
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
เรื่อง รายชื่อผูม้ีสทิธิเสนอชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

  

 

  เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖             

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖5 เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออก

ประกาศราย ชื ่อผู ้ม ีส ิท ธ ิเส นอ ชื ่อผู ้สมควรดำรงตำแหน ่งคณ บด ีคณ ะเกษตรศาสตร ์และ

ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 66 คน ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี ้

  อนึ่ง หากบุคลากรสังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตรวจสอบแล้ว  

ไม่พบรายชื่อสามารถโต้แย้งสิทธิได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันจันทร์ที่ ๒4 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕       

เวลา ๑๖.๓๐ น. 

       ประกาศ  ณ  วันที่   20  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

            
  

 

 

 

 

 

(ดร.วีระชัย  ณ นคร) 

ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 



 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

(บัญชแีนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผูม้ีสทิธิเสนอชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ) 

ที่ ชื่อ-นามสกุล สายงาน ตำแหน่ง วันบรรจุ สถานะปฏิบัตงิาน 

พนักงานสายวิชาการ 

1 นาง พรประภา แสนหลวง วิชาการ อาจารย์ 2 ก.ค. 55 ปฏิบัติงาน 

2 ดร. วราภรณ์ กุศลารักษ์ วิชาการ อาจารย์ 2 ก.ค. 55 ปฏิบัติงาน 

3 ผศ.ดร. วาสนา พิทักษ์พล วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 1 ต.ค. 42 ปฏิบัติงาน 

4 ผศ.ดร. วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 26 พ.ย. 46 ปฏิบัติงาน 

5 ผศ. ศริิลักษณ์ ตันเจรญิ วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 16 มิ.ย. 47 ปฏิบัติงาน 

6 ดร. กรทิพย์ กันนิการ์ วิชาการ อาจารย์ 1 พ.ค. 51 ปฏิบัติงาน 

7 ผศ.ดร. กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 6 ธ.ค. 50 ปฏิบัติงาน 

8 ผศ.ดร. ดุจฤดี ปานพรหมมนิทร์ วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 2 ก.ค. 44 ปฏิบัติงาน 

9 ดร. ธนาพร บุญมี วิชาการ อาจารย์ 1 ก.ย. 58 ปฏิบัติงาน 

10 ดร. ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ วิชาการ อาจารย์ 6 พ.ย. 49 ปฏิบัติงาน 

11 นางสาว เนวิชญาน์ิ วุฒินิธศิานันท์ วิชาการ อาจารย์ 11 ต.ค. 49 ปฏิบัติงาน 

12 ดร. พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ วิชาการ อาจารย์ 17 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

13 ดร. พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล วิชาการ อาจารย์ 1 ต.ค. 55 ปฏิบัติงาน 

14 ดร. ภาวิน ีจันทร์วิจติร วิชาการ อาจารย์ 2 ก.ค. 44 ปฏิบัติงาน 

15 ดร. ยุพารัตน์ โพธิเศษ วิชาการ อาจารย์ 1 พ.ค. 58 ปฏิบัติงาน 

16 ดร. รวิสรา รื่นไวย์ วิชาการ อาจารย์ 3 ต.ค. 54 ปฏิบัติงาน 

17 ดร. วนดิา แซ่จึง วิชาการ อาจารย์ 11 มิ.ย. 50 ปฏิบัติงาน 

18 ดร. สกุลคุณ มากคุณ วิชาการ อาจารย์ 16 มิ.ย. 47 ปฏิบัติงาน 

19 ผศ.ดร. สุกัลยา ภู่ทอง วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 30 พ.ค. 48 ปฏิบัติงาน 

20 รศ.ดร. สุภัค มหัทธนพรรค วิชาการ รองศาสตราจารย์ 2 ต.ค. 49 ปฏิบัติงาน 

21 ผศ.ดร. สุภาพร ภัสสร วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 24 ต.ค. 37 ปฏิบัติงาน 

22 ดร. สุมนา เหลอืงฐิติกาญจนา วิชาการ อาจารย์ 18 ก.ค. 50 ปฏิบัติงาน 

23 ผศ.ดร. สุรีย์พร แสงวงศ์ วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 1 ต.ค. 55 ปฏิบัติงาน 

24 ผศ.ดร. สุวลี ฟองอนิทร์ วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 1 มิ.ย. 54 ปฏิบัติงาน 

25 ผศ.ดร. หทัยทิพย์ นิมติรเกียรติไกล วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 2 พ.ค. 54 ปฏิบัติงาน 

26 ผศ. กฤตภาค บูรณวิทย์ วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 2 พ.ค. 54 ลาศกึษาต่อ 

27 ผศ.ดร. เกรียงไกร สีตะพันธุ์ วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 2 มิ.ย. 46 ปฏิบัติงาน 

เอกสารแนบ ๑/๗ 



 

 

28 ดร. ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ วิชาการ อาจารย์ 17 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

29 ดร. คุณากร ขัติศรี วิชาการ อาจารย์ 7 มี.ค. 59 ปฏิบัติงาน 

30 ผศ.ดร. ตระกูล พรหมจักร วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 1 พ.ค. 57 ปฏิบัติงาน 

31 ดร. บุญร่วม คิดค้า วิชาการ อาจารย์ 1 มิ.ย. 52 ปฏิบัติงาน 

32 ผศ.ดร. บุญฤทธิ์ สินคา้งาม วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 1 ก.ค. 45 ปฏิบัติงาน 

33 ดร. ไผ่แดง ขวัญใจ วิชาการ อาจารย์ 19 ก.พ. 50 ปฏิบัติงาน 

34 ผศ.ดร. พยุงศักดิ์ อนิต๊ะวิชา วชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 1 ส.ค. 56 ปฏิบัติงาน 

35 รศ.ดร. ไพบูลย์ ปะนาเส วิชาการ รองศาสตราจารย์ 2 พ.ย. 58 ปฏิบัติงาน 

36 ดร. รณกร สร้อยนาค วิชาการ อาจารย์ 3 พ.ย. 46 ปฏิบัติงาน 

37 ผศ.ดร. วัชระ แลนอ้ย วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 2 พ.ค. 54 ปฏิบัติงาน 

38 ผศ.ดร. ไวพจน์ กันจู วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 26 ต.ค. 47 ปฏิบัติงาน 

39 ผศ.นสพ. สมชาติ ธนะ วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 20 ต.ค. 52 ปฏิบัติงาน 

40 ผศ.ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล วิชาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 1 มิ.ย. 43 ปฏิบัติงาน 

41 รศ. ว่าท่ี ร.ต.ดร. ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ วิชาการ รองศาสตราจารย์ 2 พ.ย. 58 ปฏิบัติงาน 

พนักงานสายสนับสนุน 

42 นาง กรวิกา ดวงปัญญารัตน์ สนับสนุน นักวิชาการศกึษา 12 มิ.ย. 51 ปฏิบัติงาน 

43 นาง จุฑามาศ ทินกรวงศ์ สนับสนุน 
เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

ชำนาญการ 1 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

44 นาง วันวิสาข์ ดอกคำ สนับสนุน นักวิทยาศาสตร์ 1 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

45 ดร. กนกอร ศรมี่วง สนับสนุน นักวิจัย 4 พ.ย. 45 ปฏิบัติงาน 

46 นางสาว จันทนา จันโจมศกึ สนับสนุน นักวิทยาศาสตร์ 10 พ.ค. 49 ปฏิบัติงาน 

47 นางสาว ณัฐธดา ขัตธิ สนับสนุน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

48 นางสาว นฤมล สุทะ สนับสนุน นักวิทยาศาสตร์ 9 ส.ค. 50 ปฏิบัติงาน 

49 นางสาว เปรมดา ทิพย์เดโช สนับสนุน นักวิทยาศาสตร์ 8 ก.ย. 48 ปฏิบัติงาน 

50 นางสาว สุธิศา สุขสังข์ภา สนับสนุน นักวิชาการเกษตร 10 พ.ค. 49 ปฏิบัติงาน 

51 นางสาว เสาวนีย์ จอมสว่าง สนับสนุน นักวิชาการศกึษา 1 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

52 นางสาว หนึ่งฤทัย ปัญญาลึก สนับสนุน นักวิชาการพัสดุ 15 ต.ค. 56 ปฏิบัติงาน 

53 นาง สุพรรณิการ์ พรหมสุริยา สนับสนุน นักวิชาการสัตวบาล 2 ธ.ค. 56 ปฏิบัติงาน 

54 นาง สุรีนาถ ครองสุข สนับสนุน นักวิชาการเงินและบัญชี 1 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

55 นาย กฤตนน โชติพรม สนับสนุน นักวิทยาศาสตร์ 1 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

56 นาย กิตติธัช ตุย้คำ สนับสนุน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 มิ.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

57 นาย จักร์พงศ์ ธุระพ่อค้า สนับสนุน นักวิชาการศกึษา 5 มิ.ย. 55 ปฏิบัติงาน 



 

 

58 นาย ชัยวัฒน์ จิตนารี สนับสนุน นักวิชาการเกษตร 9 ส.ค. 50 ปฏิบัติงาน 

59 ดร. ตฤณ เสรเมธากุล สนับสนุน นักวิทยาศาสตร์ 12 ก.ย. 48 ปฏิบัติงาน 

60 นาย ปิยะ พันธ์แดง สนับสนุน นักวิทยาศาสตร์ 2 ต.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

61 นาย ศักดิ์ชัย เครือสาร สนับสนุน นักวิทยาศาสตร์ 13 มิ.ย. 51 ปฏิบัติงาน 

62 นาย เศกสรรค์ อุปพงศ์ สนับสนุน นักวิทยาศาสตร์ 1 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

63 นาย อภิชาติ นุเสน สนับสนุน นักวิชาการเกษตร 9 ส.ค. 50 ปฏิบัติงาน 

64 นาย อภินันท์ เร่งเร็ว สนับสนุน นักวิทยาศาสตร์ 10 พ.ค. 49 ปฏิบัติงาน 

65 นาย อิฐสะราม แสนสุภา สนับสนุน นักวิทยาศาสตร์ 15 พ.ค. 49 ปฏิบัติงาน 

66 นาย อุทัย วงค์ขัติย์ สนับสนุน คนงาน 1 เม.ย. 55 ปฏิบัติงาน 

 


