
 
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

ที่      ๑๑๖๙ / ๒๕๕๔ 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน  ชุมชน 

แบบมีส่วนร่วม ๘๔  หมู่บ้าน  ชุมชน  เฉลิมพระเกียรติ 
……………………………………… 

 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง  

กําหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
เกียรติพระชนมพรรษา ๗ รอบ  ในวันที่ ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔  จึงได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน  
ชุมชน  แบบมีส่วนร่วม ๘๔  หมู่บ้าน  ชุมชน  เฉลิมพระเกียรติ ขึ้น  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม พัฒนาอย่างยั่งยืนแบบค่อยเป็นค่อยไป ต่อยอดจากรากฐานเดิม เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์
ของท้องถิ่น  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ วรรคสอง และมาตรา ๔๖ แหง่
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ๘๔ หมู่บ้าน ชุมชน เฉลมิพระเกียรติ โดยมีจํานวน ๑๐ หมู่บ้าน จาก 
๕ วิทยาเขต ดังนี้ 

 
ผู้จัดการโครงการ  
  ผศ.ดร.เบ็ญจาภา  สุทธะพินทุ   
 
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 

๑.  โครงการหมู่บ้านเสีย้นตาล โนนหมันพัฒนา โดยทกุคนมีส่วนร่วม บ้านโนนหมนั หมู่ที่ ๙  
ตําบลหนองงเูหลือม อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
ผศ.สุทัศน ์     ยอดเพ็ชร  หัวหน้าโครงการ 
อาจารย์ผู้ร่วมโครงการ 
นายสุรินทร ์  มณีศร ี   กรรมการ 
นายทยาวีร์  หนูบุญ    กรรมการ 
นายพงษ์ศักด์ิ  นาใจคง   กรรมการ 
นายชัยวัฒน์    วัฒนะกุล  กรรมการ 
นายฉกาจ  เชื่อดี   กรรมการ 
เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมโครงการ 
นายกุหลาบ  หร่องบุตรศรี  กรรมการ 
นายคณิต  จานนอก  กรรมการ 
นายฤทธิรงค์  แจ้งอิ่ม   กรรมการ 
นายคนสัน   พลดร   กรรมการ 
นายสมถวิล  ดอนเหลือม  กรรมการ 
นางสาวปิยดา  ปรีชาศาสตร์  กรรมการ 



 ๒ 

นักศึกษาผู้ร่วมโครงการ 
นายลิขิต  สะละกัลยา   กรรมการ 
นายวีรพัฒน์  คําผาย   กรรมการ 
นายแมนศักด์ิ  วาปีสังข์   กรรมการ 
นายชัชนก  อินเถื่อนพะเนาว์  กรรมการ 
นายจิรายุส  ปักอินทรี  กรรมการ 
นายสันติภาพ  ตัณฑุลกนกรัชต์  กรรมการ 
นายเมธี   แสนภูวา  กรรมการ 
นายสุรัตน์  แขจังหรีด  กรรมการ 
นายเจษฎาพร  ไอยรา   กรรมการ 
นายคมสันต์  โคตรภูธร  กรรมการ 
นายเบญจพล  ขอนาคกลาง  กรรมการ 
นายโกมุท  วงษ์ภักดี  กรรมการ 
นายอิทธิพล  ชะขุดทด  กรรมการ 
นายวรวัฒน์  เหล็กด่าน  กรรมการ 
นายจิรวัฒน์  พลูจําปา  กรรมการ 
๒.  โครงการหมู่บ้านสวนหอม ตําบลตูม  อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
ผศ.มาโนช      ริทินโย   หัวหน้าโครงการ 
อาจารย์ผู้ร่วมโครงการ 
นางประทุม  อุ่นเรือน   กรรมการ 
ผศ.อิสรีย์  วงศ์ศรีใส   กรรมการ 
ดร.อุบล   สุริพล   กรรมการ 
ดร.ชุติมา  นาคประสิทธ์ิ  กรรมการ 
นางเพลงพิณ  เพียรภูมิพงศ์  กรรมการ 
ดร.ศศิพันธ์  วงศ์สุทธาวาส  กรรมการ 
นางดุษฎี     เทียมเทศ    บุญมาสูงทรง  กรรมการ 
นายชานนท์  บุนนท์   กรรมการ 
นางสาวกนกอร  นุ้ยเล็ก    กรรมการ 
นางสาววรรณา  หอมจะบก  กรรมการ 
นางสาวปิยะมาศ  จานนอก  กรรมการ 
เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมโครงการ 
นางสาวศิรันต์ญา  หอรัตนประเสริฐ  กรรมการ 
นางสาววงศ์เดือน  วรรณวัติ   กรรมการ 
นายอมรศักด์ิ  มาใหญ ่   กรรมการ 
นักศึกษาผู้ร่วมโครงการ 
นายจิรายุ  ทอนสระน้อย   กรรมการ 
นายสุภชัย  คงชู   กรรมการ 
นางสาวชิดชนก  ศิริ   กรรมการ 
นางสาวศรัญญา  บุดชา   กรรมการ 
นางสาวสุนิศา  แข็งกสิการ  กรรมการ 
นางสาวอิสยาภรณ์ การรุ่งเรือง  กรรมการ 



 ๓ 

นางสาววิยดา  โสวะ   กรรมการ 
นายอัฐฬส  จานนอก  กรรมการ 
นางสาวจริยา  พิมดี   กรรมการ 
นายอาทิตย์  แกตขุนทด  กรรมการ 
นางสาวเปรมฤดี  คําไทย   กรรมการ 
นางสาวทสมา  ปุ๊กทะเล   กรรมการ 
นางสาวศิริมล  ชาญศร   กรรมการ 
นางสาวปรียาภรณ์ สิทธิภู่ประเสริฐ  กรรมการ 
นางสาวจันจิรา  ไขขุนทด   กรรมการ 
นายชัชรินทร์  จิตวิริยะพันธ์  กรรมการ 
นางสาวภูริชญา  พิทักษ์ภูพันธ์  กรรมการ 
นางสาวรัตติกาล  หน่วงกระโทก  กรรมการ 
นางสาวพลอยรุ้ง  พิมพ์ใหม ่  กรรมการ 
 

วิทยาเขตสกลนคร 
๑.  โครงการหมู่บ้านทอ ถัก จัก สาน  บ้านนาเชือก ตําบลแร่  อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร   
ดร.สุดารัตน์    สกุลคู        หัวหน้าโครงการ 
อาจารย์ผู้ร่วมโครงการ 
นายจิรวัฒน์  ศุภโกศล   กรรมการ  
ดร.สุริยา  แก้วอาษา  กรรมการ  
นายชัยณรงค์  ขาวทอง   กรรมการ 
นายวิวัฒน์  ศรีวิชา   กรรมการ 
ผศ.ดร.เฉลิมพล  เยื้องกลาง  กรรมการ 
นางศิริพร  สารคล่อง  กรรมการ 
นายทรงยุทธ  ต้นวัน   กรรมการ 
นางสาวประภัสพิลาส   ยาทองไชย  กรรมการ 

  นายสมพงษ์  วะทันติ   กรรมการ 
นายเอกวิทย์  หายักวงษ์  กรรมการ 
นางสาวอัญมณี  ทะเสนฮด  กรรมการ 
นายไพรทูล  ไชยวงศา  กรรมการ 
นายจีรยุทธ  ศรีอํานวย  กรรมการ 
ดร.เสมอใจ    บุรีนอก   กรรมการ 
นางเอกรัตน์    วสุเพ็ญ   กรรมการ 

 ผศ.พัชรี    มงคลวัย   กรรมการ 
 ดร.ชลันธร    วิชาศิลป์   กรรมการ 

นางสาวจงกล    พูลสวัสด์ิ  กรรมการ 
 นางภัทรวรรธน์    ถาวรไพศาลชีวะ    กรรมการและเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมโครงการ 
นางสุกัญญา  สีเมือง   กรรมการ 
นางสาวชลาลัย  เหง้าน้อย  กรรมการ 
นางสาวจีราภรณ์   สุวรรณชัยรบ  กรรมการ 



