
คณะ ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ระดับ
วิทยาศาสตร์ 1 555020021-5 นางสาว กษมา ดอกดวง วิทยาการคอมพิวเตอร์ โท

2 555020024-9 นาย นรินทร์ ทิพยางค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ โท
3 555020027-3 นาย ศรุติ อัศวเรืองสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์ โท
4 545020166-8 นางสาว จุฑามาศ รักเสมอวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โท
5 545020190-1 นางสาว วาสนา ธิวงค์เวียง เทคโนโลยีสารสนเทศ โท
6 545020195-1 นางสาว สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โท
7 545020199-3 นาย อนันต์ ธัญญ์รัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โท
8 545020205-4 นาย เฉลิมวุฒิ ศาสตระวาทิต เทคโนโลยีสารสนเทศ โท
9 545020292-3 Mr. DANGNGOC HUY วิทยาการคอมพิวเตอร์ โท
10 555020169-3 นางสาว สุธาสินี เอ่ียมสอาด วิทยาการคอมพิวเตอร์ โท
11 555020208-9 นางสาว อ้อมใจ เขาทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ โท
12 555020232-2 นาย กฤษณพงศ์ สมสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์ โท
13 555020268-1 นาย อภิชาติ กันยาทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ โท

เกษตรศาสตร์ 1 565030010-5 นางสาว กิตติวรรณ กล้ารอด พืชไร่ โท
2 565030011-3 นางสาว ชนกเนตร ชัยวิชา พืชไร่ โท
3 565030016-3 นาย สุรยิา ตราชู พืชไร่ โท
4 545030006-4 นางสาว ธารทิพย์ รุ่งแจ้ง การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โท
5 545030009-8 นางสาว นิภาพรรณ วันศรี การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โท
6 555030070-6 นางสาว กนกพร แซ่เฮง ธุรกิจการเกษตร โท
7 555030081-1 นางสาว จิดาภา สงครามภู ธุรกิจการเกษตร โท

วิศวกรรมศาสตร์ 1 545040069-4 นางสาว ณัฏฐา ศักด์ิศิลาพร วิศวกรรมอุตสาหการ โท
2 545040074-1 นางสาว ปริมประภา จุลลาบุดดี วิศวกรรมอุตสาหการ โท
3 545040078-3 นาย มงคล สายขุนทด วิศวกรรมอุตสาหการ โท
4 545040084-8 นาย อามิณฑ์ หล้าวงศ์ วิศวกรรมอุตสาหการ โท
5 545040085-6 นางสาว โชติรส ประสานแสง วิศวกรรมอุตสาหการ โท

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 12 /2557)
เรื่อง  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทําวิทยานิพนธ์

หรือการศึกษาอิสระสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2556

       ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทําวิทยานิพนธ์หรอืการศึกษาอิสระ สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2556  จากเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 74 ทุนๆละ 5,000  บาท   
ผลการพิจารณาปรากฏว่า มีผู้ได้รับทุนดังนี้



คณะ ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ระดับ
ศึกษาศาสตร์ 1 545050331-1 นาย เกริกไกร หมายบุญ เทคโนโลยีการศึกษา โท

2 545050359-9 นางสาว เพชรรุ้ง สกุลมีฤทธ์ิ เทคโนโลยีการศึกษา โท
3 555050156-4 นาย ธนัช พัธนภาคินทร์ การบริหารการศึกษา โท
4 555050160-3 นาย บุญชู สุนธงศิริ การบริหารการศึกษา โท
5 555050164-5 นาง พรเพ็ญ สมบูรณ์ การบริหารการศึกษา โท
6 555050168-7 นาย ภานุวัฒน์ สิงห์หาญ การบริหารการศึกษา โท
7 555050176-8 นาย วัชรากรณ์ เบ้าจันทึก การบริหารการศึกษา โท
8 555050017-8 นางสาว จารุวรรณ สนิทรัมย์ หลักสูตรและการสอน โท
9 555050020-9 นางสาว นภัสนันท์ นาคประกอบ หลักสูตรและการสอน โท
10 555050021-7 นางสาว ลริตา บุญทศ หลักสูตรและการสอน โท
11 555050024-1 นางสาว อนิสรา บุญสด หลักสูตรและการสอน โท
12 555050030-6 นางสาว ปาณิสรา ทองยา หลักสูตรและการสอน โท
13 555050032-2 นางสาว มนันยา โพธิราชา หลักสูตรและการสอน โท
14 555050142-5 นาย บุญญฤทธิ์ จันทรี หลักสูตรและการสอน โท

พยาบาลศาสตร์ 1 535060248-1 นางสาว ภัชราภรณ์ ไชยรัตน์ การพยาบาลผู้สูงอายุ โท
2 545060045-6 นางสาว วรรษมน ปาพรม การพยาบาลสุขภาพเด็ก โท
3 535060199-8 นาง ชลจิต บุษราคัม การพยาบาลสุขภาพเด็ก โท
4 535060003-1 นางสาว นัฐสบง ยันตะบุศย์ การพยาบาลผู้ใหญ่ โท
5 545060193-1 นางสาว สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ การพยาบาลครอบครัว โท

มนุษยศาสตร์ฯ 1 535080063-1 นาง ประสพพร ยุพินบราวน์ การจัดการสารสนเทศ  โท
2 555080092-6 นางสาว นารี กรุมรัมย์ ภาษาไทย โท
3 555080093-4 นางสาว พรจรัส สร้อยศรีฉาย ภาษาไทย โท
4 555080094-2 นาย ดิษยทรรศน์ ศรีบุญเรือง ภาษาไทย โท
5 555080100-3 นางสาว สุทธภา อินทรศิลป์ ภาษาไทย โท
6 555080133-8 นาย ธนพล เอกพจน์ ภาษาไทย โท

สาธารณสุขศาสตร์ 1 555110135-9 นางสาว พนิดา โชติชัย อนามัยสิ่งแวดล้อม โท
2 555110142-2 นาย ศราวุฒิ แสงคํา อนามัยสิ่งแวดล้อม โท
3 555110112-1 นางสาว กุลิสรา พิศาลเอก วิทยาการระบาด โท
4 555110113-9 นางสาว กุสุมาพร ไชยปัดชา วิทยาการระบาด โท
5 555110115-5 นาง จิตรา สุวรรณพันธ์ วิทยาการระบาด โท
6 555110118-9 นางสาว นิตยา ชุดไธสง วิทยาการระบาด โท
7 555110124-4 นาย อภิชาติ ก้องเสียง วิทยาการระบาด โท
8 555110125-2 นาย อรรถพงษ์ ปรัชญามาศ วิทยาการระบาด โท
9 555110014-1 นางสาว จุฑามาศ เหลาพรม โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ โท
10 555110017-5 นางสาว นิตยา ศรีวิชา โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ โท
11 555110018-3 นาย รพีพัฒน์ นาคีภัย โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ โท
12 555110019-1 นางสาว ลัดดาวัลย์ อัยแก้ว โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ โท
13 555110099-7 นางสาว ชญานุช วัฒนะ โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ โท
14 555110101-6 นางสาว ทิฆัมพร บรรจถรณ์ โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ โท



คณะ ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ระดับ
15 555110104-0 นางสาว พรชนิตว์ ต้ังสุวรรณโสภิณ โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ โท
16 555110108-2 นางสาว วิชุตา สมจิตร โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ โท
17 555110005-2 นางสาว สาวิตรี สุมาโท อนามัยสิ่งแวดล้อม โท

เภสัชศาสตร์ 1 545150026-9 นาย บุลกิต วงศ์หาญกล้า การจัดการเภสัชกรรม โท
2 555150012-1 นางสาว จริญญา คําภักดี เภสัชภัณฑ์ โท

เทคโนโลยี 1 555160001-0 นางสาว กิตติยา เลิศล้ํา เทคโนโลยีธรณี โท
2 555160004-4 นาย พศวีร์ ม่ังคั่ง เทคโนโลยีธรณี โท
3 555160006-0 นางสาว สุวรรณภา ขานบุตร เทคโนโลยีธรณี โท

วิทยาการจัดการ 1 555210048-7 นาย ชัยธวัช ศรีแสง การจัดการการท่องเที่ยว โท
2 555210049-5 นางสาว ฐานิศร์ หนูดาษ การจัดการการท่องเที่ยว โท

       ท้ังนี้ผู้ท่ีมีรายชื่อข้างต้นและประสงค์จะรับทุนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
       1.ให้นักศึกษากรอกเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร (ชื่อบัญชีผู้ได้รับทุน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ ในระบบ (GSMIS)  http://gsmis.gs.kku.ac.th Login เข้าสู่ระบบ
และเข้าสู่เมนู “ทุนการศึกษา” เพ่ือกรอกเลขท่ีบัญชี
       2.นําส่งสําเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ของผู้ได้รับทุน) ตามที่ได้ดําเนินการในข้อ 1 ส่ง ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 
อาคารพิมล กลกิจ ภายในวันท่ี 5-7  กุมภาพันธ์ 2557  หากไม่ดําเนินการจะถือว่าสละสิทธ์ิ 
       3.บัณฑิตวิทยาลัย จะจ่ายเงินทุนฯ โดยโอนผ่านบัญชี  ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2557

                            ประกาศ  ณ  วันท่ี 30 มกราคม 2557

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


