
 
 
 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
เรื่อง รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

-------------------------------- 
ด้วยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ออกประกาศก าหนด 

ให้มีกระบวนการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการเสนอชื่อ 
จากคณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
ซึ่งการเสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ให้หน่วยงานแต่ละแห่งสามารถเสนอชื่อได้ไม่เกินสองรายชื่อ 
และวิธีการได้มาซึ่งรายชื่อที่จะเสนอให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน โดยเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคลากร  
พร้อมทั้งมีเหตุผลประกอบการเสนอชื่อและต้องเสนอชื่อพร้อมด้วยความยินยอมของผู้ได้รับการ เสนอชื่อด้วย 
ทั้งนี ้ หน่วยงานสามารถส่งแบบเสนอชื่อและแบบประวัติได้ตั ้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในวัน เวลาราชการ ได้ที่คณะท างานคณะกรรมการสรรหาฯ ณ ส านักงานเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  

เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ (๒) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  คณะกรรมการสรรหา ฯ จึงประกาศ
รายชื่ อบุคลากรที่มีสิทธิ เสนอชื่ อผู้ สมควรด ารงต าแหน่ งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเ อ็ด  
ซ่ึงเป็นคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อดังกล่าว โดยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันท าการสรรหา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ตามประกาศนี้ 
สามารถขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายชื่อ หรือสามารถทักท้วงรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อได้ โดยแจ้งต่อคณะกรรมการ   
สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

 
 
 

       (ศาสตราจารย์ละออศรี  เสนาะเมือง) 
                                กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     
     ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

(ฉบับร่าง) 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศ 

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
เรื่อง รายช่ือบุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
.......................................... 

 

๑. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร   วงศ์ค าจันทร์ 

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์   พันทวี 

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์  สมพร 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ข าคมเขตต์   

๕ อาจารย์ ดร.ชินานาตย์   ไกรนารถ 

๖ อาจารย์ ดร.อรัทยา  ถนอมเมฆ 

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศาสตร์  คณาศรี 

๘ อาจารย์ปรมัตถ์  โพดาพล 

๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ   นรากุลนันท์ 

๑๐ อาจารย์อณิสณี  แทนอาษา 

๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข   จันทศิลป์ 

๑๒ อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เวทย์ศิริยานันท์ 

๑๓ อาจารย์ ดร.สัญชัย  ฮามค าไพ 

๑๔ อาจารย์ก้องเกียรติ  สุขเกษม 

๑๕ อาจารย์ยุทธพันธ์  ค าวัน 

๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  จันทร์สองดวง 

๑๗ อาจารย์ ดร.ธนัย  สุรศิลป์ 

๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  ภูสีฤทธิ์ 

๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิ์ชาติ  อาจกล้า 

๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  ไร่ขาม 

๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิน  บรรณกิจ 

๒๒ อาจารย์ ดร.กฤษธชัย   สารกุล 

๒๓ อาจารย์ ดร.พุทธพรรณี  บุญมาก 

๒๔ อาจารย์นัจธิชา  จันทร์ศรี 

๒๕ อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  สาระพล 

๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  รัตนสุข 

๒๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์  ศิริทิพย์ 

๒๘ อาจารย์สิริกัญญา  วรชิน พิสิษฐ์ไพบูลย์ 

๑ 



 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๒๙ อาจารย์มณีนุช  ฉวีวงศ ์

๓๐ อาจารย์นนทนันท์  พลพันธ์ 

๓๑ อาจารย์พนิดา  ชูเวช 

๓๒ อาจารย์ชุติพร  นครศร ี

๓๓ อาจารย์ ดร.จรัญญา  กุลยะ 

๓๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธเดช  หมอกมีชัย 

๓๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรตัน์  ศิริสุวรรณ 

๓๖ อาจารย์เชษฐพัฒน์  สิริวัฒนตระการ 

๓๗ อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก  ไพรีพินาศ 

๓๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท จิตกรณ์  เพชรภักด ี

๓๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงศ์  ชนะนิล 
๔๐ อาจารย์ปิยะนุช  ภูทองขาว 

