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    ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
ที ่ 4980/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มต ำบล และคณะกรรมกำรประจ ำต ำบล  
โครงกำร 1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย  ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ                         

----------------------------------------------------------------- 
ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำได้ รับกำรจัดสรรงบประมำณโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรำยต ำบลแบบบูรณำกำร (1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย)  จำกกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์               
วิจัยและนวัตกรรม เ พื่อด ำเนินกำรจ้ำงงำนประชำชนทั่ว ไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษำ  รวมทั้ งด ำ เนิน
กิจกร รม ฟื้นฟู เ ศ รษฐกิจ ชุมชน  และ ให้ เ กิดกำ รพัฒนำทักษะ ในกำร เ ส ริมส ร้ำ งอ ำชีพ ใหม่ใน ชุมชน           
ต ำมต ำ บลที ่ร ับ ผิดช อบ  นั ้น  เ พื ่อ ใ ห้ก ำ รบ ริห ำ ร ง ำน ใน ร ะดับ พื้นที ่ก ลุ ่ม ต ำ บล  และกำ รด ำ เ นิน ง ำน         
รำยต ำบลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร จึงขอแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มต ำบล และคณะกรรมกำรประจ ำต ำบล ดังนี้  
 

    1. คณะกรรมการบริหารกลุ่มต าบล  
 

        กลุ่มที่  1 คณะครุศาสตร์  
     1. ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดกำร    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ดร.วรฤทธิ์  กอปรสิริ พัฒน์   กรรมกำร           
3. ผศ.ดร.สิริรัตน์  นำคิน   กรรมกำร  
4. ผศ.ดร.บรรจบ บุญจันทร์    กรรมกำร  
5. อ.ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่ ง เรือง   กรรมกำร  
6. ผศ.ดร.ลลิตำ ธงภักดี    กรรมกำร  
7. ผศ.ฤทธี เทพไทอ ำนวย    กรรมกำร  
8. อ.ดร.วินัย ทองภูบำล    กรรมกำร  
9. ผศ.เพ็ญสุดำ  จิโนกำร    กรรมกำร  
10. นำยแหลมทอง วัฒนำ    กรรมกำร  
11. นำยสมมิตร  ขันธกำรุญวงษ์   กรรมกำร  
12. นำยบุญเยี่ยม  หมั่นกระโทก   กรรมกำร  
13. อ.รัชชนันท์  พ่ึงจันดุม    กรรมกำรเลขำนุกำร 

 

 รับผิดชอบ จ านวน 8 ต าบล ดังนี้  
1. ต ำบลโคกสูง    อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  
2. ต ำบลโชคชัย   อ ำเภอโชคชัย  
3. ต ำบลกระโทก  อ ำเภอโชคชัย  
4. ต ำบลทุ่งอรุณ  อ ำเภอโชคชัย  
5. ต ำบลพลับพลำ  อ ำเภอโชคชัย  
6. ต ำบลสระว่ำนพระยำ  อ ำเภอครบุรี  
7. ต ำบลบ้ำนใหม่   อ ำเภอหนองบุญมำก  
8. ต ำบลลุงเขว้ำ   อ ำเภอหนองบุญมำก  
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        กลุ่มที่  2 คณะครุศาสตร์  

     1. ผศ.ชยพล  ธงภักดี     ประธำนกรรมกำร  
2. ผศ.ดร.วาระดี ชาญวิรัตน์    กรรมกำร  
3. ผศ.จิรศักดิ์  วิ พัฒน์โสภากร    กรรมกำร  
4. อ.ปัทมาภรณ์ เสือทองปาน    กรรมกำร  
5. ผศ.จันทร์ เพ็ญ แสงอรุณ    กรรมกำร  
6. ผศ.ดร.สมร แสงอรุณ    กรรมกำร  
7. ผศ.ดร.สุภาพ ผู้ รุ่ ง เรือง    กรรมกำร  
8. นำยอิทธิพล  สุวัฒนะพันธ์   กรรมกำร 
9. นำยก้องภพ  แสงรัตน์    กรรมกำร 
10. อ.ดร.จุลมณี  สุระโยธิน             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

            รับผิดชอบ จ านวน 6 ต าบล ดังนี้ 
1. ต ำบลกุดพิมำน    อ ำเภอด่ำนขุนทด  
2. ต ำบลด่ำนใน   อ ำเภอด่ำนขุนทด  
3. ต ำบลดอน   อ ำเภอปักธงชัย  
4. ต ำบลโคกกลำง  อ ำเภอประทำย  
5. ต ำบลโนนแดง   อ ำเภอโนนแดง  
6. ต ำบลโนนเต็ง   อ ำเภอคง 

 

        กลุ่มที่  3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 1. ผศ.ดร.สกุล  วงษ์กำฬสินธุ์    ประธำนกรรมกำร  
     2. อ.สิริกร บุญสังข์     กรรมกำร  
     3. อ.จันทร์ เพ็ญ เกตุส ำโรง    กรรมกำร  
     4. ผศ.วนิดำ นเรธรณ์     กรรมกำร  

                   5. นำยจ ำเริญ  เปล้ำกระโทก   กรรมกำร 
                   6. นำงดอกไม้ พำกลำง    กรรมกำร 
                   7. นำงสำวพัชชนก พรมจันทึก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 รับผิดชอบ จ านวน 6 ต าบล ดังนี้ 
1. ต ำบลหนองบัวศำลำ  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  
2. ต ำบลหนองงู เหลือม  อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
3. ต ำบลเมืองนำท  อ ำเภอขำมสะแกแสง  
4. ต ำบลขำมสะแกแสง  อ ำเภอขำมสะแกแสง 
5. ต ำบลส ำโรง  อ ำเภอโนนไทย  
6. ต ำบลล ำนำงแก้ว   อ ำเภอปักธงชัย  

 

        กลุ่มที่  4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     1. รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์    ประธำนกรรมกำร  
      2. ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน    กรรมกำร  
 3. ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสำร    กรรมกำร  

                  4. พันจ่ำเอกบุญสืบ  ชอบกลำง   กรรมกำร 
                  6. นำงสำวฐำนิญำ ทักษิณ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ต าบลที่รับผิดชอบ จ านวน 4 ต าบล ดังนี้ 
1. ต ำบลเทพำลัย    อ ำเภอคง 
2. ต ำบลขำมสมบูรณ์  อ ำเภอคง 
3. ต ำบลชุมพวง    อ ำเภอชุมพวง  
4. ต ำบลไพล   อ ำเภอล ำทะเมนชัย  

 

        กลุ่มที่  5 สถาบันวิจัยและพัฒนา  
     1. รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์    ประธำนกรรมกำร  
     2. ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสำร    กรรมกำร  
     3. ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน    กรรมกำร  
     4. ผศ.ตุลำ คมกฤช มโนรัตน์    กรรมกำร  
     5. นำงสำวนัฎฐำ มณฑล    กรรมกำร  

                   6. นำงภลินี  ทับศรีแก้ว    กรรมกำร 
                   7. นำยช ำนำญ  มุ่งยุทธกลำง   กรรมกำร 
                   8. นำงสำววรรณษำ  แสนล ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รับผิดชอบ จ านวน 9 ต าบล ดังนี้ 
1. ต ำบลแก้งสนำมนำง   อ ำเภอแก้งสนำมนำง  
2. ต ำบลโนนส ำรำญ   อ ำเภอแก้งสนำมนำง  
3. ต ำบลบึงพะไล   อ ำเภอแก้งสนำมนำง 
4. ต ำบลมะค่ำ   อ ำเภอโนนสูง  
5. ต ำบลธำรปรำสำท   อ ำเภอโนนสูง  
6. ต ำบลพลสงครำม   อ ำเภอโนนสูง  
7. ต ำบลด่ำนช้ำง  อ ำเภอบัวใหญ่ 
8. ต ำบลโนนทองหลำง  อ ำเภอบัวใหญ่ 
9. ต ำบลปรุใหญ่  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  

 

