
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะสหเวชศาสตร์ 

เรื่อง รายชื่อผูม้ีสทิธิเสนอชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

 

  เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติ

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖5 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศรายชื่อผู ้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์จำนวน ๖๒ คน ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี ้

  อนึ่ง หากบุคลากรสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อสามารถโต้แย้ง

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

       ประกาศ  ณ  วันที่   13  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       

 

 

  

 

 

 

 

 

(นายแพทย์ณรงค์    สายวงศ์) 

ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง 

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 



 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 

(บญัชแีนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผูม้ีสทิธิเสนอชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์) 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สายงาน วันบรรจ ุ สถานะปฏิบัตงิาน 

1 ผศ.ดร. ณัฎฐพักตร์ ศีลวัตธำรง วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/10/2550 ปฏบัิตงิาน 

2 ดร. บุญสิตา สุวรรณกุล วชิาการ อาจารย์ 17/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

3 นางสาว เกวล ีสีหราช วชิาการ อาจารย์ 1/08/2556 ลาศกึษาต่อ 

4 ดร. คณติาพร สุภาเดช วชิาการ อาจารย์ 30/11/2555 ปฏบัิตงิาน 

5 ดร. ชลธิชา แก้วจอหอ วชิาการ อาจารย์ 4/01/2564 ปฏบัิตงิาน 

6 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ใจเย็น วชิาการ อาจารย์ 1/08/2556 ลาศกึษาต่อ 

7 ผศ. ณิชาภา พาราศิลป์ วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/05/2555 ปฏบัิตงิาน 

8 ดร. นพรัตน์ สังฆฤทธ์ิ วชิาการ อาจารย์ 2/05/2554 ปฏบัิตงิาน 

9 ดร. เบญจมาศ สุระเดช วชิาการ อาจารย์ 30/11/2555 ปฏบัิตงิาน 

10 ดร. ปาจรีย์ มานอ้ย วชิาการ อาจารย์ 2/06/2551 ปฏบัิตงิาน 

11 ดร. ปยิะวรรณ เอมอิ่มอนันต์ วชิาการ อาจารย์ 1/05/2551 ปฏบัิตงิาน 

12 ดร. พนดิา หาญพทัิกษ์พงศ ์ วชิาการ อาจารย์ 2/05/2554 ปฏบัิตงิาน 

13 ดร. พัชรียา อัมพุธ วชิาการ อาจารย์ 2/05/2554 ปฏบัิตงิาน 

14 ดร. พิไลพร จงรวมกลาง วชิาการ อาจารย์ 3/11/2551 ปฏบัิตงิาน 

15 นางสาว ฟ้า เชื้อหงษ์ทอง วชิาการ อาจารย์ 3/10/2554 ลาศกึษาต่อ 

16 ดร. มคมาศ คำเพราะ วชิาการ อาจารย์ 9/08/2564 ปฏบัิตงิาน 

17 นางสาว มณฑินี วัฒนสุวกุล วชิาการ อาจารย์ 1/08/2556 ปฏบัิตงิาน 

18 ผศ. ศิรินทิพย ์คำฟ ู วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/08/2556 ลาศกึษาต่อ 

19 ดร. ศุภกัญญา ลาสม วชิาการ อาจารย์ 2/10/2560 ปฏบัิตงิาน 

20 ดร. สมฤทัย พุม่สลุด วชิาการ อาจารย์ 4/01/2554 ปฏบัิตงิาน 

21 ผศ.ดร. สาวิตรี นะงอลา วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/10/2554 ปฏบัิตงิาน 

22 ดร. สินธุพร มหารัญ วชิาการ อาจารย์ 22/05/2551 ปฏบัิตงิาน 

23 ดร. สุดารัตน์ สังฆะมณ ี วชิาการ อาจารย์ 28/04/2551 ปฏบัิตงิาน 

24 ดร. สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ วชิาการ อาจารย์ 2/02/2552 ปฏบัิตงิาน 

25 ผศ.ดร. สุภาพร ขำจันทร์ วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/06/2550 ปฏบัิตงิาน 

 



 

 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สายงาน วันบรรจ ุ สถานะปฏิบัตงิาน 

26 ผศ. อรรจน์มน ธรรมไชย วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/05/2555 ลาศกึษาต่อ 

27 ผศ. อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/05/2554 ปฏบัิตงิาน 

28 ผศ.ดร. อรุณีย์ พรหมศรี วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/01/2553 ปฏบัิตงิาน 

29 ผศ.ดร. อรพนิท์ อนิศวร วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/10/2550 ปฏบัิตงิาน 

30 ผศ.ดร. กรุง ผิวพรรณ ์ วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6/09/2549 ปฏบัิตงิาน 

31 ดร. เกษม สมทะนะ วชิาการ อาจารย์ 3/10/2554 ปฏบัิตงิาน 

32 ผศ. ณรงค์ นวลเมอืง วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/04/2556 ลาศกึษาต่อ 

33 ดร. ดาวยศ ดาวเรือง วชิาการ อาจารย์ 17/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

34 ดร. เดช ดอกพวง วชิาการ อาจารย์ 1/10/2550 ปฏบัิตงิาน 

35 ดร. พริน คำเส็ง วชิาการ อาจารย์ 1/10/2564 ปฏบัิตงิาน 

36 ผศ.ดร. พุทธิพงษ์ พลคำฮัก วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/10/2555 ปฏบัิตงิาน 

37 ดร. วีระศักดิ ์ต๊ะปัญญา วชิาการ อาจารย์ 2/05/2554 ปฏบัิตงิาน 

38 ดร. สมโภช เสาร์อิน วชิาการ อาจารย์ 26/02/2552 ปฏบัิตงิาน 

39 ผศ.ดร. สรายศ ร่าเริงใจ วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/06/2552 ปฏบัิตงิาน 

๔๐ รศ.ดร. สิทธิชัย ปัญญาใส วชิาการ รองศาสตราจารย์ 1/07/2550 ปฏบัิตงิาน 

๔๑ ผศ.ดร. สิทธิพร สุวรรณมติร วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/12/2556 ปฏบัิตงิาน 

๔๒ ผศ.ดร. เสริม สุรพนิจิ วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/05/2550 ปฏบัิตงิาน 

๔๓ ผศ.ดร. อักษรากร คำมาสุข วชิาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/12/2556 ปฏบัิตงิาน 

๔๔ ดร. เอกพจน ์พรมพันธ์ วชิาการ อาจารย์ 2/05/2554 ปฏบัิตงิาน 

๔๕ นาย เอกราช วงศ์ษายะ วชิาการ อาจารย์ 1/05/2555 ปฏบัิตงิาน 

๔๖ นาง คัทรียา วันโน สนับสนุน นักวชิาการเงินและบัญช ี 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

๔๗ นาง ปลิันธนา เสรเมธากุล สนับสนุน นักวชิาการศึกษา 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

๔๘ นาง พลับพลงึ แสนใส สนับสนุน นักวทิยาศาสตร์ 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

๔๙ นางสาว ธิชาพร พูลสวัสดิ ์ สนับสนุน นักวชิาการศึกษา 4/03/2556 ปฏบัิตงิาน 

๕๐ นางสาว นุชนาถ ไชยมงคล สนับสนุน เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

๕๑ นางสาว พัชรินทร์ พรหมเผ่า สนับสนุน นักกายภาพบำบัด 1/04/2558 ปฏบัิตงิาน 

๕๒ นางสาว พิมพร วงค์ราษฎร์ สนับสนุน นักวทิยาศาสตร์ 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

๕๓ นางสาว สายสุนีย์ คนสนิท สนับสนุน นักกายภาพบำบัด 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 



 

 

ท่ี ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สายงาน วันบรรจ ุ สถานะปฏิบัตงิาน 

๕๔ นาย โกเมศ ลออพันธ์ุสกุล สนับสนุน นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 1/12/2558 ปฏบัิตงิาน 

๕๕ นาย จรเิมศน ์ไพฑูรย ์ สนับสนุน เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 4/01/2559 ปฏบัิตงิาน 

๕๖ นาย จักรพันธ์ ฮ่องลกึ สนับสนนุ นักกายภาพบำบัด 1/07/2563 ปฏบัิตงิาน 

๕๗ นาย ชนะพล จันทรากาศ สนับสนุน เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 1/06/2561 ปฏบัิตงิาน 

๕๘ นาย ณัฐพงษ ์ขวญัจรงิ สนับสนุน นักวชิาการพัสด ุ 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

๕๙ นาย นพดล เมอืงซื่อ สนับสนุน นักวทิยาศาสตร์ 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

๖๐ นาย พลากร อุดมกจิปกรณ ์ สนับสนุน นักกายภาพบำบัด 1/10/2555 ปฏบัิตงิาน 

๖๑ นาย อนุชติ หน่อทอง สนับสนุน เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป 16/08/2564 ปฏบัิตงิาน 

๖๒ นาย เอกพงค์ บริบุญวงค ์ สนับสนุน นักวทิยาศาสตร์ 1/04/2555 ปฏบัิตงิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


