
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 

วทิยาลัยการศกึษา 

เรื่อง รายชื่อผูม้ีสทิธิเสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศกึษา  

 

  เพื่อให้การด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษาเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับ 

มติคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่  

๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารง

ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา จ านวน ๔๔ คน ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี ้

  อนึ่ง หากบุคลากรสังกัดวิทยาลัยการศึกษาตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อสามารถโต้แย้ง

สิทธิได้ที่ กองการเจา้หน้าที่ ภายในวันจันทรท์ี่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

       ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

       
 

 
  

 

 

 

 

 

(ดร.สมเกียรต ิ ชอบผล) 

ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง 

คณบดีวิทยาลัยการศกึษา 



 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา 

(บัญชแีนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผูม้ีสทิธิเสนอชื่อผูส้มควรด ารงต าแหนง่

คณบดีวิทยาลัยการศกึษา) 

 

ที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วันบรรจุ 

พนักงานสายวิชาการ 

1 ดร. เกศราพรรณ พันธุ์ศรเีกตุ คงเจรญิ อาจารย์ 1 ก.ค. 57 

2 ผศ.ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง ผูช่้วยศาสตราจารย์ 2 ธ.ค. 56 

3 ผศ.ดร. วไิลภรณ์ ฤทธิคุปต์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 2 ต.ค. 58 

4 นางสาว กัญจนี ศรีโสภา อาจารย์ 3 มิ.ย. 56 

5 นางสาว ขวัญชนก ข าตั้ง อาจารย์ 2 ก.ค. 55 

6 ดร. ดรุณี อภัยกาวี อาจารย์ 1 มิ.ย. 55 

7 ดร. ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ อาจารย์ 4 ม.ค. 60 

8 ดร. นริศรา เสือคลา้ย อาจารย์ 3 ม.ค. 61 

9 ผศ.ดร. น้ าฝน กันมา ผูช่้วยศาสตราจารย์ 2 ก.ค. 55 

10 นางสาว พัชรินทร์ คัสเตศรี อาจารย์ 1 มิ.ย. 60 

11 นางสาว เมทิกา เลิศปฐมา อาจารย์ 1 ต.ค. 55 

12 ผศ.ดร. รุง่ทิวา กองสอน ผูช่้วยศาสตราจารย์ 20 ต.ค. 57 

13 ดร. ล าไย สีหามาตย์ อาจารย์ 1 ก.ค. 59 

14 ดร. วรรณากร พรประเสริฐ อาจารย์ 4 มิ.ย. 62 

15 ดร. วภิาวี ศิริลักษณ์ อาจารย์ 2 พ.ย. 63 

16 ผศ.ดร. วลิาวัลย์ โพธิ์ทอง ผูช่้วยศาสตราจารย์ 15 ก.ค. 58 

17 ผศ.ดร. วลิาวัลย์ สมยาโรน ผูช่้วยศาสตราจารย์ 4 ม.ค. 54 

18 ผศ.ดร. โสภา อ านวยรัตน์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 1 ส.ค. 56 

19 ดร. อาภาพรรณ ประทุมไทย อาจารย์ 1 ก.ค. 59 

20 ดร. ณัฐวุฒิ สัพโส อาจารย์ 10 ม.ค. 60 

21 รศ.ดร. ดเิรก ธีระภูธร รองศาสตราจารย์ 1 พ.ค. 63 

22 ดร. ตระกูลพันธ์ ยุชมภู อาจารย์ 1 ก.ค. 56 

23 นาย นรินทร์ บัวนาค อาจารย์ 4 ม.ค. 60 

24 ดร. นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์ 10 พ.ค. 62 

25 นาย พิศาล เครือลิต อาจารย์ 1 มิ.ย. 55 

26 ผศ.ดร. ลอืชา ลดาชาติ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 3 ส.ค. 58 

เอกสารแนบ ๑/๗ 



 

 

27 ดร. วสันต์ สรรพสุข อาจารย์ 1 ธ.ค. 63 

28 ผศ.ดร. วัชระ จตุพร ผูช่้วยศาสตราจารย์ 3 ม.ค. 61 

29 ผศ.ดร. สันติ บูรณะชาติ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 1 ส.ค. 55 

30 ผศ.ดร. สุนทร คล้ายอ่ า ผูช่้วยศาสตราจารย์ 1 ก.ค. 45 

31 นาย สุวิชา ดวงฟู อาจารย์ 4 ม.ค. 60 

32 นาย อรรถพล คณิตชรางกูร อาจารย์ 1 ก.ย. 57 

พนักงานสายสนับสนุน 

33 นาง ยลดา อินเปรีย้ว บุคลากร 1 เม.ย. 55 

34 นาง ศศธิร เทพรังสาร นักวิชาการศกึษา 1 เม.ย. 55 

35 นาง สรญา จรัสโสภาสิทธิ์ นักวิชาการศกึษา 1 เม.ย. 55 

36 นางสาว กัญญาภัทร วิมลสุต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9 ก.ย. 48 

37 นางสาว ทัศนีย์ ใหมว่งค์ นักวิชาการศกึษา 1 เม.ย. 63 

38 นางสาว ปวันรัตน์ วังมา นักวิชาการศกึษา 12 ก.ย. 48 

39 นางสาว รุจริา ลายสาน นักวิชาการเงินและบัญชี 2 ม.ค. 62 

40 นางสาว วราภรณ์ สังวาลย์ นักวิชาการศกึษา 8 มิ.ย. 63 

41 นางสาว สุนีรัตน์ ศรีทนต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 เม.ย. 55 

42 นาย วิทวัส ธิวัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 เม.ย. 55 

43 นาย อภเิดช เทพรังสาร นักวิชาการพัสดุ 12 พ.ค. 57 

44 นาย เอกพล โพธิจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 เม.ย. 55 

 