๔๑ อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์  รัตโน  
๔๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุฑารัตน์  คนขยัน 
๔๓ อาจารย์ ดร.สุชลีา  ตาลอ าไพ 
๔๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริต  ควินรัมย์ 
๔๕ อาจารย์ ดร.สุรัมภา  เจริญสุข แก้ววงษ์ 
๔๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพล  แก้ววงษ ์
๔๗ อาจารย์จิตรลดา  บานแบ่ง  

๔๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมศิลป์  พลแดง 

๔๙ อาจารย์เกศกนก  หาทรัพย์ 

๕๐ อาจารย์ณมน  ธนินธญางกูร 
๕๑ อาจารย์ยุทธจักร  ล าจวนจิตร ์

๕๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ  สงัฆะมณี 

๕๓ อาจารย์วัลลักษณ์  เที่ยงดาห์ 

๕๔ อาจารย์วรีกรณ์  การด ี

๕๕ อาจารย์ธนวัน  สุทธิมูล 

๕๖ อาจารย์วิวัฒนา  เย็นวัฒนา 

๕๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คู่ขวัญ  จุลละนันทน์ 
๕๘ อาจารย์ปริวัตร  ปาโส 
๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตภณ  พรหมนิกร 
๖๐ อาจารย์รชยา  พรมวงศ์ 
๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรัตน์  ปัญจะ กลิ่นเกษร 
๖๒ อาจารย์ฉัตรกมล  อนนตะชัย 

๒ 



 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๖๓ อาจารย์นนทิพัฒน์  ไชยโสดา 
๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา  ดีพร้อม 
๖๕ อาจารย์อนงค์ศรี  จันทะคัด 
๖๖ อาจารย์สุขสันต์  ทับทิมหิน 
๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  หงส์ทองค า 
๖๘ อาจารย์วรพจน์  พรหมจักร 
๖๙ อาจารย์ ดร.ปภาภร  จันทะวงศ์ฤทธิ์ 
๗๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี เอกบดินทร์  กลิ่นเกษร 
๗๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  ศรีพนา 
๗๒ อาจารย์ ดร.เกษร  เมรัตน์ 
๗๓ อาจารย์ธภัทร  สุวรรณโกตา 
๗๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์  มงคลเกษตร 
๗๕ อาจารย์พัชราวรรณ  จันทร์เพชร 
๗๖ อาจารย์อรัญ  อรัญมาตย์ 
๗๗ อาจารย์นิวัฒน์  วงศ์ใหญ่ 
๗๘ อาจารย์วันทนีย์  บุญหล้า 
๗๙ อาจารย์อาทิตย์  บุดดาดวง 
๘๐ อาจารย์วรรณภัทรพร  สิริโพธิ์แก้ว 
๘๑ อาจารย์ ดร.สรรเพชญ  นิลผาย 
๘๒ อาจารย์ ดร.อริย์ธัช  สนัย 
๘๓ อาจารย์ ดร.นภศูล  ศิริจันทร์ 
๘๔ อาจารย์สุธัญญา  กฤตาคม 
๘๕ อาจารย์ ดร.ธวชัชัย  ดาเชิงเขา 
๘๖ อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ  ขันธุแสง 
๘๗ อาจารย์ณัฐวุฒิ  สุทธิบาก 
๘๘ อาจารย์หยกขาว  สมหวัง 
๘๙ อาจารย์ภาสกร เดชโค้น 
๙๐ Mr. Linh Duy Nugyen 
๙๑ นางสาวกนกวรรณ  ศรีดาฮด 

๙๒ นางรติรส  เสี่ยงสาย 

๙๓ นายชวาลย ์ เวือมประโคน 

๙๔ นางสาวไพลิน  ทวยหาญ 

๙๕ นายประภาส  สารรัตน์ 

๙๖ นางสาวศุภสร  โพธาราม 

๓ 



 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๙๗ นางรุ่งนภา  บัวเลิง 

๙๘ นายพิเชษฐ  ศรีนนท์ 

๙๙ นายกอบศักดิ์  วงศ์วิลาศ 
๑๐๐ นางสาวศรัญญา  สุทธิประภา 

 
  

๔ 



 
๒. คณะครุศาสตร ์

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ 

๒ อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ 

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์   เสนารัตน์ 

๔ อาจารย์ ดร.พรชัย  ผาดไธสง 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์  เสนารัตน์ 

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์  สาระขันธ์ 

๗ รองศาสตราจารย์ ดร.กชพร  น านาผล 

๘ อาจารย์ ดร.มนชิดา   ภูมิพยัคฆ์ 

๙ อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา 

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม 

๑๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข์ 

๑๒ อาจารย์ ดร.กัญญาวดี  แสงงาม 

๑๓ อาจารย์รุจิเรข  บุญกาพิมพ์ 

๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์ 

๑๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห ์

๑๖ อาจารย์ศุภชัย  ราชอาจ 

๑๗ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  ปรีดาพันธุ์ 

๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย   เศรษฐจ านง 

๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล บญุพอก 

๒๐ อาจารย์หนึ่งฤทัย  ม่วงเย็น 

๒๑ อาจารย์ ดร.บพิตร  เค้าหัน 

๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ  วรรณภักดี ภูมิพันธ์ 

๒๓ อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์  บุตรทองทิม 

๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ดีไม่น้อย 

๒๕ อาจารย์ศาสตราวิทย์  วงศ์บุตรลีวัฒนา 

๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนียา  ถิรเดโชชัย 

๒๗ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศิลปโชค 

๒๘ อาจารย์อ านาจ  ถามะพันธ์ 

๒๙ อาจารย์จักรพัฒน์  ภูมิพันธ์ 

๓๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภา  ชัยสวัสดิ์ 

๓๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ  รสจันทร์ 

๓๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร  ศรีพงษ์เพลิด 
๓๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิวะโรจ  วรรณจันทร์ 

๕ 



 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๓๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์  ชนะนิล 
๓๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติ  จันตะคุณ 

๓๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานิศ  โนมะยา ฟลอส์ซี 

๓๗ อาจารย์สุรเชษฐ์  อินธิแสง 

๓๘ อาจารย์มนตรี  เตียนพลกรัง 

๓๙ อาจารย์ส าเนียง  จุลเสริม 

๔๐ อาจารย์ปิยธิดา  ศรีศิริ 
๔๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังชรินทร์  ทองปาน 

๔๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ  ชาญวิจิตร 

๔๓ อาจารย์ราชันย์  เจริญแก่นทราย 

๔๔ อาจารย์ศิมาวรรณ  โฮมแพน 

๔๕ อาจารย์ ดร.ชาญยุทธ  สอนจันทร์ 
๔๖ อาจารย์จิรวัฒน์  เย็นใส 
๔๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงจนัทร์  กะลาม 
๔๘ อาจารย์ ดร.ขวัญชนก  อ าภา  
๔๙ อาจารย์ทิวาพร  อรรคอ านวย 
๕๐ อาจารย์จุฑามาศ  ภูเกิดพิมพ์ 
๕๑ อาจารย์ธรรมชาติ  ถามะพันธ์ 
๕๒ ว่าที่ ร.ต.หญิง โชติกา แก้วแกมเกษ 

๕๓ อาจารย์ตันติกร  ภูเกิดพิมพ์ 
๕๔ อาจารย์ ดร.อุมาพร  ไวยารัตน์ 
๕๕ อาจารย์ ดร.เกศินี  ศรีวงค์ษา 
๕๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ 
๕๗ อาจารย์ ดร.ภัทรวรรณ  ค าแปล 
๕๘ อาจารย์เพ่ิมพร  สุ่มมาตย์ 
๕๙ อาจารย์กีรภัทร  จรรยาค านึง 

๖๐ อาจารย์คชษิณ  สุวิชา 

๖๑ อาจารย์ประเสริฐ  สุทธิประภา 

๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรยุทธ  ชุติมารังสรรค์ 

๖๓ อาจารย์เชอร์รี่  เกษมสุขส าราญ 
๖๔ อาจารย์ ดร.ทนันยา  ค าคุ้ม 
๖๕ อาจารย์เจษฎ์บดินทร์  จิตต์โศภิตานนท์ 
๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณพงษ์  ร่มแก้ว 
๖๗ อาจารย์ปิยะธิดา  ชนะพันธ์ 

