
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๓) 
เร่ือง รายชื่อบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     
           

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ.๒๕๔๗            
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙               
แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดย             
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหาคณบดี          
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีมติให้ออก
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับท่ี ๓) เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มี
สิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ. ๒๕๖๔ จากฐานข้อมูลท่ี
ได้รับแจ้งกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดังมีรายช่ือตามแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  อนึ่ ง  หากบุคลากรผู้ใดเห็นว่าตนเป็น ผู้มี สิทธิ เสนอช่ือ ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี                 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ไม่ปรากฏรายช่ือหรือรายช่ือผิดพลาดตามประกาศฉบับนี้ และประสงค์        
จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายช่ือเพื่อให้ตนเป็นผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้ยื่นค าร้องพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภายในวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาค าร้องเพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
 

     ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

                                                                             
                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละอองทิพย์ มัทธุรศ)  

                     ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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รายชื่อบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑. นางสาวโศภิษฐ์  เวทยสุภรณ์ 
๒. นางกัญญา  กิ่งจันทร์ 
๓. นายวรรธนะชัย  ปฐมสิริวงศ์ 
๔. นางสาวประดับ  เรียนประยูร 
๕. นายอรุณชัย  ต้ังเจริญบ ารุงสุข 
๖. นางสาวชูจิต  สาระภาค 
๗. นางเสาวณิต  รัตนรวมการ 
๘. นายพงษ์ธิพนัธ์  ผ่ึงผาย 
๙. นายกฤษณ์   ปิ่นทอง 
๑๐. นางสาวยุพเยาว์  โตคีรี 
๑๑. นายประทีป  ดวงแว่ว 
๑๒. นางวาสนา  แก้วหล้า 
๑๓. นางสาวภัทราภรณ์  แก้วกูล 
๑๔. นางสาวรัสรินทร์  ฉัตรทองพิศุทธิ์ 
๑๕. นายอ านวย  วัฒนกรสิร ิ
๑๖. นางน้องนุช  สารภี 
๑๗. นายสยาม  ระโส 
๑๘. นายไพรเวช  งามสอาด 
๑๙. นางนิภาศักดิ์  คงงาม 
๒๐. นางดวงตา  โนวาเชค 
๒๑. นางเยาวมาลย์  วงศ์ณรัตน์ 
๒๒. นายทองอินทร์  ไหวดี 
๒๓. นางสาวอัมพาพรรณ  พงศ์ผลาดิสัย 
๒๔. นายสมพร  จันทมัตตุการ 
๒๕. นางสุขใจ  สมพงษ์พันธุ ์
๒๖. นายวิกรม  วรรณสุทธิ์ 
๒๗. นางสาววิภาวดี  มูลไชยสุข 
๒๘. นายจักราวุธ  สิทธิพรมมา 
๒๙. นายวีระชัย  ญปก 
๓๐. นางปรียา  งามสอาด 
๓๑. นางฐิตาภรณ์  นิลวรรณ 
๓๒. นายนพรัตน์  โพธิ์สิงห ์
๓๓. นางภัชญา  เสาเวียง 
๓๔. นายประยุทธ  คงอินทร์ 
๓๕. นายอภิชากร  ดวงแขเพ็ญศิริกุล 