 ๔ 

นักศึกษาผู้ร่วมโครงการ 
นายธราดล  โคตะพะกรณ์  กรรมการ 
นางสาวกนกอร  สุพร   กรรมการ 
นายสุเชษฐพงศ์  สมวงษา   กรรมการ 
นายเกรียงไกร  ภาวงศ์   กรรมการ 
นายชัยมงคล  คงป่ิน   กรรมการ 
นายอาทิพย์  ลือนาม   กรรมการ 
นางสาววริศรา  สาขามุละ  กรรมการ 

 นายชาตรี    ในจิตร   กรรมการ 
   นายระวี    ภิรมเชย   กรรมการ 
   นางสาวกาญจนา   นรินทร ์   กรรมการ 

นางสาวบัวสี    หงสาวดี   กรรมการ 
   นายเทิดศักด์ิ    ปะภูชะกา  กรรมการ 
  นายภมรพล  การุญ   กรรมการ 
  นายจักรพันธ์  นาหนองตูม  กรรมการ 

๒.  โครงการหมู่บ้านหมากเม่า  บ้านโนนหัวช้าง  ตําบลสร้างค้อ  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  
นายสุเธียร    นามวงศ์    หัวหน้าโครงการ 
อาจารย์ผู้ร่วมโครงการ 
ผศ.ว่าที่พันตรีธเนศวร์อุดม  จูมพลหล้า   กรรมการ   
ดร.นิภาพร  อามัสสา   กรรมการ   
ผศ.อัมพร  ภูศรีฐาน   กรรมการ 
นายณรงค์  หูชัยภูมิ   กรรมการ 
นายพิทยา  ภูผิวโคก   กรรมการ 
นายสุชาติ  วรรณขาว  กรรมการ 
นายนเรศ     รัตนพรมรินทร ์  กรรมการ 
นางสาววิมลใย  เทือกตาถา  กรรมการ 
นายภานุมาศ  แสนพวง  กรรมการ 
นายบัณฑิต  อ่ินแก้ว   กรรมการ 
ผศ.จรัญ   มงคลวัย   กรรมการ 
นายอรรถพล  ไชยรา   กรรมการ 
ผศ.ดร.ไกรสิทธิ    วสุเพ็ญ   กรรมการ 
นายอรรถวร    ฉายสินสอน  กรรมการ 
ผศ.สมศักด์ิ    ระยัน   กรรมการ 

 ดร.พรประภา  ชุนถนอม  กรรมการ 
ผศ.พิเชษฐ   เวชวิฐาน  กรรมการ 
เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมโครงการ 
นางศิริวิภา  คําโส   กรรมการ 
นางธัญญลักษณ์  เต็งจารึกชัย  กรรมการ 
นางสาวจันทิศา  แก้วทองมี  กรรมการ 
 
 



 ๕ 

นักศึกษาผู้ร่วมโครงการ 
 นายวัชระ  ปานเทพ   กรรมการ 

  นายธีระวัฒน์  เรือริรักษ์  กรรมการ 
  นางสาวธิดารัตน์  แก้วคําแสน  กรรมการ 

 นายพรศรี  ผดากาล   กรรมการ 
 นายอําพล  ชนูนันท์   กรรมการ 
 นายบุญชู  อุนาสิงห์   กรรมการ 
 นางสาวสมคิด   ขุนทะ   กรรมการ 

นายอนุกูล    ภูมิพัฒน์   กรรมการ 
   นายสุขสันต์    เทพาหล   กรรมการ 
   นายพิษณุ    ไชยเชษฐ  กรรมการ 

