
 

 

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

(ฉบับที ่ 001 / 2564) 

เร่ือง  รายช่ือผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2563 
 ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคมหรือชมรมศิษย์เก่าต่าง ๆ ได้คัดเลือกศิษย์เก่าเพ่ือเข้ารับ

รางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2563 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่รางวัล

ในโอกาสเหมาะสมที่ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดขึ้น   

บัดนี้การด าเนินการเสนอชื่อเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว มีศิษย์ เก่าที่ ได้รับรางวัล “ศิษย์ เก่าแห่งความภูมิใจ” 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2563 ต่อไปนี้ 

ล าดับ  ชื่อ-สกุล      มข.รุ่นที่ คณะ/วิทยาลัย  คณะ/ชมรม/สมาคม 

1. รศ.ดร.โอภาส  พิมพา      25 คณะเกษตรศาสตร์    สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ 

2. นายวิชิต  นองสินธุ์      28 คณะเกษตรศาสตร์    สมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ 

3. ดร.จิราพร  ศิริค า      21 คณะวิศวกรรมศาสตร์    สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

4. ศ.ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์     28 คณะวิทยาศาสตร์    สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 

5. นายมนตรี  เหลืองอิงคะสุต     18 คณะวิทยาศาสตร์    สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ 

6. นายปิลัทธ์  อุดมวงษ์      19 คณะศึกษาศาสตร์    สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 

7. นายสังวร  นัดทะยาย      23 คณะศึกษาศาสตร์    สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 

8. นางพรพิมล  เหล่างาม          19 คณะพยาบาลศาสตร์    สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ 

9. ศาตราภิชาน ดร.จงกลณี  เรืองอัมพร ป.เอก คณะพยาบาลศาสตร์    สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ 

10. นายแพทย์จุมภฏ  พรมสีดา     23 คณะแพทยศาสตร์    สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ 

11. นายสมบัติ  สธนเสาวภาคย์     23 คณะแพทยศาสตร์    สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ 

12. ดร.ศิริศักดิ์  พรมแพน      27 คณะเทคนิคการแพทย์    สมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ฯ 

13. รศ.ดร.สุกัลยา  อมตฉายา     26 คณะเทคนิคการแพทย์    สมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ฯ 

14. ผศ.ดร.วิลาวัณย์  ภูมิดอนมิ่ง     29 คณะสาธารณสุขศาสตร์    สมาคมศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

15. ภก.เผ่าพงศ์  เหลืองรัตนา     32 คณะเภสัชศาสตร์     สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ 

16. ภก.อาทิตย์ พันเดช          35 คณะเภสัชศาสตร์     สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ 

17. ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง  สารคล่อง     26 คณะสัตวแพทยศาสตร์    สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

18. นายสัตวแพทย์เจริญ  ภูศรี         35 คณะสัตวแพทยศาสตร์    สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 



 
19. นายวรพันธุ์  คล้ามไพบูลย์     28 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   สมาคมศิษยเ์ก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

20. นายจรัณวัต  เดชะคุปต์     25 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

21. นางภัทรทิรา  อักษร       27 คณะมนุษยศาสตร์ฯ    ชมรมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

22. ผศ.วชิรวัตติ์  อาริยะสิริโชติ      43 คณะมนุษยศาสตร์ฯ    ชมรมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ฯ 

23. ผศ.ดร.สุวดี  เอ้ืออรัญโชติ     24 คณะทันตแพทยศาสตร์    ชมรมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ 

24. ทพ.โมฮัล  ศกภูเขียว      38 คณะทันตแพทยศาสตร์    ชมรมศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ 

25. นางจิตติมา  แสนโคตร     25 คณะเทคโนโลยี     ชมรมศิษย์เก่า มข. คณะเทคโนโลยี 

26. นายปรีชา  สายทอง      31 คณะเทคโนโลยี     ชมรมศิษย์เก่า มข. คณะเทคโนโลยี 

27. ดร.บุษกร  ปังประเสริฐ     44 คณะบริหารธุรกิจฯ    ชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจฯ 

