
 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก�น  (ฉบับท่ี  35/2556) 

เรื่อง  ผลการตัดสินการเสนอผลงานวิทยานิพนธ+   
จัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 15  

------------------------------------- 
 
 ตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก�น  ได6จัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 15 และจัดการประกวด การ
เสนอผลงานวิทยานิพนธ+ไปแล6ว น้ัน  บัดน้ีการพิจารณาการเสนอผลงานวิทยานิพนธ+ดังกล�าวได6เสร็จสิ้นเรียบร6อยแล6ว    บัณฑิตวิทยาลัย ใคร�ขอ
ประกาศรายช่ือผู6ได6รับรางวัล ดังรายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบท6ายประกาศน้ี โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวั แก�ผู6ได6รับรางวัล ในวันศุกร+
ท่ี 28 มีนาคม  พ.ศ. 2557  เวลา 16.00  น. เป?นต6นไป ณ บริเวณโถงช้ัน 1 อาคาร วิทยาลัยการปกครองส�วนท6องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก�น และ
บัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน 3 อาคาร พิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก�น จึงขอให6ผู6ได6รับรางวัลเข6าร�วมพิธีมอบรางวัลในวัน  เวลา  และสถานท่ี ดังกล�าว
โดยพร6อมเพรียงกัน 
 
 ประกาศ   ณ   วันท่ี  28 มีนาคม  พ.ศ. 2557   
 
     
         
       (รองศาสตราจารย+ลําปาง  แม�นมาตย+) 
                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

รายช่ือแนบท6ายประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับท่ี  35/2557) 
 

ประกาศผลรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี 15 
จํานวนท้ังส้ิน 39 รางวัล 

 
ประเภท บรรยาย     ระดับปริญญาเอก 
กลุ(ม วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส SDO2 
ช่ือ นางสาวอรชร  บุญลา 
สาขาวิชา สรีรวิทยาทางการแพทย+ 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ช่ือบทความ ผลต6านความดันเลือดสูงและต6านภาวะเครียดออกซิเดชันของเปปไทด+รําข6าวในหนูแรทรูปแบบความ

ดันเลือดสูงจากการขาดไนตริกออกไซด+ 
  
 

 ประเภท บรรยาย     ระดับปริญญาเอก 
กลุ(ม มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 
รางวัล ดี 
รหัส HDO6 
ช่ือ นางสาววรลักษณ+  ชูกําเนิด 
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+(วิทยาเขตปEตตานี) 
ช่ือบทความ องค+ประกอบด6านพ้ืนท่ีการเรียนรู6ของชุมชนการเรียนรู6ทางวิชาชีพครู บริบทโรงเรียนในประเทศไทยมี

แนวทางการจัดการเรียนรู6สอดคล6องกับการเรียนรู6ในศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โปสเตอร6     ระดับปริญญาเอก 
กลุ(ม วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส SDP1 
ช่ือ นายสราวุธ  บรรบุผา 

สาขาวิชา สรีรวิทยาทางการแพทย+ 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ช่ือบทความ เอเซียติก แอซิด ลดการปรับเปลี่ยนโครงสร6างหัวใจห6องล�างซ6าย ในหนูขาวความดันเลือดสูงท่ีถูก

เหนี่ยวนําด6วยสารแอลเนม 
 

 
โปสเตอร6     ระดับปริญญาเอก 
กลุ(ม มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 
รางวัล ดี 
รหัส HDP2 
ช่ือ นายสุริยา  หมาดท้ิง 
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+(วิทยาเขตปEตตานี)  
ช่ือบทความ องค+ประกอบสมรรถนะด6านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู6บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต6 
 
 
ประเภท บรรยาย     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม กายภาพ 1 
รางวัล ดี 
รหัส PMO7 
ช่ือ นายเขมมาชาติ  ศรีบุญนํา 
สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร+ 
ช่ือบทความ การสังเคราะห+ตัวเร�งปฏิกิริยาคอปเปอร+-นิกเกิล บนตัวรองรับ SBA-15 จากเถ6าแกลบ เพ่ือใช6ในการ

ผลิตไดเมทิลคาร+บอเนต จากกKาซคาร+บอนไดออกไซด+ และเมทานอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท บรรยาย     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม กายภาพ 2 
รางวัล ดี 
รหัส PMO13 
ช่ือ นายนิรุทธ+  รวยรื่น 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล6าธนบุรี 
ช่ือบทความ การใช6แมพรีดิวซ+เชื่อมคอลเลคชันของฐานข6อมูลโนเอสคิวแอลบนมองโกดีบี 

