
ล ำดบั ต ำแหนง่ สำขำท่ีไดร้ับกำรแต่งต้ัง สงักัด

1 นาย มณฑล สงวนเสริมศรี ศาสตราจารย์พเิศษ สาขาวชิาชวีเคมี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา

2 นาย ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี ศาสตราจารย์เกยีรติคุณสาขาวชิากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

3 นาย วรีะพล จันทร์ดีย่ิง ศาสตราจารย์ สาขาวชิาสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์

4 นาง วราภรณ์ ฐิตินันทพันธุ์ ศาสตราจารย์คลินิก ภาควชิาทนัตกรรมหตัถการ คณะทนัตแพทยศาสตร์

5 นาย นุวัตร วศิวรุ่งโรจน์ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์

6 นาง สุภกร พงศบางโพธิ์ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีเคมี คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

7 นาย เปรมวทิย์ ววิัฒนเศรษฐ์ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

8 นาย มนัส ทติย์วรรณ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

9 นาย เจดิหล้า สุนทรวภิาต รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา วทิยาลัยการศึกษา

10 นาง พูนพงษ์ งามเกษม รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาหลักภาษาและคติชนวทิยา คณะศิลปศาสตร์

11 นาง รัตนา อัตตปญัโญ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

12 นาง ปรียานันท์ แสนโภชน์ รองศาสตราจารย์ คณะวทิยาศาสตร์

13 นาย สมชาย ศรีสมพงษ์ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาสถาปตัยกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

14 นาง บษุบง จ าเริญดารารัศมี รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสัชวทิยา คณะเภสัชศาสตร์

15 นาย สมบตัิ นพรัก รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา วทิยาลัยการศึกษา

16 นาย ชยันต์ บณุยรักษ์ รองศาสตราจารย์ โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยพะเยา

17 นาย ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาธวิทิยา คณะแพทยศาสตร์

18 นาย กติติพงษ์ วุฒจิ านงค์ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมชลประทาน คณะวศิวกรรมศาสตร์

19 นาย คมสรรพ์ บณุยสิงห์ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาทนัตกรรมชุมชน คณะทนัตแพทยศาสตร์

20 นาง อัจฉรา วัฒนาณรงค์ รองศาสตราจารย์ วทิยาลัยการจัดการ

21 นาย ศักดิ์ชัย นิรัญทวี รองศาสตราจารย์ วทิยาลัยการจัดการ

ชื่อ - สกุล
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22 นาง พยอม ธรรมบตุร รองศาสตราจารย์ วทิยาลัยการจัดการ

23 นาง ชวลีย์ ณ ถลาง รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาการจัดการการทอ่งเที่ยว วทิยาลัยการจัดการ

24 นาย ชาลี ทองเรือง รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

25 นาย โชค โสรัจกุล รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

26 นาย สมบรูณ์ อนันตลาโภชัย รองศาสตราจารย์ คณะวทิยาศาสตร์

27 นาย เชวศักดิ์ รักเปน็ไทย รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ คณะวศิวกรรมศาสตร์

28 นาง พรรณยุพา นพรัก รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

29 นาย โกศล มคีุณ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาการศึกษา วทิยาลัยการจัดการ

30 นาย เสรี วงษม์ณฑา รองศาสตราจารย์ วทิยาลัยการจัดการ

31 นาย ไชยันต์ รัชชกูล รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 นาย ภพเกา้  พุทธรักษ์ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

33 นางสาว ผณินทรา ธรีานนท์ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

34 นาง พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ รองศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์

35 นาย ณัฐพงศ์ ด ารงวริิยะนุภาพ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์

36 นาง นุชนาฏ ดีเจริญ รองศาสตราจารย์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

37 นาย สุรเชษฐ์ ชริะมณี รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 นาย ต่อพงศ์ กรีธาชาติ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อม

39 นาย ธนกฤต เทยีนหวาน รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

40 นาย ประสิทธิ์ ชอ่ล าเจยีก รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

41 นาย สุรศักดิ์ เสาแกว้ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

42 นาย ธนกร ชมภูรัตน์ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์
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43 นางสาว นันทกา โกรานา รองศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

44 นางสาว กันย์กัญญา ใจการวงคส์กุล รองศาสตราจารย์ สาขาวชิากฎหมายเอกชน คณะนิติศาสตร์

45 นาง ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

46 นาย สิทธเิดช วชริาศรีศิริกุล รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ คณะวศิวกรรมศาสตร์

47 นาย วศิณุสรรค์ ชาติอารยะวดี รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมเีชงิฟสิิกส์ คณะวทิยาศาสตร์

48 นาย สุวทิย์ อุดมพาณิชย์ รองศาสตราจารย์ คณะทนัตแพทยศาสตร์

49 นาย อัญชลี ดุษฎพีรรณ์ รองศาสตราจารย์ คณะทนัตแพทยศาสตร์

50 นาย สุธี ขวัญเงนิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

51 นาย วชิาญ อมรากุล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

52 นาย มนตรา พงษน์ิล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสังคมวทิยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

53 นาย สนิท ยืนศักดิ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์

54 นางสาว พลินจรีย์ รังสยาธร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

55 นาย ก าธร ธรรมพทิกัษ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

56 นางสาว สุรางคนา ระวังยศ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

57 นาย คมกฤช ตาชม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์

58 นาย สุขทยั พงศ์พัฒนศิริ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาการน  าและดิน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

59 นาง ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

60 นาย ยุทธนา หมั่นดี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

61 นาย วบิลูย์ วัฒนาธร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

62 นาย คงศักดิ์ พร้อมเทพ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะวทิยาศาสตร์

63 นาย สมบรูณ์ เซี่ยงฉนิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์
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64 นาย อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวัสดุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

65 นาย อัยเรศ เอี่ยมพันธิ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

66 นาง จารุวรรณ เบญจาทกิุล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์

67 นางสาว สุภัค มหทัธนพรรค ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

68 นางสาว ประกอบศิริ ภักดีพนิิจ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

69 นางสาว สุกัญญา เกาะววิัฒนากุล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์

70 นาย วรีะ เลิศสมพร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

71 นาย วัชระ วงคป์ญัโญ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

72 นาย สิทธชิัย ปญัญาใส ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

73 นาง เนทยิา กรีธาชาติ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

74 นาย จักรทอง ทองจัตุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

75 นางสาว กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

76 นาย กมลรัตน์ แนมมณี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

77 นางสาว ปราณี อยู่ศิริ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา คณะวทิยาศาสตร์

78 นาย ไวพจน์ งามสอาด ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาฟสิิกส์ คณะวทิยาศาสตร์

79 นาย ปรีดา ไชยมหาวัน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์

80 นางสาว มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์

81 นางสาว ภัทรา บรุารักษ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

82 นางสาว จงลักษณ์ พาหะซา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ คณะวศิวกรรมศาสตร์

83 นาย ด ารงศักดิ์ แย้มบางหวาย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

84 นาย สิทธศิักดิ์ ปิ่นมงคลกุล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์
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85 นาย สาโรจน์ จนีประชา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

86 นาย จติระยุทธ์ จติอ่อนน้อม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

87 นาย ธนา อุดมศรีไพบลูย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

88 นาย นภนันต์ ศุภศิริพงษช์ัย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

89 นาย ประยงค์ จันทร์แดง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

90 นาย ปริุมพัฒน์ สัทธรรมนุวงศ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์

91 นาย วรวรรธน์ ศรียาภัย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

92 นางสาว แสงระวี สุทธปิริญญานนท์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์

93 นาย ปยิชนน์ เกษสุวรรณ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาฟสิิกส์ประยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์

94 นางสาว วาทติา ผจญภัย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสรีรวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

95 นาย อุเทน ธัชศฤงคารสกุล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

96 นางสาว กรรณิการ์ ข าพึ่งสน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

97 นาย อุดม งามเมอืงสกุล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

98 นาง อมรรัตน์ วัฒนาธร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน วทิยาลัยการศึกษา

99 นางสาว ขวัญ สงวนเสริมศรี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพัฒนาสังคม วทิยาเขตเชยีงราย

100 นาย ปยิพงษ์ สุวรรณมณีโชติ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์

101 นางสาว จติติมา กาวรีะ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์

102 นาย พชิาญ ช านาญนิธอิรรถ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาทนัตกรรมบดเค ียว คณะทนัตแพทยศาสตร์

103 นาย พทิกัษ ์ นาสมใจ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

104 นางสาว อริยา เผ่าเคร่ือง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

105 นางสาว เบญจลักษณ์ ทองชว่ย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
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106 นาย สันธวิัฒน์ พทิกัษพ์ล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

107 นางสาว ศศินันท์ พันธส์ุวรรณ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์

108 นางสาว บหุรัน พันธุส์วรรค์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

109 นาย ศุภชัย เจริญสิน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีเคมแีละโภชนาการ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

