ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถาบัน จัดโดย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
--------------------------------------------------ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2558
และระดับคณะ/สถาบัน วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ นั้น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นไปตามกลไกที่กาหนด มหาวิทยาลัย
นเรศวรจึงขอประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระดับคณะและระดับสถาบัน จัดโดย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด
จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
ระดับหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
รหัส
1

รศ.ดร.เทียมจันทร์

พานิชย์ผลินไชย คณะศึกษาศาสตร์

NU_MUA2558-001

2

รศ.ดร.วัฒนา

พัดเกตุ

3
4
5

ศ.(พิเศษ)ทญ.ดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ์
รศ.ดร.รัตนา
สนัน่ เมือง
รศ.ดร.อรุณี
อ่อนสวัสดิ์

NU_MUA2558-002
NU_MUA2558-003
NU_MUA2558-007
NU_MUA2558-008

6
7
8
9
10
11

ผศ.ดร.พนมขวัญ
ผศ.ดร.อนามัย
ผศ.ดร.ฐิติอาภา
ผศ.ดร.จรัสศรี
ผศ.ดร.ช.วยากรณ์
ผศ.คนึงนิจ

ริยะมงคล
นาอุดม
ตั้งค้าวานิช
รุ่งรัตนาอุบล
เพ็ชญไพศิษฏ์
ภู่พัฒน์วิบูลย์

คณะมนุษยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้าราชการบานาญ
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
ข้าราชการบานาญ
คณะวิทยาศาสตร์

NU_MUA2558-0010
NU_MUA2558-0011
NU_MUA2558-0012
NU_MUA2558-0015
NU_MUA2558-0016
NU_MUA2558-0017

ระดับคณะและระดับสถาบัน...

2

ระดับคณะและระดับสถาบัน
ลาดับ
ชื่อ - สกุล

สังกัด

รหัส

1

รศ.ดร.เทียมจันทร์

พานิชย์ผลินไชย

คณะศึกษาศาสตร์

NU_MUA2558-001

2

รศ.ดร.วัฒนา

พัดเกตุ

คณะมนุษยศาสตร์

NU_MUA2558-002

3

รศ.ดร.รสริน

ว่องวิไลรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU_MUA2558-004

4

รศ.ดร.เสมอ

ถาน้อย

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU_MUA2558-005

5

รศ.ดร.สุจินดา

เจียมศรีพงษ์

คณะบริหารธุรกิจฯ

NU_MUA2558-006

6

ผศ.จักรกฤษณ์

สถาปนศิริ

คณะนิติศาสตร์

NU_MUA2558-009

7

ผศ.ดร.พนมขวัญ

ริยะมงคล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU_MUA2558-010

8

ผศ.ดร.อนามัย

นาอุดม

คณะวิทยาศาสตร์

NU_MUA2558-011

9

ผศ.ดร.สุดสรวง

ยุทธนา

คณะมนุษยศาสตร์

NU_MUA2558-013

10

ผศ.ภิรมย์

อ่อนเส็ง

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

NU_MUA2558-014

11

ผศ.ดร.จรัสศรี

รุ่งรัตนาอุบล

คณะวิทยาศาสตร์

NU_MUA2558-015

12

ผศ.ดร.ช.วยากรณ์

เพ็ชญไพศิษฏ์

คณะวิทยาศาสตร์

NU_MUA2558-016

13

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์

ธีระภูธร

คณะสหเวชศาสตร์

NU_MUA2558-018

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
--------------------------------------------------ตามที่ มหาวิทยาลั ย นเรศวรได้มีการจัดฝึกอบรมหลั กสู ตร “ผู้ ประเมินคุณ ภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปี การศึกษา 2557 (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2558 และ (รุ่นที่ 2)
ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2558 นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นไปตามกลไก
ที่กาหนด มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเข้ารั บการฝึกอบรมที่ผ่านเงื่อนไขและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จานวน
116 ราย ดังนี้
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

สังกัด

รหัส

1

ผศ.ดร.จตุรพร

รักษ์งาร

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

NU2558-001

2

ผศ.ดร.จรูญ

สารินทร์

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

NU2558-002

3

ผศ.ภิรมย์

อ่อนเส็ง

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

NU2558-003

4

ผศ.ดร.วรสิทธิ์

โทจาปา

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

NU2558-004

5

ผศ.ดร.พีระศักดิ์

ฉายประสาท

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

NU2558-005

6

ผศ.ดร.ชัชวาลย์

จันทรวิจิตร

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

NU2558-006

7

ผศ.ดร.นิติพงศ์

จิตรีโภชน์

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

NU2558-007

8

ผศ.ดร.โอรส

รักชาติ

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

NU2558-008

9

ดร.สุพัฒน์

พลซา

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

NU2558-009

10

ผศ.ดร.ศจี

สุวรรณศรี

คณะเกษตรศาสตร์ฯ

NU2558-010

11

ดร.จันทร์ทิภา

จบศรี

คณะทันตแพทยศาสตร์

NU2558-011

12

ผศ.จักรกฤษณ์

สถาปนศิริ

คณะนิติศาสตร์

NU2558-012

13

อาจารย์จรรยารักษ์

สุวพันธ์

คณะนิติศาสตร์

NU2558-013

14

ผศ.ดร.ฐิติอาภา

ตั้งค้าวานิช

คณะพยาบาลศาสตร์

NU2558-014
15. ผศ.ดร.ยุวยงค์ …
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

สังกัด

รหัส

15

ผศ.ดร.ยุวยงค์

จันทรวิจิตร

คณะพยาบาลศาสตร์

NU2558-015

16

รศ.ดร.ชมนาด

วรรณพรศิริ

คณะพยาบาลศาสตร์

NU2558-016

17

ผศ.เชาวนี

ล่องชูผล

คณะพยาบาลศาสตร์

NU2558-017

18

นายแพทย์พีระพงศ์

เธียราวัฒน์

คณะแพทยศาสตร์

NU2558-018

19

ผศ.พญ.พิริยา

นฤขัตรพิชัย

คณะแพทยศาสตร์

NU2558-019

20

ผศ.พญ.ธิติมา

เงินมาก

คณะแพทยศาสตร์

NU2558-020

21

รศ.ดร.ภญ.จันทรรัตน์

สิทธิวรนันท์

คณะเภสัชศาสตร์

NU2558-021

22

รศ.ดร.นันทกา

โกรานา

คณะเภสัชศาสตร์

NU2558-022

23

ดร.ภก.ศราวุฒิ

อู่พุฒินันท์

คณะเภสัชศาสตร์

NU2558-023

24

ผศ.ดร.สกลวรรณ

ประพฤติบัติ

คณะเภสัชศาสตร์

NU2558-024

25

ดร.อรนันท์

เกิดพินธ์

คณะเภสัชศาสตร์

NU2558-025

26

ดร.เพ็ญศรี

เจริญสิทธิ์

คณะเภสัชศาสตร์

NU2558-026

27

รศ.ดร.อรสร

สารพันโชติวิทยา คณะเภสัชศาสตร์

NU2558-027

28

ดร.สุดาพร

วงค์วาร

คณะเภสัชศาสตร์

NU2558-028

29

รศ.ดร.วัฒนา

พัดเกตุ

คณะมนุษยศาสตร์

NU2558-029

30

อาจารย์นิภารัตน์

อิ่มศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์

NU2558-030

31

ดร.โสภา

มะสึนาริ

คณะมนุษยศาสตร์

NU2558-031

32

ผศ.แก้วตา

สาลีโภชน์

คณะมนุษยศาสตร์

NU2558-032

33

ผศ.จุไรรัตน์

โสภา

คณะมนุษยศาสตร์

NU2558-033

34

ดร.จิตติมา

นาคีเภท

คณะมนุษยศาสตร์

NU2558-034

35

ผศ.วรารัชต์

มหามนตรี

คณะมนุษยศาสตร์

NU2558-035

36

ผศ.ดร.สุดสรวง

ยุทธนา

คณะมนุษยศาสตร์

NU2558-036

37

รศ.ดร.อัญชลี

วงศ์วัฒนา

คณะมนุษยศาสตร์

NU2558-037

38

รศ.ดร.สุจินดา

เจียมศรีพงษ์

คณะบริหารธุรกิจฯ

NU2558-038

39

ผศ.ร.อ.หญิงวชิรา

พันธุ์ไพโรจน์

คณะบริหารธุรกิจฯ

NU2558-039

40

ดร.สุกิจ

ขอเชื้อกลาง

คณะบริหารธุรกิจฯ

41

อาจารย์ดาลิน

อาภัสระวิโรจน์

คณะบริหารธุรกิจฯ

NU2558-040
NU2558-041

42.ดร.อดิศักดิ์…
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

สังกัด

รหัส

42

ดร.อดิศักดิ์

โชติธรรมธรา

คณะบริหารธุรกิจฯ

NU2558-042

43

ผศ.ดร.อนามัย

นาอุดม

คณะวิทยาศาสตร์

NU2558-043

44

ผศ.ดร.จรัสศรี

รุ่งรัตนาอุบล

คณะวิทยาศาสตร์

NU2558-044

45

ผศ.ดร.คเชนทร์

แดงอุดม

คณะวิทยาศาสตร์

NU2558-045

46

รศ.ดร.รัตนา

สนั่นเมือง

คณะวิทยาศาสตร์

NU2558-046

47

ผศ.ดร.พรสวรรค์

อมรศักดิ์ชัย

คณะวิทยาศาสตร์

NU2558-047

48

อาจารย์อุรศรี

สูยะศุนานนท์

คณะวิทยาศาสตร์

NU2558-048

49

ดร.อุบลวรรณ

บุญฉ่า

คณะวิทยาศาสตร์

NU2558-049

50

ผศ.ดร.อรสา

เตติวัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์

NU2558-050

51

ดร.ศรารัตน์

มหาศรานนท์

คณะวิทยาศาสตร์

NU2558-051

52

ดร.สุจิตรา

สงวนสิน

คณะวิทยาศาสตร์

NU2558-052

53

รศ.ดร.เสมอ

ถาน้อย

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU2558-053

54

ผศ.ดร.อรระวี

คงสมบัติ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU2558-054

55

ดร.ทักษณี

มหาศิริพันธุ์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU2558-055

56

ดร.รท.หญิงสายศิริ

มีระเสน

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU2558-056

57

ดร.เนตรนภิส

วรรณิสสร

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU2558-057

58

ดร.สุภาพร

พันธุ์ธีรานุรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU2558-058

59

ผศ.ดร.รักษิณา

พลสีลา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU2558-059

60

ผศ.ดร.ธารทิพย์

บุญส่ง

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU2558-060

61

อาจารย์ยุทธพงษ์

