
ข้อมูลสาขาวิชาผู้ดำรงตำแหน่งทางวชิาการ 

คณะ/วิทยาลัย ............................................................. 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สาขาวิชาที่กำหนดตำแหน่ง 

ผลการพจิารณา 

สาขาวิชาที่ขอเปลี่ยน ยนืยัน

สาขาวิชาเดิม 

ขอเปลี่ยน

สาขาวิชา 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.สน่ัน ศรีสุข รองศาสตราจารย์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์    

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา   ประสานตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การศึกษา    

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประไพรัตน์  แก้วศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาล    

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์   มังคะละคีรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาล    

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุประวีณ์ คงธนชโยทิพย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาล    

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชน ี  สมกำลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาล    

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรรัีตน์  กอเจรญิยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาล    

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภาทพิย์   ตั้งตรีจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาบาลศาสตร์    

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พพิัฒน์พงษ์  เข็มปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาล    

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจรญิชัย   หมื่นห่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การพยาบาล    

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจง    พลไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สารสนเทศ    

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกวิท   ยอดมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยไีฟฟา้อุตสาหกรรม    

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนภร   วฒันนวลสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์    

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลฤด ี  ลิว่เฉลิมวงศ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังคมวทิยา    

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติหญงิ  กสิบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยอีาหาร    

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารการศึกษา    

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภชัย  ปลายเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟา้    
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18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรีะ   รัตนงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟา้    

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญเยี่ยม  ยศเรืองศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟา้    

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธราธปิ  ภูร่ะหงษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟา้    

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริมณ  กาสีวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาบาลศาสตร์    

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจิน  สุนีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟา้    

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพัฒน์  ดวงมาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟา้    

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม  ทาทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวศาสตร์    

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนตรฤทัย  ภูนากลม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาบาลศาสตร์    

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวทิย์  หาญรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรและการสอน    

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดเิทพชัยย์การณ์ ภาชนะ

วรรณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประมง    

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรินทร์  เขียวไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เครื่องจักรกลเกษตร    

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาว ี อุดร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟา้    

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวนุช  กุลาต ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร    

31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์  เหมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พชืศาสตร์    

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธิดา  เลขะวัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยกีารศึกษา    

33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์    

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจิิตรา  ธงพานชิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการ

เรียนการสอน 
   

35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐชนันท์  ปลายเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์ประยุกต์    
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36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิดา  บุรชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วจิัยและประเมินผลการศึกษา    

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วทิยา  บุญสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร    

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์  ชูเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศิวกรรมไฟฟ้า    

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรีธรรม  ไชยยงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟา้    

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรญิาณี  ประสงค์กจิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟสิิกส ์    

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารุนนยี์  สวัสดโิชตติ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาบาลศาสตร์    

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร  ธงยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วจิัยทางการศกึษา    

43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุณยนุช  