
 

 

กรรมการจัดงานประชมุวิชาการระดับชาต ิวิทยาลัยนครราชสีมา 
ครั้งที่ 8  ประจ าปี พ.ศ.2564 

 
คณะกรรมการอ านวยการจัดงาน 

1. อาจารย์ ดร.ชนากานต์  ยืนยง ที่ปรึกษา 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์  ยืนยง ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาส  ทองสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  บุญเจริญ รองประธานคณะกรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์ กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์บัญชา  วิทยอนันต์ กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กฤษฎา  วัฒนศักดิ์ กรรมการ 
8. อาจารย์ ดร.สราวุธ  สายจนัมา กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร กรรมการ 
10.อาจารย์พิชชานาถ  เงินดีเจริญ กรรมการ 
11.อาจารย์สุธิดา  พ้ืนแสน กรรมการ 
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณิชชา  ทศตา กรรมการ 
13.นางวิไลลักษณ์  เชาว์พลกรัง กรรมการ 
14.อาจารย์สุภาพร  ชินสมพล กรรมการ 
15.อาจารย์ปิยาพร  คงทรัพย์สินสิริ กรรมการ 
16.นางสุชญา  ส่องแสง กรรมการ 
17.อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  เอ๊ียบศิริเมธี กรรมการและเลขานุการ 
18.นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธีกูล ผู้ช่วยเลขานุการ 
19.นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการเปิด 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ  ส าเริงรัมย์   ประธานอนุกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร  รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  เอ๊ียบศิริเมธี   อนุกรรมการ 
4. อาจารย์สุธิดา  พ้ืนแสน     อนุกรรมการ 
5. อาจารย์สิตา  ทัพมงคล     อนุกรรมการ 



 

6. นายอภิชาติ  อยู่วิวัฒน์     อนุกรรมการ 
7. นายเรืองศักดิ์  มูลเกษร    อนุกรรมการ 
8. นายพงสุรีย์  พลเวียง     อนุกรรมการ 
9. นางวิไลลักษณ์  เชาว์พลกรัง    อนุกรรมการ 
10. อาจารย์กิติพงศ์  รัตนวงกต    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายทะเบียน   

1. นางสุชญา  ส่องแสง     ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์ภัคธมล  ศิรอรุณภัทร    รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวกรรณิการ์  อินทรชาธร    อนุกรรมการ 
4. นางสาวกษิรา  อนันท์ฐิกุล    อนุกรรมการ 
5. นางสาวสุนิญา  สอนจันดา    อนุกรรมการ 
6. นางสาวอุบลรัตน์  จันทร์พิทักษ์    อนุกรรมการ 
7. นางสาวเทพรัตน์  จงรักษ์    อนุกรรมการ 
8. นางณัฐปวริสร  อิทธิชวินทร์    อนุกรรมการ 
9. นายชัยนาจ  สนสระน้อย    อนุกรรมการ 
10. นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร  ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  เอ๊ียบศิริเมธี   รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย์สิตา  ทัพมงคล     อนุกรรมการ 
4. นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธกีูล    อนุกรรมการ 
5. นายอภิชาติ  อยู่วิวัฒน์     อนุกรรมการ 
6. นายเรืองศักดิ์  มูลเกษร    อนุกรรมการ 
7. นายพงสุรีย์  พลเวียง     อนุกรรมการ 
8. อาจารย์กิติพงศ์  รัตนวงกต    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่  

1. รองศาสตราจารย์บัญชา  วิทยอนันต์   ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  เอ๊ียบศิริเมธี   รองประธานอนุกรรมการ 

 3. นายสุวรรณ  วงษ์ญาติ  อนุกรรมการ 



 

4. นางสาวพรพรรณ  บุญเพ็ง    อนุกรรมการ 
5. นายอนิรุท  บรรลังพรมราช    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

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

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 1. อาจารย์ปิยาพร  คงทรัพย์สินสิริ  ประธานอนุกรรมการ 
 2. นายปภังกร  ดวงมณี  อนุกรรมการ 
 3. นายอนิรุท  บรรลังพรมราช  อนุกรรมการ 
 4. นางสาวเบ็ญจมาศ  ดวงลูกแก้ว  อนุกรรมการ 
 5. นางสาวพัชรีญา  กระดม  อนุกรรมการ 
 6. นางสาวกวินทรา  วรทองหลาง  อนุกรรมการ 
 7. นางสาวปติญญา  โหลานิตย์  อนุกรรมการ 
 8. นางสาวสุกานดา  โพธิ์ค า  อนุกรรมการ 
 9. นางสาวโยษิตา  ศรีทองกูล  อนุกรรมการ 
 9. นางสาวเปรมยุดา  แก่นกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
คณะอนุกรรมการฝ่ายบทความและจัดท าวารสารสืบเนื่อง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  บุญเจริญ  ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธกีูล    รองประธานอนุกรรมการ 
3. อาจารย์คุนัญญา  หอมหวล    อนุกรรมการ 
4. อาจารย์ภัคธมล  ศิรอรุณภัทร    อนุกรรมการ 
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  สิริวิศิษฏ์    อนุกรรมการ 
6. นางสาวรุ่งอรุณ  เชยโพธิ์    อนุกรรมการ 
7. นายเรืองศักดิ์  มูลเกษร    อนุกรรมการ 
8. นายพงษ์สุรีย์  พลเวียง     อนุกรรมการ 
9. นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ    อนุกรรมการและเลขานุการ 



 

คณะอนุกรรมการประจ าห้อง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  บุญเจริญ  ประธานอนุกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.ชาลินี  ปลัดพรม    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 502) 

3. นางสาวนิรมล  อินทรเกษม    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 502) 

4. อาจารย์ศิริพร  สุวรรณรังษี    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 503) 

5. นางสาวสุดารัตน์  แสงโชต ิ    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 503) 

6. อาจารย์ ดร.ภควรรณ  ลุนส าโรง   อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 505) 

 7. นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธกีูล    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 505) 

 8. อาจารย์ลัดดาวัลย์  พะวร    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 506) 

 9. อาจารย์สุธิดา  พ้ืนแสน     อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 506) 

10. อาจารย์เทพรัตน์  เอื้อธรรมถาวร   อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 507) 

11. นายสุระสิทธิ์  เขียวเชย    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 507) 

12. อาจารย์ศลิษา  เจริญสุข    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 510) 

13. อาจารย์กชพร  ใจอดทน    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 510) 

14. อาจารย์ชลิดา  กันหาลิลา    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 513) 

15. อาจารย์ลัคนา  ถูระบุตร    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 513) 

16. อาจารย์ ดร.พรทิพย์  แก้วชิณ    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 609) 

17. นางสาวมัตนา  ท าสะอาด    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 609) 

18. นางสาวรัตชดา  ชูนาม    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 609) 

19. อาจารย์คุณัญญา  หอมหวล    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 406) 

20. อาจารย์ภัคธมล  ศิรอรุณภัทร    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 406) 

21. อาจารย์ศศิมาพร  สร้อยกระโทก   อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 406) 

22. นางสาวประภาภรณ์  จันทะพันธ์    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 406) 

23. นางสาวสุลักษณา  อัครเศรษฐนนท์    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ 406) 

24. อาจารย์สิตา  ทัพมงคล    อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ ชั้น4) 

24. อาจารย์ กภ.ภัทราวรรณ  ภัทรนิตย์     อนุกรรมการ (ห้องน าเสนอ ชั้น4) 

24. นางสาวจิฏติภักษ์  ศรีสุรธีกูล    เลขานุการอนุกรรมการ 

25. นางสาวสุดารัตน์  แสงโชติ    ผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการ  
 



 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณิชชา  ทศตา   ประธานอนุกรรมการ 
2. อาจารย์กชพร  ใจอดทน    รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาววรรณกมลพรรณ  แก้วประเสริฐ   อนุกรรมการ 
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  สิริวิศิษฏ์    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
……………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร วิทยาลัยนครราชสีมา  

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา  ผาติเสนะ มรภ.นครราชสีมา   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร  บุญมี ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์ วิทยาลัยนครราชสีมา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต เกตุกระทุ่ม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณวัฒน์  พลอยเทศ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา  บุญกองแสง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธณกร  ปัญญาใสโสภณ วิทยาลัยนครราชสีมา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง  เพชรสุข นักวิชาการอิสระ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์  ตู้จ านงค์ วิทยาลัยนครราชสีมา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ  บุญเจริญ วิทยาลัยนครราชสีมา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรณิชชา  ทศตา วิทยาลัยนครราชสีมา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.ณัฏฐชัย  จันทชุ่ม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกรณ์  ไทยายนันท์ วิทยาลัยนครราชสีมา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.หญิงสุดาลักษณ์  ธัญญาหาร วิทยาลัยนครราชสีมา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน ์ วิทยาลัยนครราชสีมา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกาญจนา  พิลาบุตร   วิทยาลัยนครราชสีมา  

อาจารย์ ดร.คงศักดิ์  บุญยะประณัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย์ ดร.จันทร์  ติยะวงศ์ วิทยาลัยนครราชสีมา  

อาจารย์ ดร.ชุติมา  พรหมผุย วิทยาลัยนครราชสีมา  

อาจารย์ ดร.ณัฐพล  พันนุรัตน์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  สมานพันธ์ วิทยาลัยนครราชสีมา  

อาจารย์ ดร.นฤขล  ธนจิตชัย วิทยาลัยนครราชสีมา  

อาจารย์ ดร.ปรียาณัฐ  เอ๊ียบศิริเมธี วิทยาลัยนครราชสีมา  

อาจารย์ ดร.ภูวดล  พลศรีประดิษฐ์ สสจ.นครราชสีมา 

อาจารย์ ดร.รชพล  ศรีขาวรส วิทยาลัยนครราชสีมา  

อาจารย์ ดร.รัศมีเพ็ญ  นาครินทร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ



 

 

อาจารย์ ดร.วดาภรณ์  พูลผลอ านวย วิทยาลัยนครราชสีมา  

อาจารย์ ดร.ศศิรดา  แพงไทย ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อาจารย์ ดร.ศิริพร  พจน์พาณิชพงศ์ วิทยาลัยนครราชสีมา  

อาจารย์ ดร.สาริศา  เจนเขว้า วิทยาลัยนครราชสีมา  

อาจารย์ ดร.สุวรรณ  เดชน้อย วิทยาลัยนครราชสีมา  
 


