
ล ำดับ ต ำแหน่ง สำขำท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง สังกัด

1 นาย มณฑล สงวนเสริมศรี ศาสตราจารย์พเิศษ สาขาวชิาชวีเคมี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัพะเยา

2 นาย ตอ่พงศ์ สงวนเสริมศรี ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุสาขาวชิากมุารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

3 นาย วรีะพล จันทร์ดย่ิีง ศาสตราจารย์ สาขาวชิาสตูศิาสตร์และนรีเวชวทิยา คณะแพทยศาสตร์

4 นาง วราภรณ์ ฐิตนินัทพันธุ์ ศาสตราจารย์คลนิกิ ภาควชิาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์

5 นาย นวุัตร วศิวรุ่งโรจน์ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีเภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร์

6 นาง สภุกร พงศบางโพธิ์ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีเคมี คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

7 นาย เปรมวทิย์ ววิัฒนเศรษฐ์ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาไทย คณะศลิปศาสตร์

8 นาย มนสั ทติย์วรรณ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

9 นาย เจดิหลา้ สนุทรวภิาต รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาการบริหารการศกึษา วทิยาลยัการศกึษา

10 นาง พูนพงษ์ งามเกษม รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาหลกัภาษาและคตชินวทิยา คณะศลิปศาสตร์

11 นาง รัตนา อัตตปัญโญ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

12 นาง ปรียานนัท์ แสนโภชน์ รองศาสตราจารย์ คณะวทิยาศาสตร์

13 นาย สมชาย ศรีสมพงษ์ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์

14 นาง บุษบง จ าเริญดารารัศมี รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสชัวทิยา คณะเภสชัศาสตร์

15 นาย สมบัติ นพรัก รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาการบริหารการศกึษา วทิยาลยัการศกึษา

16 นาย ชยันต์ บุณยรักษ์ รองศาสตราจารย์ โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา

17 นาย ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาธวิทิยา คณะแพทยศาสตร์

18 นาย กติตพิงษ์ วุฒจิ านงค์ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมชลประทาน คณะวศิวกรรมศาสตร์

19 นาย คมสรรพ์ บุณยสงิห์ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์

20 นาง อัจฉรา วัฒนาณรงค์ รองศาสตราจารย์ วทิยาลยัการจัดการ

21 นาย ศักดิช์ัย นรัิญทวี รองศาสตราจารย์ วทิยาลยัการจัดการ

ชือ่ - สกุล
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22 นาง พยอม ธรรมบุตร รองศาสตราจารย์ วทิยาลยัการจัดการ

23 นาง ชวลย์ี ณ ถลาง รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาการจัดการการทอ่งเที่ยว วทิยาลยัการจัดการ

24 นาย ชาลี ทองเรือง รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์

25 นาย โชค โสรัจกลุ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาสตัวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

26 นาย สมบูรณ์ อนนัตลาโภชัย รองศาสตราจารย์ คณะวทิยาศาสตร์

27 นาย เชวศักดิ์ รักเป็นไทย รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ คณะวศิวกรรมศาสตร์

28 นาง พรรณยุพา นพรัก รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาสงัคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์

29 นาย โกศล มคีณุ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาการศกึษา วทิยาลยัการจัดการ

30 นาย เสรี วงษม์ณฑา รองศาสตราจารย์ วทิยาลยัการจัดการ

31 นาย ไชยันต์ รัชชกลู รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์

32 นาย ภพเกา้  พุทธรักษ์ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

33 นางสาว ผณินทรา ธรีานนท์ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์

34 นาง พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ รองศาสตราจารย์ คณะนติศิาสตร์

35 นาย ณัฐพงศ์ ด ารงวริิยะนภุาพ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์

36 นาง นชุนาฏ ดเีจริญ รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์

37 นาย สรุเชษฐ์ ชริะมณี รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์

38 นาย ตอ่พงศ์ กรีธาชาติ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม คณะพลงังานสิง่แวดลอ้ม

39 นาย ธนกฤต เทยีนหวาน รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

40 นาย ประสทิธิ์ ชอ่ล าเจยีก รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

41 นาย สรุศักดิ์ เสาแกว้ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์

42 นาย ธนกร ชมภูรัตน์ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์
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43 นางสาว นนัทกา โกรานา รองศาสตราจารย์ คณะเภสชัศาสตร์

