
 
 คณะกรรมการด าเนนิการจดัประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา แห่งชาต ิ คร้ังที ่34  
1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา  

1.1 อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น      เป็นท่ีปรึกษา 
1.2 อธิการบดี มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง      เป็นท่ีปรึกษา 
1.3 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นท่ีปรึกษา 
1.4 รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น  เป็นท่ีปรึกษา 
1.5 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัพะเยา    เป็นท่ีปรึกษา 

      1.6 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   เป็นท่ีปรึกษา 
1.7 รองอธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั  เป็นท่ีปรึกษา 
1.8 รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี เป็นท่ีปรึกษา 
1.9 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี   เป็นท่ีปรึกษา 
1.10 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์    เป็นท่ีปรึกษา 
1.11 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   เป็นท่ีปรึกษา 
1.12 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี    เป็นท่ีปรึกษา 
1.13 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล     เป็นท่ีปรึกษา 
1.14 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์    เป็นท่ีปรึกษา  
1.15  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น    เป็นท่ีปรึกษา 
1.16  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    เป็นท่ีปรึกษา 
1.17  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่    เป็นท่ีปรึกษา 
1.18  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัทกัษิณ     เป็นท่ีปรึกษา 
1.19  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา     เป็นท่ีปรึกษา 
1.20 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ เป็นท่ีปรึกษา 
1.21  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยันเรศวร    เป็นท่ีปรึกษา 
1.22  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาสารคาม    เป็นท่ีปรึกษา 
1.23  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัแม่โจ ้     เป็นท่ีปรึกษา 
1.24  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง    เป็นท่ีปรึกษา 
1.25  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   เป็นท่ีปรึกษา 
1.26  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร    เป็นท่ีปรึกษา 
1.27  คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  เป็นท่ีปรึกษา 
1.28  รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น   เป็นท่ีปรึกษา 
1.29  รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกนัคุณภาพ  บณัฑิตวทิยาลยั   
         มหาวทิยาลยัขอนแก่น       เป็นท่ีปรึกษา 
1.30  รองคณบดีฝ่ายวจิยั  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น   เป็นท่ีปรึกษา 
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2. คณะกรรมการอ านวยการ    
    2.1 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและเทคโนโลยสีารสนเทศ        เป็นท่ีปรึกษา 
    2.2 รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ี         เป็นท่ีปรึกษา 
    2.3 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั              เป็นประธานกรรมการ 
    2.4 รองศาสตราจารยก์มล  เลิศรัตน ์          เป็นกรรมการ 
    2.5 รองศาสตราจารยไ์ฉนพร  ด่านวรุิทยั           เป็นกรรมการ 
    2.6 รองศาสตราจารยสุ์เมธ  แก่นมณี            เป็นกรรมการ 
    2.7 รองศาสตราจารยช์าญวทิย ์  ลีลายวุฒัน์         เป็นกรรมการ 
