


บัญชีรายละเอียดการแต่งต้ังอาจารย์ประจ าปฏิบัติหน้าท่ีงานสอน หลักสูตรอนุปริญญา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

แนบท้ายค าส่ังวิทยาลัยชุมชนน่าน 
ท่ี 028 /2560  ลงวันท่ี  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

  
ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
1 นางสาวสุมิตรา  สุฤทธ์ิ 

  
น.ม. นิติศาสตร์ รปศ 0103 กฎหมายส าหรับการปกครอง 

  
การบริหารการพัฒนา ฯ 
  

โรงเรียนบ้านขอน 
  น.บ. นิติศาสตร์ 

2 นายวุฒิไกร  ดวงพิกุล 
  
  

รป.ม. การบริหารและการพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท 

รปศ 0110 การบริหารจัดการโครงการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านขอน                     

วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร   การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านดอนไชย (รุ่น 3) 

    การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ   
3 นางวิไลวรรณ  พันธ์ุแก้ว รป.ม. การบริหารและการพัฒนา

ประชาคมเมืองและชนบท 
รปศ 0111 การประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านขอน 

   พย.บ. พยาบาลศาสตร์ รปศ 0101 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับรปศ. การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านป่าแดด 
4 นายกฤษณ์  ปาค า ศศ.ม. รัฐศาสตร ์ รปศ 0105 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้น า การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านทุ่งสุน  
   พธ.บ. สังคมศึกษา       
5 นายสวัสด์ิ  รัตนกมลชัย ร.ม. รัฐศาสตร ์ รปศ 0120 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาฯ การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านทุ่งสุน 

   ร.บ. รัฐศาสตร ์       
6 นางสาวน้ าทิพย์  ปะระมะ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ รปศ 0115 การจัดการเศรษฐกิจชุมชน การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านทุ่งสุน 
   บธ.บ. การจัดการธุรกิจ   การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนไตรคามวิทยา 
7 นายพนม  ด้วงทอง วท.ม.การพัฒนาภูมิสังคมอย่างย่ังยืน รปศ 0119 ภูมินิเวศการจัดการพลังงานทดแทน ฯ การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านทุ่งสุน 

   วท.บ. ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร   การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนเมืองล ี
8 นายเจนณรงค์  ศุภศิร ิ ร.ม. รัฐศาสตร ์ รปศ 0105 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้น า การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านดอนไชย (รุ่น2) 
   ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน   การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนเมืองล ี



ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
       การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนป่าแดด 
9 นายสุริยันต์  ปันไชย รป.ม. การบริหารและการพัฒนา

ประชาคมเมืองและชนบท 
รปศ 0120 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา ฯ การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านดอนไชย (รุ่น2) 

   ศศ.บ. รัฐศาสตร ์   การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนเมืองล ี
   กษ.บ. เกษตรศาสตร์และสหกรณ ์       

10 นางนงเยาว์  สารเถือนแก้ว รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ รปศ 0115 การจัดการเศรษฐกิจชุมชน การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านดอนไชย (รุ่น2) 
   บ.ม. บริหารธุรกิจ   การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนเมืองล ี
   ศ.บ. การจัดการทั่วไป (บัญช)ี       

11 นางสาวศุภลักษณ ์ ศรีวิไชย น.ม. นิติศาสตร์ รปศ 0103 กฎหมายส าหรับการปกครองท้องถ่ิน การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านป่าแดด 

   น.บ. นิติศาสตร์   การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รุ่น 1) 
12 นางษมาภรณ ์ มุขเพชร รป.ม. การบริหารและพัฒนางาน

ท้องถ่ิน 
รปศ 0112 โลกาภิวัฒน์กับท้องถ่ิน การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านป่าแดด 

   รป.บ. การปกครองส่วนท้องถ่ิน       
13 นางนิตยา  จิตรบรรจง รป.ม. การบริหารและการพัฒนา

ประชาคมเมืองและชนบท 
รปศ 0115 การจัดการเศรษฐกิจชุมชน การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านป่าแดด 

   บธ.บ. บริหารธุรกิจ   การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รุ่น 1) 
14 นายวัยพจน์  ดีวงศ์ รป.ม. การบริหารและการพัฒนา

ประชาคมเมืองและชนบท 
รปศ 0120 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา ฯ การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านป่าแดด 

   ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์   การบริหารการพัฒนา ฯ วิทยาลัยชุมชนน่าน 
       การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รุ่น 1) 

15 นายสมพล  จันทรประภาสกุล รป.ม. การบริหารและการพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท 

