
คณะ ท่ี ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ระดับ
วิทยาศาสตร์ 1 นาย พัฒนวิทย์ ซ่อนบุญ นิติวิทยาศาสตร์ โท

2 นางสาว วราภรณ์ ใฝ่ใจดี ชีววิทยา โท
3 นางสาว พรรษา มนต์แข็ง ชีววิทยา เอก
4 นาย เกรียงไกร คําภาพงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โท
5 นาย อุทิศ จิตจง เทคโนโลยีสารสนเทศ โท
6 นางสาว เบญจมาศ เห็มโพธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โท
7 นางสาว อัจฉรา ธานีกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ โท
8 นางสาว เยาวลักษณ์ พรมดี เทคโนโลยีสารสนเทศ โท
9 นางสาว ชนิดาพร เรืองวงค์วิทยา ธุรกิจการเกษตร โท

วิศวกรรมศาสตร์ 1 นางสาว ทิพย์ธัญญา แก้วศิริ วิศวกรรมอุตสาหการ โท
2 นางสาว วสุนันท์ ครองทรัพย์ วิศวกรรมเคมี โท
3 นางสาว กอบกุล โค่นถอน วิศวกรรมอุตสาหการ โท

ศึกษาศาสตร์ 1 นาง ปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล จิตวิทยาการศึกษาและการให้คําปรึกษา โท
2 นาง สรานุช คําภักดี จิตวิทยาการศึกษาและการให้คําปรึกษา โท
3 นางสาว อรอนงค์ คงอาษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คําปรึกษา โท
4 นาง อิสรีย์ อิสรเสณีย์ จิตวิทยาการศึกษาและการให้คําปรึกษา โท
5 นาย ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี หลักสูตรและการสอน โท
6 นาย มงคล เรียงณรงค์ หลักสูตรและการสอน โท

พยาบาลศาสตร์ 1 นางสาว กมลธร วัสสา การพยาบาลผู้ใหญ่ โท
2 นางสาว ครองสิริ เพ่ิมศรี การพยาบาลผู้ใหญ่ โท
3 นาง นํ้าทิพย์ ไพคํานาม การพยาบาลผู้ใหญ่ โท
4 นางสาว ประภัสสร อุททา การพยาบาลผู้ใหญ่ โท
5 นางสาว มนทกานติ์ บุตรคํา การพยาบาลผู้ใหญ่ โท
6 นาย เอกรัฐ ทองเต็ม การพยาบาลผู้ใหญ่ โท

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 84 /2557)
เร่ือง  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทําวิทยานิพนธ์

หรือการศึกษาอิสระสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2557

       ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทําวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2557  จากเงินงบประมาณแผ่นดิน จํานวน 45 ทุนๆละ 5,000  บาท   
ผลการพิจารณาปรากฏว่า มีผู้ได้รับทุนดังน้ี



คณะ ท่ี ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ระดับ
มนุษยศาสตร์ฯ 1 นางสาว ปรวรรณ ยิ้มชัยภูมิ การบริหารการพัฒนา โท

2 นางสาว วรัญญา ศรีริน การบริหารการพัฒนา โท
3 นางสาว ธารารัตน์ ภูศักดิ์ การบริหารการพัฒนา โท
4 นางสาว ปัฐมาวดี ดีแป้น การบริหารการพัฒนา โท
5 นางสาว ปูนา อันทะสีดา ภาษาอังกฤษ โท

สาธารณสุขศาสตร์ 1 นาง ธนมณฑชนก พรหมพินิจ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต เอก
2 นาง มะลิ โพธิพิมพ์ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต เอก
3 Miss CHANMETTACHAMPAVIENG DUONG สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต เอก
4 Mr. SOKHA SIENG สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต เอก
5 Mr. HOANG THE TRAN สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต เอก

เภสัชศาสตร์ 1 นาง พันธ์ณี ฮามคําไพ การคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ โท
2 นางสาว ชนม์นิภา นามแสง เภสัชกรรมคลินิก โท

เทคโนโลยี 1 นางสาว กรองกาญจน์ พฤกษ์พายัพไพศาล เทคโนโลยีการอาหาร โท
2 นางสาว ศิริพัทธ์ วิบูลย์ธนังกุล เทคโนโลยีการอาหาร โท
3 นางสาว เบญญา เพ็ชรพันธ์ศรี เทคโนโลยีการอาหาร โท

ศิลปกรรมศาสตร์ 1 นางสาว มนันยา จามน้อมพรหม วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม โท
2 นาย วราวุฒิ ทิวะสิงห์ วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม โท
3 นางสาว ศิตธีรา สโมสร วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม โท
4 นางสาว พิมพ์รภัช ศรีจิราพงศ์ วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม โท
5 นาย ณัฏฐณิชา พรรณรัตน์ วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม เอก

บริหารธุรกิจ  วิทยาเขตหนองคาย 1 นางสาว ศิริวรรณ ทองชุ่ม การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม โท

       ท้ังนี้ผู้ท่ีมีรายชื่อข้างต้นและประสงค์จะรับทุนต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
       1.ให้นักศึกษากรอกเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร (ช่ือบัญชีผู้ได้รับทุน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสาขาย่อยศูนย์คอมเพล็กซ์ ในระบบ (GSMIS)  http://gsmis.gs.kku.ac.th Login เข้าสู่ระบบ
และเข้าสู่เมนู “ทุนการศึกษา” เพ่ือกรอกเลขท่ีบัญชี
       2.นําส่งสําเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (ของผู้ได้รับทุน) ตามท่ีได้ดําเนินการในข้อ 1 ส่ง ณ บัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 3 
อาคารพิมล กลกิจ ระหว่างวันท่ี 22 - 27  สิงหาคม 2557  หากไม่ดําเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์ 
       3.บัณฑิตวิทยาลัย จะจ่ายเงินทุนฯ โดยโอนผ่านบัญชี  ในวันท่ี 3 กันยายน 2557

                            ประกาศ  ณ  วันท่ี 20 สิงหาคม 2557

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร์)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


