
 
 

 

    
ประกาศคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

จากคณาจารย์ประจ า หน่วยเลือกตั้งท่ี ๑ (มทร.ล้านนา เชียงใหม่) 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

จากคณาจารย์ประจ า สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้การได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์
ประจ า เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
จากคณาจารย์ประจ า เรื่อง การรับสมัคร และการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจ า ข้อ ๑  คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจ า 
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม ่ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติสามารถสมัครด้วยตนเอง หรือเสนอรายชื่อได้ที่ส านักงานสาขาวิทยาศาสตร์ ชั้น ๖ 
อาคารศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  ภายในวันที่  ๔ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ   และกรณีผู้ไม่มีรายชื่อหรือรายชื่อผิดพลาด 
คลาดเคลื่อนประการใดไปจากประกาศนี้ให้ยื่นค าร้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายชื่อต่อประธานกรรมการด าเนินการ
เลือกตั้งฯ ณ ส านักงานสาขาวิทยาศาสตร์ ชั้น ๖ อาคารศึกษาทั่วไป ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

(นายณัฐวุฒิ  สังข์ทอง) 
ประธานกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจ า หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

จากคณาจารย์ประจ า หน่วยเลือกตั้งท่ี ๑ (มทร.ล้านนา เชียงใหม่) 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

จากคณาจารย์ประจ า สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------- 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินานาฏ วิทยาประภากร ๑๑  
๒ รองศาสตราจารย์เอมอร ไชยโรจน์ ๒๑  
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรา ปลัดคุณ ๓๑๙  
๔ รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ ๒๐๖  
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ ใสนวน ๒๙๗  

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
๖ นางวัชรี ฝั้นเฟือนหา ๔๘๑๐๐๗  
๗ นางสาวรดา สมเขื่อน ๔๘๑๐๑๐  
๘ นางสาวกชกร มั่งมี ๔๘๑๐๑๑  
๙ นางสาวศิรดา ปินใจ ๕๒๑๐๒๔  

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ สมวรรณ ๕๒๑๐๒๕  
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ พ้ัวป้อง ๕๓๑๐๑๕  
๑๒ นางนพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล ๕๔๑๐๒๕  
๑๓ นางสาวหฤทัย ล่องกุลบุตร ๕๔๑๐๒๖  
๑๔ นางสาวมิ่งขวัญ กันจินะ ๕๕๑๐๔๑  
๑๕ นางสาวสุภาณี ใหม่จันทร์ดี ๕๗๑๐๕๕  
๑๖ นางธนิษฐา เกษมุณี ๕๘๑๐๒๕  
๑๗ นางสาวสาวิตรี กาทองทุ่ง ๕๘๑๐๒๘  
๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาณิช หลิมวานิช ๕๘๑๐๒๙  
๑๙ นายปรัชญา นามวงค์ ๕๘๑๐๓๑ -ลาศึกษาต่อ- 
๒๐ นายกิตติศักดิ์ อ ามา ๕๘๑๐๓๒  
๒๑ นางสาวรัตนา อระภักดี ๕๙๑๐๒๕  
๒๒ นายกิตติชัย จินะไชย ๕๙๑๐๒๖  
๒๓ นายสมัชญ์ ทวีเกษมสมบัติ ๕๙๑๐๒๗  
๒๔ นางสาวรัตนากาล ค าสอน ๕๙๑๐๒๘  

 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๒๕ นางสาวอัมพิกา ราชคม ๕๙๑๐๙๕  
๒๖ นางสาวศกุนตลา สายใจ ๖๐๑๐๐๑  
๒๗ นายนิวัติ จันต๊ะมา ๖๒๑๐๑๙  
๒๘ นางสาวอรอุมา เมธาเกสร ๖๒๑๐๒๐  
๒๙ นายเถกิงศักดิ์ ภูสิทธิอัคคโชติ ๖๒๑๐๒๑  
๓๐ นางสาวณัฏฐ์วรินท์ ธุวะค า ๖๒๑๐๒๒  

 
 

 



 
 

 

    
ประกาศคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

จากคณาจารย์ประจ า หน่วยเลือกตั้งท่ี ๑ (มทร.ล้านนา เชียงใหม่) 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

จากคณาจารย์ประจ า หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ (มทร.ล้านนา เชียงใหม)่ 
------------------------------------------------------------- 

เพ่ือให้การด าเนินการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จาก
คณาจารย์ประจ า เป็นไปตาม เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย
คณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.๒๕๕๘  และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะจากคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะกรรมการ
ด าเนินการเลือกตั้งฯ  จึงประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจ า หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ (มทร.ล้านนา เชียงใหม่)  ตามบัญชีรายชื่อแนบ
ท้ายประกาศนี ้

ทั้งนี้ ให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ ส านักงานสาขาวิทยาศาสตร์ ชั้น ๖ อาคารศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม ่ตามก าหนดการดังนี้ 

๑. ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า   ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 
๒. ลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป      ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. 

กรณีผู้ไม่มีรายชื่อหรือรายชื่อผิดพลาด คลาดเคลื่อนประการใดไปจากประกาศนี้ให้ยื่นค าร้องขอแก้ไข
เพ่ิมเติมรายชื่อต่อประธานกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ ณ ส านักงานสาขาวิทยาศาสตร์ ชั้น ๖ อาคารศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม ่ ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 

(นายณัฐวุฒิ  สังข์ทอง) 
ประธานกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจ า หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย 
ประกาศคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

จากคณาจารย์ประจ า หน่วยเลือกตั้งท่ี ๑ (มทร.ล้านนา เชียงใหม่) 
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  

จากคณาจารย์ประจ า หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ (มทร.ล้านนา เชียงใหม)่ 
------------------------------------------------------------- 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินานาฏ วิทยาประภากร ๑๑  
๒ รองศาสตราจารย์เอมอร ไชยโรจน์ ๒๑  
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรา ปลัดคุณ ๓๑๙  
๔ รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ ๒๐๖  
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ ใสนวน ๒๙๗  

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
๖ นางวัชรี ฝั้นเฟือนหา ๔๘๑๐๐๗  
๗ นางสาวรดา สมเขื่อน ๔๘๑๐๑๐  
๘ นางสาวกชกร มั่งมี ๔๘๑๐๑๑  
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ ๔๘๑๐๑๒  

๑๐ นางสาวศิรดา ปินใจ ๕๒๑๐๒๔  
๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์ สมวรรณ ๕๒๑๐๒๕  
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวุธ พ้ัวป้อง ๕๓๑๐๑๕  
๑๓ นางนพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล ๕๔๑๐๒๕  
๑๔ นางสาวหฤทัย ล่องกุลบุตร ๕๔๑๐๒๖  
๑๕ นางสาวมิ่งขวัญ กันจินะ ๕๕๑๐๔๑  
๑๖ นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง ๕๗๑๐๕๔  
๑๗ นางสาวสุภาณี ใหม่จันทร์ดี ๕๗๑๐๕๕  
๑๘ นางธนิษฐา เกษมุณี ๕๘๑๐๒๕  
๑๙ นางสาวสาวิตรี กาทองทุ่ง ๕๘๑๐๒๘  
๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาณิช หลิมวานิช ๕๘๑๐๒๙  
๒๑ นายปรัชญา นามวงค์ ๕๘๑๐๓๑ -ลาศึกษาต่อ- 
๒๒ นายกิตติศักดิ์ อ ามา ๕๘๑๐๓๒  
๒๓ นางสาวรัตนา อระภักดี ๕๙๑๐๒๕  
๒๔ นายกิตติชัย จินะไชย ๕๙๑๐๒๖  

 



ล าดับที่ ชื่อ – สกุล เลขที่ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๒๕ นายสมัชญ์ ทวีเกษมสมบัติ ๕๙๑๐๒๗  
๒๖ นางสาวรัตนากาล ค าสอน ๕๙๑๐๒๘  
๒๗ นางสาวอัมพิกา ราชคม ๕๙๑๐๙๕  
๒๘ นายชลวัฒน ์ พุกเพียรเลิศ ๕๔๑๐๒๔  
๒๙ นางสาวศกุนตลา สายใจ ๖๐๑๐๐๑  
๓๐ นายนิวัติ จันต๊ะมา ๖๒๑๐๑๙  
๓๑ นางสาวอรอุมา เมธาเกสร ๖๒๑๐๒๐  
๓๒ นายเถกิงศักดิ์ ภูสิทธิอัคคโชติ ๖๒๑๐๒๑  
๓๓ นางสาวณัฏฐ์วรินท์ ธุวะค า ๖๒๑๐๒๒  

 
 

 


