
ลําดับ ตําแหนง สาขาที่ไดรับการแตงตั้ง สังกัด

1 นาย มณฑล สงวนเสรมิศรี ศาสตราจารยพเิศษ สาขาวชิาชวีเคมี ศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา

2 นาย ตอพงศ สงวนเสรมิศรี ศาสตราจารยเกียรตคุิณสาขาวชิากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร

3 นาย วรีะพล จันทรดียิ่ง ศาสตราจารย สาขาวชิาสูตศิาสตรและนรเีวชวทิยา คณะแพทยศาสตร

4 นาย นสิันต สัตยาศัย ศาสตราจารย สาขาวชิาชวีเคมี คณะวทิยาศาสตรการแพทย

5 นาง วราภรณ ฐตินัินทพันธุ ศาสตราจารยคลินกิ ภาควชิาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร

6 นาย นุวัตร วศิวรุงโรจน รองศาสตราจารย สาขาวชิาเทคโนโลยเีภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร

7 นาง สุภกร พงศบางโพธิ์ รองศาสตราจารย สาขาวชิาชวีเคมี คณะวทิยาศาสตรการแพทย

8 นาย เปรมวทิย ววิัฒนเศรษฐ รองศาสตราจารย สาขาวชิาภาษาไทย คณะศลิปศาสตร

9 นาย มนัส ทติยวรรณ รองศาสตราจารย สาขาวชิาเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

10 นาย เจดิหลา สุนทรวภิาต รองศาสตราจารย สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา วทิยาลัยการศกึษา

11 นาง พูนพงษ งามเกษม รองศาสตราจารย สาขาวชิาหลักภาษาและคตชินวทิยา คณะศลิปศาสตร

12 นาง มาลินี ธนารุณ รองศาสตราจารย สาขาวชิารังสเีทคนคิ คณะสหเวชศาสตร

13 นาง รัตนา อัตตปญโญ รองศาสตราจารย สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

14 นาง ปรยีานันท แสนโภชน รองศาสตราจารย คณะวทิยาศาสตร

15 นาย สมชาย ศรสีมพงษ รองศาสตราจารย สาขาวชิาสถาปตยกรรม คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศลิปกรรมศาสตร

16 นาง บุษบง จําเรญิดารารัศมี รองศาสตราจารย สาขาวชิาเภสัชวทิยา คณะเภสัชศาสตร

17 นาย สมบัติ นพรัก รองศาสตราจารย สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา วทิยาลัยการศกึษา

18 นาย ชยันต บุณยรักษ รองศาสตราจารย โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยพะเยา

19 นาย ปราโมทย วณติยธนาคม รองศาสตราจารย สาขาวชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร

20 นาย กติตพิงษ วุฒจิํานงค รองศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมชลประทาน คณะวศิวกรรมศาสตร

21 นาย คมสรรพ บุณยสิงห รองศาสตราจารย สาขาวชิาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร
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22 นาง อัจฉรา วัฒนาณรงค รองศาสตราจารย วทิยาลัยการจัดการ

23 นาย ศักดิ์ชัย นิรัญทวี รองศาสตราจารย วทิยาลัยการจัดการ

24 นาง พยอม ธรรมบุตร รองศาสตราจารย วทิยาลัยการจัดการ

25 นาง ชวลีย ณ ถลาง รองศาสตราจารย สาขาวชิาการจัดการการทองเที่ยว วทิยาลัยการจัดการ

26 นาย ชาลี ทองเรอืง รองศาสตราจารย สาขาวชิาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร

27 นาย โชค โสรัจกุล รองศาสตราจารย สาขาวชิาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

28 นาย สมบูรณ อนันตลาโภชัย รองศาสตราจารย คณะวทิยาศาสตร

29 นาย เชวศักดิ์ รักเปนไทย รองศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา คณะวศิวกรรมศาสตร

30 นาง พรรณยพุา นพรัก รองศาสตราจารย สาขาวชิาสังคมศาสตร คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

31 นาย โกศล มคุีณ รองศาสตราจารย สาขาวชิาการศกึษา วทิยาลัยการจัดการ

32 นาง มาลินี วงศนาวา รองศาสตราจารย สาขาวชิาเภสัชวทิยา คณะเภสัชศาสตร

33 นาย เสรี วงษมณฑา รองศาสตราจารย วทิยาลัยการจัดการ

34 นาย ไชยันต รัชชกูล รองศาสตราจารย คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

35 นาย ภพเกา  พุทธรักษ รองศาสตราจารย สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร

36 นางสาว ผณนิทรา ธีรานนท รองศาสตราจารย สาขาวชิาภาษาศาสตร คณะศลิปศาสตร

37 นาง พรรณรายรัตน ศรไีชยรัตน รองศาสตราจารย คณะนิตศิาสตร

38 นาย ณัฐพงศ ดํารงวริยิะนุภาพ รองศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร

39 นาง จรีาภา บุณยสิงห รองศาสตราจารย คณะทันตแพทยศาสตร

40 นาง นุชนาฏ ดีเจรญิ รองศาสตราจารย คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศลิปกรรมศาสตร

41 นาย สุรเชษฐ ชริะมณี รองศาสตราจารย คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

42 นาย ตอพงศ กรธีาชาติ รองศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม วทิยาลัยพลังงานสิ่งแวดลอม
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43 นาย ธนกฤต เทยีนหวาน รองศาสตราจารย สาขาวชิาคณติศาสตร คณะวทิยาศาสตร

44 นาย ประสิทธิ์ ชอลําเจยีก รองศาสตราจารย สาขาวชิาคณติศาสตร คณะวทิยาศาสตร

45 นาย สุรศักดิ์ เสาแกว รองศาสตราจารย สาขาวชิาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร

46 นาย ธนกร ชมภูรัตน รองศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร

47 นางสาว นันทกา โกรานา รองศาสตราจารย คณะเภสัชศาสตร

48 นาย วัฒนา สุนทรธัย รองศาสตราจารย วทิยาลัยการจัดการ

49 นาย สุธี ขวัญเงนิ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาการจัดการธุรกิจ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

50 นาย วชิาญ อมรากุล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาการจัดการธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

51 นาย มนตรา พงษนลิ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

52 นาย สนทิ ยนืศักดิ์ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร

53 นางสาว พลนิจรยี รังสยาธร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร

54 นาย กําธร ธรรมพทิักษ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเศรษฐศาสตร คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

55 นางสาว สุรางคนา ระวังยศ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

56 นาง ฐติริัตน เชี่ยวสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุรกิจ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

57 นาย คมกฤช ตาชม ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร

58 นาย สุขทัย พงศพัฒนศริิ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม วทิยาลัยพลังงานส่ิงแวดลอม

59 นาง ชณติา ประดษิฐสถาพร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

60 นาย ยุทธนา หมั่นดี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเทคนคิการแพทย ศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา

61 นาย วบิูลย วัฒนาธร ผูชวยศาสตราจารย คณะเภสัชศาสตร

62 นาย คงศักดิ์ พรอมเทพ ผูชวยศาสตราจารย คณะวทิยาศาสตร

63 นาย สมบูรณ เซี่ยงฉิน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร
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64 นาย อนุรักษ ประสาทเขตรการ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวัสดุศาสตร คณะวทิยาศาสตร

65 นาย อัยเรศ เอี่ยมพันธิ์ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาคณติศาสตร คณะวทิยาศาสตร

66 นาง จารุวรรณ เบญจาทกิุล ผูชวยศาสตราจารย คณะศลิปศาสตร

67 นางสาว สุภัค มหัทธนพรรค ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

68 นางสาว ประกอบศริิ ภักดพีนิจิ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาการทองเที่ยว คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

69 นางสาว สุกัญญา เกาะววิัฒนากุล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร

70 นาย วรีะ เลศิสมพร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

71 นาย วัชระ วงคปญโญ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเทคโนโลยพีลังงาน วทิยาลัยพลังงานส่ิงแวดลอม

72 นาย สทิธชิัย ปญญาใส ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเทคนคิการแพทย คณะสหเวชศาสตร

73 นาง เนทยิา กรธีาชาติ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม วทิยาลัยพลังงานสิ่งแวดลอม

74 นาย จักรทอง ทองจัตุ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร

75 นางสาว กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาการการประมง คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

76 นาย กมลรัตน แนมมณี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาคณติศาสตร คณะวทิยาศาสตร

77 นางสาว ปราณี อยูศริิ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารกีฬา คณะวทิยาศาสตร

78 นาย ไวพจน งามสอาด ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาฟสกิส คณะวทิยาศาสตร

79 นาย ปรดีา ไชยมหาวัน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร

80 นางสาว มาลรีักษ อัตตสนิทอง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร

81 นางสาว ภัทรา บุรารักษ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิานเิทศศาสตร คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

82 นางสาว จงลักษณ พาหะซา ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา คณะวศิวกรรมศาสตร

83 นาย ดํารงศักดิ์ แยมบางหวาย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาคณติศาสตร คณะวทิยาศาสตร

84 นาย สทิธศิักดิ์ ปนมงคลกุล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร
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85 นาย สาโรจน จนีประชา ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร

86 นาย จติระยุทธ จติออนนอม ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร

87 นาย ธนา อุดมศรไีพบูลย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

88 นาย นภนันต ศุภศริพิงษชัย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิานติิศาสตร คณะนติิศาสตร

89 นาย ประยงค จันทรแดง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

90 นาย ปุรมิพัฒน สัทธรรมนุวงศ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล คณะวศิวกรรมศาสตร

91 นาย วรวรรธน ศรยีาภัย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาภาษาไทย คณะศลิปศาสตร

92 นางสาว แสงระวี สุทธปิรญิญานนท ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวทิยาศาสตรเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร

93 นางสาว กันยกัญญา ใจการวงคสกุล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิานติิศาสตร คณะนติิศาสตร

94 นาย วศิณุสรรค ชาตอิารยะวดี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร

95 นาย ปยชนน เกษสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาฟสกิสประยุกต คณะวทิยาศาสตร

96 นางสาว วาทติา ผจญภัย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตรการแพทย

97 นาย อุเทน ธัชศฤงคารสกุล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิานติิศาสตร คณะนิตศิาสตร

98 นางสาว กรรณกิาร ขําพึ่งสน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาคณติศาสตร คณะวทิยาศาสตร

99 นาย อุดม งามเมอืงสกุล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิานติิศาสตร คณะนติิศาสตร

100 นาง อมรรัตน วัฒนาธร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน วทิยาลัยการศกึษา

101 นาง สทิธเิดช วชริาศรศีริกิุล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา คณะวศิวกรรมศาสตร

102 นางสาว ขวัญ สงวนเสรมิศรี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาพัฒนาสังคม วทิยาเขตเชยีงราย

103 นาย ปยพงษ สุวรรณมณโีชติ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร

104 นางสาว จติติมา กาวรีะ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร

105 นาย พชิาญ ชํานาญนธิิอรรถ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาทันตกรรมบดเค้ียว คณะทันตแพทยศาสตร
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106 นาย พทัิกษ นาสมใจ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร

107 นางสาว อรยิา เผาเครื่อง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเศรษฐศาสตร คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

108 นางสาว เบญจลักษณ ทองชวย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเทคนคิการแพทย คณะสหเวชศาสตร

109 นาย สันธิวัฒน พทิักษพล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาประมง คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

110 นางสาว ศศนัินท พันธสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร

111 นางสาว บุหรัน พันธุสวรรค ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม วทิยาลัยพลังงานสิ่งแวดลอม

112 นาย ศุภชัย เจรญิสนิ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาชวีเคมแีละโภชนาการ คณะวทิยาศาสตรการแพทย

113 นาง วาสนา พทัิกษพล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

114 นาง พรพรรณ จันทรแดง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

115 นาย รุง วงศวัฒน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร คณะแพทยศาสตร

116 นาย ดวงดี แสนรักษ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา คณะวศิวกรรมศาสตร

117 นาย มณนิทร รักษบํารุง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวทิยาศาสตรการกีฬา คณะวทิยาศาสตร

118 นางสาว น้ําทิพย เสมอเชื้อ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

119 นาย ทัศนะ ศรปีตตา ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิานติิศาสตร คณะนิตศิาสตร

120 นางสาว ปะราลี โอภาสนันท ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

121 นาย รัฐภูมิ พรหมณะ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาชวีวทิยา วทิยาลัยพลังงานส่ิงแวดลอม

122 นางสาว ชลลดา ไชยกุลวัฒนา ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร

123 นางสาว ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิานติิศาสตร คณะนติิศาสตร

124 นาย สมคิด จูหวา ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร คณะแพทยศาสตร
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125 นางสาว วรรณภา ทองแดง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

126 นางสาว ณัชชา อินทรจันทร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร

127 นางสาว รัชนาพร โชคชัยสิริ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร

128 นางสาว นุจริา ทาตัน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร

129 นาย สันติ บูรณะชาติ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา วทิยาลัยการศกึษา

130 นางสาว เนรัฐชลา สุวรรณคนธ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร

131 นางสาว จตุพร ต้ังจติรวทิยากูล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร

132 นาย สมชาย จาดศรี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร คณะแพทยศาสตร

133 นางสาว ศุภางค คนดี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร

134 นางสาว โสภา อํานวยรตัน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา วทิยาลัยการศกึษา

135 นางสาว วภิาภรณ ภูวัฒนกุล ผูชวยศาสตราจารย วทิยาลัยการจัดการ

136 นางสาว ดุจฤดี ปานพรหมมินทร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาการประมง คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

137 นาย อรรถสทิธิ์ เมืองอนิทร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิารัฐศาสตร คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

138 นาย วัชระ แลนอย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

139 นาย สุนทร สุขสราญจติ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิามานุษยวทิยาการเมอืง คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร

140 นาย นครนิทร ชัยแกว ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาภูมศิาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

141 นาย ไพศาล จี้ฟู ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาภูมศิาสตรและภูมิสารสนเทศศาสตร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

142 นาย กฤตชญา อสิกุล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม วทิยาลัยพลังงานสิ่งแวดลอม

