
ลําดับ ตําแหนง สาขาท่ีไดรับการแตงตั้ง สังกัด

1 นาย มณฑล สงวนเสรมิศรี ศาสตราจารยพิเศษ สาขาวิชาชีวเคมี ศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

2 นาย วิชัย เทียนถาวร ศาสตราจารยพิเศษ ภาควชิาสาธารณสุขศาสตร คณะแพทยศาสตร

3 นาย ไมตรี สุทธจิตต ศาสตราจารยเกียรติคุณสาขาวิชาพษิวิทยาเชิงชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรการแพทย

4 นาย ตอพงศ สงวนเสรมิศรี ศาสตราจารยเกียรติคุณสาขาวิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร

5 นาย วีระพล จันทรดีย่ิง ศาสตราจารย สาขาวิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร

6 นาย นิสันต สัตยาศัย ศาสตราจารย สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรการแพทย

7 นาง วราภรณ ฐิตนัินทพันธุ ศาสตราจารยคลินิก ภาควชิาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร

8 นาย นุวัตร วิศวรุงโรจน รองศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยเีภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร

9 นาง สุภกร พงศบางโพธิ์ รองศาสตราจารย สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตรการแพทย

10 นาย เปรมวิทย วิวัฒนเศรษฐ รองศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร

11 นาย มนัส ทิตยวรรณ รองศาสตราจารย สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

12 นาย เจิดหลา สุนทรวิภาต รองศาสตราจารย สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา

13 นาง พูนพงษ งามเกษม รองศาสตราจารย สาขาวิชาหลักภาษาและคติชนวิทยา คณะศิลปศาสตร

14 นาง มาลินี ธนารุณ รองศาสตราจารย สาขาวิชารังสเีทคนิค คณะสหเวชศาสตร

15 นาง รัตนา อัตตปญโญ รองศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

16 นาง ปรียานันท แสนโภชน รองศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตร

17 นาย สมชาย ศรีสมพงษ รองศาสตราจารย สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

18 นาง บุษบง จําเริญดารารัศมี รองศาสตราจารย สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร

19 นาย สมบัติ นพรัก รองศาสตราจารย สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา

20 นาย ชยันต บุณยรักษ รองศาสตราจารย โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยพะเยา

21 นาย ปราโมทย วณิตยธนาคม รองศาสตราจารย สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร

22 นาย กิตติพงษ วุฒจิํานงค รองศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร
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23 นาย คมสรรพ บุณยสงิห รองศาสตราจารย สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร

24 นาง อัจฉรา วัฒนาณรงค รองศาสตราจารย วิทยาลัยการจัดการ

25 นาย ศักดิ์ชัย นิรัญทวี รองศาสตราจารย วิทยาลัยการจัดการ

26 นาง พยอม ธรรมบุตร รองศาสตราจารย วิทยาลัยการจัดการ

27 นาง ชวลยี ณ ถลาง รองศาสตราจารย สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว วิทยาลัยการจัดการ

28 นาย ชาลี ทองเรือง รองศาสตราจารย สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร

29 นาย โชค โสรัจกุล รองศาสตราจารย สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

30 นาย สมบูรณ อนันตลาโภชัย รองศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตร

31 นาย เชวศักด์ิ รักเปนไทย รองศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร

32 นาง พรรณยุพา นพรัก รองศาสตราจารย สาขาวิชาสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

33 นาย โกศล มีคุณ รองศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ

34 นาง มาลินี วงศนาวา รองศาสตราจารย สาขาวิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร

35 นาย เสรี วงษมณฑา รองศาสตราจารย วิทยาลัยการจัดการ

36 นาย ไชยันต รัชชกูล รองศาสตราจารย คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

37 นาย ภพเกา  พุทธรักษ รองศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

38 ร.อ. สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ รองศาสตราจารย คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

39 นางสาว ผณนิทรา ธรีานนท รองศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร

40 นาง พรรณรายรัตน ศรีไชยรัตน รองศาสตราจารย คณะนิติศาสตร

41 นาย ณัฐพงศ ดํารงวิรยิะนุภาพ รองศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร

42 นาง จีราภา บุณยสงิห รองศาสตราจารย คณะทันตแพทยศาสตร

43 นาง นุชนาฏ ดเีจริญ รองศาสตราจารย คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

44 นาย สุรเชษฐ ชิระมณี รองศาสตราจารย คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร
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45 นาย ตอพงศ กรีธาชาติ รองศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิทยาลัยพลังงานสิ่งแวดลอม

46 นาย ธนกฤต เทียนหวาน รองศาสตราจารย สาขาวิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร

47 นาย ประสิทธ์ิ ชอลําเจียก รองศาสตราจารย สาขาวิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร

48 นาย สุรศักด์ิ เสาแกว รองศาสตราจารย สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร

49 นาย ธนกร ชมภูรัตน รองศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร

50 นาย สริิเกียรติ รัชชุศานติ รองศาสตราจารย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

51 นางสาว นันทกา โกรานา รองศาสตราจารย คณะเภสัชศาสตร

52 นาย สุธี ขวัญเงนิ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

53 นาย วิชาญ อมรากุล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการจัดการธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