    2.8 ผูช่้วยศาสตราจารยว์รานุช  ปิติพฒัน ์           เป็นกรรมการ 
    2.9 ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะเกษตรศาสตร์                       เป็นกรรมการ 
    2.10 ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะเทคโนโลย ี                         เป็นกรรมการ 
    2.11 ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะวทิยาศาสตร์                เป็นกรรมการ 
    2.12 ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์                      เป็นกรรมการ 
    2.13 ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะทนัตแพทยศาสตร์                           เป็นกรรมการ 
    2.14 ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะเทคนิคการแพทย ์               เป็นกรรมการ 
    2.15 ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะพยาบาลศาสตร์               เป็นกรรมการ 
    2.16 ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะแพทยศาสตร์           เป็นกรรมการ 
    2.17 ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะเภสชัศาสตร์              เป็นกรรมการ 
    2.18 ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์           เป็นกรรมการ 
    2.19 ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์       เป็นกรรมการ 
    2.20 ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะวทิยาการจดัการ      เป็นกรรมการ 
    2.21 ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ประจ าคณะศึกษาศาสตร์      เป็นกรรมการ 
    2.22 ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ประจ าคณะสตัวแพทยศาสตร์      เป็นกรรมการ 
    2.23 ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      เป็นกรรมการ 
    2.24 ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์       เป็นกรรมการ 
    2.25 ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ประจ าวทิยาลยับณัฑิตศึกษาการจดัการ      เป็นกรรมการ 
    2.26 ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา ประจ าวทิยาลยัการปกครองทอ้งถ่ิน     เป็นกรรมการ 
    2.27 รองอธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น วทิยาเขตหนองคาย       เป็นกรรมการ 
    2.28 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ บณัฑิตวทิยาลยั         เป็นกรรมการ 
    2.29 รองคณบดีฝ่ายแผนและการประกนัคุณภาพ  บณัฑิตวทิยาลยั   
           มหาวทิยาลยัขอนแก่น          เป็นกรรมการ 
    2.30 รองคณบดีฝ่ายวจิยั  บณัฑิตวทิยาลยั                                    เป็นกรรมการและ 
                                                                                                                                                              เลขานุการ 
    2.31 เลขานุการบณัฑิตวทิยาลยั                                                                    เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
    2.32 ผูป้ระสานงานกลุ่มสารสนเทศและวชิาการ   
           บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น          เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
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    2.33 นางรัตติยากร  วมิลศิริ                        เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
3. คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ   
    3.1 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั         เป็นประธานกรรมการ 
    3.2 ศาสตราจารยม์าลินี  เหล่าไพบูลย ์      เป็นกรรมการ 
    3.3 ศาสตราจารยเ์ตม็ดวง  ล้ิมไพบูลย ์      เป็นกรรมการ 
