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รายนาม ผู้กราบบังคมทูล
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.
๒.

๓.

๔.

๕.
๖.

๗.

ผู้กราบบังคมทูลสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายเตช บุนนาค
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้กราบบังคมทูลรายงานผู้สำ�เร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รายนามผู้เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณต่าง ๆ
รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาตรี

ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ดรุณี  โชติษฐยางกูร
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริภาวี  เจริญวัฒนศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฝากจิต  ปาลินทร
อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์
ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  บุญยืด
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์เขมิกา  ลมไธสง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัชรินทร์  ศิริวงศ์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์รจนา  บุระคำ�
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์รัชพล  สันติวรากร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ณัฐพงษ์  อารีมิตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พักตร์วิไล  ศรีแสง       คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลุบล  รุจิรประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต จากคณะศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์สุมาลี  ชัยเจริญ
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์     
รองศาสตราจารย์อิศรา  ก้านจักร
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์
คณะศึกษาศาสตร์
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ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์อภิชาติ  จิระวุฒิพงศ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์จุฬาพรรณ  อึ้งจะนิล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะแพทยศาสตร์
ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต
จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์อรทัย  เพียยุระ  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช  วงศ์ภินันท์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารศรี  สอทิพย์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
และปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จากคณะสาธารณสุขศาสตร์
รองศาสตราจารย์วงศา  เล้าหศิริวงศ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์สุรชัย  พิมหา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะทันตแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์วรานุช  ปิติพัฒน์
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากคณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ดาวสดใส
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
รองศาสตราจารย์ศักดา  ดาดวง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากคณะเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย์พรเทพ  ถนนแก้ว
คณบดีคณะเทคโนโลยี
อาจารย์ณัฐวิโรจน์  ศิลารัตน์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
คณะเทคโนโลยี
ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
จากคณะสัตวแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ชูชาติ   กมลเลิศ
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาบัญชีบัณฑิต
จากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี  เจริญวานิช
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลฤทัย  โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี  ใยพูล
คณบดีคณะนิติศาสตร์
รองศาสตราจารย์วนิดา  แสงสารพันธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะนิติศาสตร์
อาจารย์พิทักษ์  ไทยเจริญ
อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
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๑๗. ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
และปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยนานาชาติ
รองศาสตราจารย์ขวัญเกศ  กนิษฐานนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาลัยนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวิศ  เกตุแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ
๑๘. ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต จากคณะเศรษฐศาสตร์
ศาสตราจารย์กัลปพฤกษ์  ผิวทองงาม
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์  สุขสวัสดิ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
คณะเศรษฐศาสตร์
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รายนาม ผู้กราบบังคมทูล
วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.
๖.

ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญามหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต จากบัณฑิตวิทยาลัย
ศาสตราจารย์สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์พงศกร  พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย
ศาสตราจารย์วราภรณ์  ภูตะลุน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรชวัล  ชายผา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
อาจารย์ศักดิ์ชัย  เจริญศิริพรกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรัตน์  พัฒนถาบุตร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการตลาด
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
จากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์กฤชวรรธน์  โล่หว์ ชั รินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และการต่างประเทศ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
อาจารย์ศิริศักดิ์  เหล่าจันขาม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ระดับปริญญาตรี

ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จากคณะเทคนิคการแพทย์
รองศาสตราจารย์จุรีรัตน์  ดาดวง
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
อาจารย์เสาวนีย์ นาคมะเริง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์
ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ชูพงษ์ ทองคำ�สมุทร
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์์
ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
จากคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรินทร์  เปล่งดีสกุล     คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์จตุพร  สีม่วง
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
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ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต
และปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤชวรรธน์  โล่ห์วัชรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และการต่างประเทศ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
อาจารย์ศิริศักดิ์  เหล่าจันขาม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ผู้กราบบังคมทูลรายนามผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
จากคณะสหวิทยาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติ  แสงอรุณ
คณบดีคณะสหวิทยาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพล  ไตรเพิ่ม
รองคณบดี คณะสหวิทยาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไผทรัฐ  พงษ์ประเทศ
รองคณบดี คณะสหวิทยาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี  บูชิตชน
รองคณบดี คณะสหวิทยาการ

