
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

เรื่อง รายชื่อผูม้ีสทิธิเสนอชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 

  เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า

ด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติ

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖5 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์จำนวน 54 คน ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี ้

  อนึ่ง หากบุคลากรสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อสามารถโต้แย้ง

สิทธิได้ที ่กองการเจา้หน้าที่ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เกินเวลา ๑๖.๓๐ น. 

       ประกาศ  ณ  วันที่  13  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       

 

 

  

 

 

 

 

 

(นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์) 

ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 



 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

(บญัชแีนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผูม้ีสทิธิเสนอชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์) 

ท่ี ชื่อ - สกุล สายงาน ตำแหน่ง บรรจุวันที ่ สถานะ 

1 ดร. จุฑามาศ ผลมาก วชิาการ อาจารย์ 26/03/2551 ปฏบัิตงิาน 

2 นาง ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค ์ วชิาการ อาจารย์ 1/07/2557 ปฏบัิตงิาน 

3 ดร. นภาพร เอี่ยมละออ วชิาการ อาจารย์ 5/07/2549 ปฏบัิตงิาน 

4 นาง พรทิพย์ ปาอิน วิชาการ อาจารย ์ 2/04/2552 ปฏบัิตงิาน 

5 นาง พรสวรรค์ คิดค้า วชิาการ อาจารย์ 1/04/2558 ปฏบัิตงิาน 

6 ดร. วมิลทิพย์ พวงเข้ม วชิาการ อาจารย์ 12/06/2549 ปฏบัิตงิาน 

7 นาง วมิลมาศ จันทร์เชื้อ วชิาการ อาจารย์ 1/11/2548 ปฏบัิตงิาน 

8 นาง วิไลพร กาเชียงราย วชิาการ อาจารย์ 3/12/2555 ปฏบัิตงิาน 

9 ดร. กฤติพชิญ์ ฐิตพิชิญานันท์ วชิาการ อาจารย์ 20/06/2550 ปฏบัิตงิาน 

10 นางสาว เกศนิ ีอิ่มแมน วชิาการ อาจารย์ 2/11/2558 ปฏบัิตงิาน 

11 นางสาว เกษร เกตุชู วชิาการ อาจารย์ 1/04/2558 ปฏบัิตงิาน 

12 นางสาว ณฐันร ีอนุกูลวรรธกะ วชิาการ อาจารย ์ 1/06/2559 ปฏบัิตงิาน 

13 ผศ.ดร. ดาว เวยีงคำ วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/06/2548 ปฏบัิตงิาน 

14 ผศ. บุษยารัตน์ ศิลปวทิยาทร วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/03/2555 ลาศกึษาต่อ 

15 นางสาว ประกายดาว สุทธิ วชิาการ อาจารย์ 3/08/2558 ปฏบัิตงิาน 

16 ดร. ปรัชญาพร ธสิาระ วชิาการ อาจารย์ 1/05/2548 ปฏบัิตงิาน 

17 ผศ.ดร. ปะราล ีโอภาสนันท์ วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/06/2546 ปฏบัิตงิาน 

18 ดร. ปาณิสรา หลคี้วน วชิาการ อาจารย์ 1/11/2549 ปฏบัิตงิาน 

19 ผศ.ดร. พยาม การด ี วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/05/2548 ปฏบัิตงิาน 

20 ผศ. พรรณพมิล สุขวงษ์ วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/06/2548 ปฏบัิตงิาน 

21 ผศ. พัชรินทร์ ไชยบาล วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7/06/2550 ปฏบัิตงิาน 

22 ดร. พัชรินทร์ สังวาลย์ วชิาการ อาจารย์ 2/10/2549 ปฏบัิตงิาน 

23 นางสาว พมิพ์ใจ ลังการ์พนิธ์ุ วชิาการ อาจารย์ 1/05/2548 ปฏบัิตงิาน 

24 นางสาว ลินยา เทสมุทร วชิาการ อาจารย์ 1/04/2558 ปฏบัิตงิาน 

25 ผศ. วรัทยา กุลนิธิชัย วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/05/2555 ปฏบัิตงิาน 