๖ 



 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๖๘ อาจารย์เฉลิมวุฒิ  ศุภสุข 

๖๙ อาจารย์พิสิฐ  พินิจสกุล 

๗๐ อาจารย์ธนิกานต์  ศิริภักดิ์ 

๗๑ อาจารย์รัชฎาพร  ศรีพิบูลย์ 

๗๒ อาจารย์ทแกล้ว  แกล้วกล้า 

๗๓ อาจารย์ ดร.พิริยา  พิทยาวัฒนชัย 

๗๔ อาจารย์เมตตา  ฟองฤทธิ์ 

๗๕ อาจารย์ฟ้าสวย  ตรีโอษฐ์ 

๗๖ อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ  รักษ์แพทย์ 

๗๗ อาจารย์การุณา  แก้วนิมิตร 
๗๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธทรัพย์  ชมพูพาทย์ 
๗๙ อาจารย์พันธ์ทิพา  คนฉลาด 
๘๐ อาจารย์ธวัชชัย  เหล่าสงคราม 
๘๑ อาจารย์อุไรวรรณ  สิงห์ทอง 
๘๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันตศักดิ์  พลแก้วเกษ 
๘๓ อาจารย์ดวงทิพย์  วงศ์นาค 
๘๔ อาจารย์นุจิรา  สุวรรณโท 
๘๕ อาจารย์ชญตว์  อินทร์ชา 
๘๖ อาจารย์สันติ  ทิพนา 
๘๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร  ทวีบุญ 
๘๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา  ชาปัญญา 

๘๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยาภรณ์  นวลสิงห ์

๙๐ อาจารย์ ดร.หทัย  น้อยสมบัติ 

๙๑ อาจารย์ชัชวาลย์  สร้อยกุดเรือ 

๙๒ อาจารย์พรนวลผจง  หลวงวังโพธิ์ 
๙๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขอบฟ้า  จันทร์เจริญ 

๙๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม  พรทวีกุล 

๙๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์  วงศ์ค าจันทร์ 

๙๖ อาจารย์กนกวรรณ  แก่นนาค า 
๙๗ อาจารย์อัธยา  เมิดไธสง 
๙๘ อาจารย์สุรางรัตน์  ราช่อง 
๙๙ อาจารย์นุชรินทร์  มิ่งโอโล 
๑๐๐ อาจารย์นันทวัน  เจ๊กจันทึก 
๑๐๑ อาจารย์วิชิต  ถิรเดโชชัย 

๗ 



 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๑๐๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวัฒน์  เทศบุตร 
๑๐๓ อาจารย์ชมบุญ  สุทธิปัญโญ 
๑๐๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  ภูมิพันธุ์ 

๑๐๕ อาจารย์อัจจนา น้อยบุดดี 
๑๐๖ อาจารย์นธภร  ไชยธรรม 
๑๐๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  เพาพาน 
๑๐๘ อาจารย์กฤษฎาภรณ์  จันตะคุณ 
๑๐๙ นายบวรลักษณ์  บุญจ าเนียร 

๑๑๐ นางสาวณชนม์พัฒน์  อารีเอื้อ 

๑๑๑ นายโอภาส ศิริโท 

๑๑๒ นายส าเริง  ค ามีวงษ์ 

๑๑๓ นายภูเบตร  ภักดีวุฒิ 

๑๑๔ นางสาววณิชยา  เนืองพันธ์ 

๑๑๕ นายฐนกร  บุญสุข 

๑๑๖ นางสาวปิยพรวดี  ทองดี 
  

๘ 



 
๓. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๑ อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู 

