
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์  

เรื่อง รายชื่อผูม้ีสทิธิเสนอชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์  

 

  เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๗ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติ

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอช่ือผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

คณะนิติศาสตร์ จำนวน ๔๘ คน ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี ้

  อนึ่ง หากบุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อสามารถโต้แย้งสิทธิ

ได้ที่ กองการเจา้หน้าที่ ภายในวันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

       ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

       
  

 

 

 

 

 

(ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรรถพล  ใหญ่สว่าง) 

ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง 

คณบดีคณะนติิศาสตร์ 



 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

(บัญชแีนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผูม้ีสทิธิเสนอชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะนติิศาสตร์) 

ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ ตำแหน่ง วันบรรจุ 

พนักงานสายวิชาการ 

1 นาย กฤษฎา ใจแก้วทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 พฤศจิกายน 2549 

2 นาย กันตพงศ ์ แสงพวง อาจารย์ 1 กรกฎาคม 2554 

3 นางสาว กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล รองศาสตราจารย์ 29 พฤศจิกายน 2550 

4 นางสาว กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 พฤษภาคม 2549 

5 นาย เกียรตศิักดิ์ ตันตจิรยิาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 สิงหาคม 2547 

6 นางสาว จีรวรรณ สุวรรณสุจรติ อาจารย์ 5 มถิุนายน 2555 

7 นาย เฉลิมวุฒิ สาระกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 ตุลาคม 2552 

8 นางสาว ณภัทร บุญประสาท อาจารย์ 1 ธันวาคม 2554 

9 นาย ณัฐ สุขเวชชวรกิจ อาจารย์ 1 มถิุนายน 2555 

10 นางสาว ถิรวรรณ กลางณรงค ์ อาจารย์ 17 มถิุนายน 2551 

11 นาย ธิติ ไวกว ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 เมษายน 2550 

12 นาย ธีระพันธ์ เมฆเกรยีงไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 ตุลาคม 2554 

13 นาย นภนันต์ ศุภศริิพงษ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 พฤษภาคม 2548 

14 นางสาว นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 ตุลาคม 2550 

15 นางสาว นภิาภรณ์ ลาภเสถียร อาจารย์ 1 พฤษภาคม 2558 

16 นาย ประฐมพงษ์ ทองรอด อาจารย์ 2 พฤษภาคม 2554 

17 นางสาว ปราณี นางแล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 มถิุนายน 2551 

18 นางสาว ปิยอร เปลี่ยนผดุง อาจารย์ 18 มถิุนายน 2553 

19 นางสาว พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ 5 มถิุนายน 2555 

20 นาย พษิณุ เจนดง อาจารย์ 1 กรกฎาคม 2556 

21 นาย ไพรัช ธีระชัยมหทิธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 ธันวาคม 2548 

22 นางสาว ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19 ตุลาคม 2548 

23 นางสาว ลลติา กิ่งเนตร อาจารย์ 16 มถิุนายน 2551 

24 นางสาว วรลักษณ ์ เมอืงชู อาจารย์ 2 พฤษภาคม 2554 

25 นาย วัชรพงษ์ เขื่อนพันธ์ อาจารย์ 2 ตุลาคม 2560 

26 นางสาว วารุณ ี จันทร์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 พฤศจิกายน 2549 

27 นาย วทูิรย์ ตลุดกำ อาจารย์ 2 กรกฎาคม 2553 

เอกสารแนบ ๑/๗ 



 

 

ที ่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกลุ ตำแหน่ง วันบรรจุ 

28 นางสาว วมิลเรขา ศริิชัยราวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ตุลาคม 2557 

29 นาย วรีะยุทธ หอมชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 มถิุนายน 2555 

30 นางสาว ศุภากร สุภาพ อาจารย์ 1 ตุลาคม 2555 

31 นาย สมศักดิ์ แนบกลาง อาจารย์ 17 มถิุนายน 2552 

32 นาย สิงหนาท แสงไชยา ผู้ช่วยสอน 1 พฤษภาคม 2558 

33 นาย สุวทิย ์ ปัญญาวงศ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 พฤษภาคม 2548 

34 นาย อนุสรณ์ ไชยปุระ อาจารย์ 2 ตุลาคม 2560 

35 นาย อภินันท์ ทัพผึ้ง อาจารย์ 1 มถิุนายน 2555 

36 นาย อาทิตย ์ ศรีชัย อาจารย์ 29 มถิุนายน 2549 

37 นาย อุดม งามเมอืงสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 กันยายน 2558 

38 นาย อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม อาจารย์ 19 ตุลาคม 2552 

39 นาย อุเทน ธัชศฤงคารสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 เมษายน 2554 

พนักงานสายสนับสนุน 

1 นางสาว กฤตพร จุใจ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 1 มถิุนายน 2561 

2 นางสาว จุฑามณ ี จันทร์ศุภเสน นักวชิาการเงินและบัญช ี 1 เมษายน 2555 

3 นาย ฉัตรนรงค์ ไชยมงคล บรรณารักษ์ 1 เมษายน 2555 

4 นาง ณลภัส ปัญญาวงค ์ นักวชิาการศึกษา 1 เมษายน 2555 

5 นาย ทรงพันธ์ อนุพันธ์ นักวชิาการศึกษา 1 พฤษภาคม 2550 

6 นาย นทีสุทธ์ิ อุทธิยา บุคลากร 1 เมษายน 2555 

7 นางสาว นติต์อลนิ ภูริชอุดมอังกูร เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 7 สิงหาคม 2555 

8 นางสาว พวงผกา ธนะจักร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 เมษายน 2555 

9 นางสาว มัสยา ชาวบ้านกร่าง นักวชิาการพัสด ุ 1 เมษายน 2555 

 


