
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก�น  (ฉบับท่ี  36/2558) 

เรื่อง  ผลการตัดสินการเสนอผลงานวิทยานิพนธ,   
จัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห�งชาต ิครั้งท่ี 34  

------------------------------------- 
 
 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก�น  ได7จัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห�งชาติ ครั้งท่ี 34  ณ  อาคาร
เรียนรวม คณะแพทยศาสตร, มหาวิทยาลัยขอนแก�น น้ัน  บัดน้ีการพิจารณาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ,ดังกล�าวได7เสร็จสิ้นเรียบร7อยแล7ว    
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก�น ใคร�ขอประกาศรายช่ือผู7 ได7รับรางวัล ดังรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบท7ายประกาศน้ี 
โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัล แก�ผู7ได7รับรางวัล ในวันศุกร,ท่ี 27 มีนาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 16.00  น. เป@นต7นไป ณ ห7องประชุม
มิตรภาพ อาคารเรียนรวม ช้ัน 3 คณะแพทยศาสตร, มหาวิทยาลัยขอนแก�น  จึงขอให7ผู7ได7รับรางวัลเข7าร�วมพิธีมอบรางวัลในวัน  เวลา  และสถานท่ี 
ดังกล�าวโดยพร7อมเพรียงกัน 
 
 ประกาศ   ณ   วันท่ี  27 มีนาคม  พ.ศ. 2558   
 
     
         
       (ผู7ช�วยศาสตราจารย , ดร.อัญชลี ตตัตะวะศาสตร,) 
                     รองคณบดีฝEายวิชาการ 

    ปฎิบัติราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือแนบท7ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับท่ี   36 /2558) 
 

การมอบเกียรติบัตรรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห�งชาติ คร้ังที่ 34 
จํานวนทั้งสิ้น 28 รางวัล 

   
 ระดับปริญญาเอก กลุ�มวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร,สุขภาพ ประเภทบรรยาย  
จํานวน 1  รางวัล ได3แก� 
รางวัลระดับดี  1 รางวัล   คือ 
SDO3 นายวีระพล แสงอาทิตย,  
สาขาวิชา สรีรวิทยาทางการแพทย, 
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก�น   
 

ระดับปริญญาเอก กลุ�มมนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร, ประเภทบรรยาย  
จํานวน 1  รางวัล ได3แก� 
รางวัลระดับดี 1 รางวัล   คือ 
HDO3   นางทิพย,สุดา ปรีดาพันธุ,  
สาขาวิชา สังคมวิทยา 
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก�น  

 
ระดับปริญญาเอก กลุ�มวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร,สุขภาพ ประเภทโปสเตอร,  

จํานวน 1  รางวัล ได3แก� 
รางวัลระดับดีเด�น 1 รางวัล  คือ 
SDP1 นางสาวบุณฑรี ศิริวาริน  
สาขาวิชา วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ, 
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
 

ระดับปริญญาโท กลุ�มวิทยาศาสตร,สุขภาพ ประเภทบรรยาย  
จํานวน 2  รางวัล ได3แก� 
รางวัลระดับดีเด�น 2 รางวัล  คือ 
MMO9 นางสาวเบญจรุนันท, สําเนียง  
สาขาวิชาสรีรวิทยา 
สถาบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
 
MMO14  นางสาวณัฐพร อ�วมคํา  
สาขาวิชาอุปกรณ,การแพทย, 
สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าพระนครเหนือ 
 
 
 
 
 



 

ระดับปริญญาโท กลุ�มวิทยาศาสตร,ชีวภาพ ประเภทบรรยาย  
จํานวน 1  รางวัล ได3แก� 
รางวัลระดับดีเด�น 1 รางวัล   คือ 
BMO1   นายณัฐพล ทัศนวิจิตรวงศ, 
สาขาวิชา ชีวเคมี 
สถาบันมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ระดับปริญญาโท กลุ�มวิทยาศาสตร,กายภาพ ประเภทบรรยาย  
จํานวน 2  รางวัล ได3แก� 
รางวัลระดับดีเด�น 1 รางวัล    คือ   
PMO14 นายพศวีร, ม่ังค่ัง  
สาขาเทคโนโลยีธรณี  
สถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
 
