
๑ 
 

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพจิารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัดคณะ ตำแหน่งที่เสนอขอ ผลการดำเนินการ 

๑.  ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิฯ เรียบร้อยแล้ว 

๑.๑  ผู้ที่นำเสนอที่ประชุมฯ 

๑ นายศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์ อาจารย์ ศลิปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

๒ นางสาวลภัสรดา มุ่งหมาย อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

๓ นางสาวรัชนีพร กงซุย อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

๔ นายสุกฤษฎิ์ กาญจนสุระกจิ อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

๕ นางสาวสุรีย์พร แสงวงศ ์ อาจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

๖ นางสาวเกษแกว้ เสียงเพราะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 

๗ นายเสกสรรค์ ทองต๊ิบ อาจารย์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 

๘ นางสาวอรัณย์ภัค พทัิกษ์พงษ์ อาจารย์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 

๙ นางสาวอรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ อาจารย์ สหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 

๑๐ นายมารุต แก้ววงศ์ อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 

๑๑ นายดวษิ แสนโภชน์ อาจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 

๑๒ นายวัชระ จตุพร อาจารย์ วทิยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 

๑๓ นายเอกชัย แผ่นทอง อาจารย์ วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 

๑๔ นางสาวศิริกาญจน ์สันพา อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 

๑๕ นางสาวจตุพร ตั้งจิตรวทิยากูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 

๑๖ นายรักษติ สุทธิพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 

๑๗ นายไพบูลย์ ปะนาเส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 

๑๘ นายเชวศักดิ์ รักเป็นไทย 

 

 

รองศาสตราจารย์ วศิวกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนำเสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 



๒ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัดคณะ ตำแหน่งที่เสนอขอ ผลการดำเนินการ 

๑.๒  ผู้ที่อยู่ระหวา่งดำเนนิการตามมติที่ประชุมฯ 

๑๙ นางเกศราพรรณ  

              พันธ์ุศรีเกตุ คงเจริญ 

อาจารย์ วทิยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างดำเนินการตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง

ทางวิชาการ 

๑.๓ ผู้ที่นัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๒๐ นางสาวโสภา อำนวยรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อทำหน้าท่ีประเมิน 

ผลงานทางวิชาการ 

๑.4 ผู้ที่เสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๒๑ นางธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร อาจารย์ รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปผลการประเมิน 

๒๒ นางสาวสุทธิดา พงษ์พันธ์งาม อาจารย์ พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปผลการประเมิน 

๒๓ นางสาววาทิตา ผจญภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปผลการประเมิน 

๒๔ นางสาวฐาปน ีใจปนิตา อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปผลการประเมิน 

๒๕ นางสาวรวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปผลการประเมิน 

๒๖ นางสาวศุภางค์ คนด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปผลการประเมิน 

๒๗ นางสาวคณาทพิย์ สิงห์สาย อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปผลการประเมิน 

๒๘ นายธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ 

 

 

อาจารย์ บริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปผลการประเมิน 



๓ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัดคณะ ตำแหน่งที่เสนอขอ ผลการดำเนินการ 

๒๙ นายประกาศติ ทอนช่วย อาจารย์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปผลการประเมิน 

๓๐ นายรัตนะ ตาแปง อาจารย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปผลการประเมิน 

๒.  ผู้ที่รอผลการประเมนิจากกรรมการผู้ทรงคณุวุฒฯิ 

๓๑ นางวิยะดา รัตนสุวรรณ อาจารย์ พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓๒ นายปรัชญา นวนแก้ว อาจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓๓ นายไพศาล จี้ฟู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓๔ นายสุริยา ส้มจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓๕ นายบุญลอื ฉิมบ้านไร ่ อาจารย์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓๖ นายนัฐพล ปันสกุล อาจารย์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓๗ นายสรชัย คำแสน อาจารย์ วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓๘ นางสาวโขมพัฒน ์ประวัง อาจารย์ ศลิปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓๙ นายนคเรศ ชัยแกว้ อาจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๔๐ นายฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๔๑ นางสาวนริมล พรมนลิ อาจารย์ บริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๔๒ นายวารัชต์ มัธยมบุรุษ อาจารย์ บริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๔๓ นายพิชญะ คำอ้าย อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๔๔ นางสาวจุฑามาศ เทพมาล ี อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๔๕ นายพรพัฒน์ ธรีโสภณ อาจารย์ ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๔๖ นายสิทธิชัย พมิลศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๔๗ นายพันธพัฒน์ บุญมา อาจารย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๔๘ นายอัศนัย เล่งอี ้ อาจารย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๔๙ นายเอกสทิธ์ิ วงศ์ราษฎร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 



๔ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัดคณะ ตำแหน่งที่เสนอขอ ผลการดำเนินการ 

๕๐ นายไวพจน์ งามสอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๕๑ นางสาวเอื้อมพร วิทยารัฐ อาจารย์ วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๕๒ นางสาวสุรดา เศรษฐการ อาจารย์ สหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๕๓ นายวรวรรธน ์ศรียาภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศลิปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๕๔ นายปัณณวชิญ์ สิริเวชวริิยะ อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๕๕ นางสาวภัทรา บุรารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๕๖ นางสาวสุวลี ฟองอนิทร์ อาจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๕๗ นางสาวนทพร ชัยพชิติ อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๕๘ นางสาวพนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ อาจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๕๙ นายภูวดล ด้วงโต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๖๐ ว่าท่ีร้อยตรีชาญคณิต อาวรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฯิ 

๓.  ผู้ที่รอผลทาบทามจากผู้ทรงคุณวุฒเิพื่ออา่นผลงานทางวิชาการ 

๖๑ นายนิธิศ วนิชบูรณ์ อาจารย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖๒ นางสาวพชิญ์สินี เสถียรธราดล อาจารย์ ศลิปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖๓ นางสาววจิิตรา มเีหลอื ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖๔ นางสาวสุมนา เหลอืงฐิตกิาญจนา อาจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖๕ นายธีรชัย อำนวยล้อเจรญิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖๖ นายสิทธิชัย ปัญญาใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหเวชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖๗ นายณัฐวุฒ ิพลอาสา อาจารย์ วทิยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖๘ นายดำรงศักดิ์ แยม้บางหวาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๖๙ นายปฏพิัทธ์ วงค์เรือง อาจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗๐ นายชาญชัย พรมม ิ อาจารย์ บริหารธุรกจิและนเิทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗๑ นางสาวดุจฤด ีปานพรหมมนิทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษตรศาสตร์ฯ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗๒ นายกมลรัตน์ แนมมณ ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 



๕ 
 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัดคณะ ตำแหน่งที่เสนอขอ ผลการดำเนินการ 

๗๓ นางสาวจิราพร ไชยวงศ์สาย อาจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗๔ นางสาวปาจรีย์ มงคล อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗๕ นายกิตตภิัค เจ็งฮั้ว อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗๖ นางสาววรียา ปรีดาลขิิต อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๗๗ นายอภิชาต บัวกลา้ อาจารย์ วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔.  ผู้ที่ขอรายชื่อจากประธานคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒฯิ 

๗๘ นายวรินทร์ รวมสำราญ อาจารย์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

๗9 นายอานนท์ พัดเกิด อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

80 นางสาวลออรัตน์ พัวพทิยาเลิศ อาจารย์ วทิยาศาสตร์การแพทย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

81 นายยุทธนา วงศาลาภ อาจารย์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

82 นายลอืชา ลดาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างประสานขอรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒจิากประธานสาขาวชิา 

5.  ผู้ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

83 นายสทิธิพร สุวรรณมติร อาจารย์ สหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

84 นายวรเทพ แซ่ล่อง อาจารย์ วศิวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการขอกำหนดตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

ข้อมูลกองการเจ้าหนา้ที่ ณ วันท่ี 5 สิงหาคม ๒๕๖๔ 


