
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร์ 

เรื่อง รายชื่อผูม้สิีทธเิสนอช่ือผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  

 

  เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติ

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่     

๑/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผูส้มควรดำรง

ตำแหน่งคณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน  ๖๙  คน ดังบัญชแีนบท้ายประกาศนี้ 

  อนึ่ง หากบุคลากรสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ตรวจสอบแลว้ไม่พบรายชื่อสามารถ

โตแ้ยง้สทิธไิดท้ี่ กองการเจา้หนา้ที่ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑6  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(ศ.(เกยีรตคิุณ) ดร.เกตุ  กรุดพันธ์) 

ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 



 

 

รายชื่อผู้มสีทิธเิสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

บัญชแีนบทา้ยประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ  

เรื่อง รายช่ือผูมี้สทิธเิสนอชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ที่ ช่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน เริ่มทำงาน วันบรรจุ 
สถานะ

ปฏบิัตงิาน 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยชุมชน 

1 นางสาว พรพนา สมจติร อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ พ.ค. ๕๐ ๑ พ.ค. ๕๐ ปฏบิัตงิาน 

2 นางสาว เนตรนภา พรหมมา อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ๑ พ.ค. ๕๐ ๑ พ.ค. ๕๐ ลาศกึษาต่อ 

3 ผศ.ดร. สมคิด จูหวา้ ผูช้่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ธ.ค. ๕๒ ๑ ธ.ค. ๕๒ ปฏบิัตงิาน 

4 นางสาว อุรัชชา สัจจาพงศ์ อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๔ ม.ค. ๕๓ ๒๓ เม.ย. ๕๓ ปฏบิัตงิาน 

5 ผศ.ดร. ทววีรรณ ศรสุีขคำ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๔ ม.ค. ๕๔ ๔ ม.ค. ๕๔ ปฏบิัตงิาน 

6 ผศ.ดร. ประจวบ แหลมหลัก ผูช้่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ พ.ค. ๕๔ ๒ พ.ค. ๕๔ ปฏิบัตงิาน 

7 ผศ.ดร. เกษแก้ว เสยีงเพราะ ผูช้่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ม.ิย. ๕๓ ๑ ม.ิย. ๕๓ ปฏบิัตงิาน 

8 ผศ.ดร. เทยีนทอง ต๊ะแกว้ ผูช้่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ พ.ค. ๕๔ ๒ พ.ค. ๕๔ ปฏิบัตงิาน 

9 นาย นัฐพล ปันสกุล อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ก.ค. ๕๔ ๑ ก.ค. ๕๔ ปฏบิัตงิาน 

10 ผศ.ดร. อนุกูล มะโนทน ผูช้่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ม.ีค. ๕๕ ๑ มี.ค. ๕๕ ปฏบิัตงิาน 

11 นาง อรทัย เกตุขาว อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ก.ค. ๕๙ ๑ ก.ค. ๕๙ ปฏบิัตงิาน 

12 นาย กฤษฎา สารทอง อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ ต.ค. ๖๐ ๒ ต.ค. ๖๐ ปฏบิัตงิาน 

13 นาย ณรงค์ ใจเท่ียง อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ ต.ค. ๖๐ ๒ ต.ค. ๖๐ ปฏบิัตงิาน 

หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

14 นาย ศุภกาญจน์ แก่นทา้ว อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ ต.ค. ๖๐ ๒ ต.ค. ๖๐ ปฏบิัตงิาน 

15 นางสาว พรรณวดี สิงห์แกว้ อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๖ ก.ค. ๕๘ ๖ ก.ค. ๕๘ ปฏิบัตงิาน 

16 นาย ประกาศิต ทอนชว่ย อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ พ.ค. ๕๔ ๒ พ.ค. ๕๔ ปฏิบัตงิาน 

17 นางสาว สายฝน ผุดผ่อง อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ พ.ค. ๕๔ ๒ พ.ค. ๕๔ ปฏิบัตงิาน 

18 นางสาว ชุมาพร รถสีดา อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ พ.ค. ๕๔ ๒ พ.ค. ๕๔ ลาศกึษาต่อ 

19 ดร. บุญลือ ฉิมบา้นไร่ อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ พ.ค. ๕๔ ๒ พ.ค. ๕๔ ปฏิบัตงิาน 

20 ดร. ศศวิมิล บุตรสเีขียว อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒๙ ต.ค. ๕๒ ๒๙ ต.ค. ๕๒ ปฏบิัตงิาน 

21 ผศ.ดร. น้ำเงนิ จันทรมณี ผูช้่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ก.ค. ๕๑ ๑ ก.ค. ๕๑ ปฏบิัตงิาน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

22 ดร. เสกสรรค์ ทองติ๊บ อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ม.ิย. ๕๓ ๑ ม.ิย. ๕๓ ปฏบิัตงิาน 

23 นางสาว รัศมี จันทรก์วีกูล อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ พ.ค. ๕๔ ๒ พ.ค. ๕๔ ลาศกึษาต่อ 

24 ดร. ปยิะวด ีศรวีชัิย อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ ม.ิย. ๕๔ ๒ ม.ิย. ๕๔ ปฏิบัตงิาน 

25 ดร. ปฏพิัทธ์ วงค์เรอืง อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ ต.ค. ๖๐ ๒ ต.ค. ๖๐ ปฏบิัตงิาน 

26 นาย ศราวุฒ ิแสงคำ อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ ต.ค. ๖๐ ๒ ต.ค. ๖๐ ปฏบิัตงิาน 

เอกสารแนบ ๑/๓ 



 

 

ที่ ช่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน เริ่มทำงาน 
วันบรรจุ สถานะ

ปฏบิัตงิาน 

27 ดร. อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ก.พ. ๕๙ ๑ ก.พ. ๕๙ ปฏิบัตงิาน 

28 ว่าที่ร้อยตรหีญงิ นิศารตัน์ อุต

ตะมะ 

อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ต.ค. ๕๕ ๑ ต.ค. ๕๕ ปฏบิัตงิาน 

29 ดร. สุทธชิัย ศิรนิวล อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ๑๖ ส.ค. ๕๙ ๑๖ ส.ค. ๕๙ ปฏิบัตงิาน 

30 นางสาว สุนันทา ต้ังนิตพิงศ์ อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ พ.ค. ๕๔ ๒ พ.ค. ๕๔ ลาศกึษาต่อ 

31 นางสาว รสรนิทร์ แกว้ตา อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ พ.ย. ๕๕ ๑ พ.ย. ๕๕ ลาศกึษาต่อ 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 

32 นางสาว นาฏนิดา จันทราช อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ต.ค. ๕๕ ๑ ต.ค. ๕๕ ปฏบิัตงิาน 

33 นางสาว ผดุงนารี แสนเมือง อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ต.ค. ๕๕ ๑ ต.ค. ๕๕ ปฏบิัตงิาน 

34 นางสาว ระวพีรรณ สุนันต๊ะ ผูช้่วยสอน พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ มี.ค. ๕๓ ๑ มิ.ย. ๕๓ ปฏิบัติงาน 

35 นางสาว มนชนก ชูวรรธนะ

ปกรณ์ 

อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑๖ พ.ย. ๕๘ ๑๖ พ.ย. ๕๘ ปฏิบัตงิาน 

36 นาย เก่ง ชัยชนะ ผูช้่วยสอน พนักงานมหาวทิยาลัย ๔ ม.ค. ๖๐ ๔ ม.ค. ๖๐ ลาศกึษาต่อ 

37 นางสาว วรรณิตา สกุลวัฒนะ ผูช้่วยสอน พนักงานมหาวทิยาลัย ๔ ม.ค. ๖๐ ๔ ม.ค. ๖๐ ลาศกึษาต่อ 

38 นางสาว ปรางค์ทิพย์ คันทะ

มาลา 

อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑๐ ม.ค. ๖๐ ๑๐ ม.ค. ๖๐ ปฏบิัตงิาน 

39 นาย พงศธร ศิลาเงิน อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ต.ค. ๕๕ ๑ ต.ค. ๕๕ ปฏบิัตงิาน 

40 นางสาว วริญิญา เมอืงชา้ง อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ต.ค. ๕๕ ๑ ต.ค. ๕๕ ปฏบิัตงิาน 

41 นางสาว ก่ิงกนก รักษนาเวศ อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ ต.ค. ๖๐ ๒ ต.ค. ๖๐ ปฏบิัตงิาน 

42 นางสาว ผาณติ ศรสุีทธะ ผูช้่วยสอน พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ ต.ค. ๖๐ ๒ ต.ค. ๖๐ ปฏบิัตงิาน 

43 นางสาว วชิดิา หล้าสมศรี ผูช้่วยสอน พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ ต.ค. ๖๐ ๒ ต.ค. ๖๐ ปฏบิัตงิาน 

44 นาย ภากรณ์ ภู่สุวรรณ อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ ต.ค. ๖๐ ๒ ต.ค. ๖๐ ปฏบิัตงิาน 

45 นาย พงศ์นเรศ แจง้พรมมา อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ ต.ค. ๖๐ ๒ ต.ค. ๖๐ ปฏบิัตงิาน 

หลักสูตรการแพทย์แผนจนีบัณฑติ 

46 นางสาว ประภาพร ตุลวัฒนกุล อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ ต.ค. ๖๐ ๒ ต.ค. ๖๐ ลาศกึษาต่อ 

47 นางสาว จุฬาภัค ศรศักดานุ

ภาพ 

อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ต.ค. ๖๒ ๑ ต.ค. ๖๒ ปฏิบัตงิาน 

48 นางสาว ปุณยวีร์ คำไทย อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ธ.ค. ๖๐ ๑ ธ.ค. ๖๐ ลาศกึษาต่อ 

49 นาย แสงชัย วงศ์มานะกูล อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๓ ก.พ. ๕๗ ๓ ก.พ. ๕๗ ปฏบิัตงิาน 

50 นางสาว ปุณยภัสร์ ศิรธิีราฐติิ

กุล 

อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๓ พ.ย. ๕๗ ๓ พ.ย. ๕๗ ปฏิบัตงิาน 

51 นางสาว ภัชรี พิมาลรัมย์ อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๓ พ.ย. ๕๗ ๓ พ.ย. ๕๗ ปฏบิัตงิาน 

52 นางสาว กานต์ชนก สุขบท อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ต.ค. ๕๘ ๑ ต.ค. ๕๘ ปฏิบัตงิาน 

เอกสารแนบ ๒/๓ 



 

 

ที่ ช่ือ - นามสกุล ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน เริ่มทำงาน วันบรรจุ 
สถานะ

ปฏบิัตงิาน 

53 นางสาว มนธิชา กัลยาลอื อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ พ.ย. ๕๙ ๑ พ.ย. ๕๙ ลาศกึษาต่อ 

54 ดร. วรางคณา กลา้จรงิ อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ต.ค. ๕๖ ๑ ต.ค. ๕๖ ปฏบิัตงิาน 

55 นางสาว ปิยะนุช โลนันท์ อาจารย์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ พ.ย. ๕๖ ๑ พ.ย. ๕๖ ปฏบิัตงิาน 

สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

56 นางสาว สุดารัตน์ หล่อวงค์ เจา้หน้าท่ีบรหิารงาน

ท่ัวไป 

พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ม.ิย. ๕๕ ๑ ม.ิย. ๕๕ ปฏิบัตงิาน 

57 นางสาว วรีวรรณ นามจติ เจา้หนา้ที่บรหิารงาน

ท่ัวไป 

พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ธ.ค. ๕๕ ๑ ธ.ค. ๕๕ ปฏบิัตงิาน 

58 นางสาว ปรยิาภรณ์ ป้ันอ่ิม นักวชิาการพัสดุ พนักงานมหาวทิยาลัย ๒ เม.ย. ๕๕ ๒ เม.ย. ๕๕ ปฏิบัตงิาน 

59 นางสาว อรวรรณ พงษ์ต๊ะ นักวชิาการ

คอมพวิเตอร์ 

พนักงานมหาวทิยาลัย ๑๕ ต.ค. ๕๓ ๑ เม.ย. ๕๕ ปฏิบัตงิาน 

60 นาง จรยิา วงค์ตุย้ นักวิชาการเงนิและ

บัญชี 

พนักงานมหาวทิยาลัย ๑๕ ต.ค. ๕๓ ๑ เม.ย. ๕๕ ปฏิบัตงิาน 

61 นาย ภาณุวัฒน์ ทวีกุล นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย ๒๙ ต.ค. ๕๑ ๑ เม.ย. ๕๕ ปฏิบัตงิาน 

62 นางสาว วรภร ขัติวงศ์ เจ้าหนา้ที่บรหิารงาน

ท่ัวไป 

พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ธ.ค. ๕๑ ๑ เม.ย. ๕๕ ปฏบิัตงิาน 

63 นางสาว เมธนิี หลา้นามวงศ์ นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย ๒๙ ธ.ค. ๕๑ ๑ เม.ย. ๕๕ ปฏิบัตงิาน 

64 นาง จริาพร ขำจันทร์ นักวทิยาศาสตร์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ต.ค. ๕๒ ๑ เม.ย. ๕๕ ปฏิบัตงิาน 

65 นาง รฎัตกิาล ศรชีัยอินทร์ นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ต.ค. ๕๒ ๑ เม.ย. ๕๕ ปฏิบัตงิาน 

66 นาง น้ำทิพย์ วรรณโวหาร นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

พนักงานมหาวทิยาลัย ๔ ม.ค. ๖๐ ๔ ม.ค. ๖๐ ปฏบิัตงิาน 

67 นาย จาตุรนต์ กัณทะธง นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ธ.ค. ๕๗ ๑ ธ.ค. ๕๗ ปฏิบัตงิาน 

68 นางสาว สิริมา วงษ์พล นักวิทยาศาสตร์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ก.ค. ๕๘ ๑ ก.ค. ๕๘ ปฏิบัตงิาน 

69 นาย ณรงค์ศักดิ์ ใจเท่ียงธรรม นักวทิยาศาสตร์ พนักงานมหาวทิยาลัย ๑ ม.ิย. ๖๑ ๑ ม.ิย. ๖๑ ปฏบิัติงาน 
 

เอกสารแนบ ๓/๓ 