44 นางสาว กนัย์กญัญา ใจการวงคส์กลุ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิากฎหมายเอกชน คณะนติศิาสตร์

45 นาง ฐิตรัิตน์ เชี่ยวสวุรรณ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาสารสนเทศเพื่อการสือ่สาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

46 นาย สทิธเิดช วชริาศรีศริิกลุ รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ คณะวศิวกรรมศาสตร์

47 นาย วศิณุสรรค์ ชาตอิารยะวดี รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมเีชงิฟสิกิส์ คณะวทิยาศาสตร์

48 นาย สวุทิย์ อุดมพาณิชย์ รองศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์

49 นาย อัญชลี ดษุฎพีรรณ์ รองศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์

50 นาย สธุี ขวัญเงนิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการจัดการธุรกจิ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

51 นาย วชิาญ อมรากลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการจัดการธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์

52 นาย มนตรา พงษน์ลิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสงัคมวทิยา คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์

53 นาย สนทิ ยืนศักดิ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์

54 นางสาว พลนิจรีย์ รังสยาธร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

55 นาย ก าธร ธรรมพทิักษ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

56 นางสาว สรุางคนา ระวังยศ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

57 นาย คมกฤช ตาชม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์

58 นาย สขุทัย พงศพ์ัฒนศริิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาการน  าและดนิ คณะพลงังานและสิง่แวดลอ้ม

59 นาง ชณิตา ประดษิฐ์สถาพร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

60 นาย ยุทธนา หมัน่ดี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

61 นาย วบิูลย์ วัฒนาธร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะเภสชัศาสตร์

62 นาย คงศักดิ์ พร้อมเทพ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะวทิยาศาสตร์

63 นาย สมบูรณ์ เซีย่งฉนิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์
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64 นาย อนรัุกษ์ ประสาทเขตร์การ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวัสดศุาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

65 นาย อัยเรศ เอีย่มพันธิ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

66 นาง จารุวรรณ เบญจาทกิลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะศลิปศาสตร์

67 นางสาว สภุัค มหัทธนพรรค ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

68 นางสาว ประกอบศริิ ภักดพีนิจิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

69 นางสาว สกุญัญา เกาะววิัฒนากลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์

70 นาย วรีะ เลศิสมพร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์

71 นาย วัชระ วงคป์ัญโญ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีพลงังาน คณะพลงังานและสิง่แวดลอ้ม

72 นาย สทิธชิัย ปัญญาใส ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

73 นาง เนทยิา กรีธาชาติ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม คณะพลงังานและสิง่แวดลอ้ม

74 นาย จักรทอง ทองจัตุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

75 นางสาว กญัญาณัฐ สนุทรประสทิธิ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

76 นาย กมลรัตน์ แนมมณี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

77 นางสาว ปราณี อยู่ศริิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา คณะวทิยาศาสตร์

78 นาย ไวพจน์ งามสอาด ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาฟสิกิส์ คณะวทิยาศาสตร์

79 นาย ปรีดา ไชยมหาวัน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์

80 นางสาว มาลรัีกษ์ อัตตส์นิทอง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสชัเคมี คณะเภสชัศาสตร์

81 นางสาว ภัทรา บุรารักษ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานเิทศศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

82 นางสาว จงลกัษณ์ พาหะซา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ คณะวศิวกรรมศาสตร์

83 นาย ด ารงศักดิ์ แย้มบางหวาย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

84 นาย สทิธศิักดิ์ ปิ่นมงคลกลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์
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85 นาย สาโรจน์ จนีประชา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

86 นาย จติระยุทธ์ จติออ่นนอ้ม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

87 นาย ธนา อุดมศรีไพบูลย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

88 นาย นภนนัต์ ศุภศริิพงษช์ัย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานติศิาสตร์ คณะนติศิาสตร์

89 นาย ประยงค์ จันทร์แดง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์

90 นาย ปุริมพัฒน์ สทัธรรมนวุงศ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์

91 นาย วรวรรธน์ ศรียาภัย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาไทย คณะศลิปศาสตร์

92 นางสาว แสงระวี สทุธปิริญญานนท์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เภสชักรรม คณะเภสชัศาสตร์

93 นาย ปยิชนน์ เกษสวุรรณ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาฟสิกิสป์ระยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์

94 นางสาว วาทติา ผจญภัย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสรีรวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

95 นาย อุเทน ธัชศฤงคารสกลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานติศิาสตร์ คณะนติศิาสตร์

96 นางสาว กรรณิการ์ ข าพึ่งสน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

97 นาย อุดม งามเมอืงสกลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานติศิาสตร์ คณะนติศิาสตร์

98 นาง อมรรัตน์ วัฒนาธร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาหลกัสตูรและการสอน วทิยาลยัการศกึษา

99 นางสาว ขวัญ สงวนเสริมศรี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพัฒนาสงัคม วทิยาเขตเชยีงราย

100 นาย ปยิพงษ์ สวุรรณมณีโชติ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์

101 นางสาว จติตมิา กาวรีะ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์

102 นาย พชิาญ ช านาญนธิอิรรถ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาทันตกรรมบดเค ียว คณะทันตแพทยศาสตร์

103 นาย พทิักษ ์ นาสมใจ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

104 นางสาว อริยา เผ่าเคร่ือง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

105 นางสาว เบญจลกัษณ์ ทองชว่ย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์
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106 นาย สนัธวิัฒน์ พทิักษพ์ล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

107 นางสาว ศศนินัท์ พันธส์วุรรณ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์

108 นางสาว บุหรัน พันธุส์วรรค์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม คณะพลงังานและสิง่แวดลอ้ม

109 นาย ศุภชัย เจริญสนิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีเคมแีละโภชนาการ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

110 นาง วาสนา พทิักษพ์ล 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 คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์

115 นาย ทัศนะ ศรีปัตตา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานติศิาสตร์ คณะนติศิาสตร์

116 นางสาว ปะราลี โอภาสนนัท์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

117 นาย รัฐภูมิ พรหมณะ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะพลงังานและสิง่แวดลอ้ม

118 นางสาว ชลลดา ไชยกลุวัฒนา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการพยาบาลอนามยัชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์

119 นางสาว ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานติศิาสตร์ คณะนติศิาสตร์

120 นาย สมคดิ จูหวา้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

121 นางสาว วรรณภา ทองแดง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพัฒนาสงัคม คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์

122 นางสาว ณัชชา อนิทร์จันทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

123 นางสาว รัชนาพร โชคชัยสริิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

124 นางสาว นจุริา ทาตนั ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์
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125 นาย สนัต ิ บูรณะชาติ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการบริหารการศกึษา วทิยาลยัการศกึษา

126 นางสาว เนรัฐชลา สวุรรณคนธ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

127 นางสาว จตพุร ตั งจติรวทิยากลู ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

128 นาย สมชาย จาดศรี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

129 นางสาว ศุภางค์ คนดี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์

130 นางสาว โสภา อ านวยรัตน์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการบริหารการศกึษา วทิยาลยัการศกึษา

131 นางสาว วภิาภรณ์ ภูว่ัฒนกลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วทิยาลยัการจัดการ

132 นางสาว ดจุฤดี ปานพรหมมนิทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

133 นาย อรรถสทิธิ์ เมอืงอนิทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์

134 นาย วัชระ แลนอ้ย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสตัวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

135 นาย สนุทร สขุสราญจติ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิามานษุยวทิยาการเมอืง คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์

136 นาย นครินทร์ ชัยแกว้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

137 นาย ไพศาล จ ีฟู ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

138 นาย กฤตชญา อสิกลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม คณะพลงังานและสิง่แวดลอ้ม

139 นางสาว อัญชลี ระวังการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

140 นางสาว บุษยารัตน์ ศลิปวทิยาทร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

141 นางสาว เพ็ญนภา คลา้ยสงิหโ์ต ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์

142 วา่ที่ ร.ต. รังสรรค์ เกตอุอ๊ต ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภูมศิาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

143 นาย อนสุรณ์ บุญปก ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม คณะพลงังานและสิง่แวดลอ้ม
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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 าบัด คณะสหเวชศาสตร์

148 นางสาว นริษรา ประสทิธปิานวัง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานติศิาสตร์ คณะนติศิาสตร์

149 นางสาว วจิติรา มเีหลอื ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

150 นางสาว หทัยทพิย์ นมิติรเกยีรตไิกล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีหลงัการเกบ็เกีย่ว คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