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์   ภิญญาคง 

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนนัท์  ประเสริฐสังข์ 

๔ อาจารย์ ดร.การุณ  พงศ์ศาสตร์ 

๕ อาจารย์ ดร.ภัทริยา   พรหมราษฏร์ 

๖ อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์  ภักดีวุฒิ 

๗ อาจารย์เกรียงไกร   กันแก้ว 

๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์   ชารีแสน 

๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ  โพนศิริ 

๑๐ อาจารย์นุชศรา  นันโท 

๑๑ อาจารย์ดวงเดือน  เภตรา 

๑๒ อาจารย์ ดร.วรรณษา  วังแสนแก้ว 

๑๓ อาจารย์จุฑารัตน์  จิตต์ถนอม 

๑๔ อาจารย์ ดร.อุณนดาทร  มูลเพ็ญ 

๑๕ อาจารย์สิทธิศักดิ์  เตียงงา 

๑๖ อาจารย์ศศิกาญจน์  มุสิกวรรณวัฒน์ 
๑๗ อาจารย์ ดร.ภัทริกา  ชิณช่าง 

๑๘ อาจารย์รุ่งอรุณ  ศุภกฤตอนันต์ 
๑๙ อาจารย์กนกวรรณกรณ์  หลวงวังโพธิ์ 

๒๐ อาจารย์ปริเยศ  พรหมประสิทธิ์ 

๒๑ อาจารย์สุธาสินี   วังคะฮาต   

๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  แก้วสะอาด 

๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง  ศรีธรราษฎร์ 
๒๔ อาจารย์สุนันวดี  พละศักดิ์ 
๒๕ อาจารย์ญาณกร  เขตศิริสุข 
๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา  พิมทา 
๒๗ อาจารย์ตรีธิดา  บุญทศ 
๒๘ อาจารย์ดวงดาว  ภูครองจิตร 
๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุติมา  ฮามค าไพ 
๓๐ อาจารย์จีระพัฒน์  จูมกุมาร 
๓๑ อาจารย์สุพจน์  บัวเลิง 
๓๒ อาจารย์อัจฉราภรณ์  จุฑาผาด 
๓๓ อาจารย์จารุวรรณ  สุภาชัยวฒัน์ 

๙ 



 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๓๔ อาจารย์สิรวิชญ์  ปิ่นค า 
๓๕ อาจารย์รุ่งวิทย์  ตรีกุล 
๓๖ อาจารย์สุริยาวุธ  ธรณี 
๓๗ อาจารย์สายรุ้ง  ธรณี 
๓๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  เอกพันธ์ 
๓๙ อาจารย์เขมวิทย์  จิตตะยโศธร 
๔๐ อาจารย์พรรณภา  สรสิทธิ์ 
๔๑ อาจารย์อินทร์  อินอุ่นโชติ 
๔๒ อาจารย์รักษดาวัลย์ ศิริตาค า 
๔๓ นายโชคชัย  ศรีชัย 

๔๔ นายธนทรัพย์  อนารัตน์ 

๔๕ นายปวีกร  ท้าวบุตร 

๔๖ นางสาวสมปอง  ลออ 

๔๗ นางสาวเพียงเพ็ญ  สุทธิประภา 

๔๘ นายอานนท์  จันจิตร 

๔๙ นางสาวขนิตชญา  นาสิงห์ทอง 
 
  

๑๐ 



 
๔. คณะนิติรัฐศาสตร์ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์ 

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง 

๓ อาจารย์สุพัฒนา  ศรีบุตรดี 

๔ อาจารย์ริยา  เด็ดขาด 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ  หมื่นไธสง 

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร  วริวรรณ 

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา  สุขเพิ่ม 

๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร  ไชยวิเศษ 

๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์  สนวา 

๑๐ อาจารย์ ดร.สุริยา  ปัญญจิตร 

๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์  สินธุเดช 

๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ ์ แสงเรณู 

๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศักดิ์  นิลผาย 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์   ฆารเลิศ 

๑๕ อาจารย์ปฏิวัติ  ธีระวิชชากูร 
๑๖ อาจารย์ณัฐพงษ์  ราชม ี
๑๗ อาจารย์วุฒิชัย  ตาลเพชร 
๑๘ อาจารย์ปิ่นบุญญา  ล ามะนา 
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  บาริศรี 
๒๐ อาจารย์นภัสภรณ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี พงศ์สวัสดิ์  ราชจันทร์ 
๒๒ นางสาววาสนา  เลิศมะเลา 

๒๓ นางสาววาสนา  บุตรพรม 

๒๔ นางสาวมนนิภา  ศรีรักษา 

๒๕ นายจักรธร  พลคชา 
 
  

