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            ค ำสั่งคณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
ที่  27/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำในระดับบัณฑติศึกษำ 
 ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2564 

……………………. 
 

 เพื่อให้การด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ฉะนั้ น  อาศั ยอ าน าจตามความ ใน มาต รา  40 และมาต รา  85  แ ห่ งพ ระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และได้รับมอบหมายอ านาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 จึงแต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้
เป็นกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ฝ่ายต่าง ๆ คือ 

1. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรกลำง 
1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนญัญา  จิระพรกุล  เป็นประธานกรรมการ 
1.2 อาจารย์ ดร. นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์   เป็นกรรมการ 
1.3  นางสาวจิดาภา   พลางวนั   เป็นกรรมการ 
1.4  นายเทพภมร   ค าสอง   เป็นกรรมการ 
1.5  นายศรศักดิ์   อุระ   เป็นกรรมการ 
1.6  นางกุศล    รักญาติ   เป็นกรรมการ 
1.7  นางพรพิมล   คะโยธา   เป็นกรรมการ 
1.8  นายสิรภพ   ฝอยทอง   เป็นกรรมการ 
1.9  นางสาวจิราพร   บุญจวง   เป็นกรรมการ 
1.10  นางสาววีรนิทณ ์  ขันธะติวงศ ์  เป็นกรรมการ  
1.11  นางสาวธิรดา   บุญทองแพง  เป็นกรรมการ 
1.12  นางสาวอรุณรัตน ์  ศิลารัตน ์  เป็นกรรมการ 
1.13  นายเอกฤทธิ์   ปทุมพร   เป็นกรรมการ 
1.14 นายกฤษกร   ดีสุรกุล   เป็นกรรมการ 
1.15 นายนิยม   เกิดบ้านเปา้  เป็นกรรมการ 
1.16 นางรัดดา   ปิต ิ   เป็นกรรมการ 
1.17 นายก าไร   สิมเสน   เป็นกรรมการ 
1.18 นายไพทูลย ์   น้อยวังหิน  เป็นกรรมการ 
1.19  นางศุภานัน   พรมขอนยาง  เป็นกรรมการ 
1.20  นางสาวโสภิตา   คลังพระศรี  เป็นกรรมการ 
1.21  นางอรวรรณ   ดีสุรกุล    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
1.22   นายเกียรติศักดิ์    เกวใจ               เป็นกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
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2. คณะกรรมกำรออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ กรรมกำรคุมสอบ และกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 

2.1 หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
  กลุ่มวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 

กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
     1. รองศาสตราจารย์เบญจา   มุกตพันธุ ์ เป็นประธานกรรมการ 
     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา  ดวงสงค ์  เป็นกรรมการ 
     3. อาจารย์ ดร. พรพิมล   ชูพานิช  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
  กลุ่มวิชำกำรบริหำรสำธำรณสุข 

กรรมกำรออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประจกัร บัวผัน  เป็นประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร. สุรชัย   พิมหา  เป็นกรรมการ 

  กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ประจกัร บัวผัน  เป็นประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ชนะพล ศรีฤๅชา  เป็นกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร. มกราพันธุ์   จูฑะรสก  เป็นกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ทพ.ดร. สวุิทย์   อุดมพาณิชย์  เป็นกรรมการ 
5. อาจารย์ ดร. สุรชัย   พิมหา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

  กลุ่มวิชำวิทยำกำรระบำด 
กรรมกำรออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์  ค าสะอาด เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัญญา  จิระพรกุล เป็นกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน์  มณีนิล  เป็นกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ เป็นกรรมการ 
กรรมกำรคุมสอบ 
1. นางสาวอรุณรัตน์   ศิลารตัน ์ เป็นกรรมการ 
กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์  ค าสะอาด เป็นประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนญัญา  จิระพรกุล เป็นกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน ์ มณีนิล  เป็นกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. เลิศชยั เจริญธัญรักษ์ เป็นกรรมการ 
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     กลุ่มวิชำโภชนศำสตร์เพ่ือสุขภำพ 
 กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทระ แสนไชยสุริยา เป็นประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์พิษณุ   อุตตมะเวทิน เป็นกรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิตชาธร  ภาโนมัย  เป็นกรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร. พรพิมล   ชูพานิช  เป็นกรรมการ   
 

กลุ่มวิชำกลุ่มวิชำพฤติกรรมสุขภำพและกำรส่งเสริมสุขภำพ 
กรรมกำรออกข้อสอบ 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา ดวงสงค ์  เป็นประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปารชิา นิพพานนทน ์ เป็นกรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศินี สราญฤทธิชัย เป็นกรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร. นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมกำรคุมสอบ 
 1. อาจารย์ ดร. นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ ์ เป็นกรรมการ 
 กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุจิรา ดวงสงค ์  เป็นประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ปารชิา นิพพานนทน ์ เป็นกรรมการ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกศินี สราญฤทธิชัย เป็นกรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร. นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
     กลุ่มวิชำกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 

