
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

เรื่อง รายชื่อผูม้สีทิธิเสนอช่ือผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดคีณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

 

  เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติ

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในคราวประชุม      

ครั้งที่ ๑/๒๕๖5 เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควร

ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม จำนวน ๓๙ คน ดังบัญชีแนบทา้ยประกาศนี้ 

  อนึ่ง หากบุคลากรสังกัดคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบแล้ว  ไม่พบรายช่ือ

สามารถโต้แยง้สทิธไิดท้ี่ กองการเจา้หนา้ที่ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๖.๓๐ น. 

       ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

(นายวทิวัส สวัสดิ์-ชูโต) 

ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง 

คณบดคีณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 



 

 

รายชื่อผู้มสีทิธเิสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดคีณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

(บัญชีแนบทา้ยประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายช่ือผูม้สีทิธิเสนอช่ือผูส้มควรดำรงตำแหน่ง

คณบดคีณะพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม) 

 

ที ่ ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง วันบรรจุ 
สถานะ

ปฏบิัตงิาน 

วชิาการ 

1 ผศ.ดร. เนทยิา กรธีาชาติ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 1 พฤศจิกายน 2545 ปฏบิัตงิาน 

2 ดร. ฉัตรแกว้ ชัยลือชา อาจารย์ 1 พฤศจกิายน 2548 ปฏบิัติงาน 

3 ดร. ชญาน์นันท์ จิตมณ ี อาจารย์ 4 มกราคม 2560 ปฏบิัตงิาน 

4 ผศ.ดร. บุหรนั พันธุ์สวรรค์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 2 พฤษภาคม 2546 ปฏบิัตงิาน 

5 นางสาว พมิพ์ศริ ิสุวรรณพัฒน ์ อาจารย์ 17 เมษายน 2555 ปฏบิัตงิาน 

6 นางสาว วนาวัลย์ ปรากฎ อาจารย์ 17 เมษายน 2555 ปฏิบัตงิาน 

7 ดร. สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ อาจารย์ 2 มกราคม 2562 ปฏิบัติงาน 

8 ดร. สุปรดีา หอมกล่ิน อาจารย์ 1 ตุลาคม 2556 ปฏบิัตงิาน 

9 ดร. สุมล นลิรัตน์นศิากร อาจารย์ 2 มนีาคม 2552 ปฏบิัตงิาน 

10 ดร. โสมนัส สมประเสรฐิ อาจารย์ 7 พฤษภาคม 2551 ปฏิบัตงิาน 

11 ดร. สุชญัญา ทองเครอื อาจารย์ 22 พฤศจกิายน 2547 ปฏิบัติงาน 

12 ผศ.ดร. กฤตชญา อสิกุล ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 1 ตุลาคม 2555 ปฏบิัติงาน 

13 นาย ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง อาจารย์ 3 มถิุนายน 2556 ปฏบิัตงิาน 

14 รศ.ดร. ต่อพงศ์ กรธีาชาต ิ รองศาสตราจารย์ 1 พฤศจกิายน 2545 ปฏบิัตงิาน 

15 ผศ.ดร. ธรีชัย อำนวยล้อเจรญิ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 1 กรกฎาคม 2558 ปฏิบัติงาน 

16 ดร. นพรัตน์ สุรยิะไชย อาจารย์ 4 มกราคม 2564 ปฏิบัติงาน 

17 ดร. บุญวัฒน์ วจิารณ์พล อาจารย์ 1 กรกฎาคม 2557 ปฏิบัตงิาน 

18 ดร. ปรเมษฐ์ สทิธสิันติ์ อาจารย์ 2 พฤษภาคม 2554 ปฏิบัติงาน 

19 ผศ.ดร. รัฐภูมิ พรหมณะ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 27 ธันวาคม 2549 ปฏิบัตงิาน 

20 ผศ.ดร. วัชระ วงค์ปัญโญ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 1 กรกฎาคม 2545 ปฏิบัตงิาน 

21 ดร. ศตวรรษ ทนารัตน์ อาจารย์ 17 ธันวาคม 2561 ปฏบิัตงิาน 

22 ผศ.ดร. ศักดิ์สทิธิ์ อิ่มแมน ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 1 กันยายน 2558 ปฏิบัติงาน 



 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง วันบรรจุ 
สถานะ

ปฏบิัตงิาน 

23 รศ.ดร. สทิธชิัย พิมลศรี รองศาสตราจารย์ 1 เมษายน 2546 ปฏบิัตงิาน 

24 ผศ.ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิร ิ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 1 พฤษภาคม 2549 ปฏิบัตงิาน 

25 ดร. สุรัตน์ เศษโพธิ์ อาจารย์ 29 พฤศจกิายน 2550 ปฏิบัติงาน 

26 ผศ.ดร. อนุสรณ์ บุญปก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 2 มนีาคม 2552 ปฏิบัตงิาน 

สนับสนุน 

27 นางสาว กชพร พรหมเสน นักวชิาการพัสดุ 1 เมษายน 2555 ปฏบิัตงิาน 

28 นางสาว กรรณกิา ชำนาญยา เจา้หนา้ที่บรหิารงานทั่วไป 5 มถิุนายน 2555 ปฏบิัตงิาน 

29 นางสาว จริาภรณ ์ไชยสาร นักวชิาการศึกษา 1 เมษายน 2555 ปฏบิัตงิาน 

30 นางสาว ณิชกานต์ สมประสงค์ นักวชิาการเงนิและบัญชี 2 มกราคม 2562 ปฏิบัตงิาน 

31 นางสาว ทพิวรรณ ทักทว้ง นักวทิยาศาสตร์ 5 มถิุนายน 2555 ปฏิบัติงาน 

32 นางสาว ปรฉิัตร เรอืนแกว้ นักวชิาการศกึษา 1 ตุลาคม 2561 ปฏบิัตงิาน 

33 นางสาว วิมลรัตน์ ศีติสาร นักวชิาการศึกษา 2 มกราคม 2563 ปฏบิัตงิาน 

34 นาย กฤษณะ วริัตน์เกษม บุคลากร 1 เมษายน 2555 ปฏิบัติงาน 

35 นาย ณรงค์ฤทธิ์ อมรนิทร์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน 1 เมษายน 2555 ปฏบิัตงิาน 

36 นาย นพดล มั่นที่สุด นักวชิาการศกึษา 1 พฤษภาคม 2550 ปฏิบัตงิาน 

37 นาย ไพฑูรย์ ขำจันทร์ นักวทิยาศาสตร์ 1 กันยายน 2557 ปฏิบัติงาน 

38 นาย วีระวัฒน์ เมอืงคำ นักวทิยาศาสตร์ 1 เมษายน 2555 ปฏิบัติงาน 

39 นาย สุรศักดิ์ ใจหลัก นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 1 เมษายน 2555 ปฏบิัตงิาน 

 