นางสาวชลธิชา    หน่อสิงหา  กรรมการ 
   นายทรงสิทธ์ิ    อินทะชัย  กรรมการ 

  นายสิทธิพร  ไชยราช   กรรมการ 
  นายพิษณุ  ไชยเชษฐ์  กรรมการ 

 
วิทยาเขตกาฬสินธุ ์

๑.  โครงการหมู่บ้าน คําไผ-่โนนสงา่ หมูท่ี่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ตําบลหนองกุง อําเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ ์
ผศ.ประพิน  เลื่อนไธสง  หัวหน้าโครงการ 
อาจารย์ผู้ร่วมโครงการ 
น.สพ.ดร.ชํานาญวิทย์ สินธุโคตร  กรรมการ 
นางสุรีรัตน์  เมืองโคตร  กรรมการ 
นางจุฑามาศ  สุนทร   กรรมการ 
ผศ.เรืองชัย  ภูติจันทร์  กรรมการ 
ดร.ศาสตรา  สหัสทัศน ์  กรรมการ 
นายวุฒิ   รัตนวิชัย   กรรมการ 
นางสาวมณฑกานต์ ทุมมาวัติ  กรรมการ 
นางสาววนิตา  บุญโฉม   กรรมการ 
นายธนัญชัย  เฉลิมสขุ   กรรมการ 
นางสาวอ้อยทิพย์  สมานรส   กรรมการ 
นายวรพจน์  ฉายจรุง   กรรมการ 
ดร.พีรพจน์  นิติพจน์   กรรมการและเลขานุการ 
เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมโครงการ 
นายสมปอง  มหาบัน   กรรมการ 
นายเมธาวี  จันทะโสตถิ์  กรรมการ   

 นางสาวสุดาทิพย์  เกาะสมบัติ  กรรมการ 
นางสาวจัตุพร  ทะรังศรี   กรรมการ 
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
นายวราวุฒิ  โตประโคน  กรรมการ 
นางสาวดวงใจ  พันผ่อง   กรรมการ 



 ๖ 

นางสาวสุกัญญา  ถวิลเดช   กรรมการ 
นางสาวธณัฎฐา  โชติพูล   กรรมการ 
นางสาวกฤติกา  โชติพูล   กรรมการ 
นายพีรยุทธ  ทองดี   กรรมการ 
นายสุทักษ ์  เวียงคํา   กรรมการ 
นายอภิชาต  นิยมสุข   กรรมการ 
นายอภิสิทธ์ิ  ศิริปี   กรรมการ 
นายศักด์ิชัย  ไชยสะอาด  กรรมการ 
นายสุทธิพงษ์  นันรักษา  กรรมการ 
นายอวยชัย  ทังทอง   กรรมการ 
นายบัณฑิต  แกมนิรัตน ์  กรรมการ 
นางสาววรัญญา  บับพะโต  กรรมการ 
นางสาวกิติยา  โพธ์ิหล้า    กรรมการ 
นายอิทธิพล  จิวดํารงกุล  กรรมการ 
นายอานัส  แสงไสย์   กรรมการ 
๒.  โครงการหมู่บ้านโชคชยัพัฒนา  ตําบลสงเปลือย  อําเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสนิธุ์    
นายพัฒนา  พ่ึงพันธ์   หัวหน้าโครงการ 
อาจารย์ผู้ร่วมโครงการ 
รศ.จิรพันธ์  ห้วยแสน  กรรมการ 
นายบุญถม  ทับสมบัติ  กรรมการ 
นายศราวุธ  ดวงมะวงศ์  กรรมการ 
นายนุกูล  แก่นจันทร ์  กรรมการ 
นายอัดชา  เหมันต์   กรรมการ 
ดร.ดํารงค์  ก่องดวง   กรรมการ 
นายสายัญ  พันธ์สมบูรณ์  กรรมการ 
นางสาวเกียรติสุดา สุวรรณปา  กรรมการ 
นางสาวอ้อยทิพย์  สมานรส   กรรมการ 
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
นายอาคม  ผดากาญ  กรรมการ 
นายสมศักด์ิ  เพชรลือชา  กรรมการ 
นายวิพัฒน์  ศรีวิบูลย์   กรรมการ 
นายพร้อมพงษ์  สุขสะอาด  กรรมการ 
นายคมสัน  สอนไสย ์  กรรมการ 
นายวุฒิชัย  ผลาพรหม  กรรมการ 
นายเฉลิม  ครองสุข   กรรมการ 
นายสุริยา  วิภาคะ   กรรมการ 
นายเสกสรร  ธรรมนิยม  กรรมการ 
นายมานพ  ภารพงษ์   กรรมการ 
นายณรงค์  อินทะศร  กรรมการ 
นายสุพัฒ  วงศ์ลุน   กรรมการ 

 



 ๗ 

วิทยาเขตขอนแก่น 
๑.  โครงการหมู่บ้าน บา้นสะอาด หมู่ที่ ๑ และ ๒ ตําบลเมืองเก่า อาํเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
ผศ.กษิด์ิเดช           สิบศิร ิ   หัวหน้าโครงการ 
อาจารย์ผู้ร่วมโครงการ 
นายประพันธ์           ยาวระ   กรรมการ       
นายณัติฐากร  ชูก้าน   กรรมการ                       
ผศ.สมชาติ  บุญโท   กรรมการ 
นางสาวปริยากร   นักร้อง   กรรมการ 
ว่าที่ ร.ต.เอกราช  ไชยเพีย   กรรมการ 
นายวุฒิชัย  จันโทริ   กรรมการ 
นายธีรพงษ์  ดวงโทลา  กรรมการ 
นายพัฒนพงษ์  แก้วโพธ์ิ   กรรมการ 
นายสะเวียง  จําปา   กรรมการ  
นายสมพร  คําไชย   กรรมการ 
นายเกษมสันต์  บุษบง   กรรมการ   
ผศ.วิทยา  ช่ืนอุปการนันท์        กรรมการและเลขานุการ 
เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมโครงการ 
นางสาวกัลยา  ประจุทะเน  กรรมการ 
นางศันสนีย์  ไชยเพีย   กรรมการ 
นางสาวลีนมน        แสนทวีสขุ     กรรมการ 
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
นายบุรฉัตร  วังวงศ์   กรรมการ 
นายสุรพรรณ  อันสา   กรรมการ 
นายชัยณรงค์  ปลัดกอง  กรรมการ 
นายชานนท์  ผลสุข   กรรมการ 
นายศรันยู  สังวาล   กรรมการ 
นายนฤพนธ์  คนซื่อ   กรรมการ 
นายจักรพันธ์  บรรณสาร  กรรมการ 
นายณรงค์กร  ศรีกัน   กรรมการ 
นายวสันต์  ทินราช   กรรมการ 
นายนิรุทธ์ิ  สารคํา   กรรมการ 
นายอภิวัฒน์  ศรีปัดถา   กรรมการ 
นายบดินทร์  โหน่งสุรินทร ์  กรรมการ 
นายสุรเชษ  สิงพิมพ์   กรรมการ 
นายชิตพล  อุคํา   กรรมการ 
นายสุจริต  ชํานิยันต์  กรรมการ 
 
 
 
 