~ ๓ ~ 
 

๓๖. นายวัชรานนท์  จุฑาจันทร์ 
๓๗. นางสาวอรนุช  นาคชาติ 
๓๘. นายเพิ่มยศ  วงษ์บัวงาม 
๓๙. นางสาวกชนิภา  อุดมทวี 
๔๐. นางฤทัยภักดิ์  ชาญศรี 
๔๑. นายกฤช  ตรองจิตต์ 
๔๒. นางสาววิภาดา  พนากอบกิจ 
๔๓. นางสาวจุฑามาส  อยู่มาก 
๔๔. นางสุธีรา  อินทเจริญศานต์ 
๔๕. นายปิยะณัฐ  พวงจ าปา 
๔๖. นายจีระเดช  อินทเจริญศานต์ 
๔๗. นางสาววีรญา  สิงคนิภา 
๔๘. นางสาวประภัสรา  ศิริขันธ์แสง 
๔๙. นางสาวประฎิชญา  สร้อยจิตร 
๕๐. นางสาวจุรี   สุวรรณศรี 
๕๑. นางสาวสุกัญญา  สมพร้อม 
๕๒. นางสาววัจนารัตน์  ควรดี 
๕๓. นางสาวศิริลักษณ์  หวังชอบ 
๕๔. นางนภา  วงษ์ศร ี
๕๕. นางสาวนภาพร  แข่งขัน 
๕๖. นางสาวนันทิญา  มณีโชติ 
๕๗. นางชวนพิศ  จารัตน์ 
๕๘. นายเอกธนัช  เหลืองศิริวรรณ 
๕๙. นางสาวไพลิน  อ าไพ 
๖๐. นางสาวนวรัตน์  พัวพนัธ ์
๖๑. นางสาวศิริกุล  อัมพะวะสิริ 
๖๒. นายนราวุธ  สินสุพรรณ์ 
๖๓. นางล าพูน  เหลาราช 
๖๔. นางนิชาภา  เฉตระการ 
๖๕. นางปิยรัตน์  มีแก้ว 
๖๖. นางสาวกนกวรรณ  ยันตะบุศย์ 
๖๗. นางสาวดาวินี  ชิณวงศ์ 
๖๘. นางสาวอรุณธิดา  สีเชียงหา 
๖๙. นายวาฤทธิ์  นวลนาง 
๗๐. นางสาววิสิทธิ์  มนทอง 
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๗๑. นางสาวกัญญารัตน์  บุญสมวงศ์ 
๗๒. นางประภัสสร  บัวนาค 
๗๓. นางสาวเนาวรัตน์  กองค า 
๗๔. นางสาวจุฑามาส  ขุมทอง 
๗๕. นายธงชัย  เจือจันทร์ 
๗๖. นายเอกราวี  ค าแปล 
๗๗. นายธีระพนัธ์  จอดนอก 
๗๘. นางสาวสุรีรัตน์  สืบสันต์ 
๗๙. นางสาวรัชวรรณ  จันทเขต 
๘๐. นายอ าพล  เล้ียงพรม 
๘๑. นายเฉลา  ส าราญดี 
๘๒. นางสาวสุจิตรา  ผิวสว่าง 
๘๓. นายอาทิตย์  ลีประโคน 
๘๔. นางสาวโชติกา  เทียบค า 
๘๕. นายณัฏฐกวี  บุญวิจิตร 
๘๖. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ธรรมพร 
๘๗. นายชาตรี  เชิดนาม 
๘๘. นายสุวัฒน์  กล้วยทอง 
๘๙. นางสาวโกสุมภ์  จันทร์แสงกระจ่าง 
๙๐. นายจุฑาพล  จ าปาแถม 
๙๑. นางพนิดา  ค าแปล 
๙๒. นางสาวดวงศิริ  ดวงแว่ว 
๙๓. นางสาวนลินทิพย์  มากเขียว 
๙๔. นางสาวกัญญาณี  สมอ 
๙๕. นายวิทยา  จันตุ 
๙๖. นายรพีพล  อินสุพรรณ 
๙๗. นางสาวรัตนา  จันทร์หอม 
๙๘. นางสาวพรเพ็ญ  แข่งขัน 
๙๙. นางเพ็ญศรี  รุ่งเรือง 
๑๐๐. นางสาวนงค์นภา  สวยรูป 
๑๐๑. นางสาวอัมพร  โด่งดี 
๑๐๒. นายทองพาณิชย์  บุตรเงิน 
๑๐๓. นางสาวญาณิศา  ทุมทอง 
๑๐๔. นายพงษ์ศักดิ์  ยอดอินทร ์
๑๐๕. นางสาวโชติกา  บัวสอน 
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๑๐๖. นางสาวจันทร์ทิพย์  ถนัดเพิ่ม 
๑๐๗. ว่าท่ีร้อยตรีพนม  ชินภาพ 
๑๐๘. นายณัฐพงษ์  มิถุนดี 
๑๐๙. นายณัฐพงษ์  กมลบูรณ์ 
๑๑๐. นางสาวธันญารัตน์  วิวาสุข 
๑๑๑. นางสาวชนัญชิดา  จารุเสฏฐิโน 

 

 