110 นาง วาสนา พทิกัษพ์ล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

111 นาง พรพรรณ จันทร์แดง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

112 นาย ดวงดี แสนรักษ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ คณะวศิวกรรมศาสตร์

113 นาย มณินทร รักษบ์ ารุง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีา คณะวทิยาศาสตร์

114 นางสาว น  าทพิย์ เสมอเช ือ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

115 นาย ทศันะ ศรีปตัตา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

116 นางสาว ปะราลี โอภาสนันท์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

117 นาย รัฐภูมิ พรหมณะ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

118 นางสาว ชลลดา ไชยกุลวัฒนา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการพยาบาลอนามัยชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์

119 นางสาว ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

120 นาย สมคดิ จูหวา้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

121 นางสาว วรรณภา ทองแดง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

122 นางสาว ณัชชา อินทร์จันทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

123 นางสาว รัชนาพร โชคชัยสิริ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

124 นางสาว นุจริา ทาตัน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์
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125 นาย สันติ บรูณะชาติ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา วทิยาลัยการศึกษา

126 นางสาว เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

127 นางสาว จตุพร ตั งจติรวทิยากูล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

128 นาย สมชาย จาดศรี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

129 นางสาว ศุภางค์ คนดี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

130 นางสาว โสภา อ านวยรัตน์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา วทิยาลัยการศึกษา

131 นางสาว วภิาภรณ์ ภู่วัฒนกุล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วทิยาลัยการจัดการ

132 นางสาว ดุจฤดี ปานพรหมมนิทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

133 นาย อรรถสิทธิ์ เมอืงอินทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

134 นาย วัชระ แลน้อย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

135 นาย สุนทร สุขสราญจติ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิามานุษยวทิยาการเมอืง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

136 นาย นครินทร์ ชัยแกว้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

137 นาย ไพศาล จ ีฟู ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

138 นาย กฤตชญา อิสกุล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

139 นางสาว อัญชลี ระวังการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

140 นางสาว บษุยารัตน์ ศิลปวทิยาทร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

141 นางสาว เพ็ญนภา คล้ายสิงหโ์ต ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

142 วา่ที่ ร.ต. รังสรรค์ เกตุอ๊อต ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภูมศิาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

143 นาย อนุสรณ์ บญุปก ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
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144 นางสาว จุฑารัตน์ กา๋วนิจันทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

145 นางสาว อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสรีรวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

146 นางสาว พยาม การดี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

147 นางสาว อรุณีย์ พรหมศรี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิากายภาพบ าบดั คณะสหเวชศาสตร์

148 นางสาว นริษรา ประสิทธปิานวัง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

149 นางสาว วจิติรา มเีหลือ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

150 นางสาว หทยัทพิย์ นิมติรเกยีรติไกล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

151 วา่ที่ ร.ต. ชาญคณิต อาวรณ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

152 นาย สุริยาวุธ ประอ้าย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์

153 นาย สุริยา ส้มจันทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

154 นาง นภาพันธ์ กังวาล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสรีรวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

155 นาย เกยีรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

156 นาย ไพรัช ธรีะชัยมหทิธิ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

157 นาย สิริวัฒน์ บญุชัยศรี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

158 นาย กฤตภาค บรูณวทิย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

159 นางสาว อิชยา มอญแสง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

160 นางสาว บญุศิริ สุขพร้อมสรรพ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการวางผังเมอืง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

161 นาย สาคร เมฆรักษาวนิช ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

162 นางสาว ธดิา ไชยวังศรี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์
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163 นาย รักษติ สุทธพิงษ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการศึกษา วทิยาลัยการศึกษา

164 นาย อักษรากร ค ามาสุข ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา คณะสหเวชศาสตร์

165 นาย บญุฤทธิ์ สินคา้งาม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

166 นาย อารักษ์ กลิ่นบ ารุง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวัสดุศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

167 นาย นพรัตน์ เกตุขาว ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์

168 นาง วัชรภรณ์ ชอ่ล าเจยีก ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

169 นาง ธดิาวัลย์ อุ่นกอง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา วทิยาลัยการศึกษา

170 นางสาว สาวติรี นะงอลา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

171 นางสาว ศิริพร แสงศรีจันทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

172 นางสาว พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์

173 นาย กานต์รวี ขยัน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

174 นาย สัญญา เรืองสิทธิ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะทนัตแพทยศาสตร์

175 นางสาว เทยีนทอง ต๊ะแกว้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

176 นางสาว กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

177 นางสาว ศิรินทพิย์ ค าฟู ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิากายภาพบ าบดั คณะสหเวชศาสตร์

