
 

คณะทปีรึกษา คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ และคณะอนุกรรมการดาํเนินการ  

การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิัยระดับบณัฑติศึกษาแห่งชาติ ครังที  

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

 

1. คณะทปีรึกษา 

 1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น    

 1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสือสารองคก์ร มหาวิทยาลยัขอนแก่น    

 1.3 รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและการถ่ายทอดเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2. คณะกรรมการจัดประชุมวชิาการ 

 2.1 ศาสตราจารยสุ์รศกัดิ  วงศรั์ตนชีวิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น   เป็นประธานกรรมการ 

 2.2 ศาสตราจารยพ์ชัรีย ์ เลศิฤทธิ มหาวิทยาลยัมหิดล    เป็นกรรมการ 

 2.3 ศาสตราจารยสุ์จินต ์ บุรีรัตน์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น     เป็นกรรมการ 

 2.4 ศาสตราจารยส์มเดช  กนกเมธากุล  มหาวิทยาลยัขอนแก่น   เป็นกรรมการ 

 2.5 ศาสตราจารยว์ราภรณ์  ภูตะลุน  มหาวิทยาลยัขอนแก่น    เป็นกรรมการ 

 2.6 รองศาสตราจารยเ์กรียงศกัดิ  เม่งอาํพนั  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้   เป็นกรรมการ 

 2.7 รองศาสตราจารยส์มหวงั  ขนัตยานุวงศ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   เป็นกรรมการ 

 2.8 รองศาสตราจารยพ์งศกร  พรรณรัตนศิลป์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น   เป็นกรรมการ 

 2.9 รองศาสตราจารยช์าญวิทย ์ ลีลายวุฒัน์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น       เป็นกรรมการ 

 2.10 รองศาสตราจารยร์ศนา  วงศร์ตันชีวิน  มหาวิทยาลยัขอนแก่น   เป็นกรรมการ 

     2.11 รองศาสตราจารยว์นิดา  แก่นอากาศ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น    เป็นกรรมการ 

     2.12 รองศาสตราจารยสุ์วรี  ฤกษจ์ารี  มหาวิทยาลยัขอนแก่น   เป็นกรรมการ 

 2.13 ผูช่้วยศาสตราจารยส์มภพ  อินทสุวรรณ  มหาวิทยาลยัทกัษิณ   เป็นกรรมการ 

 2.14 ผูช่้วยศาสตราจารยก์รวิภา  พูลผล  มหาวิทยาลยัขอนแก่น   เป็นกรรมการ 

 2.15 ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ญัชลี  ตตัตะวะศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  เป็นกรรมการ 

  2.16 ผูช่้วยศาสตราจารยธี์รชยั เนตรถนอมศกัดิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  เป็นกรรมการ 

 2.17 นางรัตติยากร  วิมลศิริ       เป็นเลขานุการ 

2.18 นางสาวปัทมา  สมพงษ ์       เป็นผูช่้วยเลขานุการ 

. คณะอนุกรรมการดําเนินการ 

3.1 คณะอนุกรรมการดําเนินการฝ่ายจดัการ   

3.1.1 ศาสตราจารยว์ราภรณ ์ ภูตะลนุ         เป็นประธานอนุกรรมการ            

3.1.2 รองศาสตราจารยพ์งศกร  พรรณรัตนศิลป์   เป็นอนุกรรมการ  

3.1.3 ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ญัชลี  ตตัตะวะศาสตร์   เป็นอนุกรรมการ 

3.1.4 ผูช่้วยศาสตราจารยธี์รชยั เนตรถนอมศกัดิ      เป็นอนุกรรมการ 

3.1.5 นายประสงค ์ ต่อโชติ     เป็นอนุกรรมการ 
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3.1.6 นางแววตา  วรรณคาํ     เป็นอนุกรรมการ 