รปศ 0103 กฎหมายส าหรับการปกครองท้องถ่ิน การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านนาคอก 

   น.บ. นิติศาสตร์       
16 นายสมชาย  สิทธิกา รป.ม. การปกครองภาครัฐ รปศ 0110 การบริหารจัดการโครงการพัฒนาชุมชน ฯ การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านนาคอก 
       การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห ์



ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
   วท.บ. เกษตรศาสตร์ รปศ 0111 การประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน ฯ การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านนาคอก 

17 นายเมธวัฒน์  พุทธิธาดากุล ศษ.ม. การบริหารการศึกษา รปศ 0115 การจัดการเศรษฐกิจชุมชน การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านนาคอก 

   ค.บ. การศึกษา       
18 นายอิสรภาพ  ค าฟู รป.ม. การบริหารและการพัฒนา

ประชาคมเมืองและชนบท 
รปศ 0104 จริยธรรมส าหรับนักบริหารท้องถ่ิน การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห ์

   ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์   การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านดอนไชย (รุ่น3) 
       การบริหารการพัฒนา ฯ วิทยาลัยชุมชนน่าน 

19 ดร.ธีรศักด์ิ  พิทักษ์กุล ปร.ด. สังคมศาสตร ์ รปศ 0111 การประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ฯ การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห ์
   รป.ม. นโยบายสาธารณะ       

   ศศ.บ. การบริหารธุรกิจ       
20 นางกมลวรรณ  สนธิ รป.ม. การบริหารและการพัฒนา

ท้องถ่ิน 
รปศ 0109 การวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถ่ินเชิงบูรณาการ การบริหารการพัฒนา ฯ วัดห้วยซ้อ 

   ศศ.บ. การจัดการทั่วไป   การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนไตรคามวิทยา 
       การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านวังว้า (รุ่น1) 

21 นายสมบัติ  วงศ์เป็ง รป.ม. การบริหารจัดการภาครัฐ รปศ 0108 การวิเคราะห์เพ่ือเข้าถึงชุมชนท้องถ่ิน การบริหารการพัฒนา ฯ วัดห้วยซ้อ 
   ศศ.บ. พัฒนาชุมชน   การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รุ่น 1) 

22 นายสมาน  วังแสง รป.ม. การบริหารและการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

รปศ 0104 จริยธรรมส าหรับนักบริหารท้องถ่ิน การบริหารการพัฒนา ฯ วัดห้วยซ้อ 

   น.บ. นิติศาสตร์   การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านวังว้า (รุ่น2) 

23 นายเมธา  รัตนวงศ์ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ รปศ 0104 จริยธรรมส าหรับนักบริหารท้องถ่ิน การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 
   ศศ.บ. การจัดการทั่วไป   การบริหารการพัฒนา ฯ กศน.เฉลิมพระเกียรติ 

24 นายเสกสรร  ณ  น่าน กศ.ม. บริหารการศึกษา รปศ 0118 ภูมินิเวศการจัดการดิน เกษตร การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนไตรคามวิทยา 
   วท.บ. เกษตรศึกษา   การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านวังว้า (รุ่น 1) 

       การบริหารการพัฒนา ฯ กศน.เฉลิมพระเกียรติ 



ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
25 พันจ่าโทอนุสร  ค าวัง รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์ ศศ 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนไตรคามวิทยา 
   รป.บ. การปกครองท้องถ่ิน   การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านวังว้า (รุ่น 1) 

       การบริหารการพัฒนา ฯ กศน.เฉลิมพระเกียรติ 
26 นางสาวสุภัควดี  พิมพ์มาศ รป.ม. รัฐศาสตร ์ ศศ 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รุ่น 1) 
   น.บ. สื่อสารมวลชน   การบริหารการพัฒนา ฯ วิทยาลัยชุมชนน่าน 

27 นายรุ่งโรจน์  ชัยยงค์ กษ.บ. การจัดการการเกษตร รปศ 0118 ภูมินิเวศการจัดการดิน เกษตร การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนไตรคามวิทยา 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
เกษตรกรรม (สัตวศาสตร์) 

  การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านวังว้า (รุ่น 1) 

       การบริหารการพัฒนา ฯ กศน.เฉลิมพระเกียรติ 

28 นายแดนชัย  แก้วต๊ะ วท.ม. การพัฒนาพันธ์ุพืช รปศ 0118 ภูมินิเวศการจัดการดิน เกษตร การบริหารการพัฒนา ฯ วิทยาลัยชุมชนน่าน 
   วท.บ. พืชศาสตร์   การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านวังว้า (รุ่น 2) 
       การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รุ่น 2) 

