
     
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์  

(ฉบับที ่๑๓/๒๕๖๖) 
เรื่อง  ผลการสนับสนุนทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุน 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
---------------------------------- 

ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๗๑/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครทุน
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น 
บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๖๔๘/๒๕๖๕) ลงวันที่  ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศคณะวิทยาศาสตร์  

(ฉบับที่ ๒๕/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนส่งเสริมความ
เข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการประชุมวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
จึงประกาศผลการสนับสนุนทุนส่งเสริมความเข้มแข็งด้านวิจัยของอาจารย์ผ่านการสนับสนุน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา 
สนับสนุนทุน 

ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ชื่อ – นามสกุล 
๑. นายรัฐพล ศรีสนไชย ชีววิทยา นายคเณศฐ์  ศรีค าภา ๑. ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา (ตามที่จ่ายจริง) 

ภาคการศกึษาละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท  
ไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษา 
๒. ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท ไม่เกิน 
๒๔ เดือน 
๓. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัย (ตามที่จ่ายจริง) 
ไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บาท 

๒. รศ.วรศิธิกุลญา  ธราธิมา ชีววิทยา นางสาวพลอยนภสั มหัทธนพัชรกลุ  ๑. ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา (ตามที่จ่ายจริง) 
ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท  
ไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษา 
๒. ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท ไม่เกิน 
๒๔ เดือน 
๓. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัย (ตามที่จ่ายจริง) 
ไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บาท 
 

๓. ผศ.ดริศ  สามารถ ฟิสิกส ์ นายณัฐสรณ์  อุทธิสินธ์    ๑. ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา (ตามที่จ่ายจริง) 
ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท  



  ๒  
อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษา 

สนับสนุนทุน 
ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ชื่อ – นามสกุล 

ไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษา 
๒. ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท ไม่เกิน 
๒๔ เดือน 
๓. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัย (ตามที่จ่ายจริง) 
ไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บาท 

๔. รศ.ธนายุทธ  แก้วมารยา ฟิสิกส ์ นายปวิชญ์นัส  เกิดสมบตั ิ ๑. ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา (ตามที่จ่ายจริง) 
ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท  
ไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษา 
๒. ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท ไม่เกิน 
๒๔ เดือน 
๓. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัย (ตามที่จ่ายจริง) 
ไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บาท 

๕. ผศ.นันทวัน  ฤทธ์ิเดช จุล
ชีววิทยา 

นางสาวบุษกร  ยอดเพชร ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา (ตามที่จ่ายจริง)  
ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท  
ไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษา 

๖. ผศ.จินดารัตน์  เอกประเสริฐ จุล
ชีววิทยา 

นางสาวอัญชนิดา  เตโช ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา (ตามที่จ่ายจริง)  
ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท  
ไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษา 

๗. รศ.นิศารัตน ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ชีววิทยา นางสาวศุภลิักษณ์  จ ารสัธนสาร ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา (ตามที่จ่ายจริง)  
ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท  
ไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษา 

๘. ผศ.ยอดชาย  ช่วยเงิน ชีววิทยา นายพีระศิษฐ์  รองจะโปะ ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา (ตามที่จ่ายจริง)  
ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท  
ไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษา 

๙. รศ.วิยะดา  หาญชนะ ฟิสิกส ์ นางสาววิมลสิริ  ย่ามกลาง ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา (ตามที่จ่ายจริง)  
ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท  
ไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษา 

๑๐. รศ.ศิรริัตน์  แมคคลอสก ี เคม ี นายกฤตยชญ์  พลสนอง ค่าลงทะเบียนของนักศึกษา (ตามที่จ่ายจริง)  
ภาคการศึกษาละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท  
ไม่เกิน ๔ ภาคการศึกษา 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ  วันที่    ๒๘   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา บุญยืด) 

                  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
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