
ลําดับ หมายเหตุ

1 นางสาว                        กนกนภัส                                           โสเขียว         

2 นางสาว กรกนก วรหาญ

3 นางสาว กรรณิกรณ แกวพิมพ

4 นางสาว กรรณิกา บุตรอุดม

5 นาย กฤช ตราชู

6 นาย กฤช รุนรักษา

7 นางสาว กฤติกา ลายสวัสดิ์

8 ผูชวยศาสตราจารย กฤษฎา สุพัทธนะ

9 นาย กฤษณพันธ ศรีมงคล

10 ผูชวยศาสตราจารย กฤษณะพงศ พันธศรี

11 ผูชวยศาสตราจารย กษิดิ์เดช สิบศิริ

12 นาง กัญจนา ชัยอมฤต

13 นาง                           กัญญกาญจน                                        ไซเออรส

14 ผูชวยศาสตราจารย กิตติ ทูลธรรม

15 นาย กิตติคุณ แกวภิรมย

16 นาย กิตติคุณ ปตุพรหมพันธุ

17 นาย กิตติพงษ ธารเอี่ยม

18 นาย กิติพงศ จิรวรรณกูล

19 ผูชวยศาสตราจารย เกศศักดิ์ดา ศรีโคตร

20 นาย เกษม เนื้อแกว

21 นางสาว ขวัญใจ นาชัยภูมิ

22 นาย ขุนแผน ปฏิมาประกร

23 นาง                           เข็มพร                                            สุมมาตย        

24 นาย เขมวัตร อินทรวิเศษ

25 นาย คณะวัติ เนื่องวงษา

26 นางสาว คนึงนิจ ประคํามินทร

27 นางสาว คนึงนิตย จับใจเหมาะ

28 ผูชวยศาสตราจารย คมกฤช อรุณฉายพงศ

29 ผูชวยศาสตราจารย คมพิชิต สีหามาตย

30 นาย ครรชิต รองไชย

31 นาง เครือวัลย มาลาศรี

32 นาย จงศิลป สุขุมจริยพงศ

ชื่อ - นามสกุล

แนบทายประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา

หนวยเลือกตั้ง วิทยาเขตขอนแกน
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33 ผูชวยศาสตราจารย จรินทรศักดิ์ แซเตียว

34 ผูชวยศาสตราจารย จรูญรัตน รัตนากร

35 นาย จักรกฤษณ ศรีทอง

36 นาย จักรพนธ อบมา

37 ผูชวยศาสตราจารย จักรวัฒน บุตรบุญชู

38 นาย จัตวา ชุณหบุญญทิพย

39 นางสาว จันทรศิริ พลอยงาม

40 ผูชวยศาสตราจารย จารุวรรณ ทูลธรรม

41 นาย จํานงค อมตาริยกุล

42 ผูชวยศาสตราจารย จิรพงษ แสนศักดิ์

43 นาย จิรพงษ เมฆเวียน

44 นาย จิรพันธ พิมพล

45 ผูชวยศาสตราจารย จิรโรจน สามารถโชติพันธุ

46 นาย จิระยุทธ เนื่องรินทร

47 นางสาว                        จิรัฐติกาล                                        วุฒิพันธุ           

48 นางสาว จิรัฐิติกาลผองศรี หิรัญเกิด

49 นางสาว จีรพัชร บุณยพรหม

50 ผูชวยศาสตราจารย                                                    จุฑารัตน                                         บุญโท       

51 นางสาว                        จุฑารัตน                                         คุณทุม    

52 นางสาว จงรัก เทียงปา

53 ผูชวยศาสตราจารย เจริญชัย ฤทธิรุทธ

54 นางสาว จิราภรณ แกวสีดา

55 นาย ฉัตรแกว สุริยะภา

56 นาย เฉลิมชัย กุลเลียบ

57 นาย เฉลิมพล บุญทศ

58 นาย เฉลิมวุฒิ นอยอุนแสน

59 นาย ชนินทร อุปถัมภ

60 นาย ชยาคมน ปุริมศักดิ์

61 นางสาว                        ชลธิดา                                            แสวานี           