ทองพบ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU2558-061

62

ผศ.พงษ์พิทักษ์

ภูติวัตร์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU2558-062

63

ผศ.ดร.สุทธิรัตน์

สิทธิศักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU2558-063

64

ดร.พรนรินทร์

เทพาวราพฤกษ์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU2558-064

65

ดร.สุชาดา

พิมเสน

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU2558-065

66

ผศ.ดร.ภูพงษ์

พงษ์เจริญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU2558-066

67

ผศ.ดร.สุชาติ

แย้มเม่น

NU2558-067

68

ผศ.ดร.พนมขวัญ

ริยะมงคล

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU2558-068

69.ผศ.ดร.สรัณกร …

4

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

สังกัด

รหัส

69

ผศ.ดร.สรัณกร

เหมะวิบูลย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU2558-069

70

ดร.นพวรรณ

โม้ทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU2558-070

71

ผศ.ดร.ภาณุ

บูรณจารุกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU2558-071

72

ผศ.ดร.ปาจรีย์

ทองสนิท

คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU2558-072

73

อาจารย์ภาณุพงศ์

สอนคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU2558-073

74

ดร.ภมรรัตน์

จันธรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU2558-074

75

รศ.ดร.ปฐมศก

วิไลพล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU2558-075

76

ดร.ศลิษา

วีรพันธุ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU2558-076

77

ผศ.ดร.สุรเชษฐ์

กานต์ประชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU2558-077

78

รศ.ดร.เทียมจันทร์

พานิชย์ผลินไชย

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-078

79

รศ.ดร.วารีรัตน์

แก้วอุไร

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-079

80

ดร.อ้อมธจิต

แป้นศรี

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-080

81

ผศ.ดร.รุจโรจน์

แก้วอุไร

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-081

82

ผศ.ดร.จิติมา

วรรณศรี

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-082

83

ผศ.ดร.สุภาณี

เส็งศรี

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-083

84

ว่าที่ร.ต.ดร.ทวีทรัพย์

เขยผักแว่น

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-084

85

ผศ.ดร.สิรินภา

กิจเกื้อกูล

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-085

86

ผศ.ดร.สุกัญญา

แช่มช้อย

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-086

87

ผศ.ดร.วิวัฒน์

มีสุวรรณ์

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-087

88

อาจารย์กฤษณา

วรรณกลาง

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-088

89

ดร.ทวีศักด์

สว่างเมฆ

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-089

90

ผศ.ดร.วัชรินทร์

จินต์วุฒิ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

NU2558-090

91

ดร.สิริมาส

เฮงรัศมี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

NU2558-091

92

ผศ.ดร.สราวุธ

คาปวน

คณะสหเวชศาสตร์

NU2558-092

93

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์

ธีระภูธร

คณะสหเวชศาสตร์

NU2558-093

94

รศ.ดร.สุรพล

ตั้งวรสิทธิชัย

NU2558-094

95

อาจารย์จุฑาลักษณ์

กองสุข

คณะสหเวชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์

NU2558-095
96.ผศ.ดร.แพรวพรรณ...