กรรมกำรออกข้อสอบ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ สกุลคู  เป็นประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง  เป็นกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญนิถา ครองธรรมชาติ เป็นกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนชุนรา ตาลกุล คัสเธอร์ เป็นกรรมการ 
5. อาจารย์ ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ   เป็นกรรมการ 
กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ สกุลคู  เป็นประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง  เป็นกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญนิถา ครองธรรมชาติ เป็นกรรมการ 
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                      กลุ่มวิชำสำรสนเทศสุขภำพ 
  กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
       1. รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑติ ถิ่นค ารพ  เป็นประธานกรรมการ 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์  เป็นกรรมการ 
  3. อาจารย์ ดร. กวินทร์ ถ่ินค ารพ   เป็นกรรมการ 
  4. อาจารย์ ดร. สุรชัย พิมหา   เป็นกรรมการ 
  5. อาจารย์ ดร. กิตติพงษ์ สอนล้อม   เป็นกรรมการ 

 กลุ่มวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
กรรมกำรคัดเลือก 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม เป็นประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา สังสทิธิสวสัดิ ์ เป็นกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ กาญจนา นาถะพนิธ ุ  เป็นกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง  เป็นกรรมการ 
5. อาจารย์ ดร. ฤทธิรงค์ จังโกฏิ   เป็นกรรมการ 

  
                2.2 หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑติ  

สำขำวิชำชีวสถิติ 
กรรมกำรออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร  ค าสะอาด เป็นประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พอใจ  พัทธนิตย์ธรรม เป็นกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชษฐา งามจรัส  เป็นกรรมการ 
กรรมกำรคุมสอบ 
1. อาจารย์ ดร. ประภัสรา   ศิริกาญจน ์ เป็นกรรมการ 
กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร  ค าสะอาด เป็นประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พอใจ  พัทธนิตย์ธรรม เป็นกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เดช สารการ  เป็นกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชษฐา งามจรัส  เป็นกรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ิคม  ถนอมเสียง เป็นกรรมการ 
6. อาจารย์ ดร. ประภัสรา   ศิริกาญจน ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
2.3 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
     สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

กรรมกำรออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สนุิสา ชายเกลี้ยง เป็นประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ วชิัย              พฤกษ์ธาราธกูิล เป็นกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพรัตน์  หลิมมงคล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. สุนสิา ชายเกลี้ยง เป็นประธานกรรมการ 

  2. รองศาสตราจารย์ ดร. ชนะพล  ศรีฤาชา  เป็นกรรมการ 
                      3. รองศาสตราจารย์วิชัย   พฤกษ์ธาราธิกูล เป็นกรรมการ 
                      4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุพรัตน์  หลิมมงคล เป็นกรรมการ 
                      5. อาจารย์กชกร   อ่ึงชื่น  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
2.4 หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรมหำบัณฑติ (นำนำชำต)ิ 
     หลักสูตรสำธำรณสุขศำสตรดุษฎีบัณฑติ ภำคปกติ และ นำนำชำติ 

กรรมกำรออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา  เล้าหศิริวงศ์ เป็นประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร. กวินทร์  ถิ่นค ารพ  เป็นกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร. กิตติพงษ์  สอนล้อม  เป็นกรรมการ 

 กรรมกำรคุมสอบ 
 1. นางอรวรรณ    ดีสุรกุล      เป็นกรรมการ 
 
 กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา  เล้าหศิริวงศ์ เป็นประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วรางคณา  สังสิทธสิวัสดิ ์ เป็นกรรมการ 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน ์ เป็นกรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนญัญา  จิระพรกุล เป็นกรรมการ 
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน ์  มณีนิล  เป็นกรรมการ 
 6. อาจารย์ ดร. กวินทร์  ถิ่นค ารพ     เป็นกรรมการ 
 7. อาจารย์ ดร. พรพิมล  ชูพานิช  เป็นกรรมการ 
 8. อาจารย์ ดร. นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์ เป็นกรรมการ 
 9. อาจารย์ ดร. สุรชัย   พิมหา  เป็นกรรมการ 
 10. อาจารย์ ดร. กิตติพงษ์   สอนล้อม  เป็นกรรมการ 
 11. อาจารย์ ดร. ชุติกาญจน์  ศักดิ์พิศุทธิกุล เป็นกรรมการ 
 
2.5 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรระบำดและชีวสถิติ 

กรรมกำรออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เดช สารการ  เป็นประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑติ ถิ่นค ารพ  เป็นกรรมการ 

 กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เดช สารการ  เป็นประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑติ ถิ่นค ารพ  เป็นกรรมการ 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป  
                    

                                                  สั่ง   ณ  วันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
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