62 นางสาว ชวนันท ทองโยธี

63 นาย ชัชรินทร ศักดิ์กําปง

64 นาย ชาญชัย สุวรรณเขต
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แนบทายประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา
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65 นาย ชาญชัย เหลาหา

66 นาย ชาญวิทย ชัยอมฤต

67 นาง                           ชีวัน                                             ทองสอดแสง  

68 นาย ชุมพล เสนาพันธ

69 นาย เชิดศักดิ์ ศิริหลา

70 ผูชวยศาสตราจารย โชตินรินท พิริยศิลป

71 ผูชวยศาสตราจารย ญาณวรรธน แสนตลาดชัยกิตติ์

72 ผูชวยศาสตราจารย                                                    ฐณดม                                              ราศรีรัตนะ     

73 นาย ฐิติกานต สมบูรณ

74 นางสาว ฐิติพร จันทรดา

75 ผูชวยศาสตราจารย ณภัคอร ศรีตระการ

76 นาย ณภัทร อินทนนท

77 นาย ณรงค บุญเสนอ

78 นาย ณรงค สีหาจอง

79 นางสาว ณัฐมน ทิพยตําแย

80 นาย ณัติฐากร ชูกาน

81 นาย ดนัย สอนสุภาพ

82 ผูชวยศาสตราจารย ดุษณี รัตนวราห

83 วาที่ ร.ต. เดชาวัต มั่นกลาง

84 นาย ตระกานต ทะสังขา

85 นาย ไตรทศ แกวเหงา

86 นาย ทรงพล ทรงแสงฤทธิ์

87 นาง                           ทรรศนีย                                          ลุนราศรี     

88 นาย ทศพล แจงนอย

89 นาย ทองทวี จิตพรมมา

90 ผูชวยศาสตราจารย                                                    ทายวุฒิ                                           โพธิ์ทองแสงอรุณ 

91 นาย เทอดเกียรติ วิชัยโย

92 นาย ไทร ศรีโยธา

93 ผูชวยศาสตราจารย ธนวัฒน ฉลาดสกุล

94 นาย                           ธนัย                                              ศรีอิสาณ      

95 นาย ธนา ภูขลิบมวง

96 นาย ธนากร วีระไทย
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97 ผูชวยศาสตราจารย ธนากร บูรณเพชร

98 นาย ธวัชชัย สิมมา

99 นาย ธีรพงษ ดวงโทลา

100 นาย ธีรวุฒิ ศรีพันธชาติ

101 ผูชวยศาสตราจารย ธีระพันธ ระรื่นรมย

102 ผูชวยศาสตราจารย                                                    นทยา                                              กัมพลานนท      

103 นางสาว นภาพร สาระสิทธิ์

104 ผูชวยศาสตราจารย                                                    นัฎพร                                             จิรเจษฎา       

105 นางสาว นาฏนลิน จันลาเศษ

106 นาย นาวา งามวิทยานนท

107 ผูชวยศาสตราจารย นิติพัฒน พิสุทธิพงศ

108 นางสาว นิภาดา พาภักดี

109 นาย นิรุตม กุลสุวรรณ

110 นาย บงการ ไวโสภา

111 นาย บรรลุ เพียชิน

112 นาย บุญกิจ อุนพิกุล

113 ผูชวยศาสตราจารย                                                    บุญญาพร                                           ดวงสา          

114 นาย บุญฤทธิ์ พงษสถิตยพัฒน

115 นาย บุญสง ฤทธิ์ตา

116 ผูชวยศาสตราจารย บุปผา เสือคํา

117 นางสาว บูรณา เขาแกว

118 ผูชวยศาสตราจารย เบญจมาศ ศรีสองเมือง

119 นาง บุณยดา เทศวัฒน

120 นาย ประพันธ ยาวระ

121 นาย ปภาวิน พชรโชติสุธี

122 นาย ปฎิภาณ แกววิเชียร

123 นางสาว ปฐมาภรณ ชัยกูล

124 ผูชวยศาสตราจารย ปนัสยชัย เชษฐโชติศักดิ์

125 นาย ปรมัตถ จันทรโคตร

126 นาย ปรเมศวร เบาวรรณ

127 นาย ประชา โอษคลัง

128 ผูชวยศาสตราจารย ประภาภรณ วรรธนะวาสิน
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129 ผูชวยศาสตราจารย ประยงค เสารแกว

