรรณี เทคโนโลยี โท นานาชาติ Poster ออสเตรีย บทความฉบับเต็ม 15,000

5 นางสาว ทัศนพร เรือนสอน เทคโนโลยี โท นานาชาติ Poster ออสเตรีย บทความฉบับเต็ม 15,000

6 นาย ภควัต ศรีวังพล เทคโนโลยี โท นานาชาติ Poster ออสเตรีย บทความฉบับเต็ม 15,000

7 นาย จักรกฤษณ์ มุขพรหม วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Oral กระบ่ี บทคัดย่อ 10,800 8,000  

8 นาย สุรัฐ สมสงวน วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Oral กระบ่ี บทคัดย่อ 10,800 8,000  

9 นาย เจษฎา ขัดเขียว มนุษยศาสตร์ฯ โท ชาติ Oral ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม 1,000 1,000  

10 นางสาว กฤติยาณี ปะนัตถานัง พยาบาลศาสตร์ โท ชาติ Poster ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม 2,000

11 นางสาว พรปรีดา อยู่คง วิทยาศาสตร์ โท ชาติ Poster ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม 2,000

12 นางสาว รัมภ์รดา อุทิศานนท์ วิทยาศาสตร์ โท ชาติ Poster ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม 2,000

13 นางสาว ปวีณา ชฎาทอง วิทยาศาสตร์ โท ชาติ Poster ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม 2,000

14 นางสาว ศิรินันท์ วรเดช วิทยาศาสตร์ โท ชาติ Poster ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม 2,000

15 นางสาว สมฤดี โคตรสมบัติ วิทยาศาสตร์ โท ชาติ Poster ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม 2,000

16 นางสาว วรัญฑิญา ธาดา วิทยาศาสตร์ โท ชาติ Poster ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม 2,000
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4. รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนฯ แต่ต้องนําหลักฐานการตอบรับเข้าร่วมประชุม ท่ีระบุรูปแบบการนําเสนอและส่ง

ต้นฉบับ (Manuscript) บทความวิจัย มาย่ืนท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ด่วนท่ีสุดหรือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 

จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนฯ

Oral Poster

1 นางสาว จริญญา คําภักดี เภสัชศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral ตุรกี บทคัดย่อ 35,000 15,000

2 นาย ทศพร สุวรรณเรือง วิศวกรรมศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral ญี่ปุ่น บทคัดย่อ 25,000 15,000

3 นางสาว รุ่งนภา อินทรักษ์ เทคนิคการแพทย์ โท นานาชาติ Poster ญี่ปุ่น บทคัดย่อ 15,000

4 นางสาว ชลธิชา แก้วจอหอ เทคนิคการแพทย์ เอก นานาชาติ Poster ญี่ปุ่น บทคัดย่อ 15,000

5 นางสาว ศิริสุดา พลที เทคนิคการแพทย์ เอก นานาชาติ Poster ญี่ปุ่น บทคัดย่อ 15,000

6 นางสาว กิติยวดี ศรีสิม เทคนิคการแพทย์ เอก นานาชาติ Poster ญี่ปุ่น บทคัดย่อ 15,000

7 นางสาว พัชรวรรณ สุวรรณรัตน์ เทคนิคการแพทย์ เอก นานาชาติ Poster ญี่ปุ่น บทคัดย่อ 15,000

8 นางสาว กุลรัตนา เรืองศักดิ์ เทคนิคการแพทย์ โท นานาชาติ Poster สเปน บทคัดย่อ 15,000

9 นางสาว สาลินี เหล่าฤทธ์ิ เทคนิคการแพทย์ โท นานาชาติ Poster สเปน บทคัดย่อ 15,000

10 นาย เป็นเอก ศิริโยธา มนุษยศาสตร์ฯ โท นานาชาติ Oral ภูเก็ต บทความฉบับเต็ม 10,600 8,000  

เง่ือนไขการรับทุนฯ

 1. ผู้ท่ีมีรายช่ือข้างต้นและประสงค์จะรับทุนฯ ต้องเข้าร่วมฟังช้ีแจงการเบิกจ่ายเงินทุนฯ ในวันศุกร์ท่ี 26 มกราคม 2561

ลงทะเบียนเวลา 09.15 - 09.30  น. และเริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 4 อาคารพิมล กลกิจ 

เพ่ือความถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยและต้องดําเนินการดังน้ี

1.1 กรอกเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (ช่ือบัญชีผู้ได้รับทุน) 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 มกราคม 2561

ระดับ การประชุม
วงเงินอนุมัติ

รูปแบบท่ี ชื่อ-สกุล คณะ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

จังหวัด/

ประเทศ

การตีพิมพ์ใน 

Proceedings


