
 
 
 

 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ฉบับท่ี 38/2565 
เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจ าปี 2564 

......................................... 
                                                   
 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ด าเนินการโครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี 
2564 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานและตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจ าปี 2564 ได้
พิจารณาตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอประกา ศรายชื ่อผู ้ได้รับรางวัล
วิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบ
เกียรติบัตรแก่ผู ้ที ่ได้รับรางวัล และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาที ่ได้รับรางวัล ทั ้งนี้
ก าหนดการพิธีมอบรางวัลจะประกาศให้ทราบในภายหลังต่อไป 
 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

 
 

(ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) 
                                คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 



รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจ าปี 2564 
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาเอก 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา 

ดีเด่น ดร.พรสวรรค์ ค าอ่อนสา สมบัติทางไดอิเล็กตริกของวัสดุพอลิเมอรค์อมโพสิตกลุม่ PVDF โดยใช้
อนุภาคโลหะและอนุภาควสัดไุจแอนต์ไดอิเล็กตริกเป็นวัสดุเสริม 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และ
นาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 

รศ.ดร.ประสิทธ์ิ ทองใบ 

ดีเด่น ดร.ธีรนุช นาชัยธง การศึกษาเชิงทฤษฎีและทดลองของวัสดุเซรามิกกลุม่ TiO2 ท่ีมีค่าคงที่
ไดอิเล็กตริกสูง 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และ
นาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 

รศ.ดร.ไพโรจน์ มลูตระกูล, รศ.ดร.ประสิทธ์ิ 
ทองใบ 

ดีเด่น ดร.กัญญาภัค ศลิาแก้ว การปรับปรุงสมบตัิไดอิเล็กทริกของวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตชนิด 3-เฟส: 
PVDF/BaTiO3/อนุภาคตัวน าไฟฟ้า 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และ
นาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 

รศ.ดร.ประสิทธ์ิ ทองใบ 

ดีเด่น ดร.มาศกร โทวันนัง การศึกษาประสิทธิภาพของเซลลแ์สงอาทิตย์ชนิดสยี้อมไวแสงที่ใช้
ไทเทเนียม คาร์ไบด์ผสมคาร์บอนและทังสเตนคารไ์บดผ์สมคาร์บอนเป็น
ขั้วเคาน์เตอร ์

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาฟิสกิส์  
คณะวิทยาศาสตร ์

ศ.ดร.วิทยา อมรกิจบ ารุง, รศ.ดร.สมัคร์ 
พิมานแพง 

ดีเด่น ดร.ก้องกิดากร วรสาร การหาค่าค าตอบท่ีเหมาะสมส าหรบัจัดสรรทรัพยากรในการวางแผน 
การเพาะปลูกอ้อย 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ 

ดีเด่น ดร.พิศณุ ชัยจิตวณิชกลุ การปฏสิัมพันธ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส าหรับผู้มีภาวะออทิสซึม ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผศ.ดร.วิชชา เฟื่องจันทร์ 

ดีเด่น ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ การแปลสัญลักษณ์การสะกดมือไทยแบบอัตโนมตั ิ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รศ.ดร.ธัชพงศ์ กตัญญูกุล 

ดีเด่น ดร.กิตตินันท์ วันสาสืบ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงแอโรอีลาสติกของโครงสร้างเครื่องบินด้วย
การเช่ือมพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณและพลศาสตรโ์ครงสร้างเชิง
ค านวณ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาวิศวกรรม 
เครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ศ.ดร.สุจินต์ บรุีรัตน์, รศ.ดร.ณัญธวิัฒน์  
พลด ี

 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาเอก 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา 

ดีเด่น ดร.เบญจมาศ คนแข็ง การปรับปรุงคุณค่าทางโภชนะของเศษเหลือจากข้าวโพดไร่สมี่วงด้วยเช้ือ
ราขาวเพื่อเป็นแหล่งอาหารหยาบส าหรับสัตวเ์คี้ยวเอื้อง 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาสตัวศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์

รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง 



รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา 

ดีเด่น ดร.อรวรรณ พันดวง การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอไฮโดรเจนและมเีทนจากชีวมวลและ
ไฮโดรไลเสตของชีวมวลสาหร่ายจลุภาค Chlorella sp. 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะเทคโนโลย ี

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง, ผศ.ดร.อภลิักษณ์ 
สลักค า 

ด ี ดร.ภาณุพงศ์ ผลเจริญ การปรับปรุงและประเมินแบบจ าลองการเจริญเติบโตของมันส าปะหลัง
โดยการทดสอบสี่สายพันธ์ุในวันปลูกท่ีแตกต่างกัน 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาพืชไร่ 
คณะเกษตรศาสตร ์

รศ.ดร.ปรเมศ บรรเทิง, ศ.ดร.สนั่น จอกลอย, 
รศ.ดร.นิมิตร วรสตู 

 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาเอก 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา 

ดีเด่น ดร.อภินัทธ์ วงศ์เกียรติขจร อัตราความส าเร็จในการรักษาแผลไฟไหม้น า้ร้อนลวกโดยใช้ภายถ่าย
หลอดเลือดอินโดไซยานินกรีน: การศึกษาไปข้างหน้าแบบพหสุถาบัน 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
คลินิก คณะแพทยศาสตร ์

ผศ.พลากร สุรกลุประภา, รศ.กมลวรรณ 
เจนวิถีสุข 

ดีเด่น ดร.นภสั  อามาตย์มุลตร ี บทบาทการต้านมะเร็งของ Early B cell factor 1 ในมะเร็งท่อน ้าด ี ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล  
คณะแพทยศาสตร ์

ผศ.ดร.เรณู ทานันท,์ ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ, 
รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม, ผศ.ดร.ชฎามาศ 
สกลศลิป์ศิริ, ผศ.ปติิ อึ้งอารีย์วิทยา 

ดีเด่น ดร.สรุีรตัน์ ปัดไธสง การค้นหาตัวบ่งช้ีทางชีวภาพส าหรับการพยากรณ์การลุกลาม และ 
การเกิดขึ้นอีกของมะเร็งท่อน ้าด ี

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล  
คณะแพทยศาสตร ์

รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม, รศ.ดร.นษิณา  
นามวาท, ดร.จฑุารพ เพชระบรูณนิ 

ดีเด่น ดร.ปิยะ ประจ าวงศ์ บทบาทของโปรตีน Monopolar Spindle 1 ต่อการพัฒนาของมะเร็ง
ท่อน ้าดี 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล  
คณะแพทยศาสตร ์

รศ.ดร.กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์, 
รศ.ดร.กุลธิดา เวทีวุฒาจารย ์

ดีเด่น ดร.มารุตพงศ์ เดชอาญา บทบาทของเอนไซม์ N-acetylgalactosaminyltransferases ในมะเร็ง
ท่อน ้าดี 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาชีวเคมี 
คณะแพทยศาสตร ์

รศ.ดร.ชัยศิริ วงศ์ค า, รศ.ดร.กลัยาณี 
สวรรยาวิสุทธิ,์ รศ.ดร.อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ 

ดีเด่น ดร.กานดา ศรกายสิทธ์ิ ผลของการนวดไทยต่อระบบภูมิคุม้กันในผู้สูงอาย ุ ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ จ าเนียรทรง,  
ศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 

 
 
 
 



กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาเอก 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา 

ดีเด่น Dr.Nguyen Thi Lan การพัฒนารูปแบบความร่วมมืออาจารย์กับบรรณารักษ์ห้องสมุดเพื่อ
สนับสนุนการสอนและวิจัยของมหาวทิยาลัยนสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ศ.ดร.กลุธิดา ท้วมสุข 

ด ี ดร.คมสันต์ หลาวเหล็ก การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมสมรรถนะผู้น านักเรียนอาชีวศึกษาเพื่อ 
การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดีในชุมชน 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาหลักสูตรและ 
การสอน คณะศึกษาศาสตร ์

รศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์, ศ.ดร.ธิดารัตน์ 
บุญมาศ 

ด ี ดร.สุวิชชาน อุ่นอุดม ผลของการใช้กิจกรรมในรูปแบบ Stabilize Simplify Automatize 
Restructure Complexify Model ต่อการพัฒนาการเขียนของผูเ้รยีน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ประยุกต์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

ผศ.ดร.จอมรัฐ พัฒนศร 

ด ี ดร.ภาวดิา รังษ ี การจัดการประมงร่วมในการประมงพาณิชย์จังหวัดระนอง ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ศ.ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย ์

 
กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ-ปริญญาโท 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา 

ดีเด่น นางสาวพิชญา มั่นสุวรรณ การระบุชนิดของสตัว์ในกลุ่ม Cervidae โดยใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์
บางส่วนของบริเวณ D-loop 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา 
นิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

รศ.ดร.เขมิกา ลมไธสง, รศ.ดร.วิภ ูกุตะนันท์ 

ดีเด่น นางสาวมุตตา ปรังประโคน วิธีการท าซ ้าส าหรับการหาผลเฉลยของอสมการการแปรผันบนอินเตอร์
เซกชันของเซตจุดตรึงในปริภมูิฮลิเบิร์ต 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร ์

ผศ.ดร.นิมิต นมิานะ 

ดีเด่น นางสาวนุชจรี สลิดกุล การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กขอลวัสดุนาโนคอมโพสติแบคทีเรีย
เซลลูโลส/แบเรยีมเฟอไรต ์

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา 
วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลย ี
คณะวิทยาศาสตร ์

รศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร 

ดีเด่น นางสาวพัชรินทร์ ภูหมื่น การสังเคราะห์และวิเคราะห์สมบตัิแลนทานัมนิกเกิลออกไซด์ส าหรบั
ประยุกต์ใช้เป็นขั้วตัวเก็บประจุความจุสูง 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์  
คณะวิทยาศาสตร ์

ผศ.ดร.พาวินี กลางท่าไค่, รศ.ดร.สมัคร์ 
พิมานแพง 

 



รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา 

ดีเด่น นายศุภณัฐ แช่มชื่น การพัฒนาระบบตรวจจับและจ าแนกคุณภาพไฟฟ้าด้วยวิธีการเรียนรู้
ของเครื่อง 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์

รศ.ดร.พิรัสม์ คุณกติต ิ

ดีเด่น นายสุเมธี พิมพกรรณ ์ ระบบทดสอบการคายประจุไฟฟ้าสถิตระดับบอรด์ในกระบวนการ
ประกอบฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ ์

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร ์

รศ.ดร.จีรนุช เสง่ียมศักดิ ์

ดีเด่น นายนิติกร ศรีจรญู การจัดเส้นทางการรับส่งสินค้าแบบผสมที่อนรุักษ์พลังงานโดยพิจารณา
กรอบเวลาและประเภทของถนนด้วยการหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดด้วย 
การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาคที่มีการปรับปรุงการเรียนรูด้้วยตัวเอง 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์, ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ 
จ ารัส 

ดีเด่น นายนพดล จันทร์อ ่า การศึกษาสมบัติของโฟมที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพด้วยวิธีทากูชิและ 
การวิเคราะห์ด้วยเกรย์เพื่อใช้งานส าหรับบรรจภุณัฑ์ออกฤทธ์ิ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร ์

รศ.ดร.พรนภา เกษมศิร ิ

ดีเด่น นายธีรพัฒน์ หนองหาร
พิทักษ์ 

การให้แสงสว่างในสมิอีสานโบราณ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

รศ.ดร.ยิ่งสวสัดิ์ ไชยะกุล 

ดีเด่น นางสาวชลธิชา ศรีโยธ ี การศึกษาพฤติกรรมการเดินทางของนักเรียนโรงเรียนมัธยม เพื่อส่งเสริม
การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมขนาดใหญบ่น
ถนนกลางเมือง เมืองขอนแก่น 

การวางแผนภาคและเมืองมหาบณัฑิต  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

ดร.ปัทมพร วงศ์วิรยิะ 

 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ปริญญาโท 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา 

ดีเด่น นางสาวกวินดา ศรียอด การปรับสภาพชีวมวลสาหร่ายขนาดเล็ก ด้วยเอนไซม์ เพื่อการผลติ 
ไบโอไฮโดรเจน 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลย ี

ผศ.ดร.เพ็ญศรี ปลั่งกลาง 

 
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ-ปริญญาโท 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา 

ดีเด่น นางสาวพรภัทรา มาพะเนาว์ การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งของกรดยูโซลิกในเซลล์มะเร็งท่อน ้าดี วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาชีวเคมีทาง
การแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล  
คณะแพทยศาสตร ์

ผศ.ดร.ชฎามาศ สกลศิลป์ศริิ,  
รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม, ผศ.ดร.เรณู 
ทานันท์, ดร.ศิรินาฏ ศรีจันทร ์



รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา 

ดีเด่น นางสาวปัทมา พรมจันทร ์ แบบแผนเมตาบอลซิึมของกระบวนการก่อมะเร็งท่อน ้าดีที่เกิดจากตดิ
เชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini และการป้องกันโดย 
การใช้พราซิควอนเทลในแบบจ าลองหนูแฮมสเตอร ์

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาชีวเคม ี
คณะแพทยศาสตร ์

รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม, รศ.ดร.นษิณา 
นามวาท, ดร.จฑุารพ เพชระบรูณนิ 

ดีเด่น นางสาวแพรววลี วินทะไชย การตรวจ cell free DNA ในเลือดเพื่อใช้เป็นตัวบ่งช้ีทางชีวภาพ ในการ
วินิจฉัยมะเร็งท่อน ้าด ี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

ดร.อภญิญา จุส๊กุล, ผศ.ดร.อัญชล ี 
เตชะเสน 

 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์-ปริญญาโท 

รางวัล ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง หลักสูตร/คณะ อาจารย์ที่ปรึกษา 

ดีเด่น นายเด่นพงษ์ แสนค า ท่าทีของพุทธปรัชญาเถรวาทกับการพิจารณาปัญหาทางญาณวิทยาของ 
วิกิพีเดีย 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก,  
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน 

ด ี นางสาวนุชนารถ สมควร กระบวนการกลายเป็นเกษตรกรผูป้ระกอบการของเกษตรกร ในจังหวัด
ขอนแก่น 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ผศ.ดร.รักชนก ช านาญมาก, ผศ.ดร.วณิชชา 
ณรงค์ชัย 

ด ี นางสาวจิตตมิา พัฒนธนาภา สัญญะพญานาคกบัการต่อรองเชิงอ านาจในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดมุกดาหาร 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ผศ.ดร.วณิชชา ณรงค์ชัย, ผศ.ดร.รักชนก 
ช านาญมาก 

ด ี นางสาวจิตตมิา ไกรศรี
วรรธนะ 

วาทกรรมการพูดในท่ีสาธารณะ: การวิเคราะหล์ักษณะโครงสร้างสนุทร
พจน์และส่วนขยายใจความส าคญัจากคลังข้อมูลรายการเท็ดทอลค์ 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล 