178 นาย มานะ ดงอนนท์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

179 นาย เอราวลิ ถาวร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

180 นาย ลือชา ลดาชาติ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา วทิยาลัยการศึกษา

181 นาย พยุงศักดิ์ อินต๊ะวชิา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
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182 นาย กรุง ผิวพรรณ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

183 นาย เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาฟสิิกส์ประยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์

184 นางสาว วรัทยา กุลนิธชิัย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

185 นางสาว ณิชาภา พาราศิลป์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิากายภาพบ าบดั คณะสหเวชศาสตร์

186 นาย สิทธชิัย พมิลศรี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

187 นางสาว ดาว เวยีงค า ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

188 นางสาว ทพิย์วรรณ สรรพสัตย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

189 นางสาว เอกสุรีย์ ศักดิ์ศรชัย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมวีเิคราะห์ คณะวทิยาศาสตร์

190 นาย สุวทิย์ ปญัญาวงศ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์

191 นาย ศกยภพ ประเวทจติร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

192 นาย ธรีภัทร ศรีรัตนโชติ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีเคมแีละโภชนาการ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

193 นาย พุทธพิงษ ์ พลค าฮัก ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิากายภาพบ าบดัและกายอุปกรณ์ คณะสหเวชศาสตร์

194 นาง รักษศ์รี เกยีรติบตุร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

195 นางสาว น  าฝน กันมา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการศึกษา วทิยาลัยการศึกษา

196 นางสาว ดารารัตน์ ค าเปง็ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

197 นางสาว วรัญญา ไชยทารินทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

198 นาย ภูวดล ด้วงโต ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

199 นางสาว อัจฉรา ปญัโญศักดิ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์

200 นาง เกษแกว้ เสียงเพราะ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
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201 นางสาว ทววีรรณ ศรีสุขค า ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

202 นาง ศิริลักษณ์ ตันเจริญ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

203 วา่ที่ ร.ต. ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

204 นาย ไพบลูย์ ปะนาเส ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

205 นาย น  าเงนิ จันทรมณี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

206 นาย พยุงศักดิ์ ตันติไพบลูย์วงศ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีเคมี คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

207 นาย ศราวุธ จันทรข า ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาศิลปะการแสดง คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

208 นาย ณัฐพงษ์ โปธิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ คณะวศิวกรรมศาสตร์

209 นาย ธรีชัย อ านวยล้อเจริญ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

210 นางสาว กัลยา จ าปาทอง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมอีินทรีย์ คณะวทิยาศาสตร์

211 นางสาว ปาณิสรา โภชนจันทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

212 นางสาว กฤติกา กันทวงค์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

213 นาย วชิญพ์ล ฟักแกว้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์

214 นาย ณัฐกรณ์ ใบแสง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์

215 นาย ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

216 นางสาว สุภาพร ภัสสร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

217 นาง อัจฉริยา ยศบญุเรือง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

218 นาย เสริม สุรพนิิจ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

219 นางสาว วาจารี วรีะ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์
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220 นางสาว ปราณี นางแล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์

221 นางสาว อรดา ชุมภูค า ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีเคมี คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

222 นาย สุธรรม อรุณ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์

223 นาย รักสกุล แกน่เรณู ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

224 นางสาว ไพรินทร์ ขัดธพิงษ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสังคมวทิยา อนุสาขาวชิาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

225 นางสาว ฉัตรทพิย์ ชัยฉกรรจ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

226 นางสาว อักษราภัค ชัยปะละ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

227 นาย ไวพจน์ กันจู ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการปรับปรุงพันธุพ์ชื คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

228 นาย พันชดิ ปณิฑะดิษ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

229 นาย ธรีะพันธ์ เมฆเกรียงไกร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์

230 นางสาว ณภัทร แสนโภชน์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์

231 นาย คมศักดิ์ พนิธะ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีเคมี คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

232 นาง สุกัญญา สืบแสน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

233 นาย อนุกูล มะโนทน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

234 นางสาว ชลธดิา เทพหนิลัพ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีเคมี คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

235 นาย สุนทร คล้ายอ่ า ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการศึกษา วทิยาลัยการศึกษา

236 นางสาว พัชรินทร์ ไชยบาล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

237 นาง นิลุบล ปรุะพรหม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสถาปตัยกรรมศาสตร์ อนุสาขาวชิาถาปตัยกรรมภายในคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

238 นาง แววดาว ค าเขยีว ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
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239 นาง สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์