5

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

สังกัด

รหัส

96

ผศ.ดร.แพรวพรรณ

สุวรรณกิจ

คณะสหเวชศาสตร์

NU2558-096

97

ผศ.ดร.กนกวรรณ

ศรีสุภรกรกุล

คณะสหเวชศาสตร์

NU2558-097

98

ดร.ดวงเดือน

สิริวิทยาวรรณ

คณะสหเวชศาสตร์

NU2558-098

99

ผศ.ดร.สุวรรณา

ถาวรรุ่งโรจน์

คณะสหเวชศาสตร์

NU2558-099

100 ดร.กุณฑล

ตรียะวรางพันธ์

คณะสังคมศาสตร์

NU2558-100

101 ผศ.อานวย

พิรุณสาร

คณะสังคมศาสตร์

NU2558-101

102 ผศ.รอ.ทพญ.ดร.สุพัตรา

จิตตเสถียร

คณะสังคมศาสตร์

NU2558-102

103 อาจารย์ชนิดา

เผือกสม

คณะสังคมศาสตร์

NU2558-103

104 ดร.อุดมพร

ธีระวิริยะกุล

คณะสังคมศาสตร์

NU2558-104

105 ผศ.ดร.นิทรา

กิจธีระวุฒิวงษ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

NU2558-105

106 ดร.ปราโมทย์

วงศ์สวัสดิ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

NU2558-106

107 ดร.พีรญา

อึ้งอุดรภักดี

คณะสาธารณสุขศาสตร์

NU2558-107

108 ดร.ศิวิไลซ์

วนรัตน์วิจิตร

คณะสาธารณสุขศาสตร์

NU2558-108

109 ผศ.ดร.ธนัช

กนกเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

NU2558-109

110 อาจารย์ภิสันติ์

ตินะคัต

วิทยาลัยนานาชาติ

NU2558-110

111 อาจารย์จันทกาล

ปุญญพรรณ์

วิทยาลัยนานาชาติ

NU2558-111

112 ผศ.ดร.ศรายุทธ

วัยวุฒิ

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

NU2558-112

113 ดร.อนันต์

พงศ์ธรกุลพานิช

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

NU2558-113

114 ดร.สหัถยา

ทองสาร

วิทยาลัพลังงานทดแทน

NU2558-114

115 ดร.อลงการ

ชุตินันท์

วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ

NU2558-115

116 ดร.เสกสรร

สุขะเสนา

วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าฯ

NU2558-116

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน
--------------------------------------------------ตามที่ มหาวิทยาลั ย นเรศวรได้มีการจัดฝึกอบรมหลั กสู ตร “ผู้ ประเมินคุณ ภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 นั้น
เพื่อให้ การดาเนิน งานด้านประกันคุณ ภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน
เป็ น ไปตามกลไกที่ กาหนด มหาวิทยาลั ย นเรศวรจึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่ าน
เงื่อนไขและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับระดับคณะและระดับสถาบัน จานวน 58 ราย ดังนี้
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