 ๘ 

๒.  โครงการหมู่บ้าน บา้นโคกสี  หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๑๓  และ  ๑๔  ตําบลโคกสี  อําเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 
นายเชิดศักด์ิ      ศิริหล้า             หัวหน้าโครงการ 
อาจารย์ผู้ร่วมโครงการ 
นายสุชาติ  นาชัยสิทธ์ิ   กรรมการ       
นายศุภฤกษ์  ชามงคลประดิษฐ ์  กรรมการ                       
นายสมยศ  อุดมปรัชญาภรณ์  กรรมการ 
นายบุญกิจ      อุ่นพิกุล   กรรมการ                                                              
นายประเสริฐ  อ่ิมนาง   กรรมการ  
ดร.พงศกร  พวงชมพู  กรรมการ 
นายไพโรจน์  ยอดสง่า   กรรมการ 
ผศ.มานิตย์  จรูญธรรม  กรรมการ 
นายธวัชชัย  สิมมา   กรรมการ 
ผศ.ดร.ศักด์ิระวี  ระวีกุล   กรรมการ 
ผศ.วรวรรณ  ธุลีจันทร ์  กรรมการ 
นางสาวละออ  สมสกีสิทธ์ิ  กรรมการ 
นายสิริพงษ์  สัยงาม   กรรมการ 
ดร.ภานุวัฒน์  ทรัพย์ปรุง  กรรมการ 
ดร.สระ   ตันดี   กรรมการ 
ผศ.เสริมศักด์ิ  อักขราสา  กรรมการ 
นายเขมวัตร  อินทรวิเศษ  กรรมการ 
นายสมภพ  พิมพล   กรรมการ 
นายประยงค์  เสาร์แก้ว  กรรมการ 
นายประสาน  เอื้อทาน   กรรมการ 
นายอภิวัฒน์  สวัสดิรัตน์  กรรมการ 
ผศ.จิรพงษ์  แสนศักด์ิ  กรรมการ 
รศ.สุภชัย  ประเสริฐสกลุ  กรรมการ 
นางสาวชวนันท์  ทองโยธี   กรรมการ 
นางสุกัญญา  ทองโยธี   กรรมการและเลขานุการ 
เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมโครงการ 
นางสาวนุศรา  มุลตร ี   กรรมการ 
นางสาวปัทมเกสร ์ ราชธานี             กรรมการ       
นายสุรัตน์              วิรัชพงศานนท์     กรรมการ 
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
นายยุทธนากร    วรรณศร ี  กรรมการ 
นายธนโชค    บํารุงหมู่   กรรมการ 
นายกฤษฎากร    อ่อนละมุล  กรรมการ 
นายวัชราวุฒิ    หาน้ําฮังมา  กรรมการ 
นายนริศ    นราพงษ์   กรรมการ 
นายรัฐพล    จุลวงษ์   กรรมการ 
นายประพัฒพงษ์   ศรีเชียงสา  กรรมการ 



 ๙ 

นายวิรชน    นามโคตร  กรรมการ 
นายวิวัฒน์    อรัญมาลา  กรรมการ 
นายพิพัฒน์    บุญม ี   กรรมการ 
นายพรพิพัฒน์    สังข์สุวรรณ  กรรมการ 
นายวิเชียร    อาจสามารถ  กรรมการ 
นายนคร    ศรีวิแสน   กรรมการ 
นายศรัญญ ู   ลิ้มสุวัฒน ์  กรรมการ 
นายดาวิทย์    สุภาภิรักษ์  กรรมการ 

 
 

วิทยาเขตสุรนิทร์ 
๑.  โครงการหมู่บ้าน บา้นไผ่  หมู่ที่ ๑๓ ตําบลไผ่  อําเภอรัตนบุรี  จงัหวัดสุรนิทร์   

  ผศ.กิตติ       มุลาลินน ์   หัวหน้าโครงการ 
อาจารย์ผู้ร่วมโครงการ 

 ผศ.ฉลอง      จะระ กรรมการ 
 ผศ.ภูวิพัฒน์ เกียรติสาคเรศ กรรมการ 
 ผศ.สุพัฒน์   ชัยต้ังจิตร กรรมการ 
 ผศ.จันทร์เฉิดฉาย   สังเกตกิจ กรรมการ 
 ผศ.ศิริพร   มุลาลินน ์ กรรมการ 
 ผศ.ทนนท ์  รัตนรวมการ กรรมการ 
 ผศ.วัฒนา ภารัตนวงศ์ กรรมการ 
 ผศ.พัชราภรณ์   แสงโยจารย์ กรรมการ 
 ผศ.ลภวัน   ทองนํา กรรมการ 
 ผศ.วิระ ศรีธัญรัตน ์ กรรมการ 
 ผศ.สุชญา   น้อยเอี่ยม กรรมการ 
 ผศ.ดร.สุภาวดี ต้ังธีระวัฒนะ กรรมการ 
 ผศ.รุ่งทิพย์    เกษตรสิงห์ กรรมการ  
 ดร.สุทธิศักด์ิ   แก้วแกมจันทร ์ กรรมการ 
 นางสาวณัฏรดา    จําปามี กรรมการ 
 นายศิริชัย   เสาะรส กรรมการ 
 นางสาวสิรินาถ สุวินทรากร กรรมการ 
 นางสาววสา   วงศ์สุขแสวง กรรมการ 
 นายธนานันท์   บุญสิทธ์ิ กรรมการ 
 นายภูวนาท   มากแสน กรรมการ 
 นายวุฒินันท์   โนนลําดวน กรรมการ 
 นางสาวทัศวรรณ   ศาลาผาย กรรมการ  
 นางสําเรียม    คุมโสระ กรรมการ  
 นางสาวสุภาวดี ชอบเสร็จ กรรมการ 
 นายประวิทย์   โยธาศิริ กรรมการ 
 นายอรุณสวัสด์ิ       ช้ินเพชร กรรมการ 
 นายปิยะวัฒน์   ศรีธรรม กรรมการ 
 ผศ.กฤติมา    เสาวกูล กรรมการและเลขานุการ 