54 นาย มนตรา พงษนิล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

55 นาย สนิท ยนืศักดิ์ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร

56 นางสาว พลินจรีย รังสยาธร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

57 นาย กําธร ธรรมพิทักษ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

58 นางสาว สุรางคนา ระวังยศ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

59 นาง ฐิตริัตน เชี่ยวสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

60 นาย คมกฤช ตาชม ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร

61 นาย สุขทัย พงศพัฒนศิริ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม วิทยาลัยพลังงานสิ่งแวดลอม

62 นาง ชณิตา ประดิษฐสถาพร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

63 นาย ยุทธนา หมั่นดี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

64 นาย วิบูลย วัฒนาธร ผูชวยศาสตราจารย คณะเภสัชศาสตร

65 นาย คงศักดิ์ พรอมเทพ ผูชวยศาสตราจารย คณะวิทยาศาสตร

66 นาย สมบูรณ เซี่ยงฉิน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
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67 นาย อนุรักษ ประสาทเขตรการ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร

68 นาย อัยเรศ เอี่ยมพันธิ์ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร

69 นาง จารุวรรณ เบญจาทิกุล ผูชวยศาสตราจารย คณะศิลปศาสตร

70 นางสาว สุภัค มหัทธนพรรค ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

71 นางสาว ประกอบศิริ ภักดพีินิจ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

72 นางสาว สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร

73 นาย วีระ เลิศสมพร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

74 นาย วัชระ วงคปญโญ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยพีลังงาน วิทยาลัยพลังงานสิ่งแวดลอม

75 นาย สทิธชิัย ปญญาใส ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร

76 นาง เนทิยา กรีธาชาติ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิทยาลัยพลังงานสิ่งแวดลอม

77 นาย จักรทอง ทองจัตุ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร

78 นางสาว กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธ์ิ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการการประมง คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

79 นาย กมลรัตน แนมมณี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร

80 นางสาว ปราณี อยูศิริ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยกีารกีฬา คณะวิทยาศาสตร

81 นาย ไวพจน งามสอาด ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาฟสกิส คณะวิทยาศาสตร

82 นาย ปรีดา ไชยมหาวัน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร

83 นางสาว มาลีรักษ อัตตสินทอง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร

84 นางสาว ภัทรา บุรารักษ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

85 นางสาว จงลักษณ พาหะซา ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร

86 นาย ดํารงศักด์ิ แยมบางหวาย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร

87 นาย สทิธศิักดิ์ ปนมงคลกุล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

88 นาย สาโรจน จีนประชา ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
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89 นาย จิตระยุทธ จิตออนนอม ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

90 นาย ธนา อุดมศรีไพบูลย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

91 นาย นภนันต ศุภศิริพงษชัย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร

92 นาย ประยงค จันทรแดง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

93 นาย ปุริมพัฒน สัทธรรมนุวงศ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร

94 นาย วรวรรธน ศรียาภัย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร

95 นางสาว แสงระวี สุทธิปรญิญานนท ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร

96 นางสาว กันยกัญญา ใจการวงคสกุล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร

97 นาย วิศณุสรรค ชาติอารยะวดี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

98 นาย ปยชนน เกษสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาฟสกิสประยุกต คณะวิทยาศาสตร

99 นางสาว วาทิตา ผจญภัย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตรการแพทย

100 นาย อุเทน ธัชศฤงคารสกุล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร

101 นางสาว กรรณิการ ขําพึ่งสน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร

102 นาย อุดม งามเมอืงสกุล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร

103 นาง อมรรัตน วัฒนาธร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา

104 นาง สทิธเิดช วชิราศรีศิริกุล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร

105 นางสาว ขวัญ สงวนเสรมิศรี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาพัฒนาสังคม วิทยาเขตเชียงราย

106 นาย ปยพงษ สุวรรณมณโีชติ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร

107 นางสาว จิตติมา กาวีระ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร

108 นาย พิชาญ ชํานาญนิธิอรรถ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร

109 นาย พิทักษ นาสมใจ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

110 นางสาว อริยา เผาเครื่อง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร
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111 นางสาว เบญจลักษณ ทองชวย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร

112 นาย สันธวิัฒน พิทักษพล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

113 นางสาว ศศินันท พันธสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร

114 นางสาว บุหรัน พันธุสวรรค ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม วิทยาลัยพลังงานสิ่งแวดลอม

115 นาย ศุภชัย เจริญสนิ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาชีวเคมีและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตรการแพทย

116 นาง วาสนา พิทักษพล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

117 นาง พรพรรณ จันทรแดง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

118 นาย รุง วงศวัฒน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะแพทยศาสตร

119 นาย ดวงดี แสนรักษ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร

120 นาย มณนิทร รักษบํารุง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะวิทยาศาสตร

121 นางสาว นํ้าทิพย เสมอเชื้อ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

122 นาย ทัศนะ ศรีปตตา ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร

123 นางสาว ปะราลี โอภาสนันท ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

124 นาย รัฐภูมิ พรหมณะ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา วิทยาลัยพลังงานสิ่งแวดลอม

