
 

 

 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ฉบับท่ี 1/2566 

เรื่อง รางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจำป 2565 

......................................... 

                                                   

 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดำเนินการโครงการวิทยานิพนธดีเดน ประจำป 

2565 ไปแลวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานและตัดสินรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจำป 2565 ได

พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ดังกลาวเรียบรอยแลว จึงใครขอประกาศรายชื่อผูไดรับรางวัลวิทยานิพนธ

ดีเดน ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบทายประกาศนี้ โดยบัณฑิตวิทยาลัย จะจัดพิธีมอบรางวัลแกผูที่ไดรับรางวัล 

และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล ท้ังนี้กำหนดการพิธีมอบรางวัลจะประกาศใหทราบ

ในภายหลังตอไป 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2566 

 
 

   (ศาสตราจารยวิทยา เงินแท) 

            รองคณบดีฝายวิจัยและบริหาร 

                                     ปฏิบัติการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจำป 2565 

 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ท่ี ช่ือ - สกุล ระดับปริญญา คณะตนสังกัด อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับรางวัล 

1 นายวิชิต ทารอน เอก คณะแพทยศาสตร รศ.ดร.วัชรินทร ลอยลม เพชร 

2 นางสาวอาภัสนันท วิยะนัด เอก คณะเทคนิคการแพทย รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา ทอง 

3 นายธราพงษ ศรีสงคราม เอก คณะเภสัชศาสตร รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูร ทอง 

4 นางสาวณหทัย อุตมะมูล เอก คณะเทคนิคการแพทย รศ.ดร.ราตรี ทวิชากรตระกูล เงิน 

5 นายอนุวัชกิจ กล่ำรักษ เอก คณะเภสัชศาสตร รศ.ดร.นาฏศจี นวลแกว เงิน 

6 นางสาวศริยา มีพัฒน เอก คณะแพทยศาสตร รศ.ดร.พวงรัตน ภักดีโชติ เงิน 

7 นางสาวปทุมพร ประสาททอง เอก คณะแพทยศาสตร รศ.ดร.พวงรัตน ภักดีโชติ เงิน 

8 นางสาวอรอุมา เฮานนท เอก คณะแพทยศาสตร ศ.ดร.สมชาย ปนละออ เงิน 

9 นางสาวพธูทอง ชัชวาลย เอก บัณฑิตวิทยาลัย ศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร เงิน 

10 นายวรพล แซฟู โท คณะเภสัชศาสตร ศ.ดร.วราภรณ ภูตะลุน ทอง 

11 Miss Nang Noon Shean Aye โท คณะเทคนิคการแพทย รศ.ดร.จุรีรัตน ดาดวง เงิน 

12 นางสาวณัฐชิตา จึงกาญจนา โท คณะเทคนิคการแพทย ผศ.ดร.อัญชลี เตชะเสน เงิน 

13 นางสาวสุพรรณิการ โสรินทร โท คณะแพทยศาสตร รศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ ์ เงิน 

14 นางสาวอรวรรณ แวนพิมาย โท คณะแพทยศาสตร รศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ ์ เงิน 

 

 



- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

ท่ี ช่ือ - สกุล ระดับปริญญา คณะตนสังกัด อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับรางวัล 

1 นายมหาราช มาตรา เอก คณะเกษตรศาสตร ศ.ดร.เมธา วรรณพัฒน เพชร 

2 นายอนนท จนัทรเกตุ เอก คณะเกษตรศาสตร ศ.ดร.สนั่น จอกลอย เพชร 

3 Mr. Sarong So เอก คณะเกษตรศาสตร รศ.ดร.อนุสรณ เชิดทอง เพชร 

4 นายอวัช วิเศษสัย เอก คณะวิทยาศาสตร รศ.ดร.รัศมี เหล็กพรม เพชร 

5 นายกานตวิสิทธิ์ มาระภูมิ เอก คณะวิศวกรรมศาสตร รศ.ดร.เจษฎา โพธิ์สม เพชร 

6 นางสาวอัญธิกา ประนัดทา เอก คณะวิศวกรรมศาสตร รศ.ดร.สุรพล ผดุงทน เพชร 

7 นางสาวพิริยาภรณ สังขปรีชา เอก คณะเกษตรศาสตร รศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุม ทอง 

8 นายชานนท สุนทรา เอก คณะเกษตรศาสตร รศ.ดร.อนุสรณ เชิดทอง ทอง 

9 นางสาวสไบพร นาคูณ เอก คณะวิทยาศาสตร รศ.ดร.โสภณ บุญลือ ทอง 

10 นางสาวนทีทิพย สวัสดิ์รักษา เอก คณะเกษตรศาสตร รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง เงิน 

11 นางสาวธัญญา บุญมา เอก คณะเกษตรศาสตร รศ.ดร.ไชยณรงค นาวานุเคราะห เงิน 

12 นางสาวสุพัตรา มหาโกสี เอก คณะเกษตรศาสตร ศ.ดร.สนั่น จอกลอย เงิน 

13 นายภาคิน จำปาศักดิ์ เอก คณะวิศวกรรมศาสตร ศ.ดร.สุจินต บุรีรัตน เงิน 

14 นางสาวศศิประภา ศรีวิชัย โท คณะเกษตรศาสตร ผศ.ดร.สมพงศ จันทรแกว ทอง 

15 นางสาวอาภัสสร ตรีพานิชย โท คณะวิทยาศาสตร ผศ.ดร.พรไสว ไพรพิภัช ทอง 

16 นางสาวพิมพลอย แงมสุราช โท คณะวิทยาศาสตร ผศ.ดร.พรไสว ไพรพิภัช ทอง 

17 นางสาวเมธาวี จันทะเมนชัย โท คณะเกษตรศาสตร ผศ.ดร.ธนภทัรสกรณ สุกิจประภานนท เงิน 

18 นางสาวจิราพร เจริญสุข โท คณะวิทยาศาสตร ผศ.ดร.ศิริบูรณ มุกดาใส เงิน 

19 นางสาวศิรประภา สุวรรณรี โท คณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.ดร.แกวตา เจตศรีสุภาพ เงิน 



ท่ี ช่ือ - สกุล ระดับปริญญา คณะตนสังกัด อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับรางวัล 

20 นางสาวนฤมล ภิญโญธรรมากร โท คณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.ดร.พันวัตต พ่ึงสาย เงิน 

21 นายนธนาดุล จันทรศรีสุริยวงศ โท คณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.ดร.พันวัตต พ่ึงสาย เงิน 

22 นายอิทธิพล แตสุวรรณ โท คณะวิศวกรรมศาสตร รศ.ดร.พรนภา เกษมศิริ เงิน 

23 นางสาวธนภรณ กองทอง โท คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย ผศ.ดร.เจษฎา โสตถิปณฑะ เงิน 

24 นางสาวศศิพร อุตราช โท คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย รศ.ดร.ธนัญชัย ดาศร ี เงิน 

 

2. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ท่ี ช่ือ - สกุล ระดับปริญญา คณะตนสังกัด อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ระดับรางวัล 

1 Mr.Quang Ngoc Le เอก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ศ.ดร.กุลธิดา ทวมสุข เงิน 

2 นายมนตรี ภูศรีโสม โท คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน เงิน 

3 นางสาวลักษมี แกววงศใหญ โท คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผศ.ดร.พัชรินทร ลาภานันท เงิน 

4 นางสาวอารียา คำเรือง โท คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย รศ.ดร.ศักรินทร นนทพจน เงิน 

 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไดรับรางวัลมากกวา 1 รางวัลจะไดรับโลรางวัลในระดับรางวัลท่ีสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเทานั้น  
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