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คณะกรรมการจัดงาน 
 
 
ที่ปรึกษา 

1. อาจารย์ ดร.ชนากานต์  ยืนยง   มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส  ทองสุทธิ์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์  ยืนยง  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
4. อาจารย์ ดร.เอกอนันต์  สมบัติสกุลกิจ  มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5. อาจารย์ ภก.ดร.แสงสุข  พิทยานุกุล   สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา 
6. อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์  ตันวัฒนะพงษ์   มหาวิทยาลัยราชธานี 
7. อาจารย์ ดร.ศิโรจน์  โสรัจจกุล      มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
8. Professor Li  Jin    Sanda University 
9. Professor Zhou  Jiliu    Chengdu University of T.C.M. 

 
คณะกรรมการอ านวยการ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส  ทองสุทธิ์  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  บุญเจริญ  รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์บัญชา  วิทยอนันต์   กรรมการ 
5. อาจารย์จีรวัฒน์  เรืองรอง    กรรมการ 
6. อาจารย์พิชชานาถ  เงินดี    กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร  กรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กฤษฎา  วัฒนศักดิ์ กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  เอี๊ยบศิริเมธี   กรรมการ 
10. อาจารย์สุทธิดา  พ้ืนแสน    กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณิชชา  ทศตา  กรรมการ 
12. นางวิไลลักษณ์  เชาว์พลกรัง   กรรมการ 
13. อาจารย์สุภาพร  ชินสมพล   กรรมการ 
14. อาจารย์ปิยาพร  คงทรัพย์สินสิริ   กรรมการ 
15. นางสุชญา  ส่องแสง    กรรมการ 
16. อาจารย์ ดร.สราวุธ  สายจันมา   กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธีกูล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร  ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธีกูล   รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย ์ดร.ภควรรณ  ลุนส าโรง   อนุกรรมการ 
4. อาจารย์ณัทปภา  สุริยะ    อนุกรรมการ 
5. นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีเปิด 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์  ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร  รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.สราวุธ  สายจันมา   อนุกรรมการ 
4. อาจารย์สุธิดา  พ้ืนแสน    อนุกรรมการ 
5. อาจารยส์ิตา  ทัพมงคล    อนุกรรมการ 
6. นายอภิชาติ  อยู่วิวัฒน์    อนุกรรมการ 
7. นายเรืองศักดิ์  มูลเกษร    อนุกรรมการ 
8. นายพงสุรีย์  พลเวียง    อนุกรรมการ 
9. นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธีกูล   อนุกรรมการ 
10. อาจารยก์ิติพงศ์  รัตนวงกต   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการห้องน าเสนอผลงาน  
ห้องที่ 1  พิธีเปิดการประชุมวิชาการ (ห้องประชุมปักธงชัย) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร    ผู้ดูแลห้องหลัก 
2. อาจารย์อนุชา  พิมายนอก    ผู้ช่วยผู้ดูแลห้อง 
3. อาจารย์กิติพงศ์  รัตนวงกต    ผู้ช่วยบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
4. นายพงษ์สุรีย์  พลเวียง    ผู้บันทึกภาพ 

ห้องที่ 2  ห้องน าเสนอภาคบรรยาย สาขาการศึกษาและวัฒนธรรม 1  
5. อาจารย์ ดร.ชาลินี  ปลัดพรม     ผู้ดูแลห้องหลัก 
6. นางสาวนิรมล  อินทรเกษม    ผู้ช่วยผู้ดูแลห้อง 
7. นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธีกูล   ผู้ช่วยบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

ห้องที่ 3  ห้องน าเสนอภาคบรรยาย สาขาการศึกษาและวัฒนธรรม 2  
8. อาจารย์ฐิติมา  ปานยงค์     ผู้ดูแลห้องหลัก 
9. อาจารย์ศิริพร  สุวรรณรังษี    ผู้ช่วยผู้ดูแลห้อง 
10. นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ   ผู้ช่วยบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
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ห้องที่ 4  ห้องน าเสนอภาคบรรยาย สาขาบริหารธุรกิจ โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว และสาขากฎหมาย การเมือง และ
การปกครอง 

11. อาจารย์เทพรัตน์  เอื้อธรรมถาวร   ผู้ดูแลห้องหลัก 
12. อาจารย์กชพร  ใจอดทน     ผู้ช่วยผู้ดูแลห้อง 
13. อาจารย์ลัคนา  ถูระบุตร    ผู้ช่วยบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

ห้องที่ 5  ห้องน าเสนอภาคบรรยาย สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและ
ชีวภาพ 

14. อาจารย์สิตา  ทัพมงคล     ผู้ดูแลห้องหลัก 
15. นางสาวเบ็ญจมาศ  ดวงลูกแก้ว   ผู้ช่วยผู้ดูแลห้อง 
16. นางสาวรัตชดา  ชูนาม     ผู้ช่วยบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