3.1.7 นางหอมหวล  นาถาํเพชร     เป็นอนุกรรมการ   

3.1.8 นางสาวศิตธีรา  สโมสร     เป็นอนุกรรมการ             

3.1.9 นางสาวพรนภา  โยธาฤทธิ      เป็นอนุกรรมการ   

3.1.10 นางพชัลี  พวงคต     เป็นอนุกรรมการ                        

3.1.11 นายจิรพฒัน์  จนัทะไพร     เป็นอนุกรรมการ 

3.1.12 นายสุพฒัน ์ พิบูลย ์     เป็นอนุกรรมการ 

3.1.13 นางพาณิภคั  พระชยั     เป็นอนุกรรมการ     

3.1.14 นางสาวนวพร  หนูเส็ง     เป็นอนุกรรมการ 

3.1.15 นายอนุสรณ ์ มนัคง     เป็นอนุกรรมการ 

3.1.16 นายรัฐพล  สมบูรณ ์     เป็นอนุกรรมการ   

3.1.17 นายอภิเชษฐ ์ บุญจวง     เป็นอนุกรรมการ     

3.1.18 นางสาวพนชักร  โชคลา     เป็นอนุกรรมการ  

3.1.19 นางเยาวลกัษณ์  แหล่งหลา้    เป็นอนุกรรมการ 

3.1.20 นางสาวศิริพร  เบญจมาศ    เป็นอนุกรรมการ 

3.1.21 นางศิรินธร  สุวรรณทอง    เป็นอนุกรรมการ 

3.1.22 นางสาววรินภธ์ร  นนัตะเวชกลู    เป็นอนุกรรมการ 

3.1.23 นางสาววไิลพร  นามหงษา    เป็นอนุกรรมการ 

3.1.24 นางสาวนนัทิยา  ศิลาชยั      เป็นอนุกรรมการ      

3.1.25 นางสาววชัรินทร์  รักษาเคน    เป็นอนุกรรมการ    

3.1.26 นางสาวจิตติมา  ไกรศรีวรรธนะ    เป็นอนุกรรมการ    

3.1.27 นางสาววรรณิศา  สีเรือง     เป็นอนุกรรมการ    

3.1.28 นายภาสพงษ ์ ฉตัรดอน     เป็นอนุกรรมการ    

3.1.29 นางรตัติยากร  วมิลศิริ                                              เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

3.1.30 นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย ์                                      เป็นอนุกรรมการและ 

       ผูช่้วยเลขานุการ 

       3.1.31    นางสาวปัทมา  สมพงษ ์       เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

    .  คณะอนุกรรมการดําเนินการฝ่ายเอกสาร   

        3.2.1 นางรัตติยากร วิมลศิริ     เป็นประธานอนุกรรมการ    

        3.2.2 นางพาณิภคั  พระชยั      เป็นอนุกรรมการ    

        3.2.3 นางหอมหวล  นาถาํเพชร     เป็นอนุกรรมการ    

        3.2.4 นางสาวศิตธีรา  สโมสร     เป็นอนุกรรมการ    

        3.2.5 นางพชัลี  พวงคต      เป็นอนุกรรมการ    

        3.2.6 นางสาวนนัทยิา  ศิลาชยั     เป็นอนุกรรมการ    

        3.2.7 นางสาวพนชักร  โชคลา     เป็นอนุกรรมการ    

             3.2.8 นางสาวนวพร  หนูเส็ง           เป็นอนุกรรมการ    
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        3.2.9 นางสาวพรนภา  โยธาฤทธิ     เป็นอนุกรรมการ    

