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                                                                                                            รายงานประเมนิตนเองประจําปีการศึกษา 2554                       

                                                                                                          คณะสัตวศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้   

รายชื่อบุคลากรคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
สายวิชาการ 

ลําดับ   รายชื่อ ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1 รศ.ดร. สุทัศน์  ศิริ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 
2 รศ.ดร. สมปอง  สรวมศิริ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 
3 รศ.ดร. สุกิจ  ขันธปราบ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 
4 รศ.ดร. ญาณิน   โอภาสพัฒนกิจ รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 
5 ผศ.ดร. พิสุทธิ ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 
6 ผศ.ดร. นรินทร์  ทองวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 
7 ผศ.ดร. จําเนียร  ยศราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 
8 ผศ.ดร. มานิตย์  เทวรักษ์พิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 
9 ผศ.ดร. อภิชัย  เมฆบงัวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 
10 ผศ.ดร. บัญชา  พงศ์พิศาลธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 
11 ผศ.ดร. ประภากร  ธาราฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก 
12 ผศ. รัชฎา  ศีตะโกเศศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาโท 
13 ดร. ดํารง  ลีนานรุักษ์ อาจารย์ ปริญญาเอก 
14 ดร. วินัย  โยธินศิริกุล อาจารย์ ปริญญาเอก 
15 ดร. บัวเรียม  มณีวรรณ์ อาจารย์ ปริญญาเอก 
16 ดร. ทองเลียน  บัวจมู อาจารย์ ปริญญาเอก 
17 ดร. วิวัฒน์  พัฒนาวงศ ์ อาจารย์ ปริญญาเอก 
18 สพ.ญ. ดร. กฤดา  ชูเกียรติศิริ อาจารย์ ปริญญาเอก 
19 อ. จํารูญ  มณีวรรณ อาจารย์ ปริญญาโท 
20 อ. ไพโรจน์  ศิลมั่น อาจารย์ ปริญญาโท 
21 อ. ธนนันท์  ศภุกิจจานนท์ อาจารย์ ปริญญาโท 
22 น.สพ. ไพโรจน์  พงศ์กิดาการ อาจารย์ ปริญญาตร ี
23 น.สพ. ภาณุพงศ์  มหาพรหม อาจารย์ ปริญญาตร ี
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สายสนับสนุน 

ลําดับ   รายชื่อ ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 
1 นางแสงจันทร์   ศรีวังพล หัวหน้าสํานักงานคณบดี ปริญญาโท 
2 นายเผ่าพงษ์   ปูระณะพงษ์ หัวหน้างานห้องปฏิบัติการและ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ปริญญาตรี

3 นางรจนา  อุดมรักษ์ หัวหน้างานนโยบาย แผนและ
ประกนัคุณภาพ 

ปริญญาโท

4 นางสาวศิวริน  จักรอิศราพงศ์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและ
กิจการนกัศึกษา 

ปริญญาโท

5 นางดาริน   ชมภูพันธ์ หัวหน้างานบริหารและธรุการ ปริญญาตร ี
6 นางสาวอรทยั   ปรีชา หัวหน้างานคลังและพัสดุ ปริญญาตร ี
7 นายธนกร   เคหา นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ ปริญญาโท 
8 นายครรชิต  ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล ปริญญาตร ี
9 นายกิตติพงษ์  ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล ปริญญาโท 
10 นายอภิชาติ  หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล ปริญญาตร ี
11 นางสาวศิริภรณ์  ดีอุโมงค์ นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตร ี
12 นายโยธิน   นันตา นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตร ี
13 นายภานุวัต  ศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตร ี
14 นางสาวจิราพรรณ  จิตร์ทะวงศ์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตร ี
15 นางสาวพัชรกิต  วัชรปรีชา นักเอกสารสนเทศ ปริญญาตร ี
16 นายดวงจนัทร์  จอมจนัทร์ ผู้ปฏิบตัิงานเกษตร ปกศ.ต้น 
17 นายสมพงษ ์ ถวาย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ปกศ.ต้น 
18 นายทรบ   ถวาย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ปกศ.ต้น 
19 นายสุพจน์   ถวาย พนักงานห้องปฏิบัติการ ปกศ.ต้น 
20 นายภยัพ  ปามา ช่างฝีมือโรงงาน ปกศ.ต้น 
21 นายประเสริฐ   แสงเพชร พนักงานห้องปฏิบัติการ ปกศ.ต้น 
22 นางบัวรวย  ยืนชัย พนักงานบริการ ปกศ.ต้น 
23 นายทองสุก  เตจ๊ะ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ปกศ.ต้น 
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ลําดับ   รายชื่อ ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 
24 นายประมวล   สดับ ช่างฝีมือโรงงาน ปกศ.ต้น 
25 นายประสิทธิ ์ ยาวิชัย ช่างฝีมือโรงงาน ปกศ.ต้น 
26 นายจรัญ  ภิรกัษ์ ช่างฝีมือโรงงาน ปกศ.ต้น 
27 นางสมคิด   ไคร้แสง ผู้ปฏิบตัิงานการเกษตร ปกศ.ต้น 
28 นายสิทธิพร   อุบายลับ ช่างฝีมือโรงงาน ปกศ.ต้น 
29 นายสุรศักด์ิ  โพธินาม ช่างฝีมือโรงงาน ปริญญาตร ี

 
หมายเหตุ. ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 