 ๑๐ 

 นายนฤทธิ์   วาดเขียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นายสันติ    ครองยุทธ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสมชญา   ศรีธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมโครงการ 
 นายจักรกฤช   ใจรัศม ี กรรมการ 
 นางสาวสุชิรา    สวยกลาง กรรมการ  
 นางสาวอรทัย    เหมาะหมาย กรรมการ  
 นางกรกมล   เหลือดี กรรมการ 
 นางนิชาภา    สารธิยากุล กรรมการ  
 นางสรสุมาลี   กุลจรัสเวช กรรมการ 

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
 นางสาวจันทนา   เกษรบัว กรรมการ 
 นางสาวจิตรา   จินดาศรี กรรมการ  
 นายธีรยุทธ     ทองประชุม กรรมการ  

นายนัฐนนท์     จันทร์แดง กรรมการ 
นายสุรศักด์ิ    นามโส กรรมการ 
นายศิรวิชญ์      วงษ์ศรี กรรมการ 
นายพรชัย     วัชรวรพันธ์ กรรมการ 
นางสาวกัญญารัตน์      เล็งตามดี กรรมการ 
นางสาวกาญจนา   บุญถนัด กรรมการ 
นายธนาวัฒน์    เกื้อทาน กรรมการ 
นายเจริญชัย    อินทรโชติ กรรมการ 
นายธีรวัฒน์    ทองแม ้ กรรมการ 
นายอัศวิน     สร้อยจิต  กรรมการ 
นางสาวเสาวนุช     ภาสถา กรรมการ 
นางสาวพรพรรณ    สมานพร้อม กรรมการ 
นางสาวธิติกานต์     สมสวย กรรมการ 
นางสาวศิริลักษณ์    รัตนาศุภกร กรรมการ 
นางสาวศิริประภา     หุนารัตน์ กรรมการ 

  ๒.  โครงการหมู่บ้าน บ้านมะเมียง หมู่ที่ 4 ตําบลโชคนาสาม  อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์   
 ผศ.ดร. สําเนาว์    เสาวกูล หัวหน้าโครงการ 

อาจารย์ผู้ร่วมโครงการ 
 ผศ.ชัยพร ตรีก่ิง กรรมการ 
 นายวุฒิชัย   สิทธิวงษ์ กรรมการ 
 นายอลงกรณ์    อัมพุช กรรมการ 
 ดร.จุญจะรา   ทุยไธสง กรรมการ 
 ผศ.สาคร    แสงสุวอ กรรมการ 
 ผศ.สมาน   จงเทพ กรรมการ 
 ผศ.ทนนท ์  รัตนรวมการ กรรมการ 
 ผศ.วัฒนา   ภารัตนวงศ์ กรรมการ 
 ผศ.น.สพ.สุทธิดล   ไชยชิน กรรมการ 