        กลุ่มที่  6 สถาบันวิจัยและพัฒนา  
     1. ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสำร    ประธำนกรรมกำร  
     2. ผศ.ดร.พิมพ์พจี  บรรจงปรุ    กรรมกำร  
     3. อ.ดร.ธนัญญำ วิริยะปัญญำนนท์   กรรมกำร  
     4. รศ.ดร.ชคัตตรัย  รยะสวัสดิ์    กรรมกำร  

                   5. นำงสำวณิณัฏฐ์ษำ คือพันพันดุง   กรรมกำร 
                   6. นำยวีรวิทย์ เคียนจังหรีด   กรรมกำร 
                   7. นำงสำวสุดำรัตน์ ม่วงกลำง   กรรมกำรและเลขำนุกำร    
 

รับผิดชอบ จ านวน 7 ต าบล ดังนี้ 
1. ต ำบลโนนประดู่     อ ำเภอสีดำ 
2. ต ำบลดอนตะหนิน   อ ำเภอบัวใหญ่ 
3. ต ำบลหนองบัวสะอำด  อ ำเภอบัวใหญ่ 
4. ต ำบลบัวใหญ่  อ ำเภอบัวใหญ่ 
5. ต ำบลขุย   อ ำเภอล าทะเมนชัย 

 



4 

 
 

6. ต ำบลบ้ำนเหลื่อม  อ ำเภอบ้ำนเหลื่อม 
7. ต ำบลช่อระกำ   อ ำเภอบ้ำนเหลื่อม 

 

        กลุ่มที่  7 คณะวิทยาการจัดการ  
     1. อ.ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง    ประธำนกรรมกำร  
     2. อ.สุภำพร ลักษมีธนสำร    กรรมกำร  
     3. อ.ชิษณุพงศ์ ธนพิบูลพงศ์   กรรมกำร  
     4. ผศ.เอกรำช หนูแก้ว     กรรมกำร  

                   5. ผศ.ดร.จุฑำทิพย์ สุทธิเทพ   กรรมกำร 
                   6. นำยเฉลิม ยศกระโทก    กรรมกำร 
                   7. อ.ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ   กรรมกำรและเลขำนุกำร    
 

รับผิดชอบ จ านวน 7 ต าบล ดังนี้ 
1. ต ำบลพุดซำ    อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  
2. ต ำบลหนองกระทุ่ม  อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  
3. ต ำบลหัวทะเล   อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  
4. ต ำบลสุขไพบูรณ์  อ ำเภอเสิงสำง 
5. ต ำบลโคกกระชำย  อ ำเภอครบุรี 
6. ต ำบลวังหมี  อ ำเภอวังน้ ำเขียว  
7. ต ำบลหนองบัวน้อย   อ ำเภอสีคิ้ว  

 

        กลุ่มที่  8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1. ผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลำง    ประธำนกรรมกำร  
2. อ.ดร.สิริกร กรมโพธิ์    กรรมกำร  
3. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ จ ำรัสประเสริฐ   กรรมการ 
4. ผศ.นสพ.สมพงศ์ วงษ์มา   กรรมการ 
5. ผศ .ดร .ปรีติวัฒน์  วรรณบุษปวิช   กรรมการ  
6. ผศ.น.สพ.ประยุทธ กุศลรัตน์   กรรมกำร  
7. ผศ.ดร.จตุพล  จันทร์ทิพย์   กรรมกำร 
8. นำยสุดใจ  ค ำภีระ    กรรมกำร 
9. นำยด ำรงศักดิ ์นันอุมำลี     กรรมกำร 
10. นำยเจษฏำ แทงอนันต์    กรรมกำร 
11. นำงสำวธนพร  สำระพันธ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

รับผิดชอบ จ านวน 9 ต าบล ดังนี้ 
1. ต ำบลมะเริง    อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  
2. ต ำบลกุดโบสถ์  อ ำเภอเสิงสำง 
3. ต ำบลท่ำลำดขำว   อ ำเภอโชคชัย  
4. ต ำบลแชะ   อ ำเภอครบุรี 
5. ต ำบลโนนตูม  อ ำเภอชุมพวง 
6. ต ำบลท่ำลำด  อ ำเภอชุมพวง  
7. ต ำบลสำหร่ำย   อ ำเภอชุมพวง  
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8. ต ำบลบัวลำย   อ ำเภอบัวลำย  
9. ต ำบลหนองน้ ำแดง   อ ำเภอปำกช่อง  

 

        กลุ่มที่  9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                   1.  ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ จ ำรัสประเสริฐ ประธำนกรรมกำร  
               2. รศ.ดร.สำมำรถ จับโจร   กรรมกำร  
               3. อ.ธัชวัสส์  ตั้ งตรงขันติ    กรรมกำร  
               4. อ.ดร.เอนก ศรีสุวรรณ    กรรมกำร  
               5. อ.ดร.ปิยสุดำ เทพนอก    กรรมกำร  
               6. ผศ.เบญจภัค จงหมื่นไวย์    กรรมกำร  
               7. ผศ.ดร.สำยสุนีย์  จับโจร    กรรมกำร  
                   8. ผศ.ดร.สำยใจ ปอสูงเนิน     กรรมกำร  
                   9. นำยสัญญำ  ทรัพย์ศิริกุล   กรรมกำร  
                   10. นำยเสถียร  ควบพิมำย   กรรมกำร  

 11. นำยไกรศรี เต้นปักษี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

             รับผิดชอบ จ านวน 9 ต าบล ดังนี้ 
1. ต ำบลชีวำน    อ ำเภอพิมำย 
2. ต ำบลท่ำหลวง  อ ำเภอพิมำย 
3. ต ำบลรังกำใหญ่   อ ำเภอพิมำย 
4. ต ำบลสำมเมือง  อ ำเภอสีดำ 
5. ต ำบลหนองตำดใหญ่  อ ำเภอสีดำ 
6. ต ำบลเมืองพลับพลำ  อ ำเภอห้วยแถลง  
7. ต ำบลกงรถ   อ ำเภอชุมพวง  
8. ต ำบลทับสวำย   อ ำเภอบัวลำย  
9. ต ำบลหลุ่ งประดู่   อ ำเภอปำกช่อง  

 

        กลุ่มที่  10 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์  
                    ส านักคอมพิวเตอร์  และศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
                   1.  ผศ.ดร.วำสนำ ภำนุรักษ์ ประธำนกรรมกำร  
               2. ผศ.ดร.ทศพร จันทร์เผือก   กรรมกำร  
               3. ผศ.ศราวุฒิ  ใจอดทน    กรรมกำร  
               4. อ.วรลักษณ์ สมบูรณ์นำดี    กรรมกำร  
               5. ผศ.ดร.ทิวำกรณ์ รำชูธร    กรรมกำร  
               6. นำยเอนก มหำสมุทร    กรรมกำร  
               7. นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง    กรรมกำร  
                   8. นำยมีชัย จงสันเที่ยะ     กรรมกำร  
                   9. นำยสุวิจักร ปรึกกระโทก    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
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             รับผิดชอบ จ านวน 9 ต าบล ดังนี้ 

1. ต ำบลท่ำเยี่ยม    อ ำเภอโชคชัย  
2. ต ำบลตลำดไทร   อ ำเภอโชคชัย  
3. ต ำบลหนองพลวง   อ ำเภอจักรำช  
4. ต ำบลทัพรั้ ง   อ ำเภอพระทองค ำ 
5. ต ำบลคลองเมือง   อ ำเภอจักรำช  
6. ต ำบลจักรำช    อ ำเภอจักรำช  
7. ต ำบลก ำปัง   อ ำเภอโนนไทย  
8. ต ำบลด่ำนจำก   อ ำเภอโนนไทย  
9. ต ำบลชีวึก    อ ำเภอขำมสะแกแสง  

 

        กลุ่มที่  11 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช กองพัฒนานักศึกษา  
                    และสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ  
                   1.  ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี ประธำนกรรมกำร  
               2. ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนะ    กรรมกำร  
               3. ดร.โกสินทร์  ช ำนำญพล    กรรมกำร  
               4. อ.ดร.เมธี  ทองดี     กรรมกำร  
               5. ผศ.พิทักษ์ชัย เดชอุดม    กรรมกำร  
               6. รศ.ดร.ลักขณำ สกุลลิขเรศสีมำ   กรรมกำร  
               7. ผศ.ดร.สุธำสินี  โพธิ์ชำธำร    กรรมกำร  
               8. ผศ.ดร.จรูญ ด้วงกระยอม    กรรมกำร  
                   9. นำยอนุชำ  ศิริโภคำนนท์   กรรมกำร  
                   10. อ.ชมชนก  ธนำวีรำภรณ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

             รับผิดชอบ จ านวน 9 ต าบล ดังนี้ 
1. ต ำบลพะเนำ    อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  
2. ต ำบลหนองระเวียง   อ ำเภอเมืองนครรำชสีมำ  
3. ต ำบลโนนตำเถร   อ ำเภอโนนแดง 
4. ต ำบลดอนยำวใหญ่   อ ำเภอโนนแดง 
5. ต ำบลวังหิน    อ ำเภอโนนแดง 
6. ต ำบลโนนเพ็ด   อ ำเภอประทำย  
7. ต ำบลหนองค่ำย  อ ำเภอประทำย  
8. ต ำบลหนองยำง   อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
9. ต ำบลท่ำช้ำง    อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  

 

          หน้ำที่ของคณะกรรมกำร  บริหำรจัดกำรกำรพัฒนำระดับกลุ่มต ำบลให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย            
ที่ก ำหนด 
          หน้ำที่ เฉพำะต ำแหน่ง   1. ประธำนกรรมกำรกลุ่มต ำบล มีหน้ำที่ ในกำรบริหำรและก ำหนดทิศทำง             
กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดในระดับกลุ่มต ำบล 

                               2. เลขำนุกำรกลุ่มต ำบล มีหน้ำที่ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระดับ           
กลุ่มต ำบลกำรก ำกับดูแลเลขำในระดับต ำบลให้มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

                              3. หน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
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    2. คณะกรรมการประจ าต าบล 
 

 2.1 ต าบลโคกสูง อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
 1. ผศ.ดร.วรฤทธิ์  กอปรสิริ พัฒน์    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.เกรียงไกร ดวงขจร    กรรมกำร  
3. ผศ.ดุริวัฒน์ ตาไธสง     กรรมกำร  
4. สพ.ญ.ดร.พิมพ์ชนก โล่ห์ทองค า   กรรมกำร  
5. นายแหลมทอง วัฒนา   กรรมการ  
6. นายเกษม พงษ์เกาะ     กรรมการ  
7. อ.ดร.ต้อง พันธ์งาม     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

           2.2 ต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย  
 1. ผศ.ดร.สิริรัตน์  นำคิน    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดกำร    กรรมกำร  
3. นำยวุฒิไกร พลขันธ์    กรรมกำร  
4. นำงสำวมณีนุช ยศสูงเนิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

           2.3 ต าบลกระโทก อ าเภอโชคชัย  
 1. อ.ดร.พงษ์เกษม สิงห์รุ่ ง เรือง    ประธำนกรรมกำร  

2. อ.ดร.พลำกร มะโนรัตน์    กรรมกำร  
3. นำยก ำธร ทองเกิด     กรรมกำร  
4. นำงสุรัชยำกรณ์ วิพัฒน์โสภำกร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

           2.4 ต าบลทุ่งอรุณ อ าเภอโชคชัย  
 1.  ผศ.ดร.บรรจบ บุญจันทร์    ประธำนกรรมกำร  

2. รศ.ดร.สรรฤดี ดีปู่     กรรมกำร  
3. นำยพิพัฒน์ อุปกระโทก    กรรมกำร  
4. นำยทัศนชัย ภิญโญทรัพย์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

           2.5 ต าบลพลับพลา อ าเภอโชคชัย  
 1. ผศ.ดร.ลลิตำ ธงภักดี    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ชยพล ธงภักดี     กรรมกำร  
3. นำยสมมิตร ขันธกำรุญวงษ์    กรรมกำร  
4. นำยมำนะ ไข้กระโทก    กรรมกำร  
5. นำงสำวศุภลักษณ์  เที่ยงฉลำด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

           2.6 ต าบลสระว่านพระยา อ าเภอครบุรี  
 1. ผศ.ฤทธี เทพไทอ ำนวย    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ฑูรย์  มีกุดเวียน    กรรมกำร  
3. ผศ.กฤษณำ จินดำสอน    กรรมกำร 
4. อ.ดวงใจ ศิริวัฒนำศิลป์    กรรมกำร 
5. นำงกนกจันทร์  ทรงกุล    กรรมกำร  
6. นำงสำวจิตรำ  พิรักษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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          2.7  ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอหนองบุญมาก  

 1. อ.ดร.วินัย ทองภูบำล    ประธำนกรรมกำร  
2. อ.ดร.จุลมณี  สุระโยธิน    กรรมกำร  
3. นำยขุนแผน รุ่ งไธสง     กรรมกำร  
4. นำงสำวบุณฑริกำ อยู่พงษ์ทอง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

          2.8 ต าบลลุงเขว้า อ าเภอหนองบุญมาก  
 1. ผศ.เพ็ญสุดำ จิ โนกำร    ประธำนกรรมกำร  

2. อ.ภัคภร ขันกสิกรรม    กรรมกำร  
3. ผศ.ดร.รุ่ งรัตน์  ศรีอ ำนวย    กรรมกำร  
4. นำยวัลลภ โด่กระโทก    กรรมกำร  
5. นำงสำวจิรัชยำ  ชำญสูงเนิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

          2.9 ต าบลกุดพิมาน อ าเภอด่านขุนทด  
 1. ผศ.ดร.วำระดี ชำญวิรัตน์    ประธำนกรรมกำร  

2. อ.ดร.สุภำวดี วิสุวรรณ    กรรมกำร  
3. นำงนำฏธยำน์ แสนประสิทธิ์    กรรมกำร 
4. นำยมนต์ชัย  เตินขุนทด   กรรมกำร 
5. นำยทวัฒน์ชัย แสนประสิทธิ์    กรรมกำร  
6. นำงสำวพัชสุดำ จ ำปำโพธิ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.10  ต าบลด่านใน อ าเภอด่านขุนทด  
 1. ผศ.จิรศักดิ์  วิ พัฒน์โสภำกร    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ดร.วันวิสำข์ โชรัมย์    กรรมกำร  
3. อ.กิติกร ทิพนัด     กรรมกำร  
4. นำยส ำรวย นีขุนทด     กรรมกำร  
5. นายสังวาน  นุมขุนทด  
6. นำงสำวมัชฌิมำ รัตนเพิ่ม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.11 ต าบลดอน อ าเภอปักธงชัย  
 1. อ.ปัทมำภรณ์ เสือทองปำน    ประธำนกรรมกำร  

2. อ.ประดับศรี  พินธุโท    กรรมกำร  
3. นำยจ ำรัส ปำนกระโทก    กรรมกำร  
4. นำงสำวตรีมำศ แซ่อ้ัง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.12 ต าบลโคกกลาง อ าเภอประทาย  
 1. ผศ.จันทร์ เพ็ญ แสงอรุณ    ประธำนกรรมกำร  

2. อ.ดร.ฐิติกำญจน์ บุญรักษำ อินทำปัจ  กรรมกำร  
3. นำงฐิติรัตน์   ชนะค้ำ     กรรมกำร  
4. นำงสำวประภำภรณ์ สิงห์รัมย์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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         2.13 ต าบลโนนแดง อ าเภอโนนแดง  
 1. ผศ.ดร.สมร แสงอรุณ   ประธำนกรรมกำร  

2. อ.กนกกร เมตตำจิต     กรรมกำร  
3. นำยไพโรจน์ พัฒนเดชำกูล    กรรมกำร  
4. นำงสำวพิมพ์รภัส ล้ ำ เลิศธรรม   กรรมกำร  
5. นำยณรงค์ ดุลสันเทียะ    กรรมกำร  
6. นำยธนสร สำรนอก     กรรมกำร  
7. นำงอมรรัตน์ พูนสวัสดิ์    กรรมกำร 
8. นำงสำวรำตรี สุวรรณโยธี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.14 ต าบลโนนเต็ง อ าเภอคง 
 1. ผศ.ดร.สุภำพ ผู้ รุ่ ง เรือง    ประธำนกรรมกำร  

2. อ.ดร.สิทธิชัย เป้งค ำภำ    กรรมกำร  
3. นำยมิตร ผันกลำง     กรรมกำร  
4. นำยกฤษณะ  พีระนวโชติ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.15 ต าบลหนองงู เหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
 1. ผศ.ดร.สกุล  วงษ์กาฬสินธุ์   ประธำนกรรมกำร  

2. อ.สิริกร บุญสังข์     กรรมกำร  
3. นางสาวปัญจารีย์  ย่านงู เหลือม   กรรมกำร  
4. ผศ.ดร.จิรัฐิพร ไทยงู เหลือม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.16 ต าบลหนองบัวศาลา อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
 1. อ.สิริกร บุญสังข์     ประธำนกรรมกำร  

2. อ.จันทร์ เพ็ญ เกตุส าโรง    กรรมกำร  
3. นายจ าเริญ เปล้ากระโทก    กรรมกำร  
4. ผศ.สายยนต์ ชาวอุบล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.17  ต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย  
 1. อ.จันทร์ เพ็ญ เกตุส าโรง    ประธำนกรรมกำร  

2. อ.วุฒิไกร ไชยมาลี     กรรมกำร  
3. นายมงคล ศรีบงกช     กรรมกำร  
4. ผศ.สกุลรัตน์  อ่อนสันเทียะ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.18 ต าบลเมืองนาท อ าเภอขามสะแกแสง  
 1. ผศ.ดร.สกุล  วงษ์กาฬสินธุ์   ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.สายยนต์ ชาวอุบล    กรรมกำร  
3. นายบุญช่วย ขอชมกลาง    กรรมกำร  
4. ผศ.ทิพย์วารีย์  สงนอก    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.19 ต าบลขามสะแกแสง อ าเภอขามสะแกแสง  
 1. ผศ.ดร.สกุล  วงษ์กาฬสินธุ์   ประธำนกรรมกำร  

2. อ.ศศิธร หวังค  ากลาง    กรรมกำร  
3. นางดอกไม้ พากลาง     กรรมกำร  
4. อ.วุฒิไกร ไชยมาลี     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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         2.20 ต าบลเทพาลัย อ าเภอคง  
 1. ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร    ประธำนกรรมกำร  

2. รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์    กรรมกำร  
3. นางอุไร เจือหนองคล้า    กรรมกำร  
4. น.ส.ฐานิญา ทักษิณ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.21 ต าบลขามสมบูรณ์ อ าเภอคง  
 1. ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร    ประธำนกรรมกำร  

2. นางสาววรรณษา แสนล า    กรรมกำร  
3. นำงสำวไอก์ญำดำ เหมี่ยงสันเทียะ   กรรมกำร  
4. นางสุภาวดี สีหา     กรรมกำร  
5. นางสาวอัญชลี  พรามจร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.22 ต าบลชุมพวง อ าเภอชุมพวง  
 1. ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน    ประธำนกรรมกำร  

2. รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์    กรรมกำร  
3. ว่าที่ร้อยโทสุทินทร์  โพธิ์นรินทร์   กรรมกำร  
4. นางภควรรณ ศกุนตนาค    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.23 ต าบลล านางแก้ว อ าเภอปักธงชัย 
 1. ผศ.วนิดา นเรธรณ์     ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.สกุลรัตน์  อ่อนสันเทียะ    กรรมกำร  
3. นายสมหวัง เจตนา     กรรมกำร  
4. ผศ.ศศิธร หวังค  ากลาง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.24 ต าบลไพล อ าเภอล าทะเมนชัย  
 1. ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน    ประธำนกรรมกำร  

2. รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์    กรรมกำร  
3. นายยุทธนา สุมาลี     กรรมกำร  
4. นางสาวอนงค์รัก  จูหมื่นไวย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.25 ต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
 1. ผศ.ตุลา คมกฤช มโนรัตน์    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.นรินทร์ภัส สุขีสนธิ์    กรรมกำร  
3. นายสุรศักดิ์  ประสงค์หิงษ์    กรรมกำร  
4. ผศ.สุธิดำ วรรธนะปกรณ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.26 ต าบลแก้งสนามนาง อ าเภอแก้งสนามนาง  
 1. นำงสำวนัฎฐา มณฑล    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน    กรรมกำร  
3. นางสาววรรณษา แสนล า    กรรมกำร  
4. นายกฤษฎา พลายหมื่นไวย    กรรมกำร  
5. นางศศิพัชร์  ทองไพศาลสกุล   กรรมกำร  
6. นายวิศมาศ  ภักดีกุล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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         2.27  ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแก้งสนามนาง  
 1. นำงสำวนัฎฐา มณฑล    ประธำนกรรมกำร  

2. อ.พันธเรศ ธรรมสอน    กรรมกำร  
3. นางสาววรรณษา แสนล า    กรรมกำร  
4. นางอัญชลี  พรามจร     กรรมการ  
5. นางสาวปิยภรณ์ พรมสุภาพ    กรรมกำร  
6. นางสาวพันนิภา แสนล า    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.28 ต าบลบึงพะไล อ าเภอแก้งสนามนาง  
 1. นำงสำวนัฎฐา มณฑล    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน    กรรมกำร  
3. นางสาววรรณษา แสนล า    กรรมกำร  
4. นำยกฤษฎา พลายหมื่นไวย    กรรมการ  
5. นางสาวสุรีย์พร ภูแก้วนอก    กรรมกำร  
6. นายภูวเดช ศกุนตนาค    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.29 ต าบลมะค่า อ าเภอโนนสูง  
 1. นางสาววรรณษา แสนล า    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร    กรรมกำร  
3. ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน    กรรมกำร  
4. นางภควรรณ ศกุนตนาค    กรรมกำร  
5. นายภัทรพล ธนัทโรจนกุล    กรรมกำร  
6. นางสาวโสรยา  กลีบเกษร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.30  ต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง  
 1. นางสาววรรณษา แสนล า    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร    กรรมกำร  
3. ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน    กรรมกำร  
4. นางภควรรณ ศกุนตนาค    กรรมกำร  
5. นายสิทธิรัตน์  ธนวัฒน์พิมล    กรรมการ  
6. นางสาววารุณี คุ้มบัว    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.31 ต าบลพลสงคราม อ าเภอโนนสูง  
 1. นางสาววรรณษา แสนล า    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร    กรรมกำร  
3. ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน    กรรมกำร  
4. นางภควรรณ ศกุนตนาค    กรรมกำร  
5. นายพงษ์ศักดิ์  ไทรพิพัฒน์พานิช   กรรมการ  
6. นางสาวรัตนากร   ขอยึดกลาง   กรรมการ  
2. นายกฤษฎา พลายหมื่นไวย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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        2.32 ต าบลด่านช้าง อ าเภอบัวใหญ่  
 1. ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร    ประธำนกรรมกำร  

2. นางภควรรณ ศกุนตนาค    กรรมกำร  
3. นางสาววรรณษา  แสนล า    กรรมกำร  
4. นางสาวอัญชลี  พรามจร    กรรมกำร  
5. นางภลินี   ทับศรีแก้ว    กรรมกำร  
6. นางสาวสุดารัตน์  ม่วงกลาง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.33 ต าบลโนนทองหลาง อ าเภอบัวใหญ่  
 1. ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ .ดร.กรุณา  เชิดจิระพงษ์    กรรมกำร  
3. นางสาววรรณษา แสนล า    กรรมกำร  
4. นางสาวอัญชลี  พรามจร    กรรมกำร  
5. นางพรพรรณ บุญดี     กรรมกำร  
6. นางวิภาวดี อาสานอก    กรรมกำร  
7. นางสาววรรณษา แสนล า    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.34 ต าบลดอนตะหนิน อ าเภอบัวใหญ่  
 1. อ.ดร.ธนัญญำ วิริยะปัญญำนนท์   ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ดร.กรุณา เชิดจิระพงษ์    กรรมกำร  
3. ผศ.สุธิดา วรรธนะปกรณ์   กรรมกำร  
4. นายเอนก หิรัญโรจน์    กรรมกำร  
5. นางเปรมยุดา วรฉัตร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.35 ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอบัวใหญ่  
 1. อ.ดร.ธนัญญา  วิริยะปัญญานนท์   ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน    กรรมกำร  
3. ผศ.ตุลา คมกฤช มโนรัตน์    กรรมกำร  
4. นายชินกฤต นรมาตร    กรรมกำร  
5. ผศ.สิริวดี  วิวิทคุณากร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.36 ต าบลหนองบัวสะอาด อ าเภอบัวใหญ่  
 1. อ.ดร.ธนัญญำ วิริยะปัญญำนนท์   ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ตุลา คมกฤช มโนรัตน์    กรรมกำร  
3. นางสาวณิณัฏฐ์ษา คือพันพันดุง   กรรมกำร  
4. นางมิลินทร  พิลึก    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.37  ต าบลช่อระกา อ าเภอบ้านเหลื่อม  
 1. รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์   ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน    กรรมกำร  
3. ผศ.ดร.กรุณา เชิดจิระพงษ์    กรรมการ  
4. นางภควรรณ ศกุนตนาค    กรรมการ  
5. นางสาวปิยาภรณ์ ศรี เกาะ    กรรมกำร  
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6. นายสัญญา กองขุนทด    กรรมการ  
7. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองกลาง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.38 ต าบลบ้านเหลื่อม อ าเภอบ้านเหลื่อม  
 1. รศ.ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์    ประธำนกรรมกำร  

              2. ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน    กรรมกำร  
3. ผศ.ดร.กรุณำ เชิดจิระพงษ์    กรรมกำร  
4. นำงภควรรณ ศกุนตนำค    กรรมกำร  
5. นำงภัณฑิรำ บงสันเทียะ    กรรมกำร  
6. นำงนุจรินทร์  เกิดผล    กรรมกำร  
7. นำงสำวชณุตพร  พิทยำกูล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.39 ต าบลขุย อ าเภอล าทะเมนชัย  
 1. รศ.ดร.ชคัตตรัย  รยะสวัสดิ์    ประธำนกรรมกำร  

 2. ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน    กรรมกำร  
 3. นำงภควรรณ ศกุนตนำค   กรรมกำร  
 4. ผศ.ตุลำ คมกฤช มโนรัตน์    กรรมกำร  

5. นำงรัตดำพรณ์ โคตจันทึก    กรรมกำร  
6. นำงสำวนัฏฐำ มณฑล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.40 ต าบลโนนประดู่  อ าเภอสีดา  
 1. ผศ.ดร.พิมพ์พจี  บรรจงปรุ    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน    กรรมกำร  
3. ผศ .ดร.กรุณา เชิดจิระพงษ์    กรรมกำร  
4. ผศ.สุธิดา วรรธนะปกรณ์   กรรมกำร  
5. นายวีรวิทย์  เคียนจังหรีด    กรรมกำร  
6. นางอัญชลี  แต่ง เมือง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.41 ต าบลพุดซา อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
 1. อ.สุภำพร ลักษมีธนสำร    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.สุธิรำ เจริญ    กรรมกำร  
3. นำยเกรียงศักดิ์ นำคหฤทัย   กรรมกำร  
4. นำยบุญกฤษฐิพัฒน์ หำญขุนทด   กรรมกำร  
5. ผศ.ดร.สุชีรำ ธนำวุฒิ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.42 ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
 1. อ.ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ   ประธำนกรรมกำร  

2. อ.ธวัญรัตน์ ประจันตะเสน   กรรมกำร  
3. นำงสุทิน ชำติพุดซำ    กรรมกำร  
4. นำงสำวพวงเพชร ทองหมื่นไวย   กรรมกำร  
5. ผศ.ดร.กนกมน รุจิรกุล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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         2.43 ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
 1. อ.ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ   ประธำนกรรมกำร  

2. อ.ดร.กนก บุญศักดิ์    กรรมกำร  
3. นำยเอกภพ โตมรศักดิ์    กรรมกำร  
4. นำงจันเพ็ญ สุวัฒโนดม    กรรมกำร  
5. นำงสำวสมฤทัย ปิยะรัตน์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.44 ต าบลสุขไพบูลย์ อ าเภอเสิงสาง  
 1. ผศ.เอกรำช หนูแก้ว     ประธำนกรรมกำร  

2. อ.ชลิตำ แควกลำง    กรรมกำร  
3. นำยอ ำนำจ สมน้อย    กรรมกำร  
4. นำงดำหวัน คงบุรี    กรรมกำร  
5. อ.นพดล เพิ่มสมบูรณ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.45 ต าบลโคกกระชาย อ าเภอครบุรี  
 1. อ.ชิษณุพงศ์ ธนพิบูลพงศ์   ประธำนกรรมกำร 

2. อ.ดร.ทิพย์สุดำ วงศ์ค ำดี    กรรมกำร  
3. นำยเฉลิม ยศกระโทก    กรรมกำร  
4. นำยสมภพ ทองแสนสุข    กรรมกำร  
5. อ.ศิววิชญ์ จั้นอรัญ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.46 ต าบลวังหมี อ าเภอวังน้ าเขียว  
 1. ผศ.ดร.จุฑำทิพย์ สุทธิเทพ   ประธำนกรรมกำร  

2. อ.ดร.ภัทรลภำ บุตรดำเลิศ    กรรมกำร  
3. นำยสวัสดิ์ เสนำดี    กรรมกำร  
4. อ.ดร.จินตนำ โต้งสูงเนิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.47  ต าบลหนองบัวน้อย อ าเภอสีคิ้ว  
 1. อ.ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ   ประธำนกรรมกำร  

2. อ.นลินี อัศวธิติสกุล    กรรมกำร  
3. นำยสุพรรณ เอ้ือศิลำมงคล   กรรมกำร  
4. นำยบุญสอน ศิริสลุง    กรรมกำร  
5. อ.นิรวิทย์ เพียรำษฎร์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.48 ต าบลมะเริง อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
 1. อ.ดร.สิริกร กรมโพธิ์     ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ดร.มณฑล วิสุทธิ    กรรมกำร  
3. ผศ.ดร.จิรำวรรณ อุ่นเมตตำอำรี  กรรมกำร  
4. อ.ภัทรำพร ยุธำชิต    กรรมกำร  
5. อ.หงส์วริน ไชยวงศ์     กรรมกำร  
6. อ.นุสรำ ทองคลองไทร    กรรมกำร  
7. อ.ฐิติมำ โพธิ์ชัย     กรรมกำร  
8. อ.ดร.จำรุวรรณ พนมจีระสวัสดิ์   กรรมกำร 
9. นำยสมำน กรองมะเริง    กรรมกำร  
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10. นำยสมร กรองมะเริง    กรรมกำร  
11. อ.ธวัญรัตน์  ประจันตะเสน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.49 ต าบลกุดโบสถ์ อ าเภอเสิงสาง  
       1. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ จ ำรัสประเสริฐ    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลำง    กรรมกำร  
3. รศ.ดร.ไทยปัญญำ จันปุ่ม   กรรมกำร  
4. ผศ.ดร.ชำญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก   กรรมกำร  
5. รศ.ดร.บุปผชำติ ต่อบุญสูง   กรรมกำร  
6. ผศ.ดร.วัชรพงษ์ วงศ์เขียว   กรรมกำร  
7. ผศ.ช ำนำญ พร้อมจันทึก   กรรมกำร  
8. ผศ.ธนวัฒน์ รังสูงเนิน    กรรมการ 
9. อ.ไพโรจน์ ใจเดี่ยว    กรรมการ 
10. อ.ชัญญำ เสริมศรีทอง    กรรมการ 
11. ผศ.ว่ำที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร  กรรมการ 
12. อ.ดร.วัชระ พรกวีรัตน์    กรรมการ 
13. อ.ดร.วันธนำ ศิลปวิลำวัณย์   กรรมการ 
14. นำยขจรเดช เวียงสงค์    กรรมการ 
15. นำยวิวัฒน์ ไล่กระโทก    กรรมการ 
16. นางสาวมณทิรำลัย เกวขุนทด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.50 ต าบลท่าลาดขาว อ าเภอโชคชัย  
 1. ผศ.นสพ.สมพงศ์ วงษ์มา   ประธำนกรรมกำร  

2. อ.รัชนีกร มูลปา     กรรมกำร  
3. อ.อนันตกร สุนทรพิทักษ์    กรรมกำร  
4. ผศ.ดร.วรฤทธิ์  กอปรสิริ พัฒน์   กรรมกำร  
5. นายมนตรี  แซวกระโทก   กรรมกำร  
6. นางสาวฉัตรทิพย์  จุกกระโทก   กรรมกำร  
7. สพ.ญ.ดร.พิมพ์ชนก โล่ห์ทองค า   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.51 ต าบลแชะ อ าเภอครบุรี  
 1. ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ จ ำรัสประเสริฐ   ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลาง    กรรมกำร  
3. รศ.ดร.ไทยปัญญา จันปุ่ม   กรรมกำร  
4. ผศ.ดร.ชาญเรืองฤทธิ์  จันทร์นอก   กรรมกำร  
5. รศ.ดร.บุปผชำติ ต่อบุญสูง   กรรมกำร  
6. ผศ.ดร.วัชรพงษ์ วงศ์เขียว   กรรมกำร  
7. ผศ.ช ำนำญ พร้อมจันทึก   กรรมการ 
8. ผศ.ธนวัฒน์ รังสูงเนิน    กรรมการ 
9. อ.ไพโรจน์ ใจเดี่ยว    กรรมการ 
10. อ.ชัญญำ เสริมศรีทอง    กรรมการ 
11. ผศ.ว่ำที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร  กรรมการ 
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12. อ.ดร.วัชระ พรกวีรัตน์    กรรมการ 
13. อ.ดร.วันธนำ ศิลปวิลำวัณย์   กรรมกำร  
14. นำยขจรเดช เวียงสงค์    กรรมการ 
15. นางสาวจารุภา ก าเนิดพันธ์    กรรมการ  
16. นางสาวนภาพร ทวีแสง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.52 ต าบลโนนตูม อ าเภอชุมพวง  
 1. ผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลำง     ประธำนกรรมกำร  
     2. ผศ.ดร.จตุพล  จันทร์ทิพย์   กรรมกำร  

              3. นำยสุดใจ ค ำภีระ     กรรมกำร  
                  4. นำงสำวนวรรณ ถกจตุรัส    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

         2.53 ต าบลท่าลาด อ าเภอชุมพวง  
 1. ผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลำง     ประธำนกรรมกำร  
     2. ผศ.ดร.สำยใจ ปอสูงเนิน   กรรมกำร  

               3. นำยด ำรงศักดิ์  นันอุมำลี    กรรมกำร  
                   4. นำงสำวธนพร สำระพันธ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

         2.54 ต าบลสาหร่าย อ าเภอชุมพวง  
 1. ผศ.ดร.พิเศษ ตู้กลำง     ประธำนกรรมกำร  
     2. ผศ.ช ำนำญ  พร้อมจันทึก   กรรมกำร  

               3. นำยเจษฎำ แทงอนันต์    กรรมกำร  
                   4. นำยไกรศรี เต้นปักศรี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.55 ต าบลบัวลาย อ าเภอบัวลาย  
 1. ผศ .ดร .ปรีติวัฒน์  วรรณบุษปวิช   ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ .ภาคภูมิ  พิลึก    กรรมกำร  
3. นายสมบูรณ์  พันธ์ทอง   กรรมกำร  
4. นายปิยะวัฒน์  ลือโสภา   กรรมกำร  
5. นายอนวรรษ  ท ากันหา   กรรมกำร  
6. นายอัศวะ  รักงาม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.56 ต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง  
 1. ผศ.น.สพ.ประยุทธ กุศลรัตน์   ประธำนกรรมกำร  

2. อ.ดร.ปิยะธิดำ กุศลรัตน์    กรรมกำร  
3. นำยภูวมัย  ฆ้องดี     กรรมกำร  
4. ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์ ตันอร่ำม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.57  ต าบลชีวาน อ าเภอพิมาย 
 1. รศ.ดร.สามารถ จับโจร    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ดร.สายสุนีย์  จับโจร    กรรมกำร  
3. อ.ธนชัย พรหมรัตน์     กรรมกำร  
4. ผศ.วนัด อ่างสุวรรณ     กรรมกำร  
5. อ.อาวุธ คันศร     กรรมกำร  
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6. อ.จรงค์  เจริญสุข    กรรมกำร  
7. ผศ.นสพ.สมพงศ์ วงษ์มา    กรรมการ  
8. อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์    กรรมการ  
9. ผศ.เบญจภัค จงหมื่นไวย์    กรรมการ  
10. นายอาทิตย์  สนิทบุญ    กรรมการ  
11. นายแพร คู่ พิมาย     กรรมการ  
12. ผศ.ทองไมย์  เทพราม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.58 ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย 
 1. รศ.ดร.สามารถ จับโจร    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ดร.สายสุนีย์  จับโจร    กรรมกำร  
3. ผศ.ทองไมย์  เทพราม   กรรมกำร  
4. ผศ.วนัด อ่างสุวรรณ     กรรมกำร  
5. อ.อาวุธ คันศร     กรรมกำร  
6. อ.จรงค์ เจริญสุข     กรรมกำร  
7. ผศ.นสพ.สมพงศ์ วงษ์มา    กรรมกำร  
8. อ.บัญญัติ  อนนท์จารย์    กรรมการ  
9. ผศ.เบญจภัค จงหมื่นไวย์   กรรมากร  
10. นายอ านาจ ซื่อตรง    กรรมการ  
11. นายสัญญา ทรัพย์ศิริกุล    กรรมการ  
12. อ.ธนชัย พรหมรัตน์     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.59 ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพิมาย  
 1. อ.ธัชวัสส์  ตั งตรงขันติ    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.เกรียงไกร ดวงขจร    กรรมกำร  
3. ผศ.ดุริวัฒน์ ตาไธสง     กรรมกำร  
4. ผศ.ดร.วรฤทธิ์  กอปรสิริ พัฒน์   กรรมกำร  
5. สพ.ญ.ดร.พิมพ์ชนก โล่ห์ทองค า   กรรมกำร  
6. นายเสถียร ควบพิมาย    กรรมการ  
7. นายไพศาล แถวไธสง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.60 ต าบลสามเมือง อ าเภอสีดา 
 1. อ.ดร.เอนก ศรีสุวรรณ    ประธำนกรรมกำร  

2. อ.นิรวิทธ์  เพียราษฏร์    กรรมกำร  
3. อ.ชลิตา แควกลาง     กรรมกำร  
4. ผศ.ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร   กรรมกำร  
5. นางสาวเฉลา กมลเพชร    กรรมกำร  
6. นายสุดสาคร เฮียงสอน    กรรมกำร  
7. ผศ.ดร.วราวุธ ธนะมูล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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         2.61 ต าบลหนองตาดใหญ่ อ าเภอสีดา  
 1. อ.ดร.ปิยสุดำ เทพนอก    ประธำนกรรมกำร 

2. ผศ.ดร.พันธ์ทิพย์  ตันอร่ำม   กรรมกำร  
3. ผศ.ช ำนำญ พร้อมจันทึก   กรรมกำร  
4. อ.ดร.วนิดำ ชูหมื่นไวย    กรรมกำร  
5. อ.ดร.ปิยะธิดำ กุศลรัตน์    กรรมกำร  
6. ผศ.ดร.แววดำว ดำทอง    กรรมกำร  
7. นำยชัยยุทธ  ปิยวรนนท์   กรรมกำร 
8. นำงสมรอนงค์  กวำงเมตตำธรรม  กรรมกำร 
9. นำงอมรรัตน์  สมิตินทุ    กรรมกำร 
10. นำงณัฐนพิน  ศรีรำชเลำ   กรรมกำร 
11. นำงสำวเพ็ญพร  มีเงินลำด   กรรมกำร 
12. นำงสำวฐำนิฎฐ์กำนต์  ทวนไธสง   กรรมกำร 
13. นำยวินัฐ  จิตรเกำะ    กรรมกำร 
14. นำยขจรเดช  เวียงสงค์    กรรมกำร 
15. นำงสำวรจนำ  เชื้อโคกกรวด   กรรมกำร 
16. นำยจตุรงค์  เชือนไธสง    กรรมกำร 
17. นำงสำววรรณำ จันทร์สิงห์   กรรมกำร 
18. นางสุภัสสรา คัมภิรา    กรรมการ  
19. นายยุทธศาสตร์  จันทลีลา    กรรมการ  
20. นำยยุทธนำ ตอสกุล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
21. นำงสำวพิชญำนิน  ปลื้มสุด   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

         2.62 ต าบลเมืองพลับพลา อ าเภอห้วยแถลง  
 1. ผศ.เบญจภัค จงหมื่นไวย์    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ดร.สายสุนีย์  จับโจร    กรรมกำร  
3. อ.ดร.สิริพร สิริชัยเวชกุล    กรรมกำร  
4. อ.ดร.ดวงสุดา โชคเฉลิมวงศ์   กรรมกำร  
5. อ.สิริกาญจน์ สันติ เสวี    กรรมกำร  
6. อ.ธิดานุช พุทธสิมมา    กรรมกำร  
7. อ.ปริญญา ชินจอหอ     กรรมกำร  
8. นางสาวสาริสา รัตนปุลวัชร    กรรมการ  
9. นางกัญญาณัฐ วงถวิล    กรรมการ  
10. นายสนั่น ณะพรานบุญ    กรรมการ  
11. นายวรรณลภย์ เปี่ยมไธสง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.63 ต าบลกงรถ อ าเภอห้วยแถลง  
 1. ผศ.เบญจภัค จงหมื่นไวย์    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ดร.สำยสุนีย์  จับโจร    กรรมกำร  
3. อ.ดร.ดวงสุดำ โชคเฉลิมวงศ์   กรรมกำร  
4. อ.สิริกำญจน์ สันติ เสวี    กรรมกำร  
5. อ.ธิดำนุช พุทธสิมมำ    กรรมกำร  
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6. นำยวรรณลภย์ เปี่ยมไธสง    กรรมกำร  
7. อ.ปริญญำ ชินจอหอ     กรรมกำร  
8. อ.ประภำนุช ถีสูงเนิน    กรรมกำร  
9. อ.ดร.วีรอร อุดมพันธ์    กรรมกำร  
10. สิบเอก รังสรรค์ หอยสังข์    กรรมกำร  
11. นำงสำวรัตนำภรณ์ แก้วโพธิ์    กรรมกำร  
12. นำงสำวสำริสำ รัตนปุลวัชร    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.64 ต าบลทับสวาย อ าเภอห้วยแถลง  
 1. ผศ.ดร.สายสุนีย์  จับโจร    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.เบญจภัค จงหมื่นไวย์    กรรมกำร  
3. อ.ไกรลาศ บ ารุงชาติ    กรรมกำร  
4. อ.ดร.สิริพร สิริชัยเวชกุล    กรรมกำร  
5. อ.ประภานุช ถีสูงเนิน    กรรมกำร  
6. อ.ดร.วีรอร อุดมพันธ์    กรรมกำร  
7. นายฉัตรชัย เจียมรัมย์    กรรมการ  
8. นางสาวสาริสา รัตนปุลวัชร    กรรมการ  
9. นายวรรณลภย์ เปี่ยมไธสง    กรรมการ  
10. นายวิรันด์  ปัตตาละคะ    กรรมการ  
11. นางสาวปริณกาญจน์ ธิติศรัณวิทย์   กรรมการ  
12. อ.ธิดานุช พุทธสิมมา    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.65 ต าบลหลุ่งประดู่  อ าเภอห้วยแถลง  
 1. ผศ.ดร.สำยสุนีย์  จับโจร    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.เบญจภัค จงหมื่นไวย์    กรรมกำร  
3. อ.ไกรลำศ บ ำรุงชำติ    กรรมกำร  
4. อ.ดร.สิริพร สิริชัยเวชกุล    กรรมกำร  
5. อ.ประภำนุช ถีสูงเนิน    กรรมกำร  
6. อ.ดร.วีรอร อุดมพันธ์    กรรมกำร  
7. นำยฉัตรชัย เจียมรัมย์    กรรมกำร  
8. นำงสำวสำริสำ รัตนปุลวัชร    กรรมกำร  
9. นำยวรรณลภย์ เปี่ยมไธสง    กรรมกำร  
10. นำงสำวปัทมำ กรพิมำย    กรรมกำร  
11. นำงชญำดำ สงวนรัมย์    กรรมกำร  
12. อ.ดร.วีรอร อุดมพันธ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.66 ต าบลท่าเยี่ยม อ าเภอโชคชัย  
 1. ผศ.ดร.ทศพร จันทร์เผือก   ประธำนกรรมกำร 

2. ผศ.ดร.อรอนงค์ แสงผ่อง   กรรมกำร  
3. ผศ.วุฒิพงศ์ แสนบุดดา    กรรมกำร  
4. ผศ.เกรียงไกร ดวงขจร    กรรมกำร  
5. ผศ.ดุริวัฒน์ ตาไธสง    กรรมกำร  
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6. นายพงษ์ตรี ศรีพรหม    กรรมกำร  
7. นางสาวอริญชยา มณูรัตน์   กรรมกำร  
8. นางสาวสายม่าน เสมาภักดี   กรรมการ 
9. นายศราวุฒิ ผาละศรี    กรรมการ 
10. นางสาวสุวรรณี  ดิษฐ์กระโทก   กรรมการ 
11. ผศ.ดร.พงษ์นรินทร์ ศรีพลอย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.67  ต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย  
 1. ผศ.ศราวุฒิ  ใจอดทน    ประธำนกรรมกำร  

2. อ.แสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ    กรรมกำร  
3. ผศ.ณัฎวรัตน์ ขจัดภัย    กรรมกำร  
4. ผศ.ขวัญนภา  สิทธิ์ประเสริฐ   กรรมกำร  
5. นางสาวกมลทิพย์ กาพย์กระโทก   กรรมกำร  
6. นางสาวกรภัทร ปิ่นรัตนโสภณ   กรรมกำร  
7. นายพิชญะ หงษ์นาง    กรรมกำร  
8. นางสาวบัณฑิตา มียิ่ง    กรรมการ 
9. นายสุวิชญ์ ห้อยไธสง    กรรมการ 
10. นางสาวประสาร มะลิรัมย์   กรรมการ 
11. นายรัฐพล ปัญจอาภรณ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.68 ต าบลหนองพลวง อ าเภอจักราช  
 1. อ.วรลักษณ์ สมบูรณ์นำดี    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ธวัชชัย เอกสันติ    กรรมกำร  
3. อ.ดร.พฤมล น้อยนรินทร์    กรรมกำร  
4. อ.สิริสุดำ ฐำนะปัตโต    กรรมกำร  
5. สิบเอกอำจศึก ศรีทองสุข    กรรมกำร  
6. นำยนิพนธ์  เ พ่ิมพูล     กรรมกำร  
7. นำงสำวมะลัย พิมพิลำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.69 ต าบลทัพรั้ ง อ าเภอพระทองค า  
 1. ผศ.ดร.ทิวำกรณ์ รำชูธร    ประธำนกรรมกำร  

2. อ.นรำ ระวำดชัย     กรรมกำร  
3. อ.ดร.พัชรี  ศรีกุตำ     กรรมกำร  
4. นำยวรเดช เนือยทอง    กรรมกำร  
5. นำยสมเกียรติ์  กังศรำนนท์    กรรมกำร  
6. นำงสำวบุปผำ แบ่งสันเทียะ    กรรมกำร 
7. นำงสำวปวีณำ ภูริศิริวัชรกุล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.70 ต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช  
       1. นำยเอนก มหำสมุทร     ประธำนกรรมกำร  

2. นำงธัญทิพย์  พรหมมณี    กรรมกำร  
3. นำงสำวสมพิศ  ค ำทองพะเนำว์   กรรมกำร  
4. นำยวัชพล  พิลำสมบัติ    กรรมกำร  
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5. นำยฉัตรดนัย พยัคฆพงษ ์   กรรมกำร  
6. นำยวีรพล ปุ๋ยกระโทก    กรรมกำร  
7. นำยอภิเชฐ แปลสันเทียะ   กรรมกำร 
8. นำยสุภพ  โก่งกระโทก    กรรมกำร 
9. นำยจักรรวี  แสงจันทร์    กรรมกำร 
10. นำยบุญทัน พลำนชัย    กรรมกำร  
2. นำยปรีชำ กระจ่ำงโพธิ์    กรรมกำร  
3. อ.ดร.ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.71 ต าบลจักราช อ าเภอจักราช 
       1. นำยเอนก มหำสมุทร     ประธำนกรรมกำร  

11. นำงธัญทิพย์  พรหมมณี    กรรมกำร  
12. นำงสำวสมพิศ  ค ำทองพะเนำว์   กรรมกำร  
13. นำยวัชพล  พิลำสมบัต ิ    กรรมกำร  
14. นำยฉัตรดนัย พยัคฆพงษ ์   กรรมกำร  
15. นำยวีรพล ปุ๋ยกระโทก    กรรมกำร  
16. นำยอภิเชฐ แปลสันเทียะ   กรรมกำร 
17. นำยสุภพ  โก่งกระโทก    กรรมกำร 
18. นำยจักรรวี  แสงจันทร์    กรรมกำร 
19. นำยภูษิต  แก้วมณี    กรรมกำร 
20. นำยรักเกียรติ ชูแสง    กรรมกำร 
21. นำยอนุพงษ์ โพธิ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.72 ต าบลก าปัง อ าเภอโนนไทย  
 1. ผศ.ดร.วำสนำ ภำนุรักษ์    ประธำนกรรมกำร 

2. นำยสุวิจักร ปรึกกระโทก    กรรมกำร  
3. นำยมีชัย จงสันเที่ยะ    กรรมกำร  
4. อ.ดร.สโรชินี  แก้วธำนี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.73 ต าบลด่านจาก อ าเภอโนนไทย  
 1. ผศ.ดร.วำสนำ ภำนุรักษ์    ประธำนกรรมกำร  

2. นำงสำวสุกฤตยำ ด่ำนณรงค์    กรรมกำร  
3. นำงนันท์นภัส เหิกขุนทด    กรรมกำร 
4. ผศ.ดร.ธนำกร แสงสง่ำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.74 ต าบลชีวึก อ าเภอขามสะแกแสง  
 1. ผศ.ดร.วำสนำ ภำนุรักษ์    ประธำนกรรมกำร  

2. นำงเกียรสุดำ เพ็ชรประยูร    กรรมกำร  
3. นำงประเทือง ศรีหำบุญทัน    กรรมกำร  
4. ผศ.ดร.ธรำพงษ์  เพ็ชรประยูร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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         2.75 ต าบลพะเนา อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
 1. ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนะ    ประธำนกรรมกำร  

2. อ.ชมชนก ธนำวีรำภรณ์    กรรมกำร  
3. นำยสิรวิชญ์ ไทยมะณี    กรรมกำร  
4. ผศ.วรกุล  เชวงกูล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         76. ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
 1. ผศ.รัตติกร ศรีชัยชนะ   ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี    กรรมกำร  
3. นายอนุชา ศิริ โภคานนท์    กรรมกำร  
4. ดร.  ชุมพล  ชะนะมา    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.77  ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนนแดง  
 1. ดร .โกสินทร์  ช ำนำญพล    ประธำนกรรมกำร  

2. อ.ดร . เมธี  ทองดี     กรรมกำร  
3. ผศ.อภิสิทธิ์  เดิมสันเทียะ   กรรมกำร  
4. นำงมยุรำ ประสมบูรณ์    กรรมกำร  
5. นำงสำวพัชรินทร์  พลเยี่ยม    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.78 ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง  
 1. อ.ดร . เมธี  ทองดี     ประธำนกรรมกำร  
     2. ดร .โกสินทร์  ช ำนำญพล    กรรมกำร  

               3. ผศ.อภิสิทธิ์  เดิมสันเทียะ    กรรมกำร 
               4. นำงอ ำนวยรัตน์  พรมเสน    กรรมกำร  
               5. นำงสำวเมวียำ ทองมำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

         2.79 ต าบลวังหิน อ าเภอโนนแดง  
 1. ดร .โกสินทร์  ช ำนำญพล    ประธำนกรรมกำร  

2. อ.ดร . เมธี  ทองดี     กรรมกำร  
3. ผศ.อภิสิทธิ์  เดิมสันเทียะ    กรรมกำร  
4. นำยยศธร บูรณะบัญญัติ    กรรมกำร  
5. ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.80 ต าบลโนนเพ็ด อ าเภอประทาย  
 1. ผศ.พิทักษ์ชัย เดชอุดม    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ดร.กนกพร ฉิมพลี    กรรมกำร  
3. นายปรัชญ์ ปัตตาเทศา    กรรมกำร  
4. ผศ.บุญน า โสภาอุทก   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.81 ต าบลหนองค่าย อ าเภอประทาย  
 1. รศ.ดร.ลักขณำ สกุลลิขเรศสีมำ   ประธำนกรรมกำร  

2. อ.เมลดำ อภัยรัตน์     กรรมกำร  
3. อ.วำสุกรี  เชวงกูล     กรรมกำร  
4. นำยอำจ จิตจัง     กรรมกำร  
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5. นำยนพดล แก้วคุณ    กรรมกำร 
6. นำงจิตตรำ ภูมิกระโทก    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

         2.82 ต าบลหนองยาง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
 1. ผศ .ดร .สุธำสินี  โพธิ์ชำธำร    ประธำนกรรมกำร  

2. รศ.ดร.เอกรัตน์  เอกศำสตร์    กรรมกำร  
3. อ.สุทธิชำติ  ใจชอบสันเทียะ    กรรมกำร  
4. อ.ดร.ต้อง พันธ์งำม     กรรมกำร  
5. นำยวันเฉลิม เบ้ำมี     กรรมกำร  
6. นำยสมชำย นวลกลำง    กรรมกำร  
7. อ.ดร.พัชชยำ ทรงเสี่ ยงไชย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

        2.83 ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
 1. ผศ.ดร.จรูญ ด้วงกระยอม    ประธำนกรรมกำร  

2. ผศ.ดร.ประเทือง จินตสกุล   กรรมกำร  
3. นางสาววรางคณา นามแสง   กรรมกำร  
4. นางนันทนา กุลพฤทธิ์ เมธา    กรรมกำร  
5. นายบุญส่ง  เซียงหนู    กรรมกำร  
6. นายณัฐวุฒิ  เดินสันเทียะ   กรรมกำร  
7. อ.ดร.วิ ไลลักษณ์ นาคศรี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  
          หน้ำที่ของคณะกรรมกำร  ด ำเนินกิจกรรมพัฒนำต ำบลตำมแผนและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
           หน้ำที่เฉพำะต ำแหน่ง  1. ประธำนกรรมกำร (ผู้จัดกำรต ำบล) มีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำงำน       
ในระดับต ำบลในภำพรวมให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ และท ำหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่พัสดุ            
ในต ำบลที่ก ำกับดูแล 

                             2. เลขำนุกำรต ำบล  มีหน้ำที่ด ำเนินงำนตำมที่ผู้จัดกำรต ำบลมอบหมำย ประสำนงำน
กับกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ มอบหมำยงำนผู้รับจ้ำง ก ำกับกำรจัดเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของผู้รับจ้ำง ก ำกับติดตำมและรำยงำน
ข้อมูลผู้รับจ้ำงในระบบของกระทรวงแรงงำน ให้ควำมเห็นกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงกำรจ้ำงงำน อนุมัติให้เบิกจ่ำยค่ำจ้ำง         
กำรจ้ำงงำน ด ำเนินกิจกรรมพัฒนำต ำบลตำมแผนที่ก ำหนด บริหำรจัดกำรกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ จัดท ำรำยงำนผล
กำรวิเครำะห์ข้อมูลต ำบลส่งให้กับคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำร จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำต ำบล 

                             3. หน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 

                      สั่ง  ณ วันที่  18  ธันวำคม  2563 
 
 

                                                                   
 

                (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร  เนำวนนท์) 
                                                          อธิกำรบดี 

                                                                                          ตรวจทำน/กฤตยำ 
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