29 นายพจน์ปรีชา  เพชรแกมแก้ว รป.ม. รัฐศาสตร ์                                 รปศ 0120 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา ฯ การบริหารการพัฒนา ฯ กศน.เฉลิมพระเกียรติ 

   รป.บ. รัฐศาสตร ์       
   น.บ. นิติศาสตร์                                            

30 นายกันตภณ  คุ้มศิร ิ รป.ม. บริหารรัฐกิจ รปศ 0120 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา ฯ การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านวังว้า (รุ่น 2) 
   ร.บ. รัฐศาสตร ์       

31 นายยอร์ค  สนธิ รป.ม. รัฐศาสตร ์                ศศ 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านวังว้า (รุ่น 2) 
   ค.บ. วิศวกรรมอิเล็คโทนิค       

32 นางญาดา  กาวินค า ร.ม. รัฐศาสตร ์ ศศ 0212 นโยบายสาธารณะและการวางแผน การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รุ่น 2) 
   ศศ.บ.บริหารธุรกิจ       

33 นางดรุณี  กาบบัว ศษ.ม. บริหารการศึกษา รปศ 0104 จริยธรรมส าหรับนักบริหารท้องถ่ิน การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รุ่น 2) 
   นศ.บ. นิเทศศาสตร ์       

34 นางสาวอารีรัตน์  ขวัญทิพย์ รป.ม. สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา รปศ 0120 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา ฯ การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านป่าแดด 



ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ท้องถ่ิน 

   บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์       

35 อ.ณัฐวุฒิ  แจ้งกระจ่าง ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ
บริการ 

ศศ 1116 การจัดการธุรกิจการบิน การท่องเท่ียว วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 1) 

     ศศ 1108 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียว การท่องเท่ียว วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 1) 

36 นางสไบทิพย์  อินไสย ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ
บริการ 

ศศ 1117 การจัดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ การท่องเท่ียว วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 1) 

     ศศ 1109 การท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียว วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 2) 

37 นางสาวสิริภา  เล้าสุวรรณเวช ศศ.ม. การจัดการทางวัฒนธรรม ศศ 1107 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การท่องเท่ียว วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 2) 
   ศศ.บ. มานุษยวิทยา   การท่องเท่ียว   

38 นางสาวฑิมมิกา  ตรุษเกตุ บธ.บ. การบัญชี บธ 0308 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 1) 
39 นางเทียงฤทัย  ต่างใจ บธ.ม. บริหารธุรกิจ บธ 0313 การเป็นผู้ผู้ประกอบการ การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 1) 

   ศศบ. การบัญช ี       
40 นายวีระพงษ์  สุทธจ้อย รป.ม. รัฐศาสตร ์ บธ 0104 กฎหมายธุรกิจ  การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 2) 
   ศศ.บ. รัฐศาสตร ์   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 4) 

41 นางกอบกมล  ทบบัณฑิต คม. นิเทศการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร 

ศษ 0105 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 

   ค.บ. การอนุบาลศึกษา       
42 นางประภัสสร  ณ  น่าน กศ.ม. การบริหารการศึกษา ศษ 0107 การศึกษาพฤติกรรมเด็ก การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 

   ค.บ. การศึกษาปฐมวัย       
43 นางกินนารี  จิตอารี ศษ.ม. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ 0102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ฯ การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 
   ค.บ. การศึกษาปฐมวัย       

44 นางเบญจพร  น้อยจีน กศ.ม. การบริหารการศึกษา ศษ 0106 การจัดการเรียนรู ้ การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 

   ค.บ. การศึกษาปฐมวัย       



ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
45 นายสน่ัน  ทะนันไชย ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา  
บธ 0119 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 4) 

   ศษ.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรม        
46 นายอรรณพ  สิทธิสาร วท.ม. เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและ

สารสนเทศ 
บธ 0117 การออกแบบสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 5) 

   ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา       
47 นางพัชราภรณ ์ หงษ์สิบสอง วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จัดการ 
บธ 0108 ระยยสารสนเทศเพ่ือการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 5) 

   ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร ์       
48 นายพงศ์ภัค  จินะตา บธ.ม. บริหารธุรกิจ บธ 0102 หลักการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 5) 
   บช.บ. การบัญชี       

49 นายมาโนชญ์  ชายครอง ปร.ด. การบริหารการพัฒนา   สศ 0112 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 2) 
   ศศ.ม. การวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน     สาธารณสุขชุมชน โรงเรียนบ้านขอน 
   ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์         

50 นายธนูศิลป์  สลีอ่อน ส.ด.สาธารณสุขศาสตร์  สศ 0109 การป้องกันและควบคุมโรค สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 2) 

   ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์       
   ศศ.บ.สาธารณสุขศาสตร ์       

51 นายวรปรัชญ์  ตาละ ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ สศ 0114 อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 2) 
   ส.บ.  สาธารณสุขศาสตร ์       

52 นางสาวอนันญา  ดีปานา พย.บ.พยาบาลศาสตร์  สศ 0110 การบริการปฐมภูมิ 1 สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 2) 
53 นางศุภลักษ ์ เสนนันตา ศศ.ม. รัฐศาสตร ์ สศ 0115 การฟ้ืนฟูสภาพ สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 2) 
   วท.บ. สาธารณสุขชุมชน       
   ป.สศ. ทันตสาธารณสุข       

54 นางสาวรัชนี  ค าลือ วท.ม. เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ  

สศ 0113 อนามัยเจริญพันธ์ุ สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 2) 



ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
   วท.บ.วิทยาศาสตร์การแพทย์    สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 3) 

55 นายธวัชชัย  ธนูสาร รป.ม.การบริหารประชาคมเมืองและ
ชนบท   

สศ 0109 การป้องกันและควบคุมโรค   โรงเรียนบ้านขอน 

   รป.บ.รัฐศาสตร ์        
   ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร ์       

56 นายบุญเสริญ  ฑีฆาวงศ์ พท.บ. แพทย์แผนไทย สศ 0115 การฟ้ืนฟูสภาพ สาธารณสุขชุมชน โรงเรียนบ้านขอน 
57 นางสาววิชาภรณ์  คันทะมูล ส.ด.สาธารณสุขศาสตร์ สศ 0110 การบริการปฐมภูมิ 1 สาธารณสุขชุมชน โรงเรียนบ้านขอน 
   ส.ม.สาธารณสุขศาสตร์       
   ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์       

58 นายอิสรภาพ  มาเรือน ปร.ด. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สศ 0114 อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขชุมชน โรงเรียนบ้านขอน 

   รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร ์       

   ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์         
59 นายสุรัตน์  สุทธหลวง ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ สศ 0113 อนามัยเจริญพันธ์ุ สาธารณสุขชุมชน โรงเรียนบ้านขอน 
60 นายสงกรานต์  เสนนันตา วท.บ. สาธารณสุขชุมชน สศ 0104 มนุษย์ชีวเคมี สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 3) 
   ป.สศ. ทันตสาธารณสุข       

61 นายมณูศิลป์  ศิริมาตย์ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์  สศ 0103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 3) 
   ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์        

62 อ.เพ็ญพิชชา  ค าแสน กศ.ม.บริหารการศึกษา ศท 0303 อาเซียนศึกษา การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านขอน 
   คบ. สังคมศึกษา   การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห ์

63 นางสาวนงคราญ  ปัญญาภู วท.บ.คณิตศาสตร์ ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านขอน 
   กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา   การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนไตรคามวิทยา 

64 อ.เยาวเรศ  รัตนะ คม. หลักสูตรและการสอน ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านขอน 
   คบ. สังคมศึกษา       



ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
65 อ.สุธานันท์  มาเฟือง ศษ.ม บริหารการศึกษา ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านดอนไชย (รุ่น 2) 
   คบ. คณิตศาสตร ์   การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนเมืองล ี

       การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รุ่น 1) 
66 อ.ทิพธิญา ภาวะพรหม ค.บ. เกษตรกรรม ศท 0302 สังคมไทยกับการพัฒนา การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านดอนไชย (รุ่น 2) 
   รป.ม. สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา

ท้องถ่ิน 
  การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนเมืองล ี

       การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 2) 
67 อ.มะลิวัลย์  บริคุต วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์  ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านนาคอก 
68 อ.ธัญสิริ  สวนป่า คบ. สังคมศึกษา ศท 0303 อาเซียนศึกษา การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านนาคอก 

69 อ.เขมวรรษ  โครตสิทธ์ิ   ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห ์
70 อ.อ านาจ  เขียวมงคล ร.ป.ม. การบริหารจัดการภาครัฐ ศท 0301 จังหวัดศึกษา การบริหารการพัฒนา ฯ วัดห้วยซ้อ 
   น.บ. นิติศาสตร์   การท่องเท่ียว วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 2) 
       การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 

