
1. รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนเพ่ือนําเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ

ท่ี ชื่อ-สกุล คณะ ระดับ การประชุม รูปแบบ
จังหวัด/
ประเทศ

การตีพิมพ์ใน 
Proceeding

1 นาง ศิรินทร เลียงจินดาถาวร วิทยาการจัดการ เอก นานาชาติ Oral ญี่ปุน บทความฉบับเต็ม

2 นางสาว วิตติกา ทางชั้น วิทยาการจัดการ เอก นานาชาติ Oral อังกฤษ บทความฉบับเต็ม

3 นาง ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา วิทยาการจัดการ เอก นานาชาติ Oral อิตาลี บทความฉบับเต็ม

4 นาย วัฒนพงศ์ สาสิมมา วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Oral สิงคโปร์ บทความฉบับเต็ม

5 นางสาว สุรีวัลย์ บํารุงไทย แพทยศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral ไต้หวัน บทคัดย่อ

6 นาย อิสระพงษ์ พลธานี วิทยาการจัดการ เอก นานาชาติ Oral อิตาลี บทคัดย่อ

7 นางสาว รพี ขลิบสุวรรณ เภสัชศาสตร์ เอก นานาชาติ Poster โปรตุเกส บทคัดย่อ

8 นางสาว เพ็ญศิริ ศิริคํากร เภสัชศาสตร์ เอก นานาชาติ Poster โปรตุเกส บทคัดย่อ

9 นางสาว เพียงขวัญ นครรัตนชัย เภสัชศาสตร์ โท นานาชาติ Poster ฝรั่งเศส บทคัดย่อ

10 นางสาว เพชรรัตน์ แก้วดวงดี สาธารณสุขศาสตร์ เอก นานาชาติ Poster ไต้หวัน บทคัดย่อ

11 นางสาว กรณิกา พลฤทธิ์ สาธารณสุขศาสตร์ โท นานาชาติ Poster ไต้หวัน บทคัดย่อ

12 นาย อภิชาติ ก้องเสียง สาธารณสุขศาสตร์ โท นานาชาติ Poster ไต้หวัน บทคัดย่อ

13 นางสาว นิตยา ชุดไธสง สาธารณสุขศาสตร์ โท นานาชาติ Poster ไต้หวัน บทคัดย่อ

14 นางสาว วรัญญา ทาสมบูรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ โท นานาชาติ Poster ไต้หวัน บทคัดย่อ

15 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ จันทนงค์ สาธารณสุขศาสตร์ โท นานาชาติ Poster ไต้หวัน บทคัดย่อ

16 นางสาว ชนกเนตร ชัยวิชา เกษตรศาสตร์ โท ชาติ Oral ชลบุรี บทความฉบับเต็ม

17 นางสาว กิตติวรรณ กล้ารอด เกษตรศาสตร์ โท ชาติ Oral ชลบุรี บทความฉบับเต็ม

18 นาย สุริยา ตราชู เกษตรศาสตร์ โท ชาติ Oral ชลบุรี บทความฉบับเต็ม

2. รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

ท่ี ชื่อ-สกุล คณะ ระดับ ประเทศ เงินอนุมัติ

1 นางสาว กาญจนา จรัญศิริไพศาล วิทยาศาสตร์ เอก อเมริกา 20,000
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Mathematical Problems in Engineering

 ชื่อวารสาร

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปรากฎว่าผลการพิจารณาและเงื่อนไขของผู้มีสิทธ์ิได้รับทุนฯ มีดังต่อไปนี้

สามารถเบิกค่าลงตีพิมพ์ในวารสารตามรายการท่ีจ่ายจริงและมีหลักฐานการจ่ายเงินประกอบ แต่ไม่เกินวงเงินท่ีกําหนด

วงเงินอนุมัติ
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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่   4/2557)
เรื่อง  ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2557 (รอบท่ี 2)

      ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้พิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 4/2556) เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์



3. รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน แต่ต้องนําหลักฐานการตอบรับเข้าร่วมประชุม ท่ึระบุรูปแบบการนําเสนอมายื่นท่ี
บัณฑิตวิทยาลัย ด่วนที่สุดหรือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ จึงจะมีสิทธ์ิได้รับทุนฯ

Oral Poster

1 นาง ธิรากร มณีรัตน์ พยาบาลศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral ญี่ปุน บทความฉบับเต็ม 20,000 15,000
2 นาย ธัชวุฒิ กงประโคน ศึกษาศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ญี่ปุน บทคัดย่อ 20,000 15,000
3 นางสาว ภัทรวดี เพ่ิมวณิชกุล วิทยาการจัดการ เอก นานาชาติ Oral กรุงเทพฯ บทความฉบับเต็ม 11,900 11,900
4 นาย พงษ์เสริฐ ศรีพรหม วิศวกรรมศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม 5,000 5,000
5 นางสาว สุพัตรา บูชาพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม 5,000 5,000
6 นางสาว จินตหรา สาธารณ์ วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม 5,000 5,000
7 นางสาว อัจฉริยาภรณ์ พรมแสน วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม 5,000 5,000
8 นางสาว ณัฐกานต์ ดุลย์แสง วิศวกรรมศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม 5,000 5,000
9 นาย วัชรากรณ์ ปราณี วิศวกรรมศาสตร์ เอก นานาชาติ Oral ขอนแก่น บทความฉบับเต็ม 5,000 5,000
10 นางสาว สุปราณี อินบ้านผือ เทคโนโลยี โท นานาชาติ Oral กรุงเทพฯ บทความฉบับเต็ม 4,100 4,100
11 นางสาว ตรีรัตน์ เสริมทรัพย์ วิทยาศาสตร์ โท นานาชาติ Oral ชลบุรี บทความฉบับเต็ม 13,200 13,200
12 นาย พัฒนา เทศทับ วิทยาศาสตร์ โท นานาชาติ Poster กรุงเทพฯ บทคัดย่อ 4,000 4,000
13 นางสาว วลัยพร ขันสอาด แพทยศาสตร์ โท นานาชาติ Poster กรุงเทพฯ บทคัดย่อ 4,100 4,100
14 นาย จักรพันธ์ เคนจันทา แพทยศาสตร์ โท นานาชาติ Poster กรุงเทพฯ บทคัดย่อ 4,100 4,100

เพ่ือความถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังและสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายของผู้รับได้รับทุนฯ

            ประกาศ ณ  วันท่ี 17 มกราคม 2557

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. การเบิกจ่ายเงินทุนฯ ดําเนินการตามขั้นตอนท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกําหนดเท่านั้น

1. ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีมีรายชื่อในข้อ 1 , 2 และ 3  ท่ีประสงค์จะรับทุนฯเข้าร่วมฟังชี้แจงการเบิกจ่ายเงินทุนฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 มกราคม 2557
ลงทะเบียนเวลา 14.00 – 14.30 น. และเริ่มประชุมเวลา 14.30 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องสาขาวิชาร่วม 1   อาคารพิมล กลกิจ
เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินทุนครั้งนี้เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จึงจําเป็นต้องมีการประชุมชี้แจงข้ันตอนและหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนฯ 

ระดับ การประชุม รูปแบบท่ี ชื่อ-สกุล คณะ
การตีพิมพ์ใน 
Proceeding

จังหวัด/
ประเทศ

เงินอนุมัติ