130 นาย ประยูร จอมหลาพีรติกุล

131 ผูชวยศาสตราจารย ประวิช เปรียบเหมือน

132 นาย ประสาท ภูปรื้ม

133 นาย ประสาน เอื้อทาน

134 นาย ประสิทธิ์ โสภา

135 นาย ปริญญวัตร ทินบุตร

136 นางสาว                        ปริยากร                                           นักรอง          

137 นาย ปญญา บุตรสาระ

138 นาย ปญญา วินทะไชย

139 นางสาว                        ปทมากร                                           เนตยวิจิตร      

140 นาย ปานทอง สรอยมุข

141 นาง ปาริชาติ กินรี

142 นาง ปยะนุช ตั้งกิตติพล

143 นาย ปริญ นาชัยสิทธิ์

144 นาย พงศกร คําภาบุตร

145 ผูชวยศาสตราจารย พงศกร พวงชมภู

146 ผูชวยศาสตราจารย พัชรพล โพธิ์ศรี

147 นาย พัฒนพงษ แกวโพธิ์

148 นางสาว พันธกานต แกวอาษา

149 นาย                           พัลลภ                                             พรมสาเพ็ชร      

150 นาย พิฆเนศ อุปชัย

151 นาย                           พิชญะภาคย                                        พิพิธพัฒนไพสิฐ  

152 นาย พิชัย เมืองประทุม

153 นาย พินิจ ณรงคศักดิ์

154 นาย พิศาล มูลอําคา

155 นาย พิศาล หมื่นแกว

156 นาย พิสาร สัมมาปราบ

157 นาย พิสิฐชัย โคสะสุ

158 ผูชวยศาสตราจารย พิสิษฐ ศรีนอย

159 นาย พีรวิทย โชคเหมาะ

160 ผูชวยศาสตราจารย พูนศรี ไชยคําหาญ



ลําดับ หมายเหตุชื่อ - นามสกุล
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161 นางสาว เพิ่มพร ลักขณาวรรณกุล

162 นาย ไพโรจน ยอดสงา

163 นาย ไพวรรณ เกิดตรวจ

164 นางสาว ภคพร ยอดศิริ

165 นาย ภาคิไนย ภูพวก

166 นาย ภาณุทัตต ศรีนอย

167 นาย ภาณุพิชญ ขืนเขียว

168 นาย ภานุวัฒน ทรัพยปรุง

169 นาย ภูกิจ คุณเจริญหิรัญ

170 นาย ภูชิสส ตันวาณิชกุล

171 นาย ภูริพัส แสนพงษ

172 ผูชวยศาสตราจารย มนูญ เทพกิจอารีกุล

173 นาย มานพ ดอนหมื่น

174 ผูชวยศาสตราจารย มานิตย จรูญธรรม

175 ผูชวยศาสตราจารย มาโนช รักเกียรติ์

176 นางสาว                        มุจรินทร                                         แกวหยอง         

177 นาย ยงยุทธ ศิริศรีเพ็ชร

178 นางสาว ยานุมาศ แสงใส

179 นาย ยิ่งยศ ลับภู

180 ผูชวยศาสตราจารย ยุทธนา ศรีละมัย

181 นางสาว ยุวพร อุปปะ

182 นางสาว จิราพร นอยภา

183 นาย บุญสิริ ปดตาแสง

184 ผูชวยศาสตราจารย มีโชค ตั้งตระกูล

185 นาย โยธิน สุริยมาตร

186 ผูชวยศาสตราจารย รัชนก เธียรวาริช

187 นางสาว รัชนี พัฒชะนะ

188 นางสาว                        รัตนาวดี                                          แสงมาลี           

189 นาง รัศวดี เบลลาโด

190 ผูชวยศาสตราจารย ราชภัทร รัตนวราห

191 นาย ราชัญ อุดมคํา

192 นาย ลวน เสือพาดกลอน



ลําดับ หมายเหตุชื่อ - นามสกุล
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193 นางสาว ละออ สมสกีสิทธิ์