 
ประเภท บรรยาย     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม สุขภาพ 1 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส MMO4 
ช่ือ นางสาวภิญญดา รัตนโชติ 
สาขาวิชา เภสัชวิทยา 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
ช่ือบทความ ผลของความอ6วนจากการได6รับอาหารไขมันสูงและขาดฮอร+โมนเทสโทสเตอโรน ต�อภาวะด้ืออินซูลิน 

การเจริญเติบโต และสื่อสัญญาณอินซูลินของเซลล+กระดูก 
 
ประเภท บรรยาย     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม สุขภาพ 1 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส MMO6 
ช่ือ นางสาวอัจฉริยาพร เดชโยธิน 
สาขาวิชา พิษวิทยา 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ช่ือบทความ ผลของกาแฟและชาเขียวต�อการขับออกของอะฟลาทอกซินบีหนึ่งในเซลล+ Caco-2 

 
ประเภท บรรยาย     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม สุขภาพ 2 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส MMO10 
ช่ือ นางสาวกวิยา กนกพงศ+ศักด์ิ 
สาขาวิชา ทันตกรรมจัดฟEน 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร+ 
ช่ือบทความ อัตราการเคลื่อนฟEนร�วมกับการกรอกระดูกทึบเข6าสู�แผลท่ีเพ่ิงถอนฟEนและแผลถอนฟEนท่ีหายดีแล6วใน

หนู 
 
 
 



 

ประเภท บรรยาย     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม สุขภาพ 3 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส MMO21 
ช่ือ นางสาวจุติกุล แก6วมาลากุล 
สาขาวิชา จุลชีววิทยา 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
ช่ือบทความ บทบาทของเอนไซม+แลคเคสของเชื้อ Penicillium  marneffei  ต�อการสร6างไซโตไคน+ของมาโคร

ฟาจ 
 
 
ประเภท บรรยาย     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม ชีวภาพ 1 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส BMO2 
ช่ือ ร.ต.อ.หญิงจรัญญา สามสุวรรณ 
สาขาวิชา พันธุศาสตร+ 
สถาบัน   จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย 
ช่ือบทความ การระบุเนื้อเยื่อสมองโดยใช6ตําแหน�งจําเพาะของ CpG  methylation 

 
ประเภท บรรยาย     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม ชีวภาพ 1 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส BMO7 
ช่ือ Mr.Christopher I. Imakando 
สาขาวิชา Ecology (International) 
สถาบัน   Prince of Songkla University 
ช่ือบทความ Diversity and Distribution of Murid Rodents in Tarutao National Park – a 

Biogeographic Perspective 
 
 
ประเภท บรรยาย     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 1 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส HMO7 
ช่ือ นายธนพล มัลลิกะมาลย+ 
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร+ 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
ช่ือบทความ การวิเคราะห+โครงสร6างการข้ึนอยู�กับกันระหว�างอัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนไหลเข6าโดยตรงจาก

ต�างประเทศในกลุ�มประเทศอาเซียน โดยวิธีวาร+มาการ+ช คอปปูลา 



 

 
 
ประเภท บรรยาย     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 1 
รางวัล ดี 
รหัส HMO8 
ช่ือ นางสาวศิริวรรณ  เรืองมณีกิจ 
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร+ 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
ช่ือบทความ แบบจําลองอุปสงค+การท�องเท่ียวระหว�างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย ไทย และสิงคโปร+ 

 
 
ประเภท บรรยาย     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 2 
รางวัล ชมเชย 
รหัส HMO23 
ช่ือ นายอาษาฒ+ สุวรรณพฤกษ+ 
สาขาวิชา การจัดการ 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ+ 
ช่ือบทความ อิทธิพลของโครงสร6างเงินทุน ขนาดของบริษัท กระแสเงินสดอิสระ มูลค�าเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร+  

และมูลค�าเพ่ิมทางการตลาด ท่ีส�งผลต�ออัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย+ การศึกษาเชิงประจักษ+ 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย+แห�งประเทศไทยในกลุ�ม SET100 

 
 
ประเภท บรรยาย     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 3 
รางวัล ดี 
รหัส HMO24 
ช่ือ นางสาวฐิติมา แก6วไพฑูรย+ 
สาขาวิชา การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร+ 
ช่ือบทความ ผลกระทบของกลุ�มโอกาสในการลงทุนต�อความสัมพันธ+ระหว�างการกํากับดูแลกิจการกับการ

เจริญเติบโตของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท บรรยาย     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 4 
รางวัล ดี 
รหัส HMO43 
ช่ือ นางสาวจิรันธนิน กิติกา 
สาขาวิชา Architecture And Design 
สถาบัน   Kyoto Institute of Technology 
ช่ือบทความ ยุทธวิธีและการจัดสรรพ้ืนท่ีเมือง: การวางผังการใช6พ้ืนท่ีใหม�บนระบบถนนนิมมานเหมินทร+ จังหวัด

เชียงใหม� 
 
 
ประเภท บรรยาย     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 5 
รางวัล ชมเชย 
รหัส HMO54 
ช่ือ นางสาวกมลวรรณ จังตระกูล 
สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู6พูดภาษาอ่ืน 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ช่ือบทความ การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช6การสอนแบบโครงงานของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปvท่ี 4 
 
 
ประเภท บรรยาย     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 6 
รางวัล ดี 
รหัส HMO56 
ช่ือ นางอรชุมา จาปรุง 
สาขาวิชา การตลาด 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ช่ือบทความ คุณภาพการบริการธนาคารออมสินกรณีศึกษาสาขาม�านเมฆ 

 
 
 
  



 

 
ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม กายภาพ 1 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส PMP8 
ช่ือ นางสาวน้ําฝน  สุวรรณเตมีย+ 
สาขาวิชา เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล6อม 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยมหิดล 
ช่ือบทความ การประเมินการดําเนินงานความรับผิดชอบต�อสังคมด6านสิ่งแวดล6อมของผู6ประกอบการอุตสาหกรรม

แร� ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต�อสังคม ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร� 
กระทรวงอุตสาหกรรม กรณีศึกษา: โรงบดแร�แห�งหนึ่งในกํากับของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร� กระทรวงอุตสาหกรรม 

 
 
ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม กายภาพ 2 
รางวัล ดี 
รหัส PMP21 
ช่ือ นายสมยศ  เนตรสงคราม 
สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ช่ือบทความ ผลของอัตราส�วนน้ําเสียต�อกากมันสําปะหลังท่ีมีผลต�อการเกิดกKาซชีวภาพ 

 
 
 
ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม สุขภาพ 1 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส MMP11 
ช่ือ นายวุฒินันท+ พนมลักษณจิต 
สาขาวิชา ทันตกรรมประดิษฐ+ 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ช่ือบทความ ผลของการลดลงของอุณหภูมิในอัตราส�วนการเย็นตัวต�างๆ กันต�อการยึดติดของโครงอิตเทรียมเทท

ระโกนอลเซอร+โคเนียโพลีคริสตอลท่ีใช6วีเนียร+ในแต�ละระบบ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม สุขภาพ 2 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส MMP15 
ช่ือ นางสาวจีรภา ศรีเพ็ชรดานนท+ 
สาขาวิชา ทันตกรรมบูรณะเพ่ือความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม 
สถาบัน   จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย 
ช่ือบทความ ลักษณะการสึกของเคลือบฟEนมนุษย+เม่ือสบกับเซรามิก ทางทันตกรรมและเรซินคอมโพสิต 

 
 
ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม สุขภาพ 3 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส MMP34 
ช่ือ Miss Shilu Malakar 
สาขาวิชา Immunology 
สถาบัน   Mahidol University 
ช่ือบทความ Extracellular Signal-Regulated Kinase Inhibitor Inhibits Dengue Virus Production in 

HepG2 Cell 
 
  
ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม สุขภาพ 4 
รางวัล ดี 
รหัส MMP40 
ช่ือ นางสาวกนกพร ปูรณวัฒนกุล 
สาขาวิชา กายภาพบําบัด 
สถาบัน   จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย 
ช่ือบทความ ความเท่ียงตรงของเครื่องมือประยุกต+สําหรับทดสอบความสามารถในการเอ้ือมมือ 

 
 
ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม สุขภาพ 5 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส MMP56 
ช่ือ นางสาวอรุณรัตน+ ศรีทะวงษ+ 
สาขาวิชา สรีรวิทยาทางการแพทย+ 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ช่ือบทความ ค�าอ6างอิงสําหรับดัชนีการสูงข้ึนของคลื่นความดันเลือดแดงและความเร็วของคลื่นความดันเลือดแดง 

ในอาสาสมัครไทยสุขภาพดี 



 

 
 
ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม สุขภาพ 6 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส MMP59 
ช่ือ นางสาวจินดาพร ยิ้มดี 
สาขาวิชา กายวิภาคศาสตร+ 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ช่ือบทความ การประเมินฤทธิ์เพ่ิมความจําของสารสกัดน้ําจากดอกอัญชันในหนูถีบจักรเพศผู6 

 
   
ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม สุขภาพ 7 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส MMP78 
ช่ือ นางสาวเนตรนภา จุฑานันท+ 
สาขาวิชา โภชนศาสตร+เพ่ือสุขภาพ 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ช่ือบทความ การบริโภคขนมและเครื่องด่ืมท่ีมีน้ําตาลสูงและความสัมพันธ+กับภาวะโภชนาการของนักเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาตอนต6นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก�น (ศึกษาศาสตร+) 
 