    3.4 ศาสตราจารยว์จิิตรา  ทศันียกลุ       เป็นกรรมการ 
    3.5 รองศาสตราจารยก์มล  เลิศรัตน ์       เป็นกรรมการ 
    3.6 รองศาสตราจารยไ์ฉนพร  ด่านวรุิทยั      เป็นกรรมการ 
    3.7 รองศาสตราจารยส์มาน  ลอยฟ้า       เป็นกรรมการ 
    3.8 รองศาสตราจารยสุ์เมธ  แก่นมณี       เป็นกรรมการ 
    3.9 รองศาสตราจารยน์พมาศ  สุวชาติ      เป็นกรรมการ 
    3.10 รองศาสตราจารยสุ์กญัญา  เอมอ่ิมธรรม      เป็นกรรมการ 
    3.11 รองศาสตราจารยสุ์มาลี  ชยัเจริญ          เป็นกรรมการ 
    3.12 รองศาสตราจารยสุ์วรี  ศิวะแพทย ์      เป็นกรรมการ 
    3.13 รองศาสตราจารยพ์ชัรี  เจียรนยักรู      เป็นกรรมการ 
    3.14 รองศาสตราจารยร์ศนา  วงศรั์ตนชีวนิ      เป็นกรรมการ 
    3.15 รองศาสตราจารยช์าญวทิย ์ ลีลายวุฒัน์      เป็นกรรมการ 
    3.16 รองศาสตราจารยม์าลี  กาบมาลา      เป็นกรรมการ 
    3.17 รองศาสตราจารยเ์ฉลิมศกัด์ิ  พิกลุศรี      เป็นกรรมการ 
    3.18 รองศาสตราจารยร์ว ี หาญเผชิญ      เป็นกรรมการ 
    3.19 รองศาสตราจารยน์ฤมล  ลีลายวุฒัน์      เป็นกรรมการ 
    3.20 รองศาสตราจารยเ์นสินี  ไชยเอีย      เป็นกรรมการ 
    3.21 รองศาสตราจารยจุ์ฬาภรณ์  โสตะ        เป็นกรรมการ 
    3.22 รองศาสตราจารยสุ์วดี  โฆษิตบวรชยั        เป็นกรรมการ 
    3.23 รองศาสตราจารยม์าริสา  ไกรฤกษ ์      เป็นกรรมการ 
    3.24 รองศาสตราจารยน์อ้มจิตต ์ นวลเนตร      เป็นกรรมการ 
    3.25 รองศาสตราจารยศ์จี  สตัยตุม ์       เป็นกรรมการ 
    3.26 รองศาสตราจารยบ์ณัฑิต เตง็เจริญกลุ      เป็นกรรมการ 
    3.27 รองศาสตราจารยพ์ฒันา  เหล่าไพบูลย ์      เป็นกรรมการ 
    3.28 รองศาสตราจารยเ์อกพรรณ  สวสัด์ิซิตงั      เป็นกรรมการ 
    3.29 รองศาสตราจารยข์วญัใจ  กนกเมธากลุ      เป็นกรรมการ 
    3.30 รองศาสตราจารยปิ์ยะดา  ธีระกลุพิศุทธ์ิ      เป็นกรรมการ 
    3.31 รองศาสตราจารยสุ์ชีลา   เตชะวงคเ์สถียร      เป็นกรรมการ 
    3.32 รองศาสตราจารยก์มล  เลิศรัตน์       เป็นกรรมการ 
    3.33 รองศาสตราจารยด์นยัพงศ ์ เชษฐโชติศกัด์ิ     เป็นกรรมการ  
    3.34 รองศาสตราจารยว์นิดา  แก่นอากาศ      เป็นกรรมการ 
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    3.35 ผูช่้วยศาสตราจารยเ์พญ็จนัทร์  เลิศรัตน ์      เป็นกรรมการ 
    3.36 ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์ธาสินี  เนรมิตตกพงศ ์     เป็นกรรมการ 
    3.37 ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ารยา  อารมณ์ฤทธ์ิ       เป็นกรรมการ 
    3.38 ผูช่้วยศาสตราจารยว์รานุช  ปิติพฒัน์      เป็นกรรมการ 
    3.39 ผูช่้วยศาสตราจารยดุ์ษฎี  อายวุฒัน์      เป็นกรรมการ 
    3.40 ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รอมัรินทร์  พรหมเกิด     เป็นกรรมการ 
    3.41 ผูช่้วยศาสตราจารยช์ลภสัส์  วงษป์ระเสริฐ     เป็นกรรมการ 
    3.42 ผูช่้วยศาสตราจารยอ์งัคณา ทองพนู  พฒันศร       เป็นกรรมการ 
    3.43 ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สาวนี  สิริสุขศิลป์      เป็นกรรมการ 
    3.44 ผูช่้วยศาสตราจารยโ์ชคชยั  ยนืยง      เป็นกรรมการ 
    3.45 รองคณบดีรองคณบดีฝ่ายแผนและการประกนัคุณภาพ  บณัฑิตวทิยาลยั   
            มหาวทิยาลยัขอนแก่น       เป็นกรรมการ 
    3.46 รองคณบดีฝ่ายวจิยั  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น    เป็นกรรมการ 
    3.47 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น      เป็นกรรมการและ 
           เลขานุการ 
    3.48 นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย ์        เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
    3.49 นางรัตติยากร  วมิลศิริ       เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