รางวัลระดับดี 1 รางวัล  คือ 
PMO2  นายเกรียงไกร ทองลิ่ม  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล7อม 
สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล7าธนบุรี 
  

ระดับปริญญาโท กลุ�มมนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร, ประเภทบรรยาย  
จํานวน 5  รางวัล ได3แก� 
รางวัลระดับดีเด�น 1 รางวัล    คือ 
HMO44 นางสาววันทนา ทิวะกะลิน  
สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สถาบันมหาวิทยาลัยธนบุรี  
 
รางวัลระดับดี 4 รางวัล    คือ  
HMO8  นางสาวนิรมล กลัดสมบูรณ,  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ 
สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 
HMO19 นางสาวจารีพร ผลมูล  
สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู7 
สถาบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
  
HMO29 นางสาวลลิตา คําแก7ว  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร,ศึกษา 
สถาบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  
 
 
 



 

HMO32  นายอัศวิน ธะนะปRด  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร,ศึกษา 
สถาบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  
 

ระดับปริญญาโท กลุ�มวิทยาศาสตร,สุขภาพ ประเภทโปสเตอร,  
จํานวน 6  รางวัล ได3แก� 
รางวัลระดับดีเด�น 6  รางวัล ได7แก�  คือ 
MMP4  นางสาวปวีณา สิงห,ทิศ  
สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด 
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
MMP13   นางสาวสุวินันท, ทวีพิริยะจินดา  
สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร, 
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,  
 
MMP23 นางสาวเกศรา นิตยบูรณ,  
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร,  
สถาบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,  
 
MMP24   นางสาวนภัส อามาตย,มุลตรี  
สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย,และชีววิทยาโมเลกุล 
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก�น  
  
MMP33  นายภาณุพล วิบูลชยัชีพ  
สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (วิชาเอกแก7ไขการได7ยิน) 
สถาบันมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
MMP51  นายอากรณัท รัตนวงษ,  
สาขาวิชาเภสัชวิทยา 
สถาบันจุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย  
  
 
 
 

ระดับปริญญาโท กลุ�มวิทยาศาสตร,ชีวภาพ ประเภทโปสเตอร,  
จํานวน 3 รางวัล ได3แก� 
รางวัลระดับดีเด�น 1 รางวัล ได7แก� คือ 
BMP16  นายศิวนันท, ดวงใหญ�  
สาขาวิชาเภสัชชวีภาพ 
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล 
 



 

รางวัลระดับดี 2 รางวัล ได7แก� คือ 
BMP7 นางสาวอมรรัตน, ถือเงิน  
สาขาวิชาเภสัชศาสตร,ชีวภาพ 
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
BMP25 นางสาวปรียานุช ลาขุนทด  
สาขาวิชามหาวิทยาลัยขอนแก�น  
สถาบัน ชีววิทยา 
    

ระดับปริญญาโท กลุ�มวิทยาศาสตร,กายภาพ ประเภทโปสเตอร,  
จํานวน 2  รางวัล ได3แก� 
รางวัลระดับดีเด�น 2 รางวัล ได7แก�  คือ  
PMP7 นางสาวแก7วตา ด�านชนะ  
สาขาเคมีวิเคราะห,และเคมีอนินทรีย,ประยุกต, 
สถาบันมหาวิทยาลัยมหิดล  
 
PMP12   นางสาวอัมพิการ, จาวะนา  
สาขาเทคโนโลยีนิวเคลียร, 
สถาบันจุฬาลงกรณ,มหาวิทยาลัย  
 

ระดับปริญญาโท กลุ�มมนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร, ประเภทโปสเตอร,  
จํานวน 4 รางวัล ได3แก� 
รางวัลระดับดีเด�น 2  รางวัล  คือ 
HMP6 นางสาวฉันทนา คํานาค  
สาขาวิชา วัฒนธรรมศึกษา   
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
HMP26 นายฐณวุฒ ชุติพงศ,เดช  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร, 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,  
 
รางวัลระดับดี 2  รางวัล  คือ 
HMP12 นางสาวณัฏฐ,นภันต, กตัญรัตน,  
สาขา การศึกษาวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี 
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก�น  
 
HMP44   นางสาวอัจฉราพรรณ ภิรมย,กิจ  
สาขา การบัญชี  
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

 
  


