
 

 

 

 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก�น  (ฉบับท่ี  24/2557) 
เรื่อง  รายช่ือผู)เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 

ระดับบัณฑิตศึกษา  ครั้งท่ี  15   (รอบท่ี 1) 
------------------------------------- 

 
 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก�น  จะจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา  ครั้งท่ี 15  ในวันศุกร+ท่ี  28  มีนาคม  2557   และได0กําหนดให0ผู0ท่ีมีความประสงค+จะเข0าร�วม
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ส�งผลงานวิจัยให0คณะกรรมการจัดการประชุมพิจารณาตรวจอ�าน
บทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแล0วนั้น   บัดนี้  คณะกรรมการได0พิจารณาผลงานเรียบร0อยแล0ว  จึงใคร�ขอ
ประกาศรายชื่อผู0ได0รับการพิจารณาให0นําเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้    ดังรายชื่อและรายละเอียดแนบท0าย
ประกาศนี้ 
 อนึ่ง  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก�น จะมีการประกาศรายชื่อผู0เสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา รอบท่ี 2  ภายในวันท่ี  5  มีนาคม  2557 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   28  กุมภาพันธ+  พ.ศ.  2557 
 
 

                              (ผู0ช�วยศาสตราจารย+อัญชลี  ตัตตะวะศาสตร+) 
                                 รองคณบดีฝ<ายวิชาการ 

                              ปฏบัิติราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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ก. รายช่ือผูเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท  กลุ%มวิทยาศาสตร'กายภาพ

ช่ือ เสนอแบบ
นาย นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์ บรรยาย
นาย สาครินทร� สุขสม บรรยาย
นางสาว บุญฑริกา เสนีวงศ� ณ อยุธยา บรรยาย
นาย ณัฐ โพธิวาระ บรรยาย
นางสาว เชิญขวัญ รุจทินกฤต บรรยาย
นาย ณัฐฐากร พิริยะกุล บรรยาย
นาย วีรเสน เพชรแท) บรรยาย
นาย เอกพงศ� ชื่นกมล บรรยาย
Mr. Tongkheang Yim บรรยาย
นางสาว ตุลญา มะสีพันธ� บรรยาย
นาย ชวลิต หงษ�ยนต� บรรยาย
นาง อนัตยา บุญฮวด บรรยาย
นางสาว ธนมล ฆ)องนอก บรรยายนางสาว ธนมล ฆ)องนอก บรรยาย
นาย เขมมาชาติ ศรีบุญขํา บรรยาย
นาย นิรุทธ� รวยรื่น บรรยาย
นาย สุนทร พิมเสน บรรยาย
นางสาว ธันยพร นิมิตรบัญชา บรรยาย
นางสาว วาลิกา ภาณุพินทุ บรรยาย
นาย วชิรพล บุญด)วยลาน บรรยาย
นางสาว สุภาวดี เจริญรูป บรรยาย
นาย สมยศ เนตรสงคราม โปสเตอร�
นางสาว นลินี หมู@หม่ืนศรี โปสเตอร�
นาย อัครพล ภู@มหภิญโญ โปสเตอร�
นาย เจษฎา คําผอง โปสเตอร�
นาย กิตติคุณ เซียวสกุล โปสเตอร�
ว@าท่ีร)อยตรี ณัฐชนน ตาเสาร� โปสเตอร�
นางสาว ก่ิงกาญจน� ศรอินทร� โปสเตอร�
นาย วิระพงศ� จันทร�สนาม โปสเตอร�
นางสาว น้ําฝน สุวรรณเตมีย� โปสเตอร�
นางสาว ทิพย�สุคนธ� อังกาพย� โปสเตอร�
นางสาว ธัญชนก ขันศิลา โปสเตอร�
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ระดับปริญญาโท  กลุ%มวิทยาศาสตร'กายภาพ (ต%อ)
ช่ือ เสนอแบบ

นาย สุริยพันธุ� สิงหนนิยม โปสเตอร�
นาย อาทิตย� เกียรติกําจร โปสเตอร�
นาย ปFยพงศ� เขียวสะอาด โปสเตอร�
นาย ตระกูลศักด์ิ เสนานิคม โปสเตอร�
นางสาว วัชราภรณ� ปรีชาวินิจกุล โปสเตอร�
น.ส. กัลยารัตน� เชี่ยวชาญ โปสเตอร�
นางสาว กฤติยาณี จันทร�หนู โปสเตอร�
นส. ศิริภัทรากร โฮมหงษ� โปสเตอร�
นาย ศิรมณ� เสถียรรัมย� โปสเตอร�
นาย จักรกฤษณ� ชื่นประดิษฐ� โปสเตอร�
นางสาว ภาขวัญ จันทราภรณ� โปสเตอร�
นาย รัฐพล พรหมสิทธิ์ โปสเตอร�
นาย อภิวัฒน� แก)วนะรา โปสเตอร�

ระดับปริญญาโท  กลุ%มวิทยาศาสตร'ชีวภาพ
ช่ือ เสนอแบบ

นางสาว วันทณี ช@วยหาญ บรรยาย
ร.ต.อ.หญิง จรัญญา สามสุวรรณ บรรยาย
นาย จักรพงษ� กางโสภา บรรยาย
นาย จิรายุ ทินแก)ว บรรยาย
นาย สัณฐิติ วัฒนราษฎร� บรรยาย
Mr Christopher I. Imakando บรรยาย
นาย ฐาปกรณ� ใจสุววณ� บรรยาย
นาย นริศ ปาณพิมลวัฒน� บรรยาย
นางสาว ภณิดา เก้ือสุวรรณ โปสเตอร�
นางสาว ศรีประไพ ขนุนทอง โปสเตอร�
นาย ก)องสินธุ� เหลืองเรืองรอง โปสเตอร�
นางสาว พรกนก ชมดี โปสเตอร�
นางสาว ธันยพร พรหมราช โปสเตอร�
นางสาว สุณัฐฐา วิงวอน โปสเตอร�
นางสาว ภิรมย�ขวัญ ชิณวงศ� โปสเตอร�
นาง จุฑารัตน� เพ็งอุบล โปสเตอร�
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ระดับปริญญาโท  กลุ%มวิทยาศาสตร'ชีวภาพ (ต%อ)
ช่ือ เสนอแบบ

นาย ประกาศิต รัตนตันหยง โปสเตอร�
นางสาว ชุติมา โฮมวงศ� โปสเตอร�
นางสาว นิรดา ทองโรจน� โปสเตอร�
นางสาว นัชฎาภรณ� สอรักษา โปสเตอร�
นาย ณัฏฐ�วัจน� พลเวียง โปสเตอร�
นางสาว กิตติยา คงกุล โปสเตอร�
นางสาว อุไรพร พิมสาย โปสเตอร�
นาย อัศพงษ� อุประวรรณา โปสเตอร�
นส. ขวัญฤทัย มาลัยเรือง โปสเตอร�
นางสาว ศันสนีย� มะลิอ@อง โปสเตอร�
นาย ณัฐพร ปลั่งกลาง โปสเตอร�
นางสาว รัชรา กาละวงค� โปสเตอร�
ว@าท่ี ร.ต. หญิง สุพัชชา ชูเสียงแจ)ว โปสเตอร�
นาย วัชระ เถ่ือนถํ้า โปสเตอร�นาย วัชระ เถ่ือนถํ้า โปสเตอร�
นางสาว กัญญกาญจน� พูนศิริ โปสเตอร�
นางสาว อังคณา คงคชวรรณ โปสเตอร�
Mr. Nguyen Duc Truong โปสเตอร�
Mr. Chung Hoang โปสเตอร�
นางสาว วารินาถ โขพิมาย โปสเตอร�
นางสาว หทัย การณ�สูงเนิน โปสเตอร�

