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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

ระดับปริญญาโท 
……………………………. 

   
    เพื่อใหการสอบวิทยานิพนธของ นางสาวศศิธร  ฉัตรสุดารัตน รหัสประจำตัว ๖๑๐๖๒๒๒๙ 
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ดำเนินไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓  
จึงแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธของ นางสาวศศิธร  ฉัตรสุดารัตน ดังตอไปนี ้    

 ๑.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สภุาสพงษ รูทำนอง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฐัพล มหาวิค ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 ๓.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนินทร อัมพรสถิร กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 ๔.  ดร.จรสัดาว คงเมือง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 ๕.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรูญ สารินทร กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน 

    ใหคณะกรรมการฯ ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ นางสาวศศิธร  ฉัตรสุดารัตน ในวันที่   
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หอง AG๑๑๐๒ คณะเกษตรศาสตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการฯ รายงานผลการสอบวิทยานิพนธใหบัณฑิตวิทยาลัยทราบภายใน      
๒ สัปดาห หลังวันสอบวิทยานิพนธ เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๗(๗) การสอบวิทยานิพนธและการรายงานผลการสอบ เพื่อบัณฑิต
วิทยาลัย จะไดดำเนินการตอไป 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(ศาสตราจารย ดร.ไพศาล มุณีสวาง) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 



ที ่อว ๐๖๐๓.๐๒/๑๑๖๒                      บัณฑิตวิทยาลัย 
              มหาวิทยาลัยนเรศวร 
              ตำบลทาโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก 
              จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

         ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเปนประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

เรียน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาสพงษ รูทำนอง 

สิ่งที่สงมาดวย ๑.  ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

  ๒.  วิทยานิพนธ (ฉบับราง) จำนวน ๑ ชุด 

ดวย นางสาวศศิธร  ฉัตรสุดารัตน รหัสประจำตัว ๖๑๐๖๒๒๒๙ นิสิตระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จะสอบวิทยานิพนธ เรื่อง  
“การศึกษาความออนไหวตอการเกิดดินถลม โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและวิธีความนาจะเปน 
ด วยขอมู ล  THE TROPICAL RAINFALL MEASURING MISSION บริ เวณ ภาคเหนื อ  ประเทศไทย  
(THE STUDY OF LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY USING GIS AND A PROBABILISTIC APPROACH 
BASED ON THE TROPICAL RAINFALL MEASURING MISSION DATA IN NORTHERN 
THAILAND)” ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หอง AG ๑๑๐๒  
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญ ในเนื้อหาสาระของวิทยานิพนธที่นิสิตจะสอบเปนอยางดียิ่ง จึงใครขอเรียนเชิญทานเปน
ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธของนิสิตดังกลาว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร หวังเปนอยางยิ่ง
วาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบคุณอยางสูง มา ณ โอกาสนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ศาสตราจารย ดร.ไพศาล  มุณีสวาง) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
๑. งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๘๗๐๓  โทรสาร ๐ ๕๕๙๖ ๘๘๒๖ 
๒. นางสาวศศิธร  ฉัตรสุดารัตน 
    โทร. ๐๖ ๔๓๕๔ ๔๘๙๖ 



ที ่อว ๐๖๐๓.๐๒/๑๑๖๓                       บัณฑิตวิทยาลัย 
              มหาวิทยาลัยนเรศวร 
              ตำบลทาโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก 
              จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

         ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขออนุญาตใหบุคลากรเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

เรียน  คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ดวย นางสาวศศิธร  ฉัตรสุดารัตน รหัสประจำตัว ๖๑๐๖๒๒๒๙ นิสิตระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จะสอบวิทยานิพนธ เรื่อง  
“การศึกษาความออนไหวตอการเกิดดินถลม โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและวิธีความนาจะเปน 
ด วยขอมู ล  THE TROPICAL RAINFALL MEASURING MISSION บริ เวณ ภาคเหนื อ  ประเทศไทย  
(THE STUDY OF LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY USING GIS AND A PROBABILISTIC APPROACH 
BASED ON THE TROPICAL RAINFALL MEASURING MISSION DATA IN NORTHERN 
THAILAND)” ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หอง AG ๑๑๐๒  
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร พิจารณาแลวเห็นวา ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาสพงษ  รูทำนอง  
ซึ่งเปนบุคลากรในสังกัดของทาน เปนผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระของวิทยานิพนธที่นิสิตจะสอบ
เปนอยางดียิ่ง จึงใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดอนุญาตให ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาสพงษ   
รูทำนอง เปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธของนิสิตดังกลาว มหาวิทยาลัยนเรศวร หวังเปนอยางยิ่งวา 
จะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ศาสตราจารย ดร.ไพศาล  มุณีสวาง) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
 
 
 
งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๘๗๐๓ 
โทรสาร ๐ ๕๕๙๖ ๘๘๒๖ 


