
             ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 108/2562) เร่ือง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ สําหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีผู้ที่ผ่านการพิจารณารับทุนฯ ดังต่อไปนี้

1. รายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนเพื่อนําเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ

ที่ ช่ือ - สกุล คณะ ระดับ การประชุม รูปแบบ จังหวัด/ประเทศ
การตีพิมพ์ใน 
Proceedings

1 นาย กริช กองเพชร วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ญี่ปุ่น บทความฉบับเต็ม

2 นางสาว ธราภรณ์ ชาวหล่ม วิทยาศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ชลบุรี บทความฉบับเต็ม

2. รายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนฯ แต่ต้องนําส่งต้นฉบับ (Manuscript) บทความวิจัย มาย่ืนที่บัณฑิตวิทยาลัย ด่วนที่สุด
หรือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธ์ิได้รับทุนฯ

ที่ ช่ือ - สกุล คณะ ระดับ การประชุม รูปแบบ จังหวัด/ประเทศ
การตีพิมพ์ใน 
Proceedings

1 นางสาว ศิริรัตน์ แจ้งกรณ์ วิทยาศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral ออสเตรเลีย บทคัดย่อ

2 นางสาว ธัญลักษณ์ นนทะศรี เกษตรศาสตร์ โท นานาชาติ Poster ญี่ปุ่น บทคัดย่อ

3 นางสาว พิมพลอย แง่มสุราช วิทยาศาสตร์ โท นานาชาติ Oral กรุงเทพ ฯ บทความฉบับเต็ม

4 นางสาว อาภัสสร ตรีพานิชย์ วิทยาศาสตร์ โท นานาชาติ Oral กรุงเทพ ฯ บทความฉบับเต็ม

3. รายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน แต่ต้องนําหลักฐานการตอบรับเข้าร่วมประชุม ที่ระบุรูปแบบการนําเสนอมาย่ืนที่
บัณฑิตวิทยาลัย ด่วนที่สุดหรือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธ์ิได้รับทุนฯ

Oral Poster
1 นางสาว สุทธิดา บุญสืบ แพทยศาสตร์ โท นานาชาติ Oral สหรัฐอเมริกา บทคัดย่อ 30,000 15,000
2 นาย สหรัฐ วงศ์แก้วเขียว แพทยศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral ญี่ปุ่น บทคัดย่อ 25,000 15,000
3 นางสาว กนกวรรณ กันยาเลิศ วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ญี่ปุ่น บทความฉบับเต็ม 25,000 15,000
4 นางสาว วิภาวี จึงสงวนพรสุข เภสัชศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral จอร์แดน บทคัดย่อ 25,000 15,000
5 นาย สมพงษ์ วะทันติ มนุษยศาสตร์ฯ เอก นานาชาติ Oral มาเลเซีย บทความฉบับเต็ม 15,000 10,000
6 นางสาว จตุพร รักบํารุง วิทยาศาสตร์ โท ชาติ Oral นครศรีธรรมราช บทความฉบับเต็ม 5,000 2,500  

ที่ ช่ือ - สกุล คณะ ระดับ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  14/2563)
เร่ือง  ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2)

วงเงินอนุมัติ

การประชุม
การตีพิมพ์ใน 
Proceedings

วงเงินอนุมัติ

วงเงินอนุมัติ

รูปแบบ

25,000
9,000

25,000
15,000
6,000
6,000

จังหวัด/ประเทศ



Oral Poster
7 นางสาว กษิรัตน์ แก้วสา ศึกษาศาสตร์ โท ชาติ Oral พิษณุโลก บทความฉบับเต็ม 4,900 2,500  
8 นางสาว สุภาวดี สีตามาตร ศึกษาศาสตร์ โท ชาติ Oral พิษณุโลก บทความฉบับเต็ม 4,900 2,500  
9 นางสาว ปรียาพร พันธ์พรม ศึกษาศาสตร์ โท ชาติ Oral พิษณุโลก บทความฉบับเต็ม 4,900 2,500  
10 นางสาว มัทน์ชุลินทร์ อินทะราช ศึกษาศาสตร์ โท ชาติ Oral พิษณุโลก บทความฉบับเต็ม 4,900 2,500  
11 นาย อรรถพล วิรัตน์ ศึกษาศาสตร์ โท ชาติ Oral พิษณุโลก บทความฉบับเต็ม 4,900 2,500  
12 นาย จักรพันธ์ แสงทอง มนุษยศาสตร์ฯ เอก ชาติ Oral ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม 1,000 2,000
13 นางสาว สุภาภรณ์ รูปหล่อ พยาบาลศาสตร์ โท ชาติ Poster ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม 1,000 2,000
14 นาย เฉลิมชาติ แก้วอุดม พยาบาลศาสตร์ โท ชาติ Poster ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม 1,000 2,000
15 นางสาว ประภาศรี ทุมสิงห์ พยาบาลศาสตร์ โท ชาติ Poster ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม 1,000 2,000

4. รายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนฯ แต่ต้องนําหลักฐานการตอบรับเข้าร่วมประชุม ที่ระบุรูปแบบการนําเสนอและส่ง
ต้นฉบับ (Manuscript) บทความวิจัย มาย่ืนที่บัณฑิตวิทยาลัย ด่วนที่สุดหรือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธ์ิได้รับทุนฯ

Oral Poster
1 นางสาว จิตติมา ไกรศรีวรรธนะ มนุษยศาสตร์ฯ โท นานาชาติ Oral ออสเตรเลีย บทคัดย่อ 25,000 15,000
2 นาย ศรีสรรค์ ปูพบุญ เทคโนโลยี เอก นานาชาติ Oral มาเลเซีย บทคัดย่อ 15,000 10,000
3 นาย ธีรพัฒน์ หนองหารพิทักษ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Poster ญี่ปุ่น บทคัดย่อ 25,000 15,000
4 นางสาว ชุลีวรรณ บุญชํานิ เกษตรศาสตร์ โท นานาชาติ Poster กัมพูชา บทคัดย่อ 15,000 10,000

เง่ือนไขการรับทุนฯ

 1. ผู้ท่ีมีรายชื่อข้างต้นและประสงค์จะรับทุนฯ ต้องเข้าร่วมฟังชี้แจงการเบิกจ่ายเงินทุนฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ลงทะเบียน

เวลา 08.45 - 09.00 น. และเร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ เพื่อความถูกต้อง

ตามระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยและต้องดําเนินการดังนี้

     1.1 กรอกเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (ชื่อบัญชีผู้ได้รับทุน) สาขามหาวทิยาลัยขอนแก่น หรือสาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์

 เท่านั้น ในระบบ (GSMIS) โดย Login เข้าสู่ระบบ และเข้าเมนู “ทุนการศึกษา” เพื่อกรอกเลขท่ีบัญชี 

     1.2 ส่งสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (ของผู้ได้รับทุน) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และแบบแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้ (จ่ายตรง) 

นําส่งในวันเวลาดังกล่าว

2. การเบิกจ่ายเงินทุนฯ ดําเนินการตามข้ันตอนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดเท่านั้น

            ประกาศ ณ  วันท่ี 17 มกราคม 2563

ที่ ช่ือ - สกุล คณะ ระดับ การประชุม
วงเงินอนุมัติ

(ศาสตราจารย์วราภรณ์ ภูตะลุน)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ที่ ช่ือ - สกุล คณะ ระดับ

จังหวัด/ประเทศ
การตีพิมพ์ใน 
Proceedings

รูปแบบ

วงเงินอนุมัติ
รูปแบบ จังหวัด/ประเทศ

การตีพิมพ์ใน 
Proceedings

การประชุม