194 นาย วทัญู เนตรสงา

195 นางสาว                        วนิตา                                             บุญโฉม           

196 วาที่ ร.อ. วรพงค พงศภัทรวุฒิ

197 นาย วรรธนะ ประภาภรณ

198 ผูชวยศาสตราจารย วรวรรณ ธุลีจันทร

199 นางสาว วรางคณา เหนือคูเมือง

200 นาง วราภรณ คําพูล

201 ผูชวยศาสตราจารย วรุณทิพย ฉัตรจุฑามณี

202 ผูชวยศาสตราจารย วศิษฐ ธีระเจตกูล

203 ผูชวยศาสตราจารย วัชรินทร แมนธนู

204 นาย วัชรินทร จันทะเนตร

205 นาย วัชรินทร ชุมจันทร

206 นาย วัฒนพงศ สาสิมมา

207 นางสาว วัณเต็มเดือน พลเยี่ยม

208 นาง                           วาสนา                                             พวงพรพิทักษ  

209 ผูชวยศาสตราจารย วิชิต สุทธิพร

210 รองศาสตราจารย วิเชียร แสงอรุณ

211 ผูชวยศาสตราจารย วิญู สมอหมอบ

212 นาย วิทยา ชํานาญไพร

213 นางสาว วิมลรัตน ทองภูธร

214 นางสาว                        วิมลศรี                                           เกตุโสภณ         

215 นาย วิรัช ชินพลอย

216 ผูชวยศาสตราจารย วิโรจ สุคนธนกานต

217 นางสาว วิไลพร เงินบาท

218 นาย วิษณุศาสตร อาจโยธา

219 ผูชวยศาสตราจารย วีรยุทธ จี้เพชร

220 นาย วีระพล นวนทอง

221 ผูชวยศาสตราจารย วุฒิไกร บูรณเจริญ

222 นาย วุฒิไกร ใสเหลื่อม

223 นาย วุฒิชัย จันโทริ

224 นาย ศรายุทธ นิลเนตร



ลําดับ หมายเหตุชื่อ - นามสกุล

แนบทายประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา

หนวยเลือกตั้ง วิทยาเขตขอนแกน

225 นาย ศราวุฑ คงลําพันธ

226 นาย                           ศราวุธ                                            ซื่อวุฒิกุล      

227 นาย ศักดิ์ชัย ศรีจันทรดํา

228 นาย ศักดิ์นรา สุวรรณบํารุง

229 ผูชวยศาสตราจารย ศักดิ์ระวี ระวีกุล

230 ผูชวยศาสตราจารย ศักยภาพ บุญบาล

231 นางสาว                        ศิรวรรณ                                           พิพิธพัฒนไพสิฐ    

232 นางสาว ศิโรรัตน พิลาวุธ

233 นาย ศุภกร วิศวภัทรธนธร 

234 นาย ศุภฤกษ ชามงคลประดิษฐ

235 นาย ศุภฤกษ รัศมีแพทย

236 นาง ศุภิสรา คําบุดดา

237 นาย เศวษ หงษประสิทธิ์

238 ผูชวยศาสตราจารย สมใจ อารยวัฒน

239 ผูชวยศาสตราจารย สมชาติ บุญโท

240 นาย สมชาย มวนโคกสูง

241 นาย สมภพ พิมพล

242 นาย สมยศ อุดมปรัชญาภรณ

243 ผูชวยศาสตราจารย สมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน

244 ผูชวยศาสตราจารย สมศักดิ์ เหล็กโคกสูง

245 นางสาว สมหมาย สงบาง

246 นาย สมาน คันธรินทร

247 นาย สรศักดิ์ เซียวศิริกุล

248 นาย สัมฤทธิ์ ทิมา

249 รองศาสตราจารย                                                        สายตา                                             บุญโฉม             

250 รองศาสตราจารย สายันต โพธิ์เกตุ

251 นางสาว                        สาวิตรี                                           จูมเกตุ          