26 ผศ. วชิานีย์ ใจมาลัย วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/06/2554 ลาศกึษาต่อ 

27 ผศ.ดร. ศศินันท์ พันธ์สุวรรณ วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/01/2553 ปฏบัิตงิาน 

 



 

 

ท่ี ชื่อ - สกุล สายงาน ตำแหน่ง บรรจุวันที ่ สถานะ 

28 ผศ. ศิริพร แสงศรีจันทร์ วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/10/2553 ปฏบัิตงิาน 

29 นางสาว ศุภลักษณ์ อยู่ยอด วชิาการ อาจารย์ 12/11/2557 ปฏบัิตงิาน 

30 ผศ.ดร. สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/11/2549 ปฏบัิตงิาน 

31 ดร. แสงเดอืน พรมแก้วงาม วชิาการ อาจารย์ 1/05/2548 ปฏบัิตงิาน 

32 นางสาว แสงเดอืน วงศ์ใหญ ่ วชิาการ อาจารย์ 1/05/2556 ปฏบัิตงิาน 

33 ผศ. อิชยา มอญแสง วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/05/2548 ลาศกึษาต่อ 

34 ดร. เกียรตศิักดิ์ อองกุลนะ วชิาการ อาจารย์ 1/05/2549 ปฏบัิตงิาน 

35 นาย จุฑาพงศ์ เตชะสืบ วชิาการ อาจารย์ 2/01/2562 ปฏบัิตงิาน 

36 นาย ธรรมวทิย์ ราญรอน วชิาการ อาจารย์ 2/11/2558 ปฏบัิตงิาน 

37 ดร. พทัิกษ์พงศ์ ปันต๊ะ วชิาการ อาจารย์ 1/09/2548 ปฏบัิตงิาน 

38 ดร. วุฒชิัย ไชยรินคำ วชิาการ อาจารย์ 1/05/2548 ปฏบัิตงิาน 

39 นาง นงเยาว์ เฉพาะธรรม สนับสนุน เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

40 นาง นิตยา ชมชื่น สนับสนุน ผู้ดูแลเด็ก 6/08/2557 ปฏบัิตงิาน 

41 นาง รัตนา ทาสิทธ์ิ สนับสนุน นักวชิาการเงินและบัญช ี 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

42 นางสาว กัลยกร รับงาน สนับสนุน เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 10/05/2549 ปฏบัิตงิาน 

43 นางสาว กาญจนา เผ่าแสง สนับสนุน ผู้ดแูลเด็ก 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

44 นางสาว จตุพร ไชยราช สนับสนุน ครูผู้ดูแลเด็ก 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

45 นางสาว จรยิา รังษีธรรมปัญญา สนับสนุน ผู้ดูแลเด็ก 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

46 นางสาว พรรณสุกิตต์ ทาทอง สนับสนุน นักวชิาการศึกษา 1/05/2550 ปฏบัิตงิาน 

47 นางสาว พมิพรรณ ผลมาก สนับสนุน เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

48 นางสาว ภัสราภรณ์ บัวงาม สนับสนุน ผู้ดูแลเด็ก 2/01/2562 ปฏบัิตงิาน 

49 นางสาว ลานนา หมื่นจันทร์ สนับสนุน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

50 นางสาว อรพญิ บัวงาม สนับสนนุ เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 1/05/2550 ปฏบัิตงิาน 

51 นาย กฤษณวชิญ์ เยาว์ธาน ี สนับสนุน บรรณารักษ์ 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

52 นาย ปรัชญดล รัตนสุวรรณ สนับสนุน นักวชิาการศึกษา 4/01/2560 ปฏบัิตงิาน 

53 นาย พลาวัน สรรพานชิ สนับสนุน บุคลากร 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

54 นาย สมเกียรติ์ วงค์กลม สนับสนุน นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

 

 

 