ห้องที่ 6  ห้องน าเสนอภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
17. อาจารย์ศลิษา  เจริญสุข     ผู้ดูแลห้องหลัก 
18. อาจารย์ ดร.พรทิพย์  แก้วชิณ   ผู้ช่วยผู้ดูแลห้อง 
19. อาจารย์กิติพงศ์  รัตนวงกต   ผู้ช่วยบันทึกภาพเคลื่อนไหว 

ห้องที่ 7  ห้องน าเสนอภาคโปสเตอร์  
20. อาจารย์ดร.ภควรรณ  ลุนส าโรง    ผู้ดูแลห้องหลัก กลุ่ม PED 
21. อาจารย์คุณัญญา  หอมหวน   ผู้ช่วยผู้ดูแลห้อง กลุ่ม PED 
22. อาจารย์ภัคธมล  ศิรอรุณภัทร    ผู้ช่วยผู้ดูแลห้อง กลุ่ม PBA 
23. นางสาวโยษิตา  ศรีทองกูล    ผู้ช่วยผู้ดูแลห้อง กลุ่ม PLA 
24. นายสุรสิทธิ์  เขียวเชิญ    ผู้ช่วยผู้ดูแลห้อง กลุ่ม PIT 
25. นางสาวประภาภรณ์  จันทะพันธ์    ผู้ช่วยผู้ดูแลห้อง กลุ่ม PHS 
26. นางสาวสุลักษณา  อัครเศรษฐนนท์   ผู้ช่วยผู้ดูแลห้อง กลุ่ม PSC 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 1. อาจารย์ปิยาพร  คงทรัพย์สินสิริ ประธานอนุกรรมการ 
 2. นายสมบูรณ์  วันนิจ อนุกรรมการ 
 3. นางสาวสุจิตรา  ศุภหัตถี อนุกรรมการ 
 4. นายปภังกร  ดวงมณี อนุกรรมการ 
 5. นางสาวเปรมยุดา  แก่นกุล อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 

1. นางสาวรัตนาภรณ์  ภูจาก    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนันธิชา  ปัจจัยโย    อนุกรรมการ  
3. นางสาวสุภาพร  พละศักดิ์    อนุกรรมการ 
4. นางสาวอรสา  วงศ์จันทร์    อนุกรรมการ 
5. นางสาวปริศนา  แสนทวีสุข   อนุกรรมการและเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายบทความและจัดท าวารสารสืบเนื่อง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  บุญเจริญ  ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.สราวุธ  สายจันมา   รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธีกูล   อนุกรรมการ 
4. นายเรืองศักดิ์  มูลเกษร    อนุกรรมการ 
5. นายพงษ์สุรีย์  พลเวียง    อนุกรรมการ 
6. นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบียน   

1. นางสุชญา  ส่องแสง    ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์ภัคธมล  ศิรอรุณภัทร   รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย์คุณัญญา  หอมหวล   อนุกรรมการ 
4. นางสาวกรรณกิาร์  อินทรชาธร   อนุกรรมการ 
5. นางสาวกษิรา  อนันท์ฐิกุล    อนุกรรมการ 
6. นางสาวสุนิญา  สอนจันดา    อนุกรรมการ 
7. นางสาวอุบลรัตน์  จันทร์พิทักษ์   อนุกรรมการ 
8. นางสาวเทพรัตน์  จงรักษ์    อนุกรรมการ 
9. นางณัฐปวริสร  อิทธิชวินทร์   อนุกรรมการ 
10. นางสาวประภาภรณ์  จันทะพันธ์    อนุกรรมการ 
11. นางสาวสุลักษณา  อัครเศรษฐนนท์   อนุกรรมการ 
12. นายชัยนาจ  สนสระน้อย    อนุกรรมการ 
13. นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศและบันทึกภาพ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร  ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.สราวุธ  สายจันมา   รองประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารยส์ิตา  ทัพมงคล    อนุกรรมการ 
6. นายอภิชาติ  อยู่วิวัฒน์    อนุกรรมการ 
7. นายเรืองศักดิ์  มูลเกษร    อนุกรรมการ 
8. นายพงสุรีย์  พลเวียง    อนุกรรมการ 
9. อาจารยก์ิติพงศ์  รัตนวงกต    อนุกรรมการ 
10.นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธีกูล   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่  

1. รองศาสตราจารย์บัญชา  วิทยอนันต์   ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.สราวุธ  สายจันมา   รองประธานอนุกรรมการ 



  
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจ าปี พ.ศ.2563   วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

 

 
3. นางสาวเปรมยุดา  แก่นกุล    อนุกรรมการ 
4. นายอนิรุท  บรรลังพรมราช   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณิชชา  ทศตา  ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์กชพร  ใจอดทน    รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธีกูล   อนุกรรมการ 
4. นางสาววรรณกมลพรรณ  แก้วประเสริฐ  อนุกรรมการ 
5. นางสาวจุฬาลกัษณ์  สิริวิศิษฏ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


