
 

 
ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

(ฉบับที่  002 / 2565) 
เรื่อง  รายช่ือผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2564 

 ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมหรือชมรมศิษย์เก่าต่าง ๆ ได้คัดเลือกศิษย์เก่า     
เพ่ือเข้ารับรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2564 เพ่ือเป็นการประกาศเกียรติ
คุณและเข้ารับรางวัลในโอกาสเหมาะสมที่ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้น   

บัดนี้การด าเนินการเสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ” 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2564 ต่อไปนี้ 

ล าดับ    ชื่อ-สกุล  มข.รุ่นที ่  ชมรม/สมาคม 
1. นายสุรชัย                ไชยค าภา รุ่นที่ 33          สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ 
2. นายวิชัย                  ปักษา  รุ่นที่ 34          สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ 
3. นายปิติ                   ศรีสุขสมบัติ รุ่นที่ 20          สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ 
4. นายนาวิน                เล็กนาวา รุ่นที่ 28          สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ศ.ดร.รัตติกร             ยิ้มนิรัญ  รุ่นที่ 24          สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 
6. รศ.ดร.สาโรช             รุจิรวรรธน์  รุ่นที่ 25          สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 
7. ผศ.ดร.สุมาลี             ศรีพุทธรินทร์ รุ่นที่ 28          สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 
8. ดร.อาทิตย์               ธ ารงชัยชนะ รุ่นที่ 30          สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 
9. ผศ.ดร.ดาริณี             สุวภาพ  รุ่นที่ 9            สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ 
10. นางสาวสุภัตรา         ไกรโสภา รุ่นที่ 14          สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ 
11. รศ.นพ.พฤหัส          ต่ออุดม  รุ่นที่ 14          สมาคมศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ 
12. นพ.จุมภฏ              พรมสีดา รุ่นที่ 14          สมาคมศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ 
13. กภ.เบญจรงค์           ศรีสุระ  รุ่นที่ 20          สมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ฯ  
14. ทนพ.วิทยา              เงาตะค ุ รุ่นที่ 21          สมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ฯ 
15. ดร.พุทธิไกร           ประมวล        ป.โท และ ป.เอก สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
16. รศ.ดร.อรทัย            เพียยุระ รุ่นที่ 27          สมาคมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
17. ภก.อ าพล               บุญประภากร   รุ่นที่ 24          สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ 
18. ภก.กิตติศักดิ์            ไท้ทอง  รุ่นที่ 31          สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ 
19. ผศ.น.สพ.ดร. ชเวง      สารคล่อง รุ่นที่ 26          สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
20. น.สพ.โยธิน               พันธุ์ศรี รุ่นที่ 35          สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์  



 
 
ล าดับ    ชื่อ-สกุล    มข.รุ่นที ่   ชมรม/สมาคม 
21. นางสาวมณีรัตน์         พจนบรรพต   รุ่นที่ 43          สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
22. นายอมรเทพ             อิทธิพร   รุ่นที่ 43          สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
23 นายวุฒิชัย   เหล่าวชิระสุวรรณ รุ่นที่ 48        สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

24. นางวราลักษณ์           ไชยทัพ   รุ่นที่ 24          ชมรมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
25. ทพ.หรินทร์              คล้ายพึง   รุ่นที่ 18          ชมรมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ 
26. นายมานิต              สุขจินดาเสถียร    รุ่นที่ 23  ชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี 
27. นางสาวกมลาสน์       สิทธิสาร   รุ่นที่ 32  ชมรมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี 
28. นายโอฬารวิทย์         อินทสุวรรณ   รุ่นที่ 36          ชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจฯ 
29. นางสาวสุจิตราภรณ์    วงษ์ศรีแก้ว   รุ่นที่ 37          ชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจฯ 
30. นายกสิรัฐ                พลมณ ี   รุ่นที่ 43          ชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
31. นางสาวชุติมา           ณ  อุบล   รุ่นที่ 46          ชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
32. ว่าที่ร้อยโท ทวีพล      ศรีหาวงศ์     รุ่นที่ 34          ชมรมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ 
33. ดร.สุปรียา               วัฒนาสุทธิวงศ์   รุ่นที่ 35          ชมรมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ 
34. นายพงษ์พิพัฒน์         พงษ์สระพัง       รุ่นที่ 42         ชมรมศิษย์เก่า มข. วิทยาเขตหนองคาย 
35. นายอภิเชษฐ             เสมอใจ   รุ่นที่ 45          ชมรมศิษย์เก่า มข. วิทยาเขตหนองคาย 
36. นายธนวิทย์              ชารีรักษ ์   รุ่นที่ 42  ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดกาฬสินธุ์ 
37. กภ.สุภาภรณ์            ทัศนอนันชัย   รุ่นที่ 27          ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดจันทบุรี 
38. นายแพทย์สุวัฒน์       คูสกุล    รุ่นที่ 17          ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดนครพนม 
39. พญ.ฐิตา                  ทวีกุล    รุ่นที่ 29          ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดนครพนม 
40. รศ.พญ. ชวัลญ์ญา      รัตนพิทูลย์   รุ่นที่ 32          ชมรมศิษย์เก่าจังหวัดนครราชสีมา 
41. นางอังคนา               ค าสิงห์นอก   รุ่นที่ 34          ชมรมศิษย์เก่าจังหวัดนครราชสีมา 
42. นายสุกิติ                  พรหมทอง   รุ่นที่ 17          ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
43. นายสมคิด                ชัยเพชร      ป.โท            ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
44. นพ.สมชายโชติ          ปิยวัชร์เวลา   รุ่นที่ 22          ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดมหาสารคาม 
45. รศ.ดร.สุรพล             แสนสุข   รุ่นที่ 29          ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดมหาสารคาม 
46. นพ.ราชันย์               จันทร์อ่อน   รุ่นที่ 37          ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดมุกดาหาร 
47. นายสมศักดิ์     ตั้งกลชาญ        รุ่นที่ 17  ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดระยอง 
48. นางเกศยา     ทรัพย์สมพล   รุ่นที่ 24  ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดระยอง 



ล าดับ    ชื่อ-สกุล    มข.รุ่นที ่   ชมรม/สมาคม 
49. นายนรงฤทธิ์            พรหมประดิษฐ์   รุ่นที่ 32          ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดศรีสะเกษ 
50. นายประวิทย์            สูงสุด      รุ่นที่ 38          ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดศรีสะเกษ 
51. นายสุริยา                ทองคุณ   รุ่นที่ 16          ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดสุรินทร์ 
52. นายธนโชติ                เกษตรสิงห์   รุ่นที่ 27          ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดสุรินทร์ 
53. ว่าที่ร้อยเอก ดร.ศรัณย์  อมาตยกุล     ป.โท และ ป.เอก ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดหนองคาย 
54. ผศ.ดร.ณัฎฐา             นิธิกุลวรวงศ์   รุ่นที่ 30          ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดหนองคาย 
55. นางสาวน้ าค้าง    กาลวิบูลย์        รุ่นที่ 18  ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดอุดรธานี 
56. นางสาวนารี               แซ่อ้ึง             รุ่นที่ 34          ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดอุดรธานี 
57. นายประเดิม              ภาคแก้ว   รุ่นที่ 20          ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดอุบลราชธานี 
58. นพ.พงศธร                ศุภอรรถกร   รุ่นที่ 21          ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
  ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

 
                  (นายมรกต  พิธรัตน์)  

                นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 