252 นาย สําเภา โยธี

253 นาย สิทธิศักดิ์ อันทะผาลา

254 นางสาว สิริธร สุภาคาร

255 นาย สิริพงศ สัยงาม

256 นาง สุกัญญา ทองโยธี
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257 ผูชวยศาสตราจารย สุขชัย เจริญไวยเจตน

258 ผูชวยศาสตราจารย สุจิตรา อินทรรัศมี

259 นางสาว                        สุดารัตน                                         พงษสถิตยพัฒน

260 นาย สุทธิพงษ ฟุงเดช

261 ผูชวยศาสตราจารย สุเทพ คงทัน

262 ผูชวยศาสตราจารย สุธาสินี ละมุลตรี

263 ผูชวยศาสตราจารย สุนทร นาคโนนหัน

264 วาที่ ร.อ. สุนทร อนุภาพไพรบูรณ

265 นาย สุบรร ผลกะสิ

266 นาย สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ

267 นาง สุภาพร ไชยทะเศรษฐ

268 นางสาว สุภาพร ปานิคม

269 นาง                           สุภาภรณ                                          อนุภาพไพรบูรณ   

270 นาง                           สุภาวดี                                           คชรัตน      

271 ผูชวยศาสตราจารย                                                    สุมาลี                                            นันทศิริพล       

272 นาย สุรกิจ อภิรักษากร

273 นาย สุรชัย นามพรมมา

274 นาย สุรเชษฐ เถื่อนแกวสิงห

275 นาย สุระ ตันดี

276 ผูชวยศาสตราจารย สุวิทย ธรรมแสง

277 ผูชวยศาสตราจารย เสริมศักดิ์ อักขราสา

278 นางสาว หทัยกาญจน แสนพาน

279 ผูชวยศาสตราจารย หริส ประสารฉ่ํา

280 นาย                           อชิตพล                                            พลเขต   

281 ผูชวยศาสตราจารย อดิเรก จันตะคุณ

282 นาย อดุลย อัสโย

283 นาย อนุรักษ ครองทรัพย

284 ผูชวยศาสตราจารย อนุสิทธิ์ อ่ําไพบูลย

285 ผูชวยศาสตราจารย อภิชิต คําภาหลา

286 นาย อภิวัฒน บุญเขื่อง

287 นาย อภิวัฒน สวัสดิรัตน

288 นาย อภิวัฒน อัศวเมฆิน
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289 นาย อภิศักดิ์ หาญพิชาญชัย

290 นางสาว อรนุช สมสีมี

291 ผูชวยศาสตราจารย อรพิน ชาญนําสิน

292 นาย อรรถสิทธิ์ เครือคํา

293 นาย อรุณ อุนไธสง

294 นางสาว                        อลิษา                                             เกษทองมา    

295 นาง อังคณา เจริญมี

296 นางสาว อัจฉรียา เจียรศิริสมบูรณ

297 นางสาว อัมพวรรณ ยินดีมาก

298 นาย อัศนัย ทาเภา

299 ผูชวยศาสตราจารย อาดา รัยมธุรพงษ

300 นาง อาภาภรณ จอมหลาพีรติกุล

301 นาง                           อารีรัตน                                         เชื้อบุญเกิด โนท  

302 นางสาว อาวีญา เจริญผล

303 นาย อิศรา โคตุทา

304 นางสาว อิสราพร ขนชัยภูมิ

305 นาง อิญชญา คําภาหลา

306 นาย                           อุกฤษฏ                                           พรรณะ           

307 นาง                           อุษา                                              วัฒนชัย          

308 นาย                           เอกชัย                                            คุปตาวาทิน      

309 นาย เอกพล ขันสาลี

310 วาที่ ร.ต. เอกราช ไชยเพีย

311 นาย เอกวุฒิ แสนคําวงษ

312 ผูชวยศาสตราจารย เอกสิทธิ์ เซ็นหอม

313 ผูชวยศาสตราจารย โอภาส รักษาบุญ

             คะแนนเลือกตั้ง โดยทําการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา ทั้ง ๒ แบบ 

             ไดแก แบบแบงเขตเลือกตั้ง และแบบรวมทั้งมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ  

                   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ 

             ที่ปฏิบัติหนาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาแลวไมนอยกวาปหนึ่งปนับถึงวันลง
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