28. ดร.ไพบูลย์  ญาณกิตติ์กูร    ป.เอก  คณะบริหารธุรกิจฯ    ชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจฯ 

29. นายมนัสชัย จึงตระกูล     39 คณะเศรษฐศาสตร์    ชมรมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ 

30. รศ.ดร.เอกรัตน์ เอกศาสตร์     33 คณะเศรษฐศาสตร์    ชมรมศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ 

31. นายชาญวุฒิ วงศ์กาฬสินธุ์     35 คณะสหวิทยาการ    ชมรมศิษย์เก่า มข. วิทยาเขตหนองคาย 

32. นายวิทยา ทาตะรัตน์      39 คณะสหวิทยาการ    ชมรมศิษย์เก่า มข. วิทยาเขตหนองคาย 

33. นายผลึก  อาจหาญ                20 คณะเกษตรศาสตร์    ชมรม มข.- ธกส. 

34. นายประยงค์  มุ่งยุทธกลาง     24 คณะเกษตรศาสตร์    ชมรม มข.- ธกส. 

35. นางสุพิศ ขาวทอง     ป.โท วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   ชมรมศิษย์เก่า มข. ศูนย์ภาคใต้ 

36. นางสุวนิตย์  จีรวงส์       9 คณะเกษตรศาสตร์            ชมรมศิษย์เก่า มข. ศูนย์ภาคใต้ 

37. นางสาวสุณีย์  จริงใจกุล     15 คณะเกษตรศาสตร์    ชมรมศิษย์เก่า มข. ศูนย์ภาคใต้ 

38. นายมนชาย  ภูวรกิจ     ป.โท คณะศึกษาศาสตร์    ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดกาฬสินธุ์ 

39. นายภาสกร  เตือประโคน     39 คณะเกษตรศาสตร์    ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดบุริรัมย์ 

40. รศ.ดร.พิชัย  สราญรมย์     10 คณะเกษตรศาสตร์            ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดจันทบุรี 

41. นายวิจิตร์  โทนศิริ      29 คณะเทคนิคการแพทย์    ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดจันทบุรี 

42. นางสาวศิริวรรณ  จันทรวิโรจน์    10 คณะพยาบาลศาสตร์          ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดนครศรีธรรมราช 

43. นายสมเกียรติ  พัวบัณฑิตกุล     10 คณะเกษตรศาสตร์             ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดนครศรีธรรมราช 

44. พล.ต.ท.บุญเลิศ  ใจประดิษฐ์    ป.โท คณะศึกษาศาสตร์    ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดเลย 

45. นายแพทย์อนันตโชค  เพชรเกษม  16 คณะแพทยศาสตร์    ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดศรีสะเกษ 

46. นายธวัชชัย นิ่มก่ิงรัตน์      17 คณะเกษตรศาสตร์    ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดศรีสะเกษ 

47. นางสาวพีรพรรณ ทองศูนย์      25   คณะศึกษาศาสตร์             ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดศรีสะเกษ 

48. นายวิจิตร  เสาวรัจ       18 คณะเทคนิคการแพทย์    ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดสุรินทร์ 

49. นายส าเริง  บุญโต       16 คณะศึกษาศาสตร์    ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดสุรินทร์ 

50. นางฉวีวรรณ อินทรายศ      25 คณะเกษตรศาสตร์    ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดหนองคาย 



 
51. นายเกษตร แนบสนิท      29 คณะเกษตรศาสตร์    ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดหนองคาย 

52. นายกฤษ ศรีวรมาศ      23 คณะวิศวกรรมศาสตร์    ชมรมศิษย์เก่า มข.จังหวัดอุบลราชธานี 

53. นายอดิเทพ ตีระมาศวณิช     21 คณะวิศวกรรมศาสตร์    ชมรมศิษย์เก่า มข. จังหวัดอุบลราชธานี 

54. พ.ต.อ.อาคม  เกสร      21 คณะวิทยาศาสตร์    สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

55. นายศราวุธ  อุดมวิริยะเสรี     25 คณะวิทยาศาสตร์    สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

  ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 

 

             

       

                      (นายมรกต  พิธรัตน์)   

                              นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 