151 วา่ที่ ร.ต. ชาญคณิต อาวรณ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาประวัตศิาสตร์ศลิปะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์

152 นาย สริุยาวุธ ประอา้ย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์

153 นาย สริุยา สม้จันทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการทอ่งเที่ยว คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

154 นาง นภาพันธ์ กงัวาล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสรีรวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

155 นาย เกยีรตศัิกดิ์ ตนัตจิริยาพันธ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานติศิาสตร์ คณะนติศิาสตร์

156 นาย ไพรัช ธรีะชัยมหทิธิ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานติศิาสตร์ คณะนติศิาสตร์

157 นาย สริิวัฒน์ บุญชัยศรี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

158 นาย กฤตภาค บูรณวทิย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสตัวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

159 นางสาว อชิยา มอญแสง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

160 นางสาว บุญศริิ สขุพร้อมสรรพ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการวางผังเมอืง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

161 นาย สาคร เมฆรักษาวนชิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

162 นางสาว ธดิา ไชยวังศรี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์
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163 นาย รักษติ สทุธพิงษ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการศกึษา วทิยาลยัการศกึษา

164 นาย อักษรากร ค ามาสขุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา คณะสหเวชศาสตร์

165 นาย บุญฤทธิ์ สนิคา้งาม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

166 นาย อารักษ์ กลิน่บ ารุง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวัสดศุาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

167 นาย นพรัตน์ เกตขุาว ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์

168 นาง วัชรภรณ์ ชอ่ล าเจยีก ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

169 นาง ธดิาวัลย์ อุน่กอง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการบริหารการศกึษา วทิยาลยัการศกึษา

170 นางสาว สาวติรี นะงอลา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

171 นางสาว ศริิพร แสงศรีจันทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

172 นางสาว พัชรวรรณ ตนัอมาตยรัตน์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสชัเวท คณะเภสชัศาสตร์

173 นาย กานตร์วี ขยัน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

174 นาย สญัญา เรืองสทิธิ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์

175 นางสาว เทยีนทอง ตะ๊แกว้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

176 นางสาว กาญจนรัุตน ์ ไมรินทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิานติศิาสตร์ คณะนติศิาสตร์

177 นางสาว ศริินทพิย์ ค าฟู ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์

178 นาย มานะ ดงอนนท์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

179 นาย เอราวลิ ถาวร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์

180 นาย ลอืชา ลดาชาติ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศกึษา วทิยาลยัการศกึษา

181 นาย พยุงศักดิ ์ อนิตะ๊วชิา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสตัวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
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182 นาย กรุง ผิวพรรณ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

183 นาย เอกสทิธิ์ วงศร์าษฎร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาฟสิกิสป์ระยุกต์ คณะวทิยาศาสตร์

184 นางสาว วรัทยา กลุนธิชิัย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

185 นางสาว ณิชาภา พาราศลิป์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิากายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์

186 นาย สทิธชิัย พมิลศรี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีสิง่แวดลอ้ม คณะพลงังานและสิง่แวดลอ้ม

187 นางสาว ดาว เวยีงค า ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

188 นางสาว ทพิย์วรรณ สรรพสตัย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

189 นางสาว เอกสรีุย์ ศักดิศ์รชัย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมวีเิคราะห์ คณะวทิยาศาสตร์

190 นาย สวุทิย์ ปัญญาวงศ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิากฎหมายมหาชน คณะนติศิาสตร์

191 นาย ศกยภพ ประเวทจติร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

192 นาย ธรีภัทร ศรีรัตนโชติ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีเคมแีละโภชนาการ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

193 นาย พุทธพิงษ ์ พลค าฮัก ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ คณะสหเวชศาสตร์

194 นาง รักษศ์รี เกยีรตบิุตร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์

195 นางสาว น  าฝน กนัมา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการศกึษา วทิยาลยัการศกึษา

196 นางสาว ดารารัตน ์ ค าเป็ง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์

197 นางสาว วรัญญา ไชยทารินทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

198 นาย ภูวดล ดว้งโต ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิากายวภิาคศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

199 นางสาว อัจฉรา ปัญโญศักดิ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสชัศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสชัศาสตร์

200 นาง เกษแกว้ เสยีงเพราะ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
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201 นางสาว ทววีรรณ ศรีสขุค า ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

