
คณะ ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ระดับ
เกษตรศาสตร์ 1 545030050-1 นางสาว จารุวรรณ์ สุทมา ธุรกิจการเกษตร โท

2 545030051-9 นางสาว ชญานิศวร์ มาไพศาลสิน ธุรกิจการเกษตร โท
3 545030052-7 นาง นงนภัส ศิริวรรณ์หอม ธุรกิจการเกษตร โท
4 545030053-5 นางสาว นฤมล สุขรัง ธุรกิจการเกษตร โท
5 545030058-5 นาย เวชยันต์ อบมาสุ่ย ธุรกิจการเกษตร โท
6 545030029-2 นาย อนุวัฒน์ ประกอบมี พืชสวน โท

ทันตแพทยศาสตร์ 1 535130019-7 นางสาว นิภาวรรณ แซ่เอียว ทันตกรรมบูรณะ โท
2 545130008-3 นางสาว ศิริวรรณ ฉายศิริ ทันตกรรมบูรณะ โท
3 525130001-5 นางสาว เกตชดา แก้วขันทอง ปริทันตวิทยา โท
4 535130001-6 นางสาว วยุรี จูมพลหล้า ปริทันตวิทยา โท

เทคโนโลยี 1 545160020-5 นางสาว กนกภรณ์ บํารุงภักดี เทคโนโลยีการอาหาร โท
2 545160011-6 นางสาว กาญดาทิพย์ คันธนู เทคโนโลยีชีวภาพ โท

พยาบาลศาสตร์ 1 525060125-6 นาง เยาวนาฏ เคนจันทา การพยาบาลผู้ใหญ่ โท
2 525060126-4 นาง วรางคณา แสนนาม การพยาบาลผู้ใหญ่ โท
3 525060092-5 นางสาว พัชรินทร์ คณะพล การพยาบาลผู้ใหญ่ โท
4 525060099-1 นางสาว สุวัฒนา ชุณหคล้าย การพยาบาลผู้ใหญ่ โท
5 535060002-3 นางสาว ธัญทิพย์ คลังชํานาญ การพยาบาลผู้ใหญ่ โท

เภสัชศาสตร์ 1 535150037-3 นางสาว ปรารถนา พรหมสาขาณสกลการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ โท
2 535150038-1 นางสาว ศรีสุดา งวงช้าง การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ โท
3 525150029-1 นาง นันทวรรณ ภู่เนาวรัตน์ การจัดการเภสัชกรรม โท
4 535150045-4 นาย สมใจ ผ่านภูวงษ์ การจัดการเภสัชกรรม โท
5 545150012-0 นางสาว พจมาลย์ บุญกลาง การจัดการเภสัชกรรม โท
6 545150029-3 นางสาว สุมาลิน มาแสวง การจัดการเภสัชกรรม โท
7 545150057-8 นาย ณัฐวุฒิ สมขาว วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ โท
8 545150062-5 นางสาว วัชราภรณ์ ประโยชน์มี วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ โท
9 545150064-1 นางสาว ศศิโสม วัยทอง วิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ โท

มนุษยศาสตร์ฯ 1 525080092-3 นางสาว ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ การจัดการสารสนเทศ โท
2 535080066-5 นางสาว กิตติยา สุทธิประภา การจัดการสารสนเทศ โท
3 535080068-1 นางสาว โชติมา วัฒนะ การจัดการสารสนเทศ โท
4 535080156-4 นางสาว ผาณิต วงศ์ชารี การจัดการสารสนเทศ โท

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี   10 /2556)
เร่ือง  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทําวิทยานิพนธ์

หรือการศึกษาอิสระสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

       ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2555  จากเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 93 ทุนๆละ 5,000  บาท   
ผลการพิจารณาปรากฏว่า มีผู้ได้รับทุนดังน้ี



คณะ ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ระดับ
5 535080094-0 นางสาว ชลาลัย วานมนตรี การบริหารการพัฒนา โท
6 535080104-3 นาย วชิระ อักษร การบริหารการพัฒนา โท
7 545080114-1 นางสาว ณชากุญ สิงห์เสนา ภาษาไทย โท
8 545080132-9 นางสาว โศภิษฐ์ สุ่มมาตย์ ภาษาไทย โท
9 545080023-4 Miss PIN HE ภาษาอังกฤษ โท

วิทยาการจัดการ 1 545210059-1 นางสาว จุติพร ชุณหมณี การจัดการการท่องเท่ียว โท
2 545210067-2 นางสาว ประภัสสร ผ่องใส การจัดการการท่องเท่ียว โท
3 545210080-0 นางสาว อาภาพรรณ จันทนาม การจัดการการท่องเท่ียว โท
4 545210161-0 นางสาว กมลพร มูลอามาตย์ การจัดการการท่องเท่ียว โท
5 545210162-8 นาย โกสินทร์ บุญเสริม การจัดการการท่องเท่ียว โท
6 545210166-0 นางสาว วิภารัตน์ สุราลัย การจัดการการท่องเท่ียว โท
7 545210168-6 นางสาว สุทราสินี จําปาจี การจัดการการท่องเท่ียว โท
8 535210061-3 นาย พงศธร ชัยสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โท
9 545210007-0 นางสาว วชิราภรณ์ แก้วมาตย์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โท
10 545210096-5 นางสาว นวรัตน์ พงษ์จะโปะ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โท

วิทยาศาสตร์ 1 535020056-4 นาย ไตรธานี เยี่ยมอ่อน จุลชีววิทยา โท
2 545020100-8 นาย ลิขิต เคหา ชีวเคมี โท
3 545020147-2 นางสาว อรพรรณ อภิรักษ์กานต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โท
4 545020071-9 นางสาว วิจิตรา ขจร เทคโนโลยีสารสนเทศ โท
5 545020073-5 นางสาว อาทิตยาพร โรจรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โท
6 545020179-9 นางสาว ปิยธิดา ศรีตาแสน เทคโนโลยีสารสนเทศ โท
7 545020193-5 นางสาว สาวิตรี จูมเกตุ เทคโนโลยีสารสนเทศ โท
8 545020200-4 นาย อนุวัฒน์ ใจดี เทคโนโลยีสารสนเทศ โท
9 545020254-1 นาย ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ โท

วิศวกรรมศาสตร์ 1 545040037-7 นางสาว พัชริดา จันทรมณี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โท
2 527040027-2 นาย สุรเชษฐ์ เถ่ือนแก้วสิงห์ วิศวกรรมอุตสาหการ เอก

ศึกษาศาสตร์ 1 545050289-4 นางสาว กฤติมา กึกก้อง การบริหารการศึกษา โท
2 545050290-9 นาย กฤษกร ภาดี การบริหารการศึกษา โท
3 545050293-3 นาง จุฑารัตน์ ชุ่มประดิษฐ์ การบริหารการศึกษา โท
4 545050296-7 นาย ชานนทร์ มุ่งเขตกลาง การบริหารการศึกษา โท
5 545050298-3 นางสาว ดวงใจ บุญหล้า การบริหารการศึกษา โท
6 545050306-0 นาย ฤทธิรงค์ เศษวงศ์ การบริหารการศึกษา โท
7 545050312-5 นางสาว สุดาทิพย์ อินธิเสน การบริหารการศึกษา โท
8 545050317-5 นาย อภิเดช พลเยี่ยม การบริหารการศึกษา โท
9 545050320-6 นาง เพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง การบริหารการศึกษา โท
10 545050254-3 นาง กัญญ์วรา เครื่องพาที การบริหารการศึกษา โท
11 545050256-9 นางสาว จันทนา นามโยธา การบริหารการศึกษา โท
12 545050259-3 นางสาว ประภาพร เจริญศิริ การบริหารการศึกษา โท
13 545050262-4 นาย พรอนันต์ มาตย์สร้อย การบริหารการศึกษา โท
14 545050266-6 ว่าท่ี ร้อยตรี ภูผาภูมิ โมรีย์ การบริหารการศึกษา โท
15 545050268-2 นางสาว วนิดา นาจันทัด การบริหารการศึกษา โท



คณะ ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ระดับ
16 545050269-0 นางสาว วิลัยวรรณ์ สารจันทร์ การบริหารการศึกษา โท
17 545050272-1 นาย สมัย ดอนสมจิตร การบริหารการศึกษา โท
18 545050274-7 นาย สุริยา วงษา การบริหารการศึกษา โท
19 545050279-7 นาย อุทัย ภักดีประยูรวงศ์ การบริหารการศึกษา โท
20 535050365-3 นางสาว กนกฐินี พันภักดี จิตวิทยาการศึกษาและการให้คําปรึกษา โท
21 535050370-0 นางสาว นิมิตา ปาละวงศ์ จิตวิทยาการศึกษาและการให้คําปรึกษา โท
22 535050373-4 นางสาว พรวิไล ประเสริฐสุข จิตวิทยาการศึกษาและการให้คําปรึกษา โท
23 535050375-0 นางสาว รัชดา อรหันตา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คําปรึกษา โท
24 535050380-7 นางสาว ศรัญญา แสงมณี จิตวิทยาการศึกษาและการให้คําปรึกษา โท
25 535050382-3 นางสาว สวิชญา เกียรติคีรีรัตน์ จิตวิทยาการศึกษาและการให้คําปรึกษา โท
26 545050204-8 นาง จุฬารัตน์ เขาทอง หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย โท
27 545050208-0 นาง พิสมัย สืบเลย หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย โท
28 545050211-1 นาย ศิวะ มะโนขันธ์ หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาไทย โท
29 545050150-5 นางสาว อัมราภรณ์ หนูยอด หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ  โท
30 545050218-7 นางสาว ณัฐธิดา กลางประชา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ  โท
31 545050225-0 นางสาว เกศรา อินทะนนท์ หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ  โท
32 545050215-3 นางสาว กานต์รวี ศรีลางค์ หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนภาษาอังกฤษ  โท
33 545050117-3 นาย มนต์ชัย ทับบุญ หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา โท
34 535050295-8 นางสาว ชาคริยา พันธ์ทอง หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ โท
35 535050304-3 นางสาว รัชดาพรรณ สารผล หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ โท

สาธารณสุขศาสตร์ 1 545110074-2 นาย ธรรมนูญ บุญจันทร์ การบริหารสาธารณสุข โท
2 545110016-6 นางสาว เมธาวี พลยิ่ง สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โท

       ท้ังนี้ผู้ท่ีมีรายชื่อข้างต้นและประสงค์จะรับทุนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

       1.ให้นักศึกษากรอกเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร (ช่ือบัญชีผู้ได้รับทุน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 

สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ ในระบบ (GSMIS)  http://gsmis.gs.kku.ac.th Login เข้าสู่ระบบและ

เข้าสู่เมนู “ทุนการศึกษา” เพ่ือกรอกเลขท่ีบัญชี

       2.นําส่งสําเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ของผู้ได้รับทุน) ตามท่ีได้ดําเนินการในข้อ 1 ส่ง ณ บัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 3 

อาคารพิมล กลกิจ ภายในวันท่ี 6-8 กุมภาพันธ์ 2556  หากไม่ดําเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์ 

       3.บัณฑิตวิทยาลัย จะจ่ายเงินทุนฯ โดยโอนผ่านบัญชี  ในวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556

                            ประกาศ  ณ  วันท่ี 31 มกราคม 2556

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


