
 

 
ประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 

เรื่อง  ผลการเลือกต้ังเป็นกรรมการและอนกุรรมการสภาอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

ตามประกาศคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  ฉบับ 
ลงวันที่ ๑๘  สงิหาคม  ๒๕๖๐  ได้ประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  
และรายช่ือผู้มสีิทธิออกเสียงเลือกต้ัง  น้ัน 
 

บัดน้ี  การดําเนินการเลือกต้ังได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงประกาศผลการเลือกต้ังกรรมการและ 
อนุกรรมการสภาอาจารย์ ดังต่อไปน้ี 

๑. รายชื่อผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการสภาอาจารย์ 
๑.๑  ประเภทผู้แทนคณะ 
 

ที่ คณะ/สาํนัก ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๑ คณะเกษตรศาสตร์ นายชวลิต  ศิริบูรณ์ อาจารย์ 
๒ คณะเภสัชศาสตร์ นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล อาจารย์ 
๓ คณะวิทยาศาสตร์ นายชาญชัย  ศุภอรรถกร รองศาสตราจารย์ 
๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายเกรียงศักด์ิ  แก้วกุลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๕ คณะศิลปศาสตร์ นายสุทธิพงศ์  เพ่ิมพูล อาจารย์ 
๖ คณะบริหารศาสตร์ นางนภาพร  หงษ์ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๗ คณะนิติศาสตร์ นายศุภชัย  วรรณเลิศสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๘ คณะรัฐศาสตร ์ นายศรัณย์  สดุใจ อาจารย์ 
๙ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นายสิทธิชัย  สมานชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๑๐ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นางจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา อาจารย์ 
๑๑ คณะพยาบาลศาสตร์ นายสมปอง  พะมุลิลา อาจารย์ 

 
 ๑.๒ ประเภทผู้แทนท่ัวไป 
 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง คณะ/สาํนัก 
๑ นางสาวพัชริดา  ปรีเปรม อาจารย์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๒ นางสุรีย์  ธรรมิกบวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
๓ นางสาวกาญจนา  คุ้มทรัพย์ อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ 
๔ นายอิทธิพงศ์  พันธ์นิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕ นางสาวกติกา  สระมณีอินทร ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

 
/ลําดับที่ ๖... 



-๒- 
 
 
 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง คณะ/สาํนัก 
๖ นายจิรศักด์ิ  บางท่าไม้ อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ 
๗ นางสาวรจเรศ  เนตรทอง อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๘ นายสง่า  ทับทมิหิน อาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๙ นายอาทิตย์  บุญเริง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๑๐ นางสาวรชยา  อินทนนท ์ อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ 
๑๑ นายปริวรรต  สมนึก อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 

 

๒.  รายชื่อผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
๒.๑  ประเภทผู้แทนคณะ 

 
ที่ คณะ/สาํนัก ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
๑ คณะเกษตรศาสตร์ นายไพโรจน์  แสนโสม พนักงานการเกษตร ระดับ ๓ 
๒ คณะเภสัชศาสตร์ นางวิรัตน์  จันทร์ตรี นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ 
๓ คณะวิทยาศาสตร์ นายคีรีวัฒน์  จันทร์ตร ี ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชํานาญงานพิเศษ 
๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางปาริชาติ  สุรมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๕ คณะศิลปศาสตร์ นางสาวกชพรรณ บุญฉลวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๖ คณะบริหารศาสตร์ นายเอกพงศ์  แผ่นคํา นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๗ คณะนิติศาสตร์ นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๘ คณะรัฐศาสตร ์ นางดลฤดี  มูลสาร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
๙ คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
นางสาวนุชจิรา  ไชยโคตร ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 

๑๐ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

นางสาวจารุภรณ์  มุ่งหมาย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

๑๑ คณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวสิรินุช  หมื่นเจริญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

๑๒ 
สํานักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

นางสาวระพีพร  ประทุมเลิศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

๑๓ สํานักวิทยบริการ นายอนวัช  กาทอง นักเอกสารสนเทศชํานาญการ 

๑๔ 
สํานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

นายฉัตรชัย  พรหมนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

๑๕ สํานักงานอธิการบดี นายกฤษดา  ฉลวยศรี พนักงานธุรการ  ระดับ ๒ 
 

 
/๒.๒  ประเภทผู้แทนท่ัวไป... 

 



-๓- 
 
 
 ๒.๒ ประเภทผู้แทนท่ัวไป 
 

ที่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง คณะ/สาํนัก 
๑ นายสุพัฒน์  เงาะปก นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สํานักงานอธิการบดี 
๒ นายสมัย  ก่ิงคํา พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒ คณะเภสัชศาสตร์ 
๓ นางจุรีวรรณ  สายสมาน นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ สํานักวิทยบริการ 
๔ นางสาววัชราภรณ์  จันทรกาญจน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๕ นางกานต์อนงค์  นิตรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ คณะวิทยาศาสตร์ 
๖ นายกมล  โสภาสิน พนักงานพิมพ์แบบ  ระดับ ๓ คณะศิลปศาสตร์ 
๗ นางสาวมลทญา  ยอดเอ้ือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๖  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

                                                      
                                                (นางสิรินทร์ทิพย์   บุญมี) 

              รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
      ประธานคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์   
 
 
 
 