202 นาง ศริิลกัษณ์ ตนัเจริญ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

203 วา่ที่ ร.ต. ฉตัรมงคล สวุรรณภูมิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

204 นาย ไพบูลย์ ปะนาเส ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยาประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

205 นาย น  าเงนิ จันทรมณี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

206 นาย พยุงศักดิ ์ ตนัตไิพบูลย์วงศ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีเคมี คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

207 นาย ศราวุธ จันทรข า ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาศลิปะการแสดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์

208 นาย ณัฐพงษ์ โปธิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟา้ คณะวศิวกรรมศาสตร์

209 นาย ธรีชัย อ านวยลอ้เจริญ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดลอ้ม คณะพลงังานและสิง่แวดลอ้ม

210 นางสาว กลัยา จ าปาทอง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมอีนิทรีย์ คณะวทิยาศาสตร์

211 นางสาว ปาณิสรา โภชนจันทร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

212 นางสาว กฤตกิา กนัทวงค์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

213 นาย วชิญพ์ล ฟักแกว้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์

214 นาย ณัฐกรณ์ ใบแสง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสชัศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสชัศาสตร์

215 นาย ศักดิส์ทิธิ์ อิม่แมน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม คณะพลงังานและสิง่แวดลอ้ม

216 นางสาว สภุาพร ภัสสร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

217 นาง อัจฉริยา ยศบุญเรือง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

218 นาย เสริม สรุพนิจิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเทคนคิการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

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

221 นางสาว อรดา ชุมภูค า ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีเคมี คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

222 นาย สธุรรม อรุณ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์

223 นาย รักสกลุ แกน่เรณู ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

224 นางสาว ไพรินทร์ ขัดธพิงษ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสงัคมวทิยา อนสุาขาวชิาการพัฒนาสงัคม คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์

225 นางสาว ฉตัรทพิย์ ชัยฉกรรจ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์

226 นางสาว อักษราภัค ชัยปะละ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์

227 นาย ไวพจน์ กนัจู ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการปรับปรุงพันธุพ์ชื คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

228 นาย พันชดิ ปณิฑะดษิ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

229 นาย ธรีะพันธ์ เมฆเกรียงไกร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิากฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิรรม คณะนติศิาสตร์

230 นางสาว ณภัทร แสนโภชน์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่ คณะศลิปศาสตร์

231 นาย คมศักดิ์ พนิธะ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีเคมี คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

232 นาง สกุญัญา สบืแสน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์

233 นาย อนกุลู มะโนทน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

234 นางสาว ชลธดิา เทพหนิลพั ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาชวีเคมี คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

235 นาย สนุทร คลา้ยอ่ า ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาการศกึษา วทิยาลยัการศกึษา

236 นางสาว พัชรินทร์ ไชยบาล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

237 นาง นลิบุล ปุระพรหม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนสุาขาวชิาถาปัตยกรรมภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์

238 นาง แววดาว ค าเขยีว ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
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239 นาย สริุศักดิ์ ประสานพันธ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

240 นาย วภิพ แพงวังทอง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภูมศิาสตร์         อนสุาขาวชิาเทคโนโลยีทางภูมศิาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

241 นาย เกริก เจษฎานวุัฒน์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาอังกฤษ คณะศลิปศาสตร์

242 นางสาว วชิานย์ี ใจมาลยั ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

243 นาย กริติ เกง่กลา้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสชักรรมคลนิกิ คณะเภสชัศาสตร์

244 นางสาว อรรจนม์น ธรรมไชย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิากายภาพบ าบัดและกายอุปกรณ์ คณะสหเวชศาสตร์

245 นางสาว วรีดา บัวบังใบ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาออกแบบอุตสาหกรรมศลิป ์ อนสุาขาวชิาออกแบบเคร่ืองเคลอืบดนิเผาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์

246 นางสาว พรรณพมิล สขุวงษ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

247 นาย สทุธนินัท์ ศรีรัตยาวงค์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์

248 นางสาว จันทมิา ชูรัศมี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาเภสชักรรมคลนิกิ คณะเภสชัศาสตร์

249 นางสาว ศริิลกัษณ์ สนัพา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์

250 นาง ภัทรา เอกประเสริฐ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาภาษาไทย คณะศลิปศาสตร์

251 นาย ประจวบ แหลมหลกั ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์