        3.2.10 นายสุพฒัน์  พิบูลย ์     เป็นอนุกรรมการ    

        3.2.11 นางสาววรินภธ์ร  นนัตะเวชกลู    เป็นอนุกรรมการ    

        3.2.12 นางแววตา  วรรณคาํ     เป็นอนุกรรมการ    

        3.2.13 นายรัฐพล  สมบูรณ์     เป็นอนุกรรมการ    

        3.2.14 นายจิรพฒัน ์ จนัทะไพร     เป็นอนุกรรมการ    

        3.2.15 นางสาวศิริพร  เบญจมาศ     เป็นอนุกรรมการ    

        3.2.16 นายอนุสรณ ์ มนัคง     เป็นอนุกรรมการ    

             . .  นางสาววิไลพร  นามหงษา     เป็นอนุกรรมการ   

        3.2.18 นางเยาวลกัษณ์   แหล่งหลา้     เป็นอนุกรรมการ   

        3.2.19 นางสาววชัรินทร์  รักษาเคน     เป็นอนุกรรมการ   

        3.2.20 นางสาวสาวจิตติมา  ไกรศรีวรรธนะ    เป็นอนุกรรมการ    

        3.2.21 นางสาววรรณิศา  สีเรือง     เป็นอนุกรรมการ    

        3.2.22 นายภาสพงษ ์ ฉตัรดอน     เป็นอนุกรรมการ    

        3.2.23 นายไพศาล  แสงสุวรรณ     เป็นอนุกรรมการ    

        3.2.24 นางสาวรุ่งนิภา  คนลาํ     เป็นอนุกรรมการ    

        3.2.25 นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย ์     เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

        3.2.26 นางสาวปัทมา  สมพงษ ์     เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

        3.2.27 นายอภิเชษฐ ์ บุญจวง     เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 .  คณะอนุกรรมการดําเนินการฝ่ายพิธีการ ต้อนรับ และประชาสัมพนัธ์    

 3.3.1 นายประสงค ์ ตอ่โชติ              เป็นประธานอนุกรรมการ  

  3.3.2 นางแววตา  วรรรณคาํ     เป็นอนุกรรมการ   

  3.3.3 นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย ์               เป็นอนุกรรมการ  

  3.3.4 นางรัตติยากร  วมิลศิริ     เป็นอนุกรรมการ  

  3.3.5 นางพชัลี  พวงคต            เป็นอนุกรรมการ   

  3.3.6 นางเยาวลกัษณ์  แหล่งหลา้               เป็นอนุกรรมการ  

  3.3.7  นางสาวพนชักร  โชคลา          เป็นอนุกรรมการ 

  3.3.8 นางสาววชัรินทร์  รักษาเคน     เป็นอนุกรรมการ 

  3.3.9 นางสาวศิริพร  เบญจมาศ               เป็นอนุกรรมการ 

     3.3.10 นางสาวนนัทยิา  ศิลาชยั     เป็นอนุกรรมการ 

                    . .  นางสาวจิตตมิา  ไกรศรีวรรธนะ    เป็นอนุกรรมการ 

    3.3.12 นางสาววรรณิศา  สีเรือง     เป็นอนุกรรมการ 

                   3.3.13 นางสาวศิตธีรา  สโมสร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ   

                   3.3.14 นางสาวนวพร  หนูเส็ง                                                 เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ     

.  คณะอนุกรรมการดําเนินการฝ่ายลงทะเบียนและการนําเสนอผลงานวจิัย   

     3.4.1 นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย ์     เป็นประธานอนุกรรมการ   

     . .  นางศริินธร  สุวรรณทอง      เป็นอนุกรรมการ   
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     . .  นางสาววรินภธ์ร  นนัตะเวชกลู    เป็นอนุกรรมการ   

                    . .  นางสาววิไลพร  นามหงษา     เป็นอนุกรรมการ   

                    3.4.5 นางสาววชัรินทร์  รักษาเคน     เป็นอนุกรรมการ   

                    3.4.6 นางสาวนนัทยิา  ศิลาชยั     เป็นอนุกรรมการ   

                    3.4.7 นายอนุสรณ ์ มนัคง      เป็นอนุกรรมการ   

                    3.4.8 นางหอมหวล  นาถาํเพชร     เป็นอนุกรรมการ  

                    3.4.9 นางเยาวลกัษณ์  แหล่งหลา้     เป็นอนุกรรมการ   

                    3.4.10 นางสาวพนชักร  โชคลา     เป็นอนุกรรมการ   

                    3.4.11 นางสาวนวพร  หนูเส็ง     เป็นอนุกรรมการ 

                    3.4.12 นางสาวศิริพร  เบญจมาศ     เป็นอนุกรรมการ 

            3.4.13 นางแววตา  วรรณคาํ     เป็นอนุกรรมการ 

            3.4.14 นางรัตติยากร วมิลศิริ                   เป็นอนุกรรมการ 

            3.4.15 นางสาวจิตติมา  ไกรศรีวรรธนะ เป็นอนุกรรมการ  

 3.4.16 นางสาววรรณิศา  สีเรือง เป็นอนุกรรมการ  

            3.4.17 นางพชัลี  พวงคต                                                       เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