  
ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม สุขภาพ 8 
รางวัล ดี 
รหัส MMP90 
ช่ือ นางสาวพิชญา นาวีระ 
สาขาวิชา จิตวิทยาคลินิก 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยมหิดล 
ช่ือบทความ การศึกษาคุณสมบัติการวัดของ เดอะ ดีเฟนซ+ สไตล+ เควสชั่นแนร+ 60 ฉบับภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม ชีวภาพ 1 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส BMP6 
ช่ือ นางสาวรัชรา กาละวงศ+ 
สาขาวิชา ชีววิทยา 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
ช่ือบทความ การทําให6บริสุทธิ์และสมบัติของเอนไซม+เซลลูเลสของแบคทีเรียท่ีแยกจากกระเพาะหมักของวัว 

 
 
ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม ชีวภาพ 2 
รางวัล ดี 
รหัส BMP13 
ช่ือ นายประกาศิต รัตนตันหยง 
สาขาวิชา วิทยาศาสตร+การแพทย+ 
สถาบัน   จุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย 
ช่ือบทความ การตรวจวัดระดับเมทิเลชั่นของ SHP1-P2 ในต�อมน้ําเหลืองของผู6ป}วยมะเร็งลําไส6ใหญ�โดยใช6เทคนิค 

CMST Real-Time PC 
 
 
ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม ชีวภาพ 3 
รางวัล  ดี 
รหัส BMP27 
ช่ือ นางสาวจันทร+จิรา โรหิตเสถียร 
สาขาวิชา พืชไร� 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร+ 
ช่ือบทความ การใช6เครื่องหมายดีเอ็นเอช�วยคัดเลือกลักษณะความหอมและปริมาณอะมิโลสตํ่าในการปรับปรุง

พันธุ+ข6าวแบบบันทึกประวัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 1 
รางวัล ดี 
รหัส HMP1 
ช่ือ นางรุจิเรข หนูรอด 
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
ช่ือบทความ การพัฒนาโปรแกรมฝ�กออกกําลังกายท�าฤาษีดัดตนเพ่ือเสริมสร6างสมรรถภาพทางกายด6านความอ�อน

ตัว สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปvท่ี 1 
 
 
 
ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 2 
รางวัล ดี 
รหัส HMP22 
ช่ือ นางสาวป�ยนุช วงศ+กลาง 
สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา 
สถาบัน   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล6าเจ6าคุณทหารลาดกระบัง 
ช่ือบทความ บทเรียนโมบายในรูปแบบการ+ตูนแอนิเมชั่นสําหรับการเรียนแบบร�วมมือ เรื่อง อาเซียนศึกษา ของ

นักเรียนประถมศึกษาปvท่ี 4 
 
 
ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 3 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส HMP35 
ช่ือ นางสาวผาณิต วงศ+ชารี 
สาขาวิชา การจัดการสารสนเทศ 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ช่ือบทความ การจัดการเอกสารของสํานักงานธนารักษ+พ้ืนท่ีขอนแก�น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 4 
รางวัล ชมเชย 
รหัส HMP42 
ช่ือ นางสาวภัทรนิษฐ+ สุรโกมลเศรษฐ+ 
สาขาวิชา การจัดการสารสนเทศ 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ช่ือบทความ การแสวงหาและการใช6สารสนเทศของผู6ปฏิบัติการพยาบาลข้ันสูง 

 
  
 
ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 5 
รางวัล ชมเชย 
รหัส HMP50 
ช่ือ ร.ต.ต.หญิงฐณิชชา นันทะแสน 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร+มหาบัณฑิต 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
ช่ือบทความ การดําเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตํารวจเพ่ือประชาชน ของสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแก�น 

จังหวัดขอนแก�น 
  
ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 6 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส HMP59 
ช่ือ นางสาวอินทนิล นิลเกตุ 
สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและการจัดการโลจิสติกส+ 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ช่ือบทความ การวิเคราะห+ศักยภาพการผลิตปาล+มน้ํามันและโครงสร6างการตลาด: กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย

และบึงกาฬ 
 
ประเภท โปสเตอร+     ระดับปริญญาโท 
กลุ(ม มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 7 
รางวัล ดีเด(น 
รหัส HMP69 
ช่ือ นางสาวนันนิภา ประสันลักษณ+ 
สาขาวิชา ธุรกิจเกษตร 
สถาบัน   มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ช่ือบทความ การจัดการผลิตและการตลาดของข6าวพันธุ+สกลนครและข6าวกํ่าในจังหวัดขอนแก�น 

 


