
                                   
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ที ่910 /๒๕63 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  

(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
………………………………………………………………… 

  ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ดด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
โดยมีกิจกรรมการจ้างงานส าหรับประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบให้ม่ นักศึกษา และค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะไปด าเนินการในพ้ืนที่ จ านวน 10 ต าบล เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
        1. คณะกรรมการอ านวยการ 
  1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย   ภูมิพันธุ์  ประธานกรรมการ 

1.2 อาจารย์ ดร.การุณ     พงศ์ศาสตร์ รองประธานกรรมการ 
  1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิิต    ก ามันตะคุณ กรรมการ 

1.4 อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์    พันทวี  กรรมการ  
1.5 อาจารย์ ดร.วัชรากร    วงศ์ค าจันทร์ กรรมการ 

  1.6 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์    ศรีสมบัติ กรรมการ 
  1.7 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์   ภิญญาคง กรรมการ 

1.8 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน  กรรมการ 
1.9 อาจารย์ ดร.สุริยา     ปัญญจิตร กรรมการ 
1.10 อาจารย์ ดร.พิทักษ์    พลคชา  กรรมการ 
1.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ กรรมการ 
1.12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ  กรรมการ 
1.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ กรรมการ 
1.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์ กรรมการ 
1.15 อาจารย์ ดร.พูนสุข   จันทศิลป์ กรรมการ 
1.16 อาจารย์อัจฉรียา   พัฒนสระคู กรรมการ 
1.17 อาจารย์ ดร.ธีรพล    สืบชมภู  กรรมการ 
1.18 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  กรรมการและเลขานุการ 
1.19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

หน้าที ่ให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวยความสะดวกตลอดจนป้องกัน และแก้ไขปัญหาอันอาจเกิด 
 จากการด าเนินงาน ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 



 2. คณะกรรมการด าเนินงาน   
  ๒.๑ อาจารย์ ดร.การุณ     พงศ์ศาสตร์ ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี   สืบสิงห์  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์   วิเศษสัตย์ กรรมการ 

๒.4 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิธินาถ    อุดมสันต์ กรรมการ 
๒.5 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู  กรรมการ 
2.6 อาจารย์ ดร.พูนสุข   จันทศิลป์ กรรมการ 

  2.7 อาจารย์ก้องเกียรติ   สุขเกษม  กรรมการ 
2.8 อาจารย์ปรมัตถ์   โพดาพล  กรรมการ 
2.9 อาจารย์ยุทธพันธ์   ค าวัน  กรรมการ 
2.10 อาจารย์ ดร.สรรเพชญ  นิลผาย  กรรมการ 
2.11 อาจารย์ ดร.นภศูล   ศิริจันทร์ กรรมการ  
2.12 อาจารย์ ดร.พุทธพรรณี  บุญมาก  กรรมการ 
2.13 อาจารย์ ดร.จรัญญา  กุลยะ  กรรมการ 
2.14 อาจารย์สุฑารัตน์   คนขยัน  กรรมการ 
2.15 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร หงส์ทองค า กรรมการ 
2.16 อาจารย์อัจฉรียา    พัฒนสระคู กรรมการ 
2.17 ผูช้่วยศาสตราจารย์ลลติา  พิมทา  กรรมการ 
2.18 อาจารย์เกรียงไกร   กันแก้ว  กรรมการ 
2.19 อาจารย์ญาณกร     เขตศิริสุข กรรมการ 
2.20 ผูช้่วยศาสตราจารย์สุติมา    ฮามค าไพ กรรมการ 
2.21 อาจารย์ ดร.มงคล    เอกพันธ์  กรรมการ 
2.22 อาจารย์สิรวิชป์     ปิ่นค า  กรรมการ 
2.23 นายโชคชัย   ศรีชัย  กรรมการ 
2.24 นางสาวเพียงเพ็ญ   สุทธิประภา กรรมการ 
2.25 นายกอบศักดิ์   วงศ์วิลาส กรรมการ 
2.26 นายภาสกร   เดชโค้น  กรรมการ  
๒.27 นางสาวณิชากมล     ศรีอาราม กรรมการ 
๒.28 นายวชัรกร   เนตรถาวร กรรมการ 
๒.29 นายประจิตร   ประเสริฐสังข์ กรรมการ  
๒.30 นางสาวลัดดา   คุณหงส์  กรรมการ 
๒.31 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์ กรรมการ 
๒.32 ผูช้่วยศาสตราจารย์สุภมิล   บุญพอก  กรรมการและเลขานุการ 
๒.33 นางยุพเรศน์    ประทีป ณ ถลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
                                                               

 หน้าที ่ 1. จัดเตรียมข้อมูลและด าเนินงานตามโครงการ 
  2. ขออนุมัติโครงการ ติดต่อประสานงาน 
  3. ประชุมวางแผนงาน ก าหนดรูปแบบการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ 

4. ด าเนินการและก ากับดูแลการจัดกิจกรรมภายใตโ้ครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 



3. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน แผน และพัสดุ 
  3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน  ประธานกรรมการ 
  3.2 นางสาวเจษฎ์สิตา   เลิศธนบวรพงษ์ รองประธานกรรมการ  

3.3 นางสาวภทวรัศม์ิ   ดงใจ  กรรมการ 
3.4 นางสาวสุขฤทัย   บุตรชาลี  กรรมการ 
3.5 นางสาวประภาพร   ข าคมเขตต์ กรรมการ 
3.6 นางเบญจพร   วงค์ไชยชาญ กรรมการ 
3.7 นางสาวภทวรัศม์ิ   ดงใจ  กรรมการ 
3.8 นายอนันต์             เม็กแสงนีน กรรมการ 

  3.9 นายพิภพ    สารพัฒน์ กรรมการ 
  3.10 นางสาวศุภลักษ์   บุญยืน  กรรมการ 

3.11 นางสาวอรพรรณ   เปลรินทร์ กรรมการ 
  3.12 นายพงศ์พิจักรษณ์   แก้วโสม  กรรมการ 
  3.13 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 
            3.14 นายประจิตร   ประเสริฐสังข์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 หน้าที ่ ดูแลการเบิก-จ่ายการเงิน พัสดุ เก็บหลักฐาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

        4. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและปฏิคม 
  4.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ประธานกรรมการ 
  4.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองประธานกรรมการ 

4.3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู  กรรมการ 
 4.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์ กรรมการ 
  4.5 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภิมล  บุญพอก  กรรมการ 

  4.6 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์ กรรมการ 
  4.7 นางยุพเรศน์    ประทีป ณ ถลาง กรรมการ 
           4.8 นายประจิตร   ประเสริฐสังข์ กรรมการ 

4.9 นายวัชรกร    เนตรถาวร กรรมการ 
4.10 นายโชคชัย   ศรีชัย  กรรมการ 
2.11 นางสาวเพียงเพ็ญ   สุทธิประภา กรรมการ 
4.12 อาจารย์ ดร.นภศูล   ศิริจันทร์ กรรมการ 
4.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร หงส์ทองค า กรรมการ 

  4.14 นางสาวณิชากมล   ศรีอาราม กรรมการและเลขานุการ 
            4.15 นางสาวลัดดา   คุณหงส์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 หน้าที ่1. จัดท าแบบฟอร์มรับลงทะเบียน และแจกเอกสาร 
                   2. ให้บริการและดูแลอาหาร เครื่องดื่มแก่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน และผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร 
  5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ประธานกรรมการ 
  5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองประธานกรรมกา  

 5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์ กรรมการ 



  5.4 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์ กรรมการ  
  5.5 นางสาวลัดดา   คุณหงส์  กรรมการ 

5.6 นายประจิตร   ประเสริฐสังข์     กรรมการ 
5.7 นายวัชรกร    เนตรถาวร กรรมการ 
5.8 นายโชคชัย    ศรีชัย  กรรมการ 
5.9 นางสาวเพียงเพ็ญ   สุทธิประภา กรรมการ 
5.10 นายกอบศักดิ์   วงศ์วิลาส กรรมการ 
5.11 นายภาสกร   เดชโค้น  กรรมการ 
5.12 นางยุพเรศน์   ประทีป ณ ถลาง กรรมการและเลขานุการ 
5.13 นางสาวณิชากมล   ศรีอาราม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

    หน้าที่ การจัดล าดับพิธีการ ตลอดโครงการฯ ควบคุมก ากับให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย 
 

6. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ประธานกรรมการ 
  6.2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองประธานกรรมการ 
  6.3 นายธีระ    วงคไ์ชยชาญ กรรมการ 

6.4 นางจริยาภรณ์   มะละปะท ี กรรมการ 
6.5 ว่าที่ร้อยตรีศรัญญู    ด้วงไผ่  กรรมการ 

  6.6 นายประจิตร   ประเสริฐสังข์ กรรมการและเลขานุการ 
6.7 นายวัชรกร    เนตรถาวร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง และบันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ และประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านสื่อต่างๆ 
 

7. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล 
  7.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ประธานกรรมการ 
  7.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองประธานกรรมการ 

 7.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์ กรรมการ 
  7.4 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภิมล  บุญพอก  กรรมการ 

  7.5 นางสาวณิชากมล   ศรีอาราม กรรมการ 
  7.6 นางยุพเรศน์    ประทีป ณ ถลาง กรรมการ 
  7.7 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์   กรรมการ 
  7.8 นายวัชรกร    เนตรถาวร กรรมการ 
  7.9 นางสาวลัดดา   คุณหงส์  กรรมการและเลขานุการ 
           7.10 นายประจิตร   ประเสริฐสังข์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 หน้าที ่จัดท าแบบประเมิน สรุปประมวลผลโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 
 



8. คณะกรรมการคัดเลือก 
  8.1 อาจารย์ ดร.การุณ     พงศ์ศาสตร์ ประธานกรรมการ 
  8.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี   สืบสิงห์  รองประธานกรรมการ 
  8.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองประธานกรรมการ 
  8.4 อาจารย์ ดร.สุริยา   ปัญญจิตร กรรมการ 

  8.5 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง กรรมการ 
  8.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ข าคมเขตต์ กรรมการ 
  8.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม  กรรมการ 
  8.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ    อุดมสันต์ กรรมการ 
  8.9 อาจารย์ ดร.พูนสุข   จันทศิลป์ กรรมการ 
  8.10 อาจารย์ก้องเกียรติ   สุขเกษม  กรรมการ 
  8.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร หงส์ทองค า กรรมการ 
  8.12 อาจารย์อัจฉรียา    พัฒนสระคู กรรมการ 
  8.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา  พิมทา  กรรมการ 
  8.14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู  กรรมการ 
  8.15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล   บุญพอก  กรรมการ 
  8.16 นายโชคชัย   ศรีชัย  กรรมการ 
  8.17 นายทินภัทร   โพธิ์ชัย    กรรมการ 
  8.18 นางสาวณิชากมล   ศรีอาราม กรรมการ 
  8.19 นางยุพเรศน์   ประทีป ณ ถลาง กรรมการ 
  8.20 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์   กรรมการ 
  8.21 นายวัชรกร   เนตรถาวร กรรมการ 
  8.22 นางสาวลัดดา   คุณหงส์  กรรมการและเลขานุการ 
           8.23  นายประจิตร   ประเสริฐสังข์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 หน้าที่ ก าหนดกรอบภาระงาน ประกาศรับสมัครผู้รับจ้างงาน ประมวลผลผู้รับสมัคร พิจารณาผู้มี
คุณสมบัติพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก 
 

9. คณะกรรมการด าเนินการปฐมนิเทศและรายงานตัว 
  9.1 อาจารย์ ดร.การุณ     พงศ์ศาสตร์ ประธานกรรมการ 
  9.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี   สืบสิงห์  รองประธานกรรมการ 
  9.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์ กรรมการ 

 9.4 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภิมล  บุญพอก  กรรมการ 
  9.5 นางสาวณิชากมล   ศรีอาราม กรรมการ 
  9.6 นางยุพเรศน์    ประทีป ณ ถลาง กรรมการ 

9.7 อาจารย์สุฑารัตน์   คนขยัน  กรรมการ 
9.8 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  หงส์ทองค า กรรมการ 
9.9 นายโชคชัย    ศรีชัย  กรรมการ 

  9.10 นางสาวเพียงเพ็ญ   สุทธิประภา กรรมการ   
  9.11 นายทินภัทร   โพธิ์ชัย    กรรมการ 
  9.12 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์   กรรมการ 



  9.13 นายวัชรกร   เนตรถาวร กรรมการ 
  9.14 นางสาวลัดดา   คุณหงส์  กรรมการ 
           9.15 นายประจิตร   ประเสริฐสังข์ กรรมการ 
  9.16 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์  กรรมการและเลขานุการ  
  

 หน้าที ่รับรายงานตัว รวบรวมสัญญาจ้าง วางแผนด าเนินการปฐมนิเทศ  
 

10. คณะกรรมการควบคุมการด าเนินงานและประสานงาน 
 10.1 อาจารย์ ดร.การุณ    พงศ์ศาสตร์ ประธานกรรมการ 

  10.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  รองประธานกรรมการ 
  10.3 อาจารย์ ดร.พูนสุข    จันทศิลป์ กรรมการ 
  10.4 อาจารย์อัจฉรียา    พัฒนสระคู กรรมการ 
  10.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ข าคมเขตต์ กรรมการ 

 10.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธนิาถ  อุดมสันต์ กรรมการ 
  10.7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภมิล  บุญพอก  กรรมการ 

  10.8 อาจารย์ก้องเกียรติ   สุขเกษม  กรรมการ 
10.9 อาจารย์ปรมัตถ์   โพดาพล  กรรมการ 
10.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา   พิมทา    กรรมการ 
10.11 อาจารย์เกรียงไกร   กันแก้ว  กรรมการ 
10.12 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  จันทร์สองดวง กรรมการ 
10.13 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกรณ์  ศิริทิพย์  กรรมการ 
10.14 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  ศรีพนา  กรรมการ 
10.15 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ข าคมเขตต์ กรรมการ 
10.16 อาจารย์ ดร.เกษร    เมรัตน์  กรรมการ 
10.17 อาจารย์ณมน    ธนินธยางกูร กรรมการ 
10.18 อาจารย์วัลลักษณ์    เที่ยงดาห์ กรรมการ 
10.19 อาจารย์หยกขาว    สมหวัง  กรรมการ 
10.20 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์   สาระพล  กรรมการ 
10.21 อาจารย์สุขสันต์    ทับทิมหิน กรรมการ 
10.22 อาจารย์ฉัตรกมล    อนนตะชัย กรรมการ 
10.23 อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์   รัตโน  กรรมการ 

  10.12 นางสาวณิชากมล   ศรีอาราม กรรมการ 
  10.13 นางยุพเรศน์   ประทีป ณ ถลาง กรรมการ 
  10.14 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์   กรรมการ 
  10.15 นายวัชรกร   เนตรถาวร กรรมการ 
  10.16 นายประจิตร   ประเสริฐสังข์ กรรมการ 
           10.17 นางสาวลัดดา   คุณหงส์  กรรมการและเลขานุการ 
  10.18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 หน้าที่ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างรวมทั้งอ านวยความสะดวกและช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิด
จากการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 



 11. กรรมการตรวจการจ้างบัณฑิตที่ท างานในหน่วยงาน ส านักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดศรีสะเกษ 
  11.1 อาจารย์ ดร.การณุ    พงศศ์าสตร์  ประธานกรรมการ 
  11.2 อาจารย์ ดร.สุริยา    ปัญญจิตร  กรรมการ 
  11.3 อาจารย์ริยา    เด็ดขาด  กรรมการและเลขานุการ 
  11.4 นางสาวนิศรา    วงสุเพ็ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้าที ่วางแผนด าเนินการตรวจการจ้างงานและบริหารสัญญาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 12. กรรมการตรวจการจ้าง ต าบลเกาะแก้วและต าบลท่าม่วง อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
  12.1 อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์   พันทวี   ประธานกรรมการ 
  12.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ข าคมเขตต์  กรรมการ 
  12.3 นายทินภัทร    โพธิ์ชัย   กรรมการและเลขานุการ 
  12.4 นางนวลละออง    กันแก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้าที ่วางแผนด าเนินการตรวจการจ้างงานและบริหารสัญญาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 13. กรรมการตรวจการจ้าง ต าบลดงครั่งใหญ่และต าบลทุ่งทอง อ าเภอเกษตรวิสัย ต าบลหนอง
แคน อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ดและต าบลโนนค้อ อ าเภอโนนคูณ จังหวัดศรีษะเกษ  
           13.1 อาจารย์ ดร.วัชรากร   วงศค์ าจันทร์  ประธานกรรมการ 
  13.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง  กรรมการ 
  13.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญ  รสจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
  13.4 นายอนันต์    เม็กแสงนีน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้าที ่วางแผนด าเนินการตรวจการจ้างงานและบริหารสัญญาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 14. กรรมการตรวจการจ้าง ต าบลดงครั่งน้อยและต าบลก าแพง อ าเภอเกษตรวิสัย ต าบลพนม
ไพร อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดและต าบลดอนแรด อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
  14.1 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์   ศรีสมบัติ  ประธานกรรมการ 
  14.2 อาจารย์ ดร.นภศูล    ศิรจิันทร์  กรรมการ 
  14.3 อาจารย์ ดร.ขวัญชนก   อ าภา   กรรมการและเลขานุการ 
  14.4 นางสาวสิรินันท ์   จันทร์หยวก  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้าที ่วางแผนด าเนินการตรวจการจ้างงานและบริหารสัญญาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และบังคับผลดีแก่ทางราชการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  23  ธันวาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่  23  ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์) 
                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   


