รายชื่อผู้แทนของส่วนงาน เพื่อมาเลือกกันเองเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา มก.
ส่วนงาน
ส่วนกลาง (59 คน) สายวิชาการ : 26 สายสนับสนุน : 35
คณะเกษตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะประมง
คณะมนุษยศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
คณะวนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
บัณฑิตวิทยาลัย
คณะสิ่งแวดล้อม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
สานักทะเบียนและประมวลผล
สานักบริการคอมพิวเตอร์
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
สานักหอสมุด
สานักงานอธิการบดี
สานักงานสภา มก.

สายวิชาการ
1
น.ส.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น
ผศ.ทรงพร หาญสันติ
ผศ.จรวย สุขแสงจันทร์
นายธงรบ รื่นบรรเทิง
นายพีระ อารีศรีสม
ผศ.วันชัย อรุณประภารัตน์
นายสุพร เมธาภัทรกร
รศ.ชัชพล ชังชู
ผศ.อนุวฒ
ั น์ โพธิค์ ง
ผศ.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์
ผศ.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ
ผศ.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ
รศ.มังกร โรจน์ประภากร
นายเกษม หฤทัยธนาสันติ์
นายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม
น.ส.พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร
-

สายสนับสนุน
2

น.ส.ยุพดี ฟูประเสริฐ
ผศ.อภิชาติ พงศ์สุพฒ
ั น์
ผศ.รุ่งเรือง พูลศิริ
ผศ.จเร เลิศสุดวิชัย
ผศ.ชาติชาย อมิตรพ่าย
รศ.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
นายปุรินทร์ นาคสิงห์
ผศ.สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์
นายชัยพร สามพุ่มพวง
น.ส.โสภิดา ชิดชื่นเชย
-

1
นายวิชาญ ยั่งยืน
นายนิคม พุกบัว
นายกาจัด รื่นเริงดี
นางณัฐชยา อยู่คง
นายปรเมศวร์ หยวกอิ่ม
น.ส.พนัฐศิกาญจน์ เชาวลิต
นายปริญญา บุญทัน
น.ส.สุวรรณา ปรมาพจน์
น.ส.วนิดา กมลจินดา
น.ส.จรรยา จัตตานนท์
น.ส.ยุพนิ ภวพงศ์สุภทั ร
นายชวลิต วิทยานารถไพศาล
น.ส.สโรชา สุพรรณพงศ์
นางสาวิตรี สุภาพอาภรณ์
น.ส.วาสนา บัวจันทร์
นายสืบ ชัยยะ
นายเกษม วงค์แสน
นางพงศ์พงา เนตรหาญ
น.ส.วาทินี เขมากโรทัย
นางสุชีรา จรรยามั่น
-

2
น.ส.จิรธนา ศรีดาหลง
นางปัทมา ชินธะวรรณ
นายประคุณ ศาลิกร
นายนริศ ปานศรีแก้ว
นายวินัย ดิษฐาน
น.ส.ชุติมา เทพเฉลิม
นายสุเมศ เขียวคราม
น.ส.ณัฐธิภา เค็งสม
น.ส.กาญจนา พรเอน
น.ส.พนารัตน์ ทองหมั้น
นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง
ว่าที่ ร.ต.บัณฑิต นิธกี ุลวัฒน์
นางเนตรดาว ดารักษ์
นางวนิดา ศรีทองคา
นายฉัตรชัย จรูญพงศ์
-

รายชื่อผู้แทนของส่วนงาน เพื่อมาเลือกกันเองเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจา มก.
ส่วนงาน

สายวิชาการ
1

วิทยาเขตกาแพงแสน (18 คน) สายวิชาการ : 6 สายสนับสนุน : 12
สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
คณะเกษตร กาแพงแสน
ผศ.ศุภชัย อาคา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
นายนิรอมลี มะกาเจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
ผศ.มนต์ทพิ ย์ ช่าชอง
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ผศ.สุคนธ์ มณีรัตน์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ผศ.แตงอ่อน พรหมมิ
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน
สานักหอสมุด กาแพงแสน
วิทยาเขตศรีราชา (12 คน) สายวิชาการ : 6 สายสนับสนุน : 6
สานักงานวิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ว่าที่ ร.ต.อนุสรณ์ มนตรี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
ผศ.สุภทั ร พัฒน์วชิ ัยโชติ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
นายพัฒน์ พัฒนรังสรรค์
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
นายจารุพนั ธุ์ หนูสมตน
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (8 คน) สายวิชาการ : 4 สายสนับสนุน : 4
สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
นายอนุรักษ์ เครือคา
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.วัชรวิทย์ มีหนองใหญ่
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
นายสมควร โพธารินทร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
นายไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร

รวมผู้แทนส่วนงาน : 99 คน
สายวิชาการ จานวน 42 คน
สายสนับสนุน จานวน 57 คน

สายสนับสนุน
2

1

2

นายภาสวิชญ์ หลาวมา
-

นายทรรศนะ โล่เรียง
นายธีรนนท์ รัตนดิลก
นางมณฑนี อุบลสิงห์
นายยงยุทธ พลับจะโปะ
น.ส.ทองวาท ราชชารี
นายสถาพร ไชยสมภาร
นางนวลฉวี พรบัณฑิตย์ปทั มา
น.ส.วิไล สีดาจันทร์

นายศักดิ์ชาย ทองเนื้องาม
น.ส.วงเดือน พลับจะโปะ
น.ส.วารีภรณ์ ปรักเจริญ
น.ส.สุมลฑา สังใจสม

นายวรยศ ละม้ายศรี
นายกันตภณ ธนกิจกร

นางอนุตรา สุนทรส
น.ส.อัญชลี รื่นฤทธิ์
น.ส.กษมา เนตรวิเชียร
นางสุนิษา พลังพรกิจ

น.ส.ธารทิพย์ นาคสมบูรณ์
น.ส.บุญจิรา ปั่นทอง

นางวนิดา พิลาชัย
นายชาติสยาม ผลวิลัย
น.ส.กรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์
-

นายวุฒิ บุญกระจ่าง
-

-