ระดับปริญญาโท  กลุ%มวิทยาศาสตร'สุขภาพ
ช่ือ เสนอแบบ

นาย ชัยทวี ศรีพงษ�พันธุ�กุล บรรยาย
นางสาว นีรนาท ถิระศุภะ บรรยาย
นางสาว อรวีย� เห็นพร)อม บรรยาย
นางสาว แจ@มจรัส สอนง@าย บรรยาย
น.ส. สิรินทิพย� ศรีเศรษฐนิล บรรยาย
นาย ชาญวิทย� ตันติกัลยาภรณ� บรรยาย
นางสาว ณัฐวีร� เผ@าเสรี บรรยาย
นางสาว สาลินี จันทราภิรมย� บรรยาย
นาย ชิษณุพงษ� อนุกานนท� บรรยาย
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ระดับปริญญาโท  กลุ%มวิทยาศาสตร'สุขภาพ (ต%อ)
ช่ือ เสนอแบบ

นางสาว ธารวิมล อินทชัย บรรยาย
นางสาว ปารีดา เปFYนสูงเนิน บรรยาย
นางสาว อัจฉริยาพร เดชโยธิน บรรยาย
นางสาว ทิพย�อาภา โสภณ บรรยาย
นาย ชลากร พฤกษ�ตรากุล บรรยาย
นางสาว จุฑามาศ คุณธรรม บรรยาย
นางสาว ณฐนนท บริสุทธิ์ บรรยาย
นาง เพ็ญพิไล พันธุ�เล@ง โปสเตอร�
นางสาว จินตนา รัตนะ โปสเตอร�
นางสาว จินตนา บุตรกันหา โปสเตอร�
นาย ชัยทัศน� จิตแย)ม โปสเตอร�
นางสาว กัลยา นุตระ โปสเตอร�
นางสาว วิชยาภา เอ่ียมสว@าง โปสเตอร�
นางสาว อรุณรัตน� ศรีทะวงษ� โปสเตอร�นางสาว อรุณรัตน� ศรีทะวงษ� โปสเตอร�
ทพญ. จีรภา ศรีเพ็ชรดานนท� โปสเตอร�
นางสาว รติชนก นันทนีย� โปสเตอร�
นาง สุพัฒน� ทัพหงษา โปสเตอร�
นาย อาทิตย� กระภุฤทธิ์ โปสเตอร�
นางสาว อารยา สุทธิธรรม โปสเตอร�
นางสาว วรัษฐา เทวบริรักษ� โปสเตอร�
ทพญ. คีนนา ตันติกุล โปสเตอร�
นางสาว วิไลลักษณ� สุกใส โปสเตอร�
นางสาว จารุมนต� ศิรประชา โปสเตอร�
นางสาว เมธาวี สุตัญต้ังใจ โปสเตอร�
นางสาว พรพรหม คล@องคํานวณการ โปสเตอร�
นางสาว ตะวันฉาย วังซ)าย โปสเตอร�
นาย ไผโรส มามะ โปสเตอร�
นางสาว ปนัดดา อร@ามเรือง โปสเตอร�
นางสาว วิภาดา บุญเกษม โปสเตอร�
นางสาว ชัญญศรณ� มัญชุกังวาน โปสเตอร�
นาย ทักษ�สิทธิ์ จรัสแสงไพศาล โปสเตอร�
น.ส. นันท�มนัส แย)มบุตร โปสเตอร�
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ระดับปริญญาโท  กลุ%มวิทยาศาสตร'สุขภาพ (ต%อ)
ช่ือ เสนอแบบ

น.ส. สุชาดา จิตรสิงห� โปสเตอร�
นางสาว ภัทราภรณ� สมศรี โปสเตอร�
นางสาว จินตนา วงค�ก@อ โปสเตอร�
นางสาว ขวัญชนก ตัณฑเศรษฐี โปสเตอร�
นางสาว เกศรินทร� ซาวแดง โปสเตอร�
นางสาว ศศิเพ็ญ แซ@จู โปสเตอร�
นางสาว เมธินี ครุสันธิ์ โปสเตอร�
นางสาว ธรรญญพร วิชัย โปสเตอร�
นางสาว สุภัจฉรี อรัญ โปสเตอร�
นางสาว วันเพ็ญ เอ๊ียะเผ@าพันธ� โปสเตอร�
นางสาว พนิดา แสงศรี โปสเตอร�
นางสาว สมพร ปFยมาตย� โปสเตอร�
นางสาว ภัทรพร ชูประพันธ� โปสเตอร�
นาย อิทธิพล พลเยี่ยม โปสเตอร�นาย อิทธิพล พลเยี่ยม โปสเตอร�
นางสาว ชลธิรศน� บุญลับ โปสเตอร�
นางสาว ศิริรัตน� สิทธิวงษ� โปสเตอร�
นางสาว นิตยา ศรีใชยพล โปสเตอร�
นาง บุปผา โพธิกุล โปสเตอร�

ระดับปริญญาโท  กลุ%มมนุษยศาสตร'และสังคมศาสตร'
ช่ือ เสนอแบบ

นางสาว โสฬสสา มีสมปลื้ม บรรยาย
นาย ธัชวัฒน� พากพูลไพร บรรยาย
นาย ณัฐนันท� ติยานนท� บรรยาย
นาย สุริยา หว@าหลํา บรรยาย
นาง ซีรีน หมัดอะดํ้า บรรยาย
นางสาว ศลิษา คนขยัน บรรยาย
นางสาว ภารวี ยุทธเกษมสันต� บรรยาย
นางสาว นารีรัตน� เฟ̂Yองชูชาติ บรรยาย
นางสาว ศุภลักษณ� สมจิตร บรรยาย
นางสาว อลิษา ธีรภัทรไพศาล บรรยาย
นางสาว นฤมล ลภะวงศ� บรรยาย
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ระดับปริญญาโท  กลุ%มมนุษยศาสตร'และสังคมศาสตร' (ต%อ)
ช่ือ เสนอแบบ

นางสาว กมลวรรณ ทองล)น บรรยาย
นาย สรายุธ รอบรู) บรรยาย
Mr. Khemphet SYSOMPHANH บรรยาย
นาย ภูรินันท� หิรัญยูปกรณ� บรรยาย
นาย ธวัชชัย แสงจันทร� บรรยาย
นาย อภิรพล ดีวิตร� บรรยาย
นางสาว สาวิตรี มะดอมะ บรรยาย
Ms. Jutharut Khamsiri บรรยาย
ว@าท่ีร.ต. ประสิทธิ์ ทองภู บรรยาย
นาย ธนพล มัลลิกะมาลย� บรรยาย
นาย อาษาฒ� สุวรรณพฤกษ� บรรยาย
นาย จักริน เงินทอง บรรยาย
นางสาว ศิริวรรณ เรืองมณีกิจ บรรยาย
นาย เอกชัย ศิระสกุลชัย บรรยายนาย เอกชัย ศิระสกุลชัย บรรยาย
นางสาว ฉัตรินยา ใจขาน บรรยาย
นางสาว ปริทัศน� พระสุจันทร� บรรยาย
นางสาว เสาวลักษณ� โรจน�สุธี บรรยาย
นางสาว สุลักษณา แก)วมาลา บรรยาย
Mr. Moukda sengvilay บรรยาย
นางสาว พัณณิตา นันทะกาล บรรยาย
นางสาว ธัญญลักษณ� ลิ้มทองกุล บรรยาย
นาย จักรกฤษณ� ขันติลม บรรยาย
นางสาว ฐิติมา แก)วไพฑูรย� บรรยาย
นางสาว นฤมล วงษ�เดือน บรรยาย
นาง สายพิน เหลืองวิริยะสิริ บรรยาย
นาง ดาราวรรณ นนทวาสี บรรยาย
นาย เบญจพล บุญญาภิสันท� บรรยาย
นางสาว สุทธนา สุนทรสถิตย� บรรยาย
นาง ธมนวรรณ วันทานุ บรรยาย
นาย วรุฒ บุญประยงค� บรรยาย
Mr Chakraphan Seebunrueang บรรยาย
นางสาว กมลวรรณ จังตระกูล บรรยาย
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ระดับปริญญาโท  กลุ%มมนุษยศาสตร'และสังคมศาสตร' (ต%อ)
ช่ือ เสนอแบบ