71 อ.ณัทธนัท  สมค า พธ.บ. สังคมศึกษา ศท 0201 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ การบริหารการพัฒนา ฯ วัดห้วยซ้อ 
72 อ.มานิต  พรมถานา พธ.บ. สังคมศึกษา ศท 0303 อาเซียนศึกษา การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านดอนไชย (รุ่น 3) 
73 อ.ชมเดือน  ค าผัด กศ.ม.บริหารการศึกษา ศท 0303 อาเซียนศึกษา การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 
   คบ.สังคมศึกษา       

74 อ.จิรัชญา  อินต๊ะสอน วท.บ. ชีววิทยา ศท 0403 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อ 
75 นางวศินี  ขอดเตชะ ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ  ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนไตรคามวิทยา 
   ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ        

76 อ.ปิยะนุช  ดีฤสานต์ ศศ.บ. การวัดและประเมินผล  
(วิชาโทภาษาอังกฤษ) 

ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รุ่น 1) 

       การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านวังว้า (รุ่น 1) 
77 นางสาวรัชฎาพร  ตนภู วท.ม.คณิตศาสตร์ ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านวังว้า (รุ่น 1) 



ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
   วท.บ.คณิตศาสตร์       

78 อ.สักก์สี  พลสันติกุล ศศ.ม. การจัดการทางวัฒนธรรม ศท 0301 จังหวัดศึกษา การบริหารการพัฒนา ฯ วิทยาลัยชุมชนน่าน 

   ศป.บ. ศิลปะไทย   สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 3) 
79 อ.รมิดา  จิตไพศาล ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา  ศท 0301 จังหวัดศึกษา การบริหารการพัฒนา ฯ กศน.เฉลิมพระเกียรติ 
   คบ.ภูมิศาสตร ์       

80 อ.พงศ์ศักด์ิ  อินปา กศ.ม.บริหารการศึกษา ศท 0201 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ การบริหารการพัฒนา ฯ กศน.เฉลิมพระเกียรติ 

   ศศ.บ.ภาษาจีน       
81 อ.พิลาวัลย์  อยู่สุข ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา ศท 0201 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านวังว้า (รุ่น 2) 
   คบ.ภาษาอังกฤษ       

82 อ.ประดิษฐ์  กลาสี ศษ.ม.บริหารการศึกษา  ศท 0301 จังหวัดศึกษา การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านวังว้า (รุ่น 2) 

   พธ.บ.สังคมศึกษา       
83 อ.สร้อยสุดาพรรณ ศรีรินยา ศษ.ม.บริหารการศึกษา  ศท 0301 จังหวัดศึกษา การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รุ่น 2) 
   บธ.บ.บริหารธุรกิจ        

84 อ.ธนกฤต  วรรธนะชัย ศษ.ม.บริหารการศึกษา ศท 0201 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ การบริหารการพัฒนา ฯ โรงเรียนบ้านศาลา (รุ่น 2) 

   บธ.บ. บริหารธุรกิจ       
84 อ.ทิพวรรณ  สุขมี บธ.ม.บริหารธุรกิจ ศท 0402 การคิดและการตัดสินใจ การท่องเท่ียว วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 1) 
   ศศ.บ.บริหารธุรกิจ   การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 1) 
     บธ 0309 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 2) 

85 นายฉัตรวรัชญ์  ดอนอินไชย บธ.ม.การตลาด ศท 0104 ทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ การท่องเท่ียว วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 2) 
   ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ   การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 2) 
       คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 5) 
       สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 3) 

86 นายมานนท์  จันทร์เจียม ศษ.ม บริหารการศึกษา ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ้ การท่องเท่ียว วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 2) 
   คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา   การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 2) 



ที่ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ รายวิชา สาขาวิชา สถานที่จัดการเรียนการสอน 
87 นายวิจารย์ จิณะเสน ศษ.ม.บริหารการศึกษา ศท 0201 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย์ การบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 1) 
   พธ.บ.พระพุทธศาสนา       

   คบ.ภาษาอังกฤษ       
88 นายประมวล  ทบบัณฑิต คม.นิเทศการศึกษาและพัฒนา

หลักสูตร 
ศท 0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยชุมชนน่าน 

   กศ.บ.ภาษาอังกฤษ       
89 นายณัฏฐ์กร  เงินวงศ์นัย ศป.บ. ศิลปะไทย ศท 0301 จังหวัดศึกษา การบริหารการพัฒนา ฯ วิทยาลัยชุมชนน่าน 
       สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชนน่าน (รุ่น 3) 

 