 ๑๑ 

 นายสรายุตร์   สวัสด์ิวงษ์ชัย กรรมการ 
 นายสุริยา   อุดด้วง กรรมการ 
 ดร.นภาพร    จันทะรัง กรรมการ 
 นายศิริชัย   เสาะรส กรรมการ 
 นายประทีป   ตุ้มทอง กรรมการ 
 นายกวีวัฒน์    ยอดเยี่ยม กรรมการ 
 นางสาวจิราพร    สุดใหญ ่ กรรมการ 
 นายเถลิงเกียรติ   สมนึก กรรมการ 
 นายเกียรติภูมิ ดวงศรี กรรมการ 
 นางสาวทัศนียา นิลฤทธ์ิ กรรมการ 
 นางสาวจีรภัทร  จอดนอก กรรมการ 
 นางสาวภัทรวจี   ยะสะกะ กรรมการ 
 นางสาวเทียมมะณีย์   วีระศักด์ิ กรรมการ 
 นายทรงยศ   กิตติชนม์ธวัช กรรมการ 
 สพ.ญ.ดวงสุดา ทองจันทร์ กรรมการ 
 นายทรงพล    สัตย์ซื่อ กรรมการ 
 นายบุญเหลือ   นาบํารุง กรรมการ 
 นายคเชนท์   ขาวงาม กรรมการ 
 นางสาวพูนศิริ    หอมจันทร ์ กรรมการ 
 นายศิริชัย    สมปาง กรรมการ 
 นายปรัชญา     บํารุงกุล  กรรมการ 
 นายวิลักษณ์นาม ผลเจรญิ กรรมการ 
 นายบุญยัง   สิงห์เจริญ กรรมการ 
 นางสาววิภาวดี พันธ์หนองหว้า กรรมการ 
 นายปิยะ   แก้วบัวดี กรรมการ  
 นางสาวชุติกร   ปรุงเกียรติ กรรมการ 
 นายปรเมนทร์ มาลีหวล กรรมการ 
 นายอรุณสวัสด์ิ ช้ินเพชร กรรมการ  
 ผศ.กฤติมา    เสาวกูล กรรมการและเลขานุการ 
 นายนฤทธิ์   วาดเขียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่ผู้ร่วมโครงการ 
 ว่าที่ร้อยตรีคณิศร    ศรีสุข กรรมการ 
 นางณัฐกานต์ ถือสมบัติ กรรมการ  
 นางสาวดุจเดือน    ดุมนิล กรรมการ 
 นายเผด็จ   วัดประโคน กรรมการ  
 นายวิศรุต     ทองร่อน กรรมการ 
 นางกรกมล   เหลือดี กรรมการ 
 นางนิชาภา    สารธิยากุล กรรมการ  
 นางสาวสุชิรา    สวยกลาง กรรมการ  
 นางสาวอรทัย    เหมาะหมาย กรรมการ  
 นายจักรกฤช   ใจรัศม ี กรรมการ 



 ๑๒ 

 นายวินิจ    ยืนยิ่ง กรรมการ 
 นายธนกร     พริ้งเพราะ กรรมการ 
 นางสาวธันยกานต์     คูณสิน กรรมการ 

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
นายอภิชาต     ไชยฉลาด กรรมการ 
นายชัยอนันต์     ขันทอง กรรมการ  
นายสิทธิโชค     ทองอ่อน กรรมการ  
นางสาวปวีณา    กมล กรรมการ 
นายคธา     เชื้อทอง กรรมการ 
นางสาวอธิษฐาน    ฉัตรเงิน กรรมการ 
นายวุฒิพงษ์   หารประโคน กรรมการ 
นายวัฒนชาติ   งามเงิศ กรรมการ 
นายปนวัตร     ประเทือง กรรมการ 
นางสาวรจนา    ชิมก์วงษ์ กรรมการ 
นางสาวสุดารัตน์     ภาวิรัมย์ กรรมการ 
นางสาวประวีณา    หอมยี่สุ่น กรรมการ 
นางสาวลักษมล      เสนาบูรณ์ กรรมการ 
นายสิรนัฏ     ภูมิเศรฐศักด์ิ กรรมการ 
นายเมธี     ฤกษ์ศร ี กรรมการ 
นายอมรลักษณ์     คําผม กรรมการ 
นายมานพ     เสาทอง กรรมการ 
นายนฤนาท   เจ๊หมัด กรรมการ 
นายสามารถ    วงศา กรรมการ 
นายศรายุทธ    บุตรงาม กรรมการ 
นายเอกพงษ์    ศรีอนุตร กรรมการ 
นางสาวศรัญญา    จารุณะ กรรมการ 
นางสาวศิรินภา     จารุณะ กรรมการ 

        สั่ง ณ วันที ่  ๒๙  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ  โชติสว่าง) 
รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 