Mrs AMMALAY OUTHONGKHAM บรรยาย
นางสาว วรรษมน ใจกระจ@าง บรรยาย
นาง รุจิเรข หนูรอด โปสเตอร�
Miss Nathapop Sechang โปสเตอร�
นางสาว จรรมพร วุฒิเวทย� โปสเตอร�
นาย สิงห� ศรีแก)ว โปสเตอร�
นางสาว ทิวาพร จันทรานนท� โปสเตอร�
นาย รณกฤต รินทะชัย โปสเตอร�
นางสาว วิมลพันธ� อินทร�พร โปสเตอร�
นางสาว กนกพร แก)วพริ้ง โปสเตอร�
นางสาว โสมย�สิรี มูลทองทิพย� โปสเตอร�
พระมหา เชาวลิต ผันประเสริฐ โปสเตอร�
นางสาว อินทนิล นิลเกตุ โปสเตอร�
ร.ต.ต.หญิง นําโชค รุ@งวิสัย โปสเตอร�ร.ต.ต.หญิง นําโชค รุ@งวิสัย โปสเตอร�
นางสาว รัตนาภรณ� ไชยทน โปสเตอร�
นางสาว แคทรียา มุขมาลี โปสเตอร�
นาง วนิดา เท่ียงสงค� โปสเตอร�
นาง นิตยาภรณ� ศรีภาแลว โปสเตอร�
นาง สุดสวาท หน@อแก)ว โปสเตอร�
นาง ปชิศรา ทองสด โปสเตอร�
นาย บดินทร� คงใหญ@ โปสเตอร�
นาย ชานนท� ประชุมชื่น โปสเตอร�
นาง ปราจิตร คําธะณี โปสเตอร�
ร.ต.ต.หญิง นฤมล ทองสีดา โปสเตอร�
นาง อนัญตญา พูนรัตนทรัพย� โปสเตอร�
ร.ต.ต.หญิง ฐณิชชา นันทะแสน โปสเตอร�
นาง นฤมล นนทะชัย โปสเตอร�
นาง วรายุ ปkกษา โปสเตอร�
นางสาว จิราภรณ� งอยกุดจิก โปสเตอร�
นางสาว ภัสสร สอนพิมพ�พ@อ โปสเตอร�
นาย ธีระพันธ� หันทยุง โปสเตอร�
นาง วิภัติ จันดา โปสเตอร�
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ระดับปริญญาโท  กลุ%มมนุษยศาสตร'และสังคมศาสตร' (ต%อ)
ช่ือ เสนอแบบ

นางสาว อังศุมารินทร� อังสนันท� โปสเตอร�
นาง อัจฉราวดี กิมิเส โปสเตอร�
นาง ทองเสาร� สุริยนต� โปสเตอร�
นาย วรากร ภูยะตะ โปสเตอร�
นางสาว จริยา สงเคราะห� โปสเตอร�
นาย สงกรานต� สมจันทร� โปสเตอร�
นาย จักรพงศ� วงศ�จันทร�แดง โปสเตอร�
นางสาว ละอองดาว วิเชียรเพริศ โปสเตอร�
นางสาว จงดี จันทร�ดํา โปสเตอร�
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ข. ข�อปฏิบัติในการส�งผลงานและการนําเสนอผลงานวิจัย  
1.  กรณีนําเสนอผลงานแบบบรรยาย   

   1.1  ส�งบทความฉบับเต็ม ท่ีแก�ไขตามคําแนะนําของผู�ทรงคุณวุฒิแล�ว จํานวน  1 ไฟล' (.doc)   
         โดยจัดรูปแบบของหน�าแรกท่ีมีบทคัดย�อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังส�วนอ่ืนๆของ  
         หน�าแรกและในเนื้อหาบทความฉบับเต็ม ให�เป2นไปตามรูปแบบท่ีกําหนดโดย 
         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก�น ภายในวันท่ี  7  มีนาคม  2557  โดยส�งท่ี e-mail    
         ประจํากลุ�มสาขาท่ีนักศึกษาสมัคร (ตามข�อ 3)    
   1.2  จัดเตรียมไฟล'นําเสนอผลงาน โดยใช�  Power Point (.ppt หรือ .pptx) นํามาติดต้ัง  
         ก�อนวันนําเสนอผลงาน (แนะนําให�นํามาหลายเวอรDชั่น เช�น 2003, 2007, 2010 เป2นต�น)  

              1.3  การนําเสนอผลงาน รายละเอียดต�างๆ  เช�น  อาคาร ห�อง  เวลาในการนําเสนอ จะแจ�งให�  
                    ทราบภายหลังท่ี  http://gs.kku.ac.th/gradresearch15    

2. กรณีนําเสนอแบบโปสเตอร' 
2.1 ส�งบทความฉบับเต็ม ท่ีแก�ไขตามคําแนะนําของผู�ทรงคุณวุฒิแล�ว จํานวน  1 ไฟล' (.doc)   
     โดยจัดรูปแบบของหน�าแรกท่ีมีบทคัดย�อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังส�วนอ่ืนๆของ  

หน�าแรกและในเนื้อหาบทความฉบับเต็ม ให�เป2นไปตามรูปแบบท่ีกําหนดโดย 
                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก�น ภายในวันท่ี  7  มีนาคม  2557  โดยส�งท่ี e-mail    
                 ประจํากลุ�มสาขาท่ีนักศึกษาสมัคร (ตามข�อ 3)   

2.2 การนําเสนอผลงาน  (โปรดเตรียมวัสดุ-อุปกรณDในการติดโปสเตอรDมาด�วย)   
2.2.1 ให�จัดทําโปสเตอรDขนาด  80 X 120  ซม. สามารถนําเสนอด�วยภาษาไทยหรือ  

                         ภาษาอังกฤษ โดยให�มีรูปถ�ายของผู�นําเสนอผลงานติดท่ีมุมบนด�านขวาในโปสเตอรDด�วย   
                         (ชุดสุภาพ ขนาดไม�เกิน 4 x 4.5 นิ้ว)  เนื้อหาโปสเตอรDประกอบด�วย บทคัดย�อ หลักการ  
                         และเหตุผล  วัตถุประสงคD วิธีการวิจัย ผลการวิจัย ประโยชนDท่ีได�จากการวิจัย และ  
                         ข�อสรุป   
        2.2.2 ดาวนDโหลดรูปแบบโปสเตอรDท่ี   http://gs.kku.ac.th/gradresearch15/ 
 
      2.2.3 กําหนดให�ติดโปสเตอรDในวันท่ี  27  มีนาคม  2557   เวลา  16.00 น. เป2นต�นไปและ  
                       ก�อนเวลา  7.30 น. ของวันท่ี  28  มีนาคม  2557   และให�เก็บโปสเตอรDภายในวันท่ี   
                       28  มีนาคม  2557  หลัง  17.00 น. 
               2.2.4 ผู�เสนอผลงานต�องยืนประจําท่ีโปสเตอรDในเวลาท่ีกําหนดให� สําหรับรายละเอียดอ่ืนๆ    
                      เช�น  เวลานําเสนอ  ลําดับบอรDดติดโปสเตอรD  จะแจ�งให�ทราบภายหลังท่ี    
                      http://gs.kku.ac.th/gradresearch15    
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    3.  e-mail  ประจํากลุ�มสาขาท่ีสมัคร สําหรับส�งไฟล'บทความฉบับเต็มตามข�อ 1.1 และ 2.1   
             กลุ�ม 

 
e-mail หมายเหตุ 

1. มนุษยศาสตรDและสังคมศาสตรD 
2. วิทยาศาสตรDและเทคโนโลยีและ

วิทยาศาสตรDสุขภาพ 

ypronn@kku.ac.th 
nanthiya@kku.ac.th 

ระดับปริญญาเอก 

 วิทยาศาสตรDกายภาพ 
 

ppanip@kku.ac.th 
tery_n@hotmail.com 

ระดับปริญญาโท 

 วิทยาศาสตรDชีวภาพ 
 

pancho@kku.ac.th ระดับปริญญาโท 

 วิทยาศาสตรDสุขภาพ 
 

pathosom@gmail.com ระดับปริญญาโท 

 มนุษยศาสตรDและสังคมศาสตรD 
 

patcpu@kku.ac.th 
anusornm@kku.ac.th 
worawa@kku.ac.th 

ระดับปริญญาโท 

 
 

 