143 นางสาว อัญชลี ระวังการ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตรการแพทย
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144 นางสาว บุษยารัตน ศลิปวทิยาทร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

145 นางสาว เพ็ญนภา คลายสิงหโต ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาภาษาศาสตร คณะศลิปศาสตร

146 วาที่ ร.ต. รังสรรค เกตุออต ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาภูมศิาสตร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

147 นาย อนุสรณ บุญปก ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม วทิยาลัยพลังงานสิ่งแวดลอม

148 นางสาว จุฑารัตน กาวนิจันทร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร

149 นางสาว อัจฉราภรณ ดวงใจ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตรการแพทย

150 นางสาว พยาม การดี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

151 นางสาว อรุณยี พรหมศรี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร

152 นางสาว นรษิรา ประสทิธปิานวัง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิานติิศาสตร คณะนิตศิาสตร

153 นางสาว วจิติรา มีเหลอื ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร

154 นางสาว หทัยทพิย นมิิตรเกยีรติไกล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเทคโนโลยหีลังการเก็บเก่ียว คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

155 วาที่ ร.ต. ชาญคณติ อาวรณ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาประวัติศาสตรศลิปะ คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศลิปกรรมศาสตร

156 นาย สุรยิาวุธ ประอาย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร

157 นาย สุรยิา สมจันทร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาการทองเที่ยว คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร

158 นาง นภาพันธ กังวาล ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาสรรีวทิยา คณะวทิยาศาสตรการแพทย

159 นาย เกยีรตศิักด์ิ ตันตจิรยิาพันธ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิานติิศาสตร คณะนติิศาสตร

160 นาย ไพรัช ธรีะชัยมหทิธิ์ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิานติิศาสตร คณะนติิศาสตร

161 นาย สริวิัฒน บุญชัยศรี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร

162 นาย กฤตภาค บูรณวทิย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ
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163 นางสาว อชิยา มอญแสง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

164 นางสาว บุญศริ ิ สุขพรอมสรรพ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาการวางผังเมือง คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

165 นาย สาคร เมฆรักษาวนชิ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

166 นาง ศรินัินท วเิศษสินธุ ผูชวยศาสตราจารย คณะทันตแพทยศาสตร

167 นางสาว ธดิา ไชยวังศรี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตรการแพทย

168 นาย รักษติ สุทธพิงษ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาการศกึษา วทิยาลัยการศกึษา

169 นาย อักษรากร คํามาสุข ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาจุลชวีวทิยา คณะสหเวชศาสตร

170 นาย บุญฤทธิ์ สนิคางาม ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเกษตรศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

171 นาย อารักษ กลิ่นบํารุง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวัสดุศาสตร คณะวทิยาศาสตร

172 นาย นพรัตน เกตุขาว ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมเครื่องกล คณะวศิวกรรมศาสตร

173 นาง วัชรภรณ ชอลําเจยีก ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาคณติศาสตร คณะวทิยาศาสตร

174 นาง ธดิาวัลย อุนกอง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา วทิยาลัยการศกึษา

175 นางสาว สาวติรี นะงอลา ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเทคนคิการแพทย คณะสหเวชศาสตร

176 นางสาว ศริพิร แสงศรจีันทร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร

177 นางสาว พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร

178 นาย กานตรวี ขยัน ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตรการแพทย

179 นาย สัญญา เรอืงสทิธิ์ ผูชวยศาสตราจารย คณะทันตแพทยศาสตร

180 นางสาว เทยีนทอง ตะแกว ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร คณะแพทยศาสตร

181 นางสาว กาญจนุรัตน ไมรนิทร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิานติิศาสตร คณะนิตศิาสตร
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182 นางสาว ศรินิทพิย คําฟู ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร

183 นาย มานะ ดงอนนท ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาคณติศาสตร คณะวทิยาศาสตร

184 นาย เอราวลิ ถาวร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร

185 นาย ลอืชา ลดาชาติ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาวทิยาศาสตรศกึษา วทิยาลัยการศกึษา

186 นาย พยุงศักดิ์ อนิตะวชิา ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

187 นาย กรุง ผวิพรรณ ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเทคนคิการแพทย คณะสหเวชศาสตร

188 นาย เอกสิทธิ์ วงศราษฎร ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาฟสกิสประยุกต คณะวทิยาศาสตร

189 นางสาว วรัทยา กุลนิธชิัย ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

190 นางสาว ณชิาภา พาราศลิป ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร

191 นาย สทิธิชัย พมิลศรี ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาเทคโนโลยส่ิีงแวดลอม วทิยาลัยพลังงานส่ิงแวดลอม

192 นางสาว ดาว เวยีงคํา ผูชวยศาสตราจารย สาขาวชิาพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร


