
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดคีณะแพทยศาสตร์  

เรื่อง รายชื่อผูม้สิีทธเิสนอช่ือผูส้มควรดำรงตำแหน่งคณบดคีณะแพทยศาสตร์  

 

  เพื่อให้การดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติ

คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

เม่ือวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จงึออกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่ง

คณบดคีณะแพทยศาสตร์ จำนวน  ๑๕๓ คน ดังบัญชแีนบทา้ยประกาศนี้ 

  อนึ่ง หากบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อสามารถโต้แย้ง

สทิธไิดท้ี่ กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(นายแพทย์ธวัช  สุนทราจารย์) 

ประธานกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่ง 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 



 

 

รายช่ือผู้มสีทิธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดคีณะแพทยศาสตร์ 

(บัญชแีนบทา้ยประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผูม้สีทิธิเสนอชื่อผูส้มควรดำรงตำแหน่ง

คณบดคีณะแพทยศาสตร์) 

ที่ ช่ือ - นามสกลุ ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน เริ่มทำงาน วันบรรจุ 
สถานะ

ปฏบิัตงิาน 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต           

1 นาย พรชัย สุขแสน อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ม.ิย. 49 6 ก.ย. 49 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

2 นางสาว เพ็ญพรรณ กัณฑะษา อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ม.ิย. 49 15 พ.ย. 49 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

3 ดร. รัษฎา ประภาสะวัต อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 4 เม.ย. 51 4 เม.ย. 51 ปฏบัิติงาน 

4 นาย นกิจ จันทร์สมุทร อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 พ.ค. 54 2 พ.ค. 54 ลาศกึษาต่อ 

5 พญ. ณัฎฐิน ีนันทาทอง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ธ.ค. 54 1 ธ.ค. 54 ปฏบิัติงาน 

6 พญ. เพญ็นิภัท นภรีงค์ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ม.ิย. 55 1 มิ.ย. 55 ปฏบัิตงิาน 

7 นพ. สรวศิ บุญญฐี อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 56 1 พ.ค. 56 ปฏิบัติงาน 

8 พญ. สรัสวดี เถลิงศก อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ม.ิย. 56 3 ม.ิย. 56 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

9 นพ. ภาษา สุขสอน อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 3 เม.ย. 57 3 เม.ย. 57 ปฏิบัติงาน 

10 พญ. เพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 เม.ย. 57 1 เม.ย. 57 ปฏิบัติงาน 

11 นพ. วสุชล ชัยชาญ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 3 เม.ย. 57 3 เม.ย. 57 ปฏบัิติงาน 

12 นพ. วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 4 เม.ย. 57 4 เม.ย. 57 ปฏิบัติงาน 

13 นพ. วรัทภพ แดนเขตต์ ผูช้่วยสอน พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ม.ิย. 61 1 ม.ิย. 61 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

14 พญ. เบญจวรรณ ตาแกว้ ผูช้่วยสอน พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ม.ิย. 61 1 ม.ิย. 61 ปฏิบัติงาน 

15 พญ. สโรชินี สถิตเลศิสกุล ผูช่้วยสอน พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ม.ิย. 61 1 ม.ิย. 61 ลาศกึษาต่อ 

16 พญ. สิรกิร สาททอง ผูช้่วยสอน พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ม.ิย. 61 1 ม.ิย. 61 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

17 นาย ธนู ต้ังศรเีจริญ อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 62 1 ก.ค. 62 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

18 พญ. กติติยา ไทยธวัช อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 59 1 ก.ค. 59 ปฏบิัติงาน 

19 นพ. กฤตนิ นาราเวชสกุล อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 59 1 ก.ค. 59 ปฏบัิตงิาน 

20 ดร. ณรงค์ศักด์ิ ม่ันคง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 59 1 ก.ค. 59 ปฏิบัติงาน 

21 นพ. ชานนท์ ฟา้ภิญโญ ผูช่้วยสอน พนักงานมหาวิทยาลัย 10 พ.ค. 59 10 พ.ค. 59 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

22 นพ. ภราดร วานชิขจร ผูช่้วยสอน พนักงานมหาวิทยาลัย 10 พ.ค. 59 10 พ.ค. 59 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

เอกสารแนบ ๑/๗ 



 

 

ที่ ช่ือ - นามสกลุ ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน เริ่มทำงาน 
วันบรรจุ สถานะ

ปฏบิัติงาน 

23 พญ. มัลลกิา ขวัญเมือง อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ม.ิย. 60 1 ม.ิย. 60 ปฏิบัติงาน 

24 นพ. พรีณัฐ ผลวชิา อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 60 1 ม.ิย. 60 ปฏิบัติงาน 

25 พญ. ลภัสกรณ์ ยะปะนัน อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 8 ม.ิย. 60 8 ม.ิย. 60 ปฏบิัติงาน 

26 นพ. วรัญญู เหงี่ยมไพศาล อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 5 ม.ิย. 60 5 มิ.ย. 60 ปฏบัิติงาน 

27 นพ. วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 58 1 ก.ค. 58 ปฏบัิตงิาน 

หน่วยบรกิารสุขภาพปฐมภูมิ 

28 นาง จารุพักตร์ กงเรือ นักเทคนิค

การแพทย์ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 2 พ.ย. 58 2 พ.ย. 58 ปฏบัิตงิาน 

29 นพ. ฐตินัินท์ ธาราทพิยกุล นายแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

30 พญ. กานต์จิรา ทติย์สีแสง นายแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

31 นพ. พชรพล อุดมลักษณ์ นายแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ม.ิย. 60 1 ม.ิย. 60 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

32 นพ. วรกันต์ วรธำรงผไท นายแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ม.ิย. 60 1 ม.ิย. 60 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

33 นพ. ธนกร ศรธียิศ นายแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ม.ิย. 60 1 ม.ิย. 60 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

34 พญ. อรอนงค์ มาลา นายแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 62 1 ก.ค. 62 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

35 นพ. สุทธวัิฒน์ เจยีมตระกูล นายแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ก.ค. 60 3 ก.ค. 60 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

36 นาย ยศพล นันตาลิต เจา้หนา้ท่ี

บรหิารงานทั่วไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย 4 ม.ค. 60 4 ม.ค. 60 ปฏบิัติงาน 

37 นางสาว ขวัญหทัย แสวงงาม พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 57 1 ต.ค. 57 ปฏบิัติงาน 

38 นางสาว ณกมล สุทธธง เภสัชกร พนักงานมหาวิทยาลัย 3 พ.ย. 57 3 พ.ย. 57 ปฏิบัติงาน 

39 นาย พงศธร ท้ังสุข นายแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 62 1 ก.ค. 62 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

40 นาย นติิภูมิ ปันสิน อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 62 1 ก.ค. 62 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

41 นางสาว ภัทรณี ศรชีัยรัตนกุล นายแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 62 1 ก.ค. 62 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

42 นาย สริวชิญ์ สุนทรชัยยะ นายแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 62 1 ก.ค. 62 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

43 พญ. ภัทรภร กุมภวจิิตร นายแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ส.ค. 62 1 ส.ค. 62 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

เอกสารแนบ ๒/๗ 



 

 

ที่ ช่ือ - นามสกลุ ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน เริ่มทำงาน 
วันบรรจุ สถานะ

ปฏบิัตงิาน 

44 พญ. วลิาสนิ ีศติีสาร นายแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ลาศกึษาต่อ 

45 นางสาว ประภาภรณ์ ทวีโล นักวชิาการเงนิและ

บัญชี 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ส.ค. 57 1 ส.ค. 57 ปฏบิัติงาน 

46 พญ. ดิษญาณิณพ์ ทวธีนัตสิทธิ์ นายแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 56 1 พ.ค. 56 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

47 นพ. คามิน สุทธิกุลบุตร นายแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ค. 56 1 พ.ค. 56 ปฏบิัติงาน 

48 นาง นันทกานต์ แสนรักษ์ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 มี.ค. 54 1 ม.ีค. 54 ปฏบิัติงาน 

49 นาย อนุกูล สุตโสม นักวชิาการ

สาธารณสุข 

พนักงานมหาวิทยาลัย 18 พ.ค. 

54 

1 เม.ย. 55 ปฏบิัติงาน 

50 นางสาว อันตกิา ศรวัีฒนกูล พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.พ. 53 1 ม.ิย. 53 ปฏิบัติงาน 

51 นางสาว เครอืวัลย์ ยามเย็น นักการแพทย์แผน

ไทย 

พนักงานมหาวิทยาลัย 15 ม.ีค. 

53 

1 มิ.ย. 53 ปฏิบัตงิาน 

52 นาย ธราดล โพธิษา เภสัชกร พนักงานมหาวทิยาลัย 8 มี.ค. 53 1 มิ.ย. 53 ปฏิบัตงิาน 

53 นาย นที ศริชิุมชัย พนักงานขับรถยนต์ พนักงานมหาวิทยาลัย 11 มิ.ย. 53 1 เม.ย. 55 ปฏบิัติงาน 

54 นาย นราธปิ อินทรพ์รหม พนักงานเปล พนักงานมหาวทิยาลัย 1 ม.ิย. 53 1 เม.ย. 55 ปฏบัิตงิาน 

สำนักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

55 นาย พัฒนพงศ์ สมุทรหลา้ บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 53 1 เม.ย. 55 ปฏบิัติงาน 

56 นาง ลัดดา ค้าโค คนงาน พนักงานมหาวิทยาลัย 15 พ.ค. 56 15 พ.ค. 56 ปฏบัิตงิาน 

57 นางสาว ภาวณีิ ชาวน่าน นักวชิาการเงินและ

บัญชี 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 55 1 ต.ค. 55 ปฏบิัติงาน 

58 นาง จิราพร เซ่ียงฉนิ เจา้หนา้ท่ี

บรหิารงานทั่วไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 44 7 พ.ย. 45 ปฏิบัติงาน 

59 นาง ไข่แกว้ อุยานะ คนงาน พนักงานมหาวิทยาลัย 10 ต.ค. 54 1 เม.ย. 55 ปฏบิัติงาน 

60 นางสาว ภัทราพร ใจซื่อ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏบิัติงาน 

61 นางสาว สุวนันท์ คีรีธรีกุล พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏบิัติงาน 

62 นางสาว ณัฐรกิา อุ่นเรอืน พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

63 นางสาว อมิตา เทพาชุมภู พยาบาล พนักงานมหาวทิยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

64 นางสาว ศศิธร พุทธิมา พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัตงิาน 

65 นางสาว เมวยีา ศริกิาศ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

66 นางสาว จุฬารัตน์ เครือแกว้ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

67 นางสาว ณัฐฐินันท์ ชัยวรรณ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏบิัติงาน 

68 นางสาว ปยิรัตน์ ขวดแก้ว พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

เอกสารแนบ ๓/๗ 



 

 

ที่ ช่ือ - นามสกลุ ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน เริ่มทำงาน 
วันบรรจุ สถานะ

ปฏบิัตงิาน 

69 นางสาว ทศพร แสนศรเีชาว์พันธ์ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัตงิาน 

70 นาย อติกันต์ สมนา พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

71 นางสาว ทักษพร สิทธวิัง พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

72 นางสาว นฤภร สินธุพงษ์ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

73 นางสาว วรางคณา ไพรพนาพันธ์ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

74 นางสาว รัญชดิา โอภาสเสถยีร พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

75 นางสาว กนกวรรณ เบ็ญชา พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

76 นาย เบญญา นพิธิคุณ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

77 นางสาว ธวิราพร เปลี่ยนศรี พยาบาล พนักงานมหาวทิยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

78 นางสาว กนกพร สงิห์ฆะราช พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏบิัติงาน 

79 นางสาว วราภรณ์ ยศนอ้ย พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

80 นางสาว อรด ีมารดาวงศ์ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

81 นางสาว ภัทราพร กันหา พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

82 นางสาว วราภรณ์ ศริสุิวรรณ์ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

83 นางสาว ปพิชญา ไชยแสงคำ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

84 นางสาว ชนากานต์ นำ้พี้ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏบิัติงาน 

85 นาย มานพ แสนคำ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

86 นางสาว ปาณิสรา ไชยราช พยาบาล พนักงานมหาวทิยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

87 นางสาว สุภาวด ีคนสูง พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

88 นางสาว กาญญารัตน์ สืบดว้ง พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

89 นางสาว กนกวรรณ จันทะเลศิ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏบิัติงาน 

90 นางสาว จตุพร จันทร์วงศ์ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

91 นางสาว จณิห์นิภา เที่ยงทุกข์ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

92 นางสาว ณัฐณิชา พรอ้มสุข พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

93 นางสาว นริศรา แซ่คู พยาบาล พนักงานมหาวทิยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

94 นางสาว ปรารถนา ดวงสงิห์คำ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

95 นางสาว รัตน์กาญจน์ อานันท์ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

96 นางสาว วราพิชญ์ ม่วงเส็ง พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

เอกสารแนบ ๔/๗ 



 

 

ที่ ช่ือ - นามสกลุ ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน เริ่มทำงาน 
วันบรรจุ สถานะ

ปฏบิัตงิาน 

97 นางสาว สุภาพร หงษ์คอย พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏบิัติงาน 

98 นาง ธัญญลักษณ์ เครื่องสกุล พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

99 นางสาว ประภัสสร ศกัดิ์แสน พยาบาล พนักงานมหาวทิยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

100 นางสาว ปวีญา เผ่าดี พยาบาล พนักงานมหาวทิยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

101 พญ. เบญจพร ศรีสันตธิรรม นายแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ก.ค. 61 2 ก.ค. 61 ลาศกึษาต่อ 

102 นาย พชิญุตม์ รัตนธัญพัทธ์ เภสัชกร พนักงานมหาวิทยาลัย 31 ส.ค. 61 31 ส.ค. 61 ปฏบัิตงิาน 

103 นางสาว อารีรัตน์ ปัญญารัตน์ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏบัิตงิาน 

104 นางสาว สุพัตรา อุดคำ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏบัิติงาน 

105 นางสาว สุธารินี ปินใจ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏบัิติงาน 

106 นางสาว ศรีวิมล สิงห์คลา พยาบาล พนักงานมหาวทิยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏิบัติงาน 

107 นางสาว วศิรุตา บุตร์แก้ว พยาบาล พนักงานมหาวทิยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏบัิติงาน 

108 นางสาว วาธณีิ มุ่งเจรญิ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏบัิติงาน 

109 นางสาว วณิชยา นาริจันทร์ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏบัิติงาน 

110 นางสาว ไพรนิทร ์ประทุมของ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏบัิติงาน 

111 นางสาว พรนภา ยาวลิัย พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏบัิติงาน 

112 นางสาว ปาวนีา วงค์ใย พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏบัิติงาน 

113 นางสาว บุญสิตา หวานเสียง พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏบัิติงาน 

114 นางสาว นลิวรรณ แสนศร ี พยาบาล พนักงานมหาวทิยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏบัิติงาน 

115 นางสาว นัจกร วงศ์ววิัฒน์ พยาบาล พนักงานมหาวทิยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏบัิติงาน 

116 นางสาว นภาพร แซ่กอื พยาบาล พนักงานมหาวทิยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏิบัติงาน 

117 นางสาว ธันญาพร คีรแีกว้ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏบัิติงาน 

118 นางสาว ธวัลพร มะลวิัลย์ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏบัิติงาน 

119 นางสาว ณัฐธิชา ราชเนตร์ พยาบาล พนักงานมหาวทิยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏบัิติงาน 

120 นาย ไชยวัฒน์ นามะสอน พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏบัิติงาน 

121 นาย เจนณวฒัน์ วิญญาณ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏบัิติงาน 

122 นางสาว จติรานุช ป่ินทอง พยาบาล พนักงานมหาวทิยาลัย 1 ก.ย. 62 1 ก.ย. 62 ปฏบัิติงาน 

123 นาย ฉัตรชัย สันธู นักบัญชี พนักงานมหาวทิยาลัย 1 ส.ค. 62 1 ส.ค. 62 ปฏบัิติงาน 

124 นางสาว พิชยาภรณ์ สมคิดศิริ

สกุล 

นักบัญชี พนักงานมหาวทิยาลัย 1 ส.ค. 62 1 ส.ค. 62 ปฏบัิติงาน 

125 นางสาว สุพนิพร เพ็ชรนิล นักบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ส.ค. 62 1 ส.ค. 62 ปฏบัิติงาน 

เอกสารแนบ ๕/๗ 



 

 

ที่ ช่ือ - นามสกลุ ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน เริ่มทำงาน 
วันบรรจุ สถานะ

ปฏบิัตงิาน 

126 นางสาว บุญญาพร กินร นักจัดการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ส.ค. 62 1 ส.ค. 62 ปฏบัิติงาน 

127 ว่าท่ีรอ้ยตร ีวิชชา อยู่ศิริ นักจัดการทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ส.ค. 62 1 ส.ค. 62 ปฏบิัติงาน 

128 นางสาว สุภาวด ีฟองเขียว นักกายภาพบำบัด พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ส.ค. 62 1 ส.ค. 62 ปฏบัิติงาน 

129 นางสาว ภาพมิลขวัญ เหล่ียมศริิ

เจรญิ 

นักรังสกีารแพทย์ พนักงานมหาวทิยาลัย 1 ส.ค. 62 1 ส.ค. 62 ปฏบัิติงาน 

130 นาง วรรณวภิา แสงศรจัีนทร์ นักเทคนิค

การแพทย์ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ธ.ค. 57 1 ธ.ค. 57 ปฏบิัติงาน 

131 นางสาว อรุณ ีปิงยศ นักวทิยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ธ.ค. 57 1 ธ.ค. 57 ปฏบัิตงิาน 

132 นาย ทนิกร ต๊ะผัด นักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ม.ค. 61 3 ม.ค. 61 ปฏบิัติงาน 

133 นาย กฤตภาศ หลักฐาน เจา้หนา้ที่

บรหิารงานทั่วไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.พ. 61 1 ก.พ. 61 ปฏิบัติงาน 

134 นาย กฤษณะ นามศร บุคลากร พนักงานมหาวทิยาลัย 1 ก.พ. 61 1 ก.พ. 61 ปฏบิัติงาน 

135 นางสาว วรศิรา วมิานทอง พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ม.ค. 61 3 ม.ค. 61 ปฏิบัติงาน 

136 นาย เมธาสทิธ์ิ วงค์กันทยิะ วศิวกร พนักงานมหาวทิยาลัย 3 ม.ค. 61 3 ม.ค. 61 ปฏบิัติงาน 

137 นาย พยนต์ ดวงทพิย์ พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ธ.ค. 60 1 ธ.ค. 60 ปฏบิัติงาน 

138 นาย วรัญชัย วงษ์วรศรโีรจน์ เภสัชกร พนักงานมหาวิทยาลัย 2 เม.ย. 61 2 เม.ย. 61 ปฏิบัติงาน 

139 นาง วไิลรัตน์ ปงิเมือง พยาบาล พนักงานมหาวทิยาลัย 1 ม.ิย. 61 1 ม.ิย. 61 ฝกึอบรมใน

ประเทศ 

140 นางสาว ขวัญฤด ีมหงิษา นักวทิยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.พ. 56 1 ก.พ. 56 ปฏิบัติงาน 

สำนักงานกลุ่มแพทย์ศาสตร์ 

141 นางสาว ชลติา ยงยิ่ง นักวชิาการเงนิและ

บัญชี 

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ก.ค. 58 1 ก.ค. 58 ปฏบิัติงาน 

142 นางสาว ชญาภา มูลไชย นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 16 ม.ค. 55 1 เม.ย. 55 ปฏบิัติงาน 

143 นางสาว ประทุมพร สุยะ นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 6 มี.ค. 55 1 เม.ย. 55 ปฏบิัติงาน 

144 นางสาว มนัสนันท์ ตันอารมณ์ นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 55 1 พ.ย. 55 ปฏบัิตงิาน 

145 นาย สิงหา เกล็ดพงษา นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 1 พ.ย. 55 1 พ.ย. 55 ปฏบัิตงิาน 

146 ว่าท่ีรอ้ยตร ีพงษ์ณรนิทร์ พันธ์พชื นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวทิยาลัย 1 พ.ย. 55 1 พ.ย. 55 ปฏบัิตงิาน 

147 นางสาว กนกกาญจน์ อินถา พยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย 3 ธ.ค. 55 3 ธ.ค. 55 ปฏบิัติงาน 

148 นางสาว นริศรา ญาตอิยู่ไกล นักวทิยาศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1 ต.ค. 57 1 ต.ค. 57 ปฏบิัติงาน 

149 นาย ศรัณยู พชิัยยา นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 23 ส.ค. 

53 

1 เม.ย. 55 ปฏบิัติงาน 

150 นาย พทัิกษ์ ตันนันตา บุคลากร พนักงานมหาวทิยาลัย 15 ต.ค. 53 1 เม.ย. 55 ปฏบิัติงาน 

เอกสารแนบ ๖/๗ 



 

 

ที่ ช่ือ - นามสกลุ ตำแหน่ง ประเภทพนักงาน เริ่มทำงาน วันบรรจุ 
สถานะ

ปฏบิัตงิาน 

151 นาย ณัฐพงษ์ กพีงษ์ เจา้หนา้ที่

บรหิารงานทั่วไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย 2 ม.ค. 56 2 ม.ค. 56 ปฏิบัติงาน 

152 นางสาว ชไมพร ใหม่ไชยา นักวชิาการ

คอมพวิเตอร์ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 12 ก.ย. 54 1 เม.ย. 55 ปฏบิัติงาน 

153 นางสาว ณริัชดา วันมหาชัย เจา้หนา้ท่ี

บรหิารงานท่ัวไป 

พนักงานมหาวิทยาลัย 21 ม.ิย. 53 1 เม.ย. 55 ปฏบิัติงาน 

 

เอกสารแนบ ๗/๗ 