            3.4.18 นางสาวปัทมา  สมพงษ ์      เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

            3.4.19 นางสาวพรนภา  โยธาฤทธิ       เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

            3.4.20 นางพาณิภคั พระชยั     เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

            .  คณะอนุกรรมการดําเนินการฝ่ายการเงินและพัสดุ   

3.5.1 นางศิรินธร  สุวรรณทอง     เป็นอนุประธานกรรมการ 

3.5.2 นางสาวพนชักร  โชคลา     เป็นอนุกรรมการ 

3.5.3 นางแววตา  วรรณคาํ      เป็นอนุกรรมการ   

. .  นางเยาวลกัษณ์  แหล่งหลา้     เป็นอนุกรรมการ  

. .  นายภาสพงษ ์ ฉตัรดอน     เป็นอนุกรรมการ 

. .  นางสาววรินภธ์ร นนัตะเวชกูล     เป็นอนุกรรมการ  

3.5.7 นางสาววรรณิศา  สีเรือง     เป็นอนุกรรมการ 

3.5.8 นางสาววิไลพร  นามหงษา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

         .  คณะอนุกรรมการดําเนินการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที  

     3.6.1 นายจิรพฒัน์  จนัทะไพร     เป็นประธานอนุกรรมการ   

                    3.6.2 นางสาวศิตธีรา  สโมสร     เป็นอนุกรรมการ   

    3.6.3 นายภาสพงษ ์ ฉตัรดอน     เป็นอนุกรรมการ 

    3.6.4 นายอนุสรณ์  มนัคง      เป็นอนุกรรมการ   

  3.6.5 นายไพศาล  แสงสุวรรณ     เป็นอนุกรรมการ   

    3.6.6 นายวุฒิพงษ ์ จนัทร์แกว้     เป็นอนุกรรมการ   

     3.6.7 นายธีรพล  มะลิดา                     เป็นอนุกรรมการ 

     . .  นายจกัรินทร์  ศิลารัตน์     เป็นอนุกรรมการ   
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     3.6.9 นายเขษมศกัดิ  เบญจศิล     เป็นอนุกรรมการ   

     3.6.10 นางฑึตฐึา  เคา้ปัญญา     เป็นอนุกรรมการ   

     3.6.11 นางมุนีพร  สุไชยะ เป็นอนุกรรมการ   

     3.6.12 นายณฐัพล  แกว้มาตย ์     เป็นอนุกรรมการ   

     3.6.13 นายอภิเชษฐ ์ บุญจวง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ     

     3.6.14 นายสุพฒัน์  พิบูลย ์                                                เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

    3.6.15 นายรัฐพล  สมบูรณ์         เป็นอนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

.  คณะอนุกรรมการดําเนินการฝ่ายอาหาร เครืองดืมและสวัสดกิาร   

            3.7.1 นางสาววรินภธ์ร  นนัตะเวชกูล                                               เป็นประธานอนุกรรมการ   

     3.7.2 นายประสงค ์ ตอ่โชติ     เป็นอนุกรรมการ   

                3.7.3  นางศิรินธร  สุวรรณทอง เป็นอนุกรรมการ                 

                3.7.4  นางแววตา  วรรณคาํ เป็นอนุกรรมการ   

                3.7.5  นางสาวศิตธีรา  สโมสร   เป็นอนุกรรมการ   

                       3.7. 6  นางสาวพนชักร  โชคลา     เป็นอนุกรรมการ   

                3.7.7  นางสาวศิริพร  เบญจมาศ เป็นอนุกรรมการ 

  . .   นางสาววรรณิศา  สีเรือง เป็นอนุกรรมการ 

  . .   นางกลัยา  อารยางกูร เป็นอนุกรรมการ 

               3.7.10  นายศุภโชค แกว้เกิด เป็นอนุกรรมการ 

            3.7.11 นางสาววิไลพร  นามหงษา                                                   เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

 

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