
 
 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ฉบับท่ี 2/๒๕๖๖ 
เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

----------------------------- 
 เ พ่ือให้การด า เนิ นการสรรหาผู้ สมควรด าร งต าแหน่ งคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่               
แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ ๐๓/2566 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 
 คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ได้พิจารณาก าหนดกระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี                    
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสัจจา  ก้อนพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

2 นางจันทร์พิมพ์  กังพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

3 นางสาวศิริวรรณ  คิดประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

4 นางสาวปัทมา  ธรรมดี อาจารย์  

5 นายจอมยศ  กิจนุกูล อาจารย์  

6 นายปราโมทย์  พรสุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

7 นางสาวนฤมล  บุญกระจ่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

8 นายนนทศักดิ์ เปี่ยมผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

9 นายเยี่ยมพล โชติปัญญาธรรม อาจารย์  

10 นางสาวปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์ อาจารย์  

11 นางสาวณัฏฐยา เรือนแป้น อาจารย์  



ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

12 นางสาวนัจภัค สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

13 นายเชิดศักดิ์ คงขวัญ อาจารย์  

14 นางสาวรัตนากร กฤษณชาญดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

15 นางสาววชิราภรณ ์ เรือนแป้น อาจารย์  

16 นางศรัณยา รักเสรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

17 นางสาวสุรางคนา สุขเลิศ อาจารย์  

18 นางสาวชนัดดา เกษมโชติช่วง อาจารย์  

19 นางสาวชนัดดา เกตุมา อาจารย์  

20 นางสาวธนิตชยา พุทธมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

21 นายวิชิต เกตุพงษ์พันธุ์ อาจารย์  

22 นายชัยสิทธิ์ แก้วจรูญ อาจารย์  
23 นางสาวรัตติกาล เสนน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

24 นางสาวสุภาภรณ์ เอ่ียมเข่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

25 นางสาววราทิตย์ ดลสุจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

26 นางสาวจันทร์ทิพย์ ทองจันทร์ อาจารย์  

27 นางสาววณาลี ศักดิ์สุริยผดุง อาจารย์  

28 นายภาณ ุ เอ่ียมต่อม อาจารย์  

29 นางสาวรุ่งอรุณ ดอนจันทร์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

30 นางสาวรุศมา มฤบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

31 นายอภิสิทธิ์ ชิตวณิช อาจารย์  

32 นายธนาวัฒน์ เยมอ อาจารย์  

33 นายคณาธิป ค าเพราะ อาจารย์  

34 นายรังสรรค์ กุฎส าโรง อาจารย์  

35 นางสุพรรษา ชินวรณ์ อาจารย์  

36 นางสาวศศิธร ศรีเฟ่ืองฟุ้ง อาจารย์  

37 นางสาววรรณสุรีย์ ประมวลทรัพย์ อาจารย์  

38 นางสาวหทัยชนก อินทร์สูงเนิน อาจารย์  

39 นายกฤษณะ เนาว์ประโคน อาจารย์  

40 นายรณชัย พรมชาติ อาจารย์  

41 นายเกรียงไกร รายณะสุข อาจารย์  



ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

42 นางสุวรรณ์ ก่อแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

43 นางสาวกันยกร ติดใจดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

44 นายชูชัย เชี่ยวชาญ บุคลากร  

45 นายสุรพงษ์ พงษ์ศุภกิจขจร นักวิชาการเงินและบัญชี  

46 นายวิษณุ โชโต นักวิชาการศึกษา  

47 นางสาวอัมพิกา เล็กโสภา นักวิชาการศึกษา  

48 นายประเสริฐ พิศวงค์ นักวิชาการศึกษา  

 
 ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ได้ก าหนดการหย่อนบัตรเสนอชื่อ ผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ในวันพฤหัสบดทีี ่๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ดังนี้ 
 (๑) กรณีหย่อนบัตรเสนอชื่อฯ ด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 – 15.00 น. ณ บริเวณชั้น ๑ 
อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี 
 (๒ ) กรณีเสนอชื่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  recruit@rmutto.ac.th ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ในกรณีไปปฏิบัติราชการประจ านอกมหาวิทยาลัยหรือไปปฏิบัติราชการตามค าสั่งของ
มหาวิทยาลัยให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี คนละหนึ่งรายชื่อต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันเสนอชื่อ 

  จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่    11  เมษายน  พ.ศ. 2566 
 
 
 (นายส าเร็จ วงศ์ศักดา( 
 กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย  
 ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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