






                                                                                   
ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร 

(ฉบับท่ี           /2563) 
เรื่อง รายชื่อศิษยเกาดีเดนระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

ประจําป พ.ศ. 2563  
----------------------- 

 
 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลศษิยเกาดีเดนระดับบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2563 ไดพิจารณาคัดเลือกศิษยเกาดีเดนไปแลวนั้น บัดนี้ การดําเนินการ
คัดเลือกไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูสมควรไดรับรางวัลศิษยเกาดีเดนระดับบัณฑิตศึกษา     
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําป พ.ศ. 2563 ประเภทตาง ๆ ดังตอไปนี ้  
 

1. ศิษยเกาดเีดนดานความสําเร็จในอาชีพ/หนาที่การงาน  จํานวน  13 ราย 
1.1)  ดร. นายแพทยชาตรี  เจริญชวีะกุล 

ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมการมีสวนรวม  
สถานที่ทํางาน   สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรดุษฎบีัณฑิต  

1.2)  ดร. นายแพทยสมชายโชติ  ปยวัชรเวลา 
ตําแหนง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 
สถานที่ทํางาน   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรดุษฎบีัณฑิต  

1.3)  Mr. Alongkone Phengsavanh 
ตําแหนง  Vice Dean 
สถานที่ทํางาน   Faculty of Medicine, University of Health Science 
ศิษยเกาหลักสูตร     Doctor of Public Health (International Program) 

1.4)  นายสมหมาย  ชานอย 
ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ  

รักษาราชการแทนสาธารณสุขอําเภอเปอยนอย 
สถานที่ทํางาน   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเปอยนอย อําเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน 
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข   

1.5)  ทพญ. ศุภวรรณ  เศาณานนท 
ตําแหนง  ทันตแพทย ชํานาญการพิเศษ 
สถานที่ทํางาน   โรงพยาบาลบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข   

1.6)  นายวสันต  บุญหลา 
ตําแหนง  รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล  
สถานที่ทํางาน   สํานักงานเทศบาลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข   
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1.7) นางประภาพร  จันทะวงษ 
ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
สถานที่ทํางาน   สํานักงานเทศบาลตําบลโนนศิลา อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน 
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข   

1.8) นางพรประไพ  ไตรทิพย 
ตําแหนง  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
สถานที่ทํางาน   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข   

1.9) นายแมน  แสงภักดิ์ 
ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
สถานที่ทํางาน   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด   

1.10)  นางสาวเขมจิรา  การเกตกลาง 
ตําแหนง  นักวิชาการสถิติ 
สถานที่ทํางาน   คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ   

1.11)  ผศ. ดร. พวงผกา  ตันกิจจานนท 
ตําแหนง  อาจารยประจําหลักสูตรการแพทยแผนไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สถานที่ทํางาน   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ   

1.12)   ดร. นาฏนภา หีบแกว ปดชาสุวรรณ 
ตําแหนง  อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพ 

โภชนาการ 
สถานที่ทํางาน   คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ   

1.13)  นางทิพารัตน  คงนาวัง 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบัวพักเกวียน 
สถานที่ทํางาน   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบัวพักเกวียน อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ   

 
2.   ศิษยเกาดีเดนดานผลงานวิชาการ    จํานวน 7 ราย  

2.1)  ดร. นายแพทยภูพิงค  เอกะวิภาต 
ตําแหนง  นายแพทยทรงคุณวุฒิ 
สถานที่ทํางาน   สถาบันประสาทวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 
ศิษยเกาหลักสูตร     Doctor of Philosophy Program in Epidemiology and Biostatistics 

(International Program) 
2.2)  ดร. กฤชกันทร  สุวรรณพันธุ 

ตําแหนง  อาจารยชํานาญการพิเศษ (ดานการสอน) และหัวหนาฝายยุทธศาสตรและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

สถานที่ทํางาน   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน 
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรดุษฎบีัณฑิต 
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2.3)  ดร. ทิวากรณ  ราชูธร 

ตําแหนง  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ 
สถานที่ทํางาน   คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรดุษฎบีัณฑิต 

2.4)  ดร. ปรัชญ  อินทรศักดิ์สิทธิ์ 
ตําแหนง  หัวหนาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร 
สถานที่ทํางาน   คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรดุษฎบีัณฑิต 

2.5)  Dr. Yi Myint Swe 
ตําแหนง  Associate Professor 
สถานที่ทํางาน   Department of Population and Family Health 
ศิษยเกาหลักสูตร     Doctor of Public Health (International Program) 

2.6)  Dr. Nguyen Van Hung 
ตําแหนง  Lecturer and Head of Personal Management, Administration  

Inspection and Legislation Office 
สถานที่ทํางาน   Hue University of Medicine and Pharmacy 
ศิษยเกาหลักสูตร     Doctor of Public Health (International Program) 

2.7)  นางเรืองยศ  โพธิขํา 
ตําแหนง  โภชนาการ ชํานาญงาน 
สถานที่ทํางาน   โรงพยาบาลพุทไธสง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย 
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 

 
3.  ศิษยเกาดีเดนดานสรางคุณประโยชนกับสังคมและสถาบัน  จํานวน  7 ราย  

3.1)  ดร. เทอดศักดิ์  พรหมอารักษ 
ตําแหนง  อาจารยประจําคณะสาธารณสุขศาสตร 
สถานที่ทํางาน   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ศิษยเกาหลักสูตร     Doctor of Philosophy Program in Public Health (International 

Program)  
3.2)  Dr. Nyunt Naing Thein 

ตําแหนง  Project Manager 
สถานที่ทํางาน   Research Triangle Institute  (RTI) 
ศิษยเกาหลักสูตร     Doctor of Public Health (International Program) 

3.3)  Dr. Noor Alis Setiyadi 
ตําแหนง  Assistant Professor  
สถานที่ทํางาน   University of Muhammadiyah Surakarta 
ศิษยเกาหลักสูตร     Doctor of Public Health (International Program) 

3.4)  Dr. Nwe Ni Aung 
ตําแหนง  Deputy Director 
สถานที่ทํางาน   Mae Tao Clinic 
ศิษยเกาหลักสูตร     Master of Public Health (International Program) 
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3.5)  ดร. ถนัต  จากลาง 
ตําแหนง  สาธารณสุขอําเภอชุมแพ 
สถานที่ทํางาน   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

3.6)  นายโกศล  ศิริจันทร 
ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกุดธาตุ 
สถานที่ทํางาน   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพกุดธาตุ อําเภอหนองนาคํา จังหวัดขอนแกน 
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข   

3.7)  นายเฉลิมชัย  คําอู 
ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

ยุทธศาสตร และสารสนเทศทางการแพทย 
สถานที่ทํางาน   โรงพยาบาลหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 
ศิษยเกาหลักสูตร     สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข   

 
 
 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่            พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
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