4.  คณะกรรมการฝ่ายจดังาน   
    4.1 คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น        เป็นท่ีปรึกษา 
    4.2 รองคณบดีฝ่ายวชิาการ  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น      เป็นประธานกรรมการ 
    4.3 รองคณบดีฝ่ายวจิยั  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัขอนแก่น                   เป็นกรรมการ 
    4.4 นายประสงค ์ ต่อโชติ        เป็นกรรมการ 
    4.5 นางแววตา  วรรณค า        เป็นกรรมการ 
    4.6 นางหอมหวล  นาถ ้าเพชร       เป็นกรรมการ   
     4.7 นางสาวอรวรรณ  วิชาชยั       เป็นกรรมการ   
     4.8 นางพชัลี  พวงคต        เป็นกรรมการ   
     4.9 นางสาวศิตธีรา  สโมสร       เป็นกรรมการ             
     4.10 นางสาวพรนภา  โยธาฤทธ์ิ         เป็นกรรมการ   
     4.11 นางสาวปัทมา  สมพงษ ์            เป็นกรรมการ                        
    4.12 นายจิรพฒัน์  จนัทะไพร       เป็นกรรมการ 
    4.13 นายสุพฒัน์  พิบูลย ์        เป็นกรรมการ 
    4.14 นางพาณิภคั  พระชยั        เป็นกรรมการ     
    4.15 นางสาวศิริพร  เบญจมาศ       เป็นกรรมการ 
    4.16 นางสาวนนัทิยา  ศิลาชยั       เป็นกรรมการ 
    4.17 นายอนุสรณ์  มัน่คง        เป็นกรรมการ 
    4.18 นายรัฐพล  สมบูรณ์        เป็นกรรมการ   
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    4.19  นายอภิเชษฐ ์ บุญจวง      เป็นกรรมการ     
    4.20 นางสาวนวพร  หนูเส็ง       เป็นกรรมการ  
    4.21 นางเยาวลกัษณ์  แหล่งหลา้      เป็นกรรมการ 
    4.22  นางสาวพนชักร  โชคลา      เป็นกรรมการ 
    4.23 นางศิรินธร  สุวรรณทอง      เป็นกรรมการ 
    4.24 นางสาววรินภธ์ร  นนัตะเวชกลู      เป็นกรรมการ 
    4.25 นางสาววไิลพร  นามหงษา      เป็นกรรมการ 
    4.26 นางรัตติยากร  วมิลศิริ                                       เป็นกรรมการและ เลขานุการ 
    4.28 นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย ์                                                                      เป็นกรรมการและ  
                                                                                                                                            ผูช่้วยเลขานุการ 
5. คณะท างานฝ่ายเตรียมเอกสาร     
    5.1 นางรัตติยากร วมิลศิริ       เป็นประธานกรรมการ   
    5.2  นายประสงค ์ ต่อโชติ       เป็นกรรมการ 
    5.3  นางหอมหวล  นาถ ้าเพชร      เป็นกรรมการ   
    5.4 นางสาวอรวรรณ  วชิาชยั      เป็นกรรมการ   
    5.5 นางพชัลี  พวงคต       เป็นกรรมการ   
    5.6 นางเยาวลกัษณ์  แหล่งหลา้      เป็นกรรมการ    
    5.7 นางพาณิภคั  พระชยั       เป็นกรรมการ   
    5.8 นางสาวปัทมา  สมพงษ ์      เป็นกรรมการ   
   5.9 นางสาวพนชักร  โชคลา               เป็นกรรมการ   
   5.10 นางสาวนนัทิยา  ศิลาชยั      เป็นกรรมการ   
   5.11 นางสาววชัรินทร์  แพงศรี      เป็นกรรมการ   
   5.12 นายภาสพงษ ์ ฉตัรดอน      เป็นกรรมการ   
   5.13 นายสุพฒัน์  พิบูลย ์       เป็นกรรมการ   
   5.14 นางสาวพรนภา  โยธาฤทธ์ิ      เป็นกรรมการ   
   5.15 นายรัฐพล  สมบูรณ์       เป็นกรรมการ   
   5.16 นายจิรพฒัน์  จนัทะไพร      เป็นกรรมการ   
   5.17 นางสาวนวพร  หนูเส็ง                                                   เป็นกรรมการ  
   5.18 นางสาวศิริพร  เบญจมาศ      เป็นกรรมการ 
   5.19 นายอนุสรณ์  มัน่คง       เป็นกรรมการ 
   5.20 นายไพศาล  แสงสุวรรณ      เป็นกรรมการ 
   5.21 นางหนูแดง  ตาบา้นดู่       เป็นกรรมการ 
   5.22  นางรุ่งนิภา  คนล ้า       เป็นกรรมการ  
   5.23 นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย ์      เป็นกรรมการและ เลขานุการ 
   5.24 นายอภิเชษฐ ์ บุญจวง       เป็นกรรมการและ   

ผูช่้วยเลขานุการ 
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  5.25 นางสาวศิตธีรา  สโมสร      เป็นกรรมการและ  
          ผูช่้วยเลขานุการ 

6. คณะท างานฝ่ายตอ้นรับ/พิธีการ และประชาสมัพนัธ์  
    6.1 นางสุจิตรา   ทศันจินดา               เป็นประธานกรรมการ  
    6.2  นายประสงค ์ ต่อโชติ               เป็นกรรมการ   
    6.3 นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย ์                เป็นกรรมการ  
    6.4 นางรัตติยากร  วมิลศิริ       เป็นกรรมการ  
    6.5 นางพชัลี  พวงคต                 เป็นกรรมการ   
     6.6 นางสาวอรวรรณ  วิชาชยั                เป็นกรรมการ   
     6.7 นางเยาวลกัษณ์  แหล่งหลา้                เป็นกรรมการ   
     6.8 นางสาววชัรินทร์  แพงศรี      เป็นกรรมการ 
     6.9 นางสาวศิริพร  เบญจมาศ                เป็นกรรมการ 
     6.10 นางสาวนนัทิยา  ศิลาชยั      เป็นกรรมการ 
     6.11 นางสาวศิตธีรา  สโมสร        เป็นกรรมการและ เลขานุการ   
     6.12 นางสาวนวพร  หนูเส็ง                                               เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ           
7. คณะท างานฝ่ายลงทะเบียนและการน าเสนอผลงานวจิยั   
   7.1 นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย ์      เป็นประธานกรรมการ   
   7.2 นางศิรินธร  สุวรรณทอง       เป็นกรรมการ   
   7.3 นางสาววรินภธ์ร  นนัตะเวชกลู      เป็นกรรมการ   
   7.4 นางสาววไิลพร  นามหงษา      เป็นกรรมการ   
   7.5 นางสาววชัรินทร์  แพงศรี      เป็นกรรมการ   
   7.6 นางสาวนนัทิยา  ศิลาชยั      เป็นกรรมการ   
   7.7 นายอนุสรณ์  มัน่คง       เป็นกรรมการ   
   7.8 นางพาณิภคั  พระชยั       เป็นกรรมการ  
   7.9 นางสาวปัทมา  สมพงษ ์      เป็นกรรมการ  
   7.10  นางเยาวลกัษณ์  แหล่งหลา้      เป็นกรรมการ   
   7.11  นางสาวพนชักร  โชคลา      เป็นกรรมการ   
   7.12  นางสาวนวพร  หนูเส็ง      เป็นกรรมการ 
    7.13  นางสาวศิริพร  เบญจมาศ      เป็นกรรมการ 
    7.14 นางแววตา  วรรณค า       เป็นกรรมการ 
     7.15 นางลุมพินี  แสนเมือง      เป็นกรรมการ 
     7.16 นางอาภร  พลเยีย่ม       เป็นกรรมการ 
     7.17 นางปารัชญ ์ โคธิเสน                                                           เป็นกรรมการ 
     7.18 นางรัชนี  ชาสิงห์แกว้                                                         เป็นกรรมการ 
     7.19 นางสาวยพิุน  พวงแกว้                                                         เป็นกรรมการ 
     7.20 นางธรธญัญา  ธารเลิศ                                                                เป็นกรรมการ 
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     7.21 นายเกียรติศกัด์ิ  เกวใจ                                                              เป็นกรรมการ 
     7.22 นางสาวแสงจนัทร์ สมัฤทธ์ิรินทร์                                          เป็นกรรมการ 
     7.23 นางปิยดา  ปัจเจกวญิญูสกลุ                                                  เป็นกรรมการ 
     7.24 นางเนาวรัตน์  ภิรมยอ่์อน                                          เป็นกรรมการ 
     7.25 นางสาวอนงคน์าถ  โยคุณ                                      เป็นกรรมการ 
     7.26 นางสาวชนิดา  ชาอินทร์                                                     เป็นกรรมการ 
     7.27 นางสาวนฤมล  ดอนบรรเทา                                      เป็นกรรมการ 
     7.28 นางขวญัทิมา  อจัฉริยาการุณ      เป็นกรรมการ 
     7.29 นางสาวกนิษฐา  ประนม      เป็นกรรมการ 
     7.30 นางสาวเพญ็ณิชชา  สีชาพดุ      เป็นกรรมการ 
     7.31 นางสงวน  พงศกิ์จวฑูิร      เป็นกรรมการ 
     7.32 นางสาวอารีย ์ วาวลิยั                                  เป็นกรรมการ 
     7.33 นางรัตติยากร วมิลศิริ             เป็นกรรมการ 
     7.34 นางพชัลี  พวงคต                                                      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     7.35 นางหอมหวล  นาถ ้าเพชร      เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
     7.36 นางสาวพรนภา  โยธาฤทธ์ิ        เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
8.  คณะท างานฝ่ายการเงินและพสัดุ  
     8.1 นางศิรินธร  สุวรรณทอง      เป็นประธานกรรมการ 
     8.2 นางสาวพรนภา  โยธาฤทธ์ิ      เป็นกรรมการ 
     8.3 นางพาณิภคั  พระชยั       เป็นกรรมการ 
     8.4 นางสาวปัทมา  สมพงษ ์      เป็นกรรมการ 
     8.5 นางสาวพนชักร  โชคลา      เป็นกรรมการ 
     8.6 นายอนุสรณ์  มัน่คง       เป็นกรรมการ   
     8.7 นางแววตา  วรรณค า       เป็นกรรมการ   
     8.8 นางเยาวลกัษณ์  แหล่งหลา้      เป็นกรรมการ  
     8.9 นางสาววรินภธ์ร  นนัตะเวชกลู      เป็นกรรมการ  
     8.10  นางสาววิไลพร  นามหงษา      เป็นกรรมการและ เลขานุการ 
9.  คณะท างานฝ่ายโสตทศันูปกรณ์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  และสถานท่ี  
     9.1 นายจิรพฒัน์  จนัทะไพร      เป็นประธานกรรมการ   
     9.2 นายไพศาล  แสงสุวรรณ      เป็นกรรมการ   
     9.3 นายอนุวรรตน์  ศรีสวสัด์ิ      เป็นกรรมการ   
     9.4 นายภาสพงษ ์ ฉตัรดอน      เป็นกรรมการ 
     9.5 นายอนุสรณ์  มัน่คง       เป็นกรรมการ   
     9.6 นายธีรพล  มะลิดา       เป็นกรรมการ   
     9.7 นายเฉลย  บุตรปาละ       เป็นกรรมการ   
     9.8  นางสาวศิตธีรา  สโมสร                     เป็นกรรมการ 
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    9.9 นายปฐมพงศ ์ พรหมภูเบศ      เป็นกรรมการ   
    9.10 นางสาวบุญหลาย  มงคลชยั      เป็นกรรมการ   
    9.11 นางสาวองัคณา  บุตตะพล      เป็นกรรมการ   
    9.12 นางกรศิริ  บุดดานอ้ย       เป็นกรรมการ   
    9.13 นายวนัชยั  กาญจนสุรัตน์      เป็นกรรมการ   
    9.14 นายสมบติั  บางใบ       เป็นกรรมการ   
     9.15 นายสุวทิย ์ ป้องปาน       เป็นกรรมการ   
     9.16 นายด ารงณ์  แหล่ยงั       เป็นกรรมการ   
     9.17 นายอุดมการ  งามแสง      เป็นกรรมการ   
     9.18 นายปริวตัร  บุญชูยิม้แยม้      เป็นกรรมการ   
     9.19 นายอภิเชษฐ ์  บุญจวง      เป็นกรรมการและเลขานุการ     
     9.20 นายสุพฒัน์  พิบูลย ์                                                 เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
     9.21 นายรัฐพล  สมบูรณ์       เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
10.  คณะท างานฝ่ายอาหาร และสวสัดิการ   
    10.1 นางศิรินธร  สุวรรณทอง                   เป็นประธานกรรมการ   
    10.2 นางสุจิตรา  ทศันจินดา      เป็นกรรมการ   
    10.3 นางแววตา  วรรณค า       เป็นกรรมการ   
    10.4 นางสาวศิตธีรา  สโมสร        เป็นกรรมการ   
    10.5 นางสาวพนชักร  โชคลา      เป็นกรรมการ   
    10.6 นางสาวศิริพร  เบญจมาศ      เป็นกรรมการ 
    10.7 นางกลัยา  อารยางคก์รู        เป็นกรรมการ 
    10.8 นางสาวสุจิตรา  ชยัแกว้       เป็นกรรมการ 
    10.9 นางสาววรินภธ์ร  นนัตะเวชกลู                                               เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    10.10 นางสาววไิลพร  นามหงษา                                                       เป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

-------------------------------------------------------- 
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