๑๑ 



 
๕. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ   แสงปลาด 

๒ อาจารย์ ดร.ธีรพล  สืบชมภ ู

๓ อาจารย์กล้า  ภูมิพยัคฆ์ 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ  ยางศิลา 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  สุพะก า 

๖ อาจารย์วาทินี  ดวงอ่อนนาม 

๗ อาจารย์ ดร.ประมูล สุขสกาวผ่อง 

๘ อาจารย์ ดร.ศิริญญา  อ่อนอัฐ 
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ  วังโน 
๑๐ อาจารย์ณัฐธิดา  บุตรพรม 
๑๑ อาจารย์ชาตรี  ทองวรรณ 
๑๒ นางสาวภิญญาพัชญ์  วังภูงา 

๑๓ นางสาวรัฐพร  ภูชัย 
 
  

๑๒ 



 
๖. คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณ ี สุวภาพ 

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรนิรันดร์  อุดมถาวรสุข 

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญลักษณ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ ารัสลักษณ์  เจริญแสน 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย  พงษ์แก้ว 

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง 

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจวรรณฑ์  พวงศรีเคน 

๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติญา  โพธิ์ศรี 

๙ อาจารย์กรกนก  ตระกูลการ 

๑๐ อาจารย์กุมาลีพร  ตรีสอน 

๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภัชญา  คัชรินทร์ 

๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ  อาษาธง 
๑๓ อาจารย์ชนิดาวดี  สายืน 
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา  พลพุทธา 
๑๕ อาจารย์สุรีพร  ศรีโพธิ์อุ่น 
๑๖ อาจารย์กิรณานันท์  สนธิธรรม 
๑๗ อาจารย์อัจฉรา  วริลุน 
๑๘ อาจารย์บุณยดา  วงค์พิมล 
๑๙ อาจารย์ณิชพันธุ์ระวี  เพ็งพล 
๒๐ อาจารย์ล าพงษ์  ศรีวงค์ชัย 
๒๑ อาจารย์โชติระวี  อินจ าปา 
๒๒ อาจารย์พรรณงาม  วรรณพฤกษ์ 
๒๓ อาจารย์วิภาพร  จันทนาม 
๒๔ อาจารย์เครือวัลย์  ดิษเจริญ 
๒๕ อาจารย์ณัฐิกา  ราชบุตร 
๒๖ อาจารย์ช่อทิพย์  แตงพันธ์ 
๒๗ อาจารย์พรรวินท์  ธนินธิติพงศ ์
๒๘ อาจารย์ทองมี  ผลาผล 
๒๙ นางสาวนิชาภา  ศรีพนม 

๓๐ นายเชาวฤทธิ์  โสภาพล 

๓๑ นางสาวแสงจันทร์  จันทร์โท 

๓๒ ว่าที่ ร.ต.หญิง ศุภักชญา  โลตรุิต 

๓๓ นางสาวปนัดดา  ชัยปัญญา 

๑๓ 



 
๗. บัณฑิตวิทยาลัย 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ นางสาวอ้อมขวัญ  กฤษณะกาฬ 

๒ นางสาวพัฒนา  สัจจาวาท 

๓ นางสาวชีวรัตน ์ ศีลพันธุ์ 
 
  

๑๔ 



 
๘. ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
๑ นายทินภัทร โพธิ์ชัย 

๒ นายอนันต์  เม็กแสงนีน 

๓ นายธีระ  วงค์ไชยชาญ 

๔ นางสาวศุภลักษ์  บุญยืน 

๕ นายพิภพ  สารพัฒน์ 

๖ นายอภิชิต สุทธิประภา 

๗ นางสาวภทวรัศม์ิ  ดงใจ 

๘ นายวรเชษฐ์  ศรีสถิตย์ 

๙ นางสาวกัลยาวดี  ศรีบุญจันทร์ 

๑๐ นางเบญจพร  วงค์ไชยชาญ 

๑๑ นางสาวมาลินี  สุราช 

๑๒ นายศุภรานนท์  ลาศรีทัศน์ 

๑๓ นางสาวปุณิกา โสภาพล 

๑๔ นายสุรินทร์  จันทร์ปุ่ม 

๑๕ นางสาวนิศรา  วงสุเพ็ง 

๑๖ นางกิตติมา  ยางศิลา 

๑๗ นางดารณี เนตรถาวร 

๑๘ นางสาวอมรรัตน์  อธิจันทร์ 

๑๙ นางวราภรณ์  จันทไชย 

๒๐ นางสาวเจษฎ์สิตา  เลิศธนบวรพงษ์ 

๒๑ นางสาวสุขฤทัย  บุตรชาล ี

๒๒ นายสราวุธ  ไสยรส 

๒๓ นางบุษรานรี  จันทร์โตพฤกษ์ 

๒๔ นางสาวประภาพร  ข าคมเขตต์ 

๒๕ นางสาวจิรัชยา  วิชิตมงคล 

๒๖ นางสาวสญาดา  สาลีวรรณ 

๒๗ นายทินรัตน์  ยะนะโชติ 

๒๘ นายสมยศ  ศรีหานนท์ 

๒๙ นางสาวลลิตา  เพ็งพารา 

๓๐ นายเอกชัย  จันทะคัด 

๓๑ นายปริญญา  ดาแก้ว 
๓๒ นายเอกลักษณ์  เปลรินทร์ 
๓๓ นางสาวอรพรรณ  เปลรินทร์ 

๑๕ 



 
ล าดับ ชื่อ - สกุล 
๓๔ นางสาวสุจิตรา  แก้วใส 

๓๕ นางสาวจินตนา  โพธิ์ชัย 
๓๖ นายธนกฤต  พิมพ์พรม    

๓๗ นางจังกร  พรรณแสง 

๓๘ นายไพรัตน์  ฤทธิยงค์ 

๓๙ นายสุจิตร  ไชยธรรม 

๔๐ นายวุฒิเดช  นิยม 

๔๑ นางวาสนา  เขียวรัมย์ 

๔๒ นางสมสมัย  ฤทธิยงค์ 

๔๓ นายประมวล  บุญแสน 

๔๔ นางสาวรุ่งเพชร  โพธิศรี 

๔๕ นายอุทัย  สิงธวัช 

๔๖ นายศักดิ์ดา  รัตนวรรณ 

๔๗ นายสว่าง  จันทไชย 

๔๘ นายพิทักษ์  สิทธิศักดิ์ 

๔๙ นายสุริยันท์  วรภูม ิ

๕๐ นายสมนึก  พลเยี่ยม 

๕๑ นายพรชัย  ท้าวบุตร 

๕๒ นายศรัญญู  ด้วงไผ่ 

๕๓ นางสาววรรณนิภา  สุทธิประภา 

๕๔ นางสาวพัชรินทร์  เดชพละ 

๕๕ นางสาวแพรวพรรณ  กุดราศรี 

๕๖ นายสันติภาพ  สมณา 

๕๗ นายสราวุธ  เนตรศิริ 

๕๘ นายบดินทร์  ศิริเกษ 
๕๙ นางสาวทิพวรรณ  สิถิระบุตร  
๖๐ นางสาวมยุรี  คนซื่อ 

๖๑ นางกฤษณา  ประเสริฐสังข์ 

๖๒ นางนงค์ลักษณ์  สุทธิประภา 

๖๓ นางสาวพรัชยาณ์  มูลสาร 
๖๔ นางสาวศิริลักษณ์   แน่นอุดร 

๖๕ นายชวิศ  โพธิ์ชัยหล้า 

๖๖ นายวรสิทธิ์  นุกูลการ 

๖๗ นายอภิชัย  จันทร์ราช 

๑๖ 



 
ล าดับ ชื่อ - สกุล 
๖๘ นางสาวอังศุมา  ถัดเกษม 

๖๙ นายมรรควิน   แสนนาใต้ 

๗๐ นางสาวปิยพันธุ์  ท้าวบุตร 

๗๑ นายสันติสุข  สุวรรณพันธ์ 

๗๒ นายพงษ์พิจักษณ์  แก้วโสม 

๗๓ นางจริยาภรณ์  มะละปะที 

๗๔ นางกรรณิการ์  ดาแก้ว 
๗๕ นางมนัสนันท์  พรทวีกุล 
๗๖ นายศุภรักษ์  ภักดีหาร 
๗๗ นายจุลดิษฐ์  พ่ึงสุข 
๗๘ นายสุรพร  เดชบุญ 
๗๙ นางสาวกรรณิการ์  สุภรัมย์ 
๘๐ นายปิยภูมินทร์  มุทาไร 
๘๑ นายเชิดศักดิ์  ศิริโชต ิ
๘๒ นายวัชรธร  ภูมิศรี 
๘๓ นางสาวพีรฉัตร  ประกอบตระกูล 

๘๔ นางสาวปวันรัตน์  ประเสริฐสังข์ 

๘๕ นายคมเพชร  ทิพอาจ 

๘๖ นายเมธี  พิมขาลี 
๘๗ นางสาวสุดฤทัย  สุพร 
๘๘ นายนวชัย  ราชสาร 
๘๙ นางสิริกุล  ทับทิมหิน 
๙๐ Mr. Siphan yong 
๙๑ นายพิทักษ์  สุ่มมาตย์ 
๙๒ นายสมจิตร  พันธ์สุวรรณ 

๙๓ นายออมสมบัติ  ประเสริฐสังข์    

๙๔ นายสุจิตร  ไชยฤทธิ์ 

๙๕ นายอ านาจ  นิลงาม 

๙๖ นางสาหร่าย  ประเสริฐสังข์ 

๙๗ นางฉวีวรรณ  รัตนวรรณ 

๙๘ นายผดุงศักดิ์  ประเสริฐสังข์ 

๙๙ นางประกาย  ประเสริฐสังข์ 

๑๐๐ นางสาวสมจิตร  ประเสริฐสังข์ 

๑๐๑ นายสุรชัย  สุภาพสุนทร 

๑๗ 



 
ล าดับ ชื่อ - สกุล 
๑๐๒ นายเดชา  วรราช 

๑๐๓ นางสมบูรณ์  ไชยธรรม 
 
  

๑๘ 



 
๙. ส านักวิชาการและประมวลผล 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๑ นางนวลละออง  กันแก้ว 

๒ นางสุภาวดี  ศรีลัย 

๓ นางนันท์นภัส  ประเสริฐสังข์ 

๔ นางสาวสุกัญญา  แพงโพนทอง 

๕ นายปรัชญา  สุทธิประภา 

๖ นางเนาวะพา อนารัตน์ 

๗ นายอนุวัตร  ไชยรินทร์ 

๘ นางสาววิลาวรรณ์  กมลสินธ์ 

๙ นางสาวนิภาพร  ประเสริฐสังข์ 
 

  

๑๙ 



 
๑๐. ส านักกิจการนักศึกษา 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๑ นางบังอร  อุดมศักดิ์ 

๒ นายศักดิ์ดา  สุทธิประภา 

๓ นางสาวถิรญา  พิมพ์พรม 

๔ นางสาวโชติกา  เอกพันธุ์ 

๕ นางสาวสิรินันท์  จันทร์หยวก 

๖ นางสาวสุวิมล  แทเรือง 

๗ นางสาวอรัญญา  น้อยบัวทิพย์ 

๘ นางวราพร  เตียนพลกรัง 

๙ นายเกียรติด ารงวุฒิ นาสิงทอง เจริญรัชตานันทร์ 

๑๐ นายปกครอง  เปรินทร์ 

๑๑ นางสาวนวลจันทร์  แวงวรรณ 

๑๒ นางสาวสุภรัตน ์ มะเริงสิทธิ์ 

๑๓ นายพิสุทธิ์  คชาชัด 
 
  

๒๐ 



 
๑๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๑ นางสาวณิชากมล  ศรีอาราม 

๒ นางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง 

๓ นายประจิตร  ประเสริฐสังข์ 

๔ นายวัชรกร  เนตรถาวร 

๕ นางสาวแพรวนภา  เกี้ยงเก่า 

๖ นางสาวพรทิวา  สารจันทร์ 

๗ นางสาวอารีรัตน์  คุณหงส์ 
 

๒๑ 
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