สังกัด

รหัส

1

ผศ.ดร.จตุรพร

รักษ์งาร

คณะเกษตรศาสตร์ ฯ

NU2558-001

2

ผศ.ดร.จรูญ

สารินทร์

คณะเกษตรศาสตร์ ฯ

NU2558-002

3

ผศ.ดร.พีระศักดิ์

ฉายประสาท

คณะเกษตรศาสตร์ ฯ

NU2558-005

4

อ.ดร.จันทร์ทิภา

จบศรี

คณะทันตแพทยศาสตร์

NU2558-011

5

ผศ.จักรกฤษณ์

สถาปนศิริ

คณะนิติศาสตร์

NU2558-012

6

รศ.ดร.วัฒนา

พัดเกตุ

คณะมนุษยศาสตร์

NU2558-029

7

อ.นิภารัตน์

อิ่มศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์

NU2558-030

8

ผศ.จุไรรัตน์

โสภา

คณะมนุษยศาสตร์

NU2558-033

9

ผศ.ดร.สุดสรวง

ยุทธนา

คณะมนุษยศาสตร์

NU2558-036

10

ผศ.ร.อ.หญิงวชิรา

พันธุ์ไพโรจน์

คณะบริหารธุรกิจฯ

NU2558-039

11

ดร.สุกิจ

ขอเชื้อกลาง

คณะบริหารธุรกิจฯ

NU2558-040

12

ดร.อุบลวรรณ

บุญฉ่า

คณะวิทยาศาสตร์

NU2558-049

13

ผศ.ดร.อรสา

เตติวัฒน์

คณะวิทยาศาสตร์

NU2558-050

14

ดร.สุจิตรา

สงวนสิน

คณะวิทยาศาสตร์

NU2558-052
15.รศ.ดร.เสมอ…

2

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

สังกัด

รหัส

15

รศ.ดร.เสมอ

ถาน้อย

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU2558-053

16

ผศ.ดร.อรระวี

คงสมบัติ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU2558-054

17

ดร.ทักษณี

มหาศิริพันธุ์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU2558-055

18

ดร.เนตรนภิส

วรรณิสสร

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU2558-057

19

ดร.สุภาพร

พันธุ์ธีรานุรักษ์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

NU2558-058

20

ผศ.ดร.สุชาติ

แย้มเม่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU2558-067

21

ผศ.ดร.พนมขวัญ

ริยะมงคล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU2558-068

22

ผศ.ดร.สรัณกร

เหมะวิบูลย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU2558-069

23

ผศ.ดร.ปาจรีย์

ทองสนิท

คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU2558-072

24

อ.ภาณุพงศ์

สอนคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU2558-073

25

รศ.ดร.ปฐมศก

วิไลพล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU2558-075

26

ผศ.ดร.สุรเชษฐ์

กานต์ประชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

NU2558-077

27

รศ.ดร.เทียมจันทร์

พานิชย์ผลินไชย

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-078

28

รศ.ดร.วารีรัตน์

แก้วอุไร

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-079

29

ผศ.ดร.อ้อมธจิต

แป้นศรี

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-080

30

ผศ.ดร.รุจโรจน์

แก้วอุไร

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-081

31

ผศ.ดร.สุภาณี

เส็งศรี

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-083

32

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีทรัพย์

เขยผักแว่น

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-084

33

ผศ.ดร.สิรินภา

กิจเกื้อกูล

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-085

34

ผศ.ดร.สุกัญญา

แช่มช้อย

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-086

35

ดร.ทวีศักดิ์

สว่างเมฆ

คณะศึกษาศาสตร์

NU2558-089

36

ผศ.ดร.แพรวพรรณ

สุวรรณกิจ

คณะสหเวชศาสตร์

NU2558-096

37

ผศ.ดร.สุวรรณา

ถาวรรุ่งโรจน์

คณะสหเวชศาสตร์

NU2558-099

38

ดร.กุณฑล

ตรียะวรางพันธ์

คณะสังคมศาสตร์

NU2558-100

39

ผศ.อานวย

พิรุณสาร

คณะสังคมศาสตร์

NU2558-101

40

ผศ.รอ.ทพญ.ดร.สุพัตรา

จิตตเสถียร

คณะสังคมศาสตร์

41

ดร.อุดมพร

ธีระวิริยะกุล

คณะสังคมศาสตร์

NU2558-102
NU2558-104
42. ดร.ศิวิไลซ์…
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

สังกัด

รหัส

42

ดร.ศิวิไลซ์

วนรัตน์วิจิตร

คณะสาธารณสุขศาสตร์

NU2558-108

43

ดร.สหัถยา

ทองสาร

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

NU2558-114

44

ดร.เสกสรร

สุขะเสนา

วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าฯ

NU2558-116

45

ผศ.ดร.ประทุมา

ฤทธิ์โพธิ์

คณะพยาบาลศาสตร์

NU2558-117

46

ผศ.ดร.ไพฑูรย์

ช่วงฉ่า

คณะแพทยศาสตร์

NU2558-118

47

ดร.อรอุษา

สุวรรณประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์

NU2558-119

48

ผศ.ดร.วิชญานัน

รัตนวิบูลย์สม

คณะบริหารธุรกิจฯ

NU2558-120

49

ดร.เกษวดี

พุทธภูมิพิทักษ์

คณะบริหารธุรกิจฯ

NU2558-121

50

อ.ธนวัฒน์

ขวัญบุญ

คณะบริหารธุรกิจฯ

NU2558-122

51

ผศ.ดร.ฑิราณี

ขาล้าเลิศ

คณะวิทยาศาสตร์

NU2558-123

52

อ.วัชรา

แก้วมหานิล

คณะสหเวชศาสตร์

NU2558-124

53

ดร.นิสาพร

วัฒนศัพท์

คณะสังคมศาสตร์

NU2558-125

54

เภสัชกรหญิงกนกวรรณ

แพรขาว

คณะแพทยศาสตร์

NU2558-126

55

นางสาวพิชญานนท์

กรึมสูงเนิน

56

นางสาวพัชรี

ท้วมใจดี

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย

57

นางสุปราณี

บัวงามดี

วิทยาลัยพลังงานทดแทน

NU2558-128

58

นางจิระประภา

ศรีปัตตา

คณะสังคมศาสตร์

NU2558-130

NU2558-127
NU2558-129

ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