125 นางสาว ชลลดา ไชยกุลวัฒนา ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร

126 นางสาว ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร

127 นาย สมคดิ จูหวา ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะแพทยศาสตร

128 นางสาว วรรณภา ทองแดง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

129 นางสาว ณัชชา อินทรจันทร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

130 นางสาว รัชนาพร โชคชัยสริิ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
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131 นางสาว นุจิรา ทาตัน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

132 นาย สันติ บูรณะชาติ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา

133 นางสาว เนรัฐชลา สุวรรณคนธ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

134 นางสาว จตุพร ต้ังจิตรวิทยากูล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

135 นาย สมชาย จาดศรี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะแพทยศาสตร

136 นางสาว ศุภางค คนดี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร

137 นางสาว โสภา อํานวยรัตน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา

138 นางสาว วิภาภรณ ภูวัฒนกุล ผูชวยศาสตราจารย วิทยาลัยการจัดการ

139 นางสาว ดุจฤดี ปานพรหมมินทร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

140 นาย อรรถสิทธ์ิ เมอืงอินทร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

141 นาย วัชระ แลนอย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

142 นาย สุนทร สุขสราญจิต ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชามานุษยวิทยาการเมือง คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

143 นาย นครนิทร ชัยแกว ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

144 นาย ไพศาล จี้ฟู ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

145 นาย กฤตชญา อิสกุล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม วิทยาลัยพลังงานสิ่งแวดลอม

146 นางสาว อัญชลี ระวังการ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรการแพทย

147 นางสาว บุษยารัตน ศิลปวิทยาทร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

148 นางสาว เพ็ญนภา คลายสิงหโต ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร

149 วาที่ ร.ต. รังสรรค เกตุออต ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาภูมิศาสตร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

150 นาย อนุสรณ บุญปก ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิทยาลัยพลังงานสิ่งแวดลอม
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151 นางสาว จุฑารัตน กาวินจันทร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

152 นางสาว อัจฉราภรณ ดวงใจ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตรการแพทย

153 นางสาว พยาม การดี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

154 นางสาว อรุณยี พรหมศรี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร

155 นางสาว นริษรา ประสิทธิปานวัง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร

156 นางสาว วิจิตรา มีเหลอื ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

157 นางสาว หทัยทิพย นิมิตรเกียรติไกล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

158 วาที่ ร.ต. ชาญคณติ อาวรณ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาประวัตศิาสตรศิลปะ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

159 นาย สุรยิาวุธ ประอาย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร

160 นาย สุรยิา สมจันทร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการทองเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

161 นาง นภาพันธ กังวาล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตรการแพทย

162 นาย เกียรติศักด์ิ ตันติจริยาพันธ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร

163 นาย ไพรัช ธรีะชัยมหิทธิ์ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร

164 นาย สริิวัฒน บุญชัยศรี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

165 นาย กฤตภาค บูรณวิทย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

166 นางสาว อิชยา มอญแสง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

167 นางสาว บุญศิร ิ สุขพรอมสรรพ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการวางผังเมอืง คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

168 นาย สาคร เมฆรักษาวนชิ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

169 นาง ศิรินันท วิเศษสนิธุ ผูชวยศาสตราจารย คณะทันตแพทยศาสตร

170 นางสาว ธดิา ไชยวังศรี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรการแพทย
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171 นาย รักษิต สุทธิพงษ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา

172 นาย อักษรากร คํามาสุข ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะสหเวชศาสตร

173 นาย บุญฤทธ์ิ สนิคางาม ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

174 นาย อารักษ กล่ินบํารุง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวัสดุศาสตร คณะวิทยาศาสตร

175 นาย นพรัตน เกตุขาว ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร

176 นาย จักรกฤษณ จันทะคุณ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยการศึกษา

177 นาง วัชรภรณ ชอลําเจียก ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร

178 นาง ธดิาวัลย อุนกอง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา

179 นางสาว สาวิตรี นะงอลา ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร

180 นางสาว ศิริพร แสงศรีจันทร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร

181 นางสาว พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร

182 นาย กานตรวี ขยัน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรการแพทย

183 นาย สัญญา เรืองสิทธ์ิ ผูชวยศาสตราจารย คณะทันตแพทยศาสตร

184 นางสาว เทียนทอง ตะแกว ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะแพทยศาสตร

185 นางสาว กาญจนุรัตน ไมรินทร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร

186 นางสาว ศิรินทิพย คําฟู ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร

187 นาย มานะ ดงอนนท ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร

188 นาย เอราวิล ถาวร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร

189 นาย ลอืชา ลดาชาติ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา วิทยาลัยการศึกษา

190 นาย พยุงศักดิ์ อินตะวิชา ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
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191 นาย กรุง ผิวพรรณ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร

192 นาย เอกสิทธ์ิ วงศราษฎร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาฟสกิสประยุกต คณะวิทยาศาสตร

193 นางสาว วรัทยา กุลนิธิชัย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

194 นางสาว ณชิาภา พาราศิลป ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร

195 นาย สทิธชิัย พิมลศรี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม วิทยาลัยพลังงานสิ่งแวดลอม

196 นางสาว ดาว เวียงคํา ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร


