
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

เรื่อง รายชื่อผูม้สิีทธเิสนอช่ือผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  

 

  เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติ

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งท่ี      

๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จงึออกประกาศรายชื่อผู้มสีทิธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรง

ตำแหน่งคณบดคีณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน ๓๘ คน ดังบัญชแีนบทา้ยประกาศนี้ 

  อนึ่ง หากบุคลากรสังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อสามารถ

โตแ้ยง้สทิธไิดท้ี่ กองการเจา้หนา้ที่ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(ดร.สมเกยีรติ  ชอบผล) 

ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 



 

 

รายชื่อผู้มสิีทธเิสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

(บญัชแีนบท้ายประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผูม้สีทิธเิสนอชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่ง

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์) 

ที่ ชื่อ - นามสกลุ ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน เริ่มทำงาน วันบรรจุ 
สถานะ

ปฏบิัตงิาน 

สำนักงานคณะ 

1 นางสาว ปภาอร เขยีวสมีา นักวทิยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ธ.ค. 57 1 ธ.ค. 57 ปฏบัิตงิาน 

2 นางสาว ดวงใจ ใจกลา้ นักวเิคราะห์นโยบาย

และแผน 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ส.ค. 59 1 ส.ค. 59 ปฏบัิตงิาน 

3 นางสาว อรวรรณ ตันวงค์ นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ม.ค. 60 4 ม.ค. 60 ปฏบิัติงาน 

4 นางสาว เตชิน ีสุภาพ บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย 2 พ.ย. 58 2 พ.ย. 58 ปฏิบัตงิาน 

5 นาง ณิชาภา ยอดเมอืงชัย เจา้หนา้ที่บรหิารงาน

ท่ัวไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ต.ค. 49 1 พ.ค. 50 ลาศกึษาต่อ 

6 นางสาว สุธาสนิ ีหินแก้ว นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 19 ม.ิย. 42 18 มิ.ย. 47 ปฏบิัติงาน 

7 นางสาว สรัญญา เทือก

ธรรมมา 

นักวชิาการเงนิและ

บัญชี 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 55 1 ต.ค. 55 ปฏิบัตงิาน 

8 นางสาว ชรินทร์ทิพย ์ศุภโชติ

โภคิณ 

เจา้หนา้ที่บรหิารงาน

ท่ัวไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 55 1 ต.ค. 55 ปฏิบัตงิาน 

9 นางสาว วจิติรา สุขมี เจา้หน้าท่ีบรหิารงาน

ท่ัวไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 55 1 ต.ค. 55 ปฏิบัตงิาน 

10 นางสาว พัชรนิทร์ สิทธชิาติ เจา้หน้าท่ีบรหิารงาน

ท่ัวไป 

พนกังานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 55 1 ต.ค. 55 ปฏบัิติงาน 

11 นาง นภสมณ ทวกุีล บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย 1 มี.ค. 60 1 มี.ค. 60 ปฏบัิติงาน 

12 นาย เจษฎา เพ็งสาย ช่างเทคนคิ พนักงานมหาวิทยาลัย 3 เม.ย. 60 3 เม.ย. 60 ปฏิบัติงาน 

13 นาย วรากร บุญมา นักวชิาการ

คอมพิวเตอร์ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ต.ค. 60 2 ต.ค. 60 ปฏบัิตงิาน 

14 นาย ทวีศักดิ์ กันทะสอน ช่างทันตกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ต.ค. 60 2 ต.ค. 60 ปฏบัิติงาน 

15 นางสาว ณัฎฐนชิ พยนต์ยิ้ม นักวชิาการโสตทัศน

ศึกษา 

พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ม.ค. 60 4 ม.ค. 60 ปฏบัิติงาน 

16 นาย ปรัชญดล รัตนสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ม.ค. 60 4 ม.ค. 60 ปฏบัิติงาน 

17 นาย ปรชีา อ่วมนาค นักวชิาการพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 62 1 เม.ย. 62 ปฏบัิติงาน 

18 นางสาว ลักษกิา สว่างยิ่ง นักวทิยาศาสตร์ พนักงานมหาวทิยาลัย 18 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62 ปฏบัิติงาน 

สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม 

19 นางสาว ภัทรศยา หอม

หวาน 

ผูป้ฏบัิตงิานทันตกรรม พนักงานมหาวทิยาลัย 2 ม.ค. 63 2 ม.ค. 63 ปฏบัิตงิาน 

20 นางสาว สมฤทัย ยารังษี ผูป้ฏบัิตงิานทันตกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ม.ค. 60 4 ม.ค. 60 ปฏบิัติงาน 

เอกสารแนบ ๑/๒ 



 

 

ที่ ชื่อ - นามสกลุ ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน เริ่มทำงาน วันบรรจุ 
สถานะ

ปฏบิัตงิาน 

21 นางสาว เบญจวรรณ เมอืง

ก้อน 

ผูป้ฏบัิตงิานทันตกรรม พนักงานมหาวทิยาลัย 4 ม.ค. 60 4 ม.ค. 60 ปฏิบัติงาน 

22 นางสาว ฐิตพิร ตนะทิพย์ ผูป้ฏิบัตงิานทันตกรรม พนักงานมหาวทิยาลัย 1 ม.ีค. 60 1 มี.ค. 60 ปฏิบัตงิาน 

23 นางสาว ปุณณกา ฟูแสง

สกุล 

เจา้หนา้ที่บรหิารงาน

ท่ัวไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ม.ีค. 60 1 มี.ค. 60 ปฏบัิติงาน 

24 นางสาว อรณี ทาจนีะ ผูป้ฏบัิตงิานทันตกรรม พนักงานมหาวทิยาลัย 1 ธ.ค. 60 1 ธ.ค. 60 ปฏบิัติงาน 

25 นางสาว นันทกา กำลังเก่ง ผูป้ฏบัิตงิานทันตกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ม.ิย. 61 1 ม.ิย. 61 ปฏิบัติงาน 

26 นาย สุพชิญ์วัชร รุ่งสริิวาร ี เจา้หนา้ที่บรหิารงาน

ท่ัวไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ม.ค. 60 4 ม.ค. 60 ปฏบัิติงาน 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ 

27 นางสาว ยุพาภรณ์ โพธิ์นอก อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 18 พ.ค. 58 18 พ.ค. 58 ลาศึกษาต่อ 

28 นาย สุรยิันต์ ธรรมราช อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย 2 พ.ย. 58 2 พ.ย. 58 ลาศึกษาต่อ 

29 นาย ตรัยธาวติ นาคสกุล อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 16 พ.ค. 59 16 พ.ค. 59 ลาศึกษาต่อ 

30 ทพ. ทศพล อนิประโคน อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย 16 พ.ค. 59 16 พ.ค. 59 ปฏิบัติงาน 

31 นางสาว วลิาสินี วจิติรานนท์ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 19 พ.ค. 59 19 พ.ค. 59 ลาศกึษาต่อ 

32 นางสาว มนพร มณี อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย 1 ม.ิย. 59 1 มิ.ย. 59 ปฏบิัติงาน 

33 ดร. พรพัฒน์ ธรีโสภณ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 57 1 เม.ย. 57 ปฏิบัติงาน 

34 นาย ดลธรรม พรหมเสน อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 57 1 เม.ย. 57 ปฏิบัติงาน 

35 นาย วัฒนชัย สมน้อย อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 28 พ.ค. 61 28 พ.ค. 61 ลาศกึษาต่อ 

36 นางสาว การุณยกานต์ 

นุสรณ์ไพรงาม 

อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย 28 พ.ค. 61 28 พ.ค. 61 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

37 นาย กฤตภาส ฟูแสง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 61 1 พ.ย. 61 ลาศึกษาต่อ 

38 ทพ. ชวลติ ชนินทรสงขลา อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 21 พ.ค. 62 21 พ.ค. 62 ลาศกึษาต่อ 

 

เอกสารแนบ ๒/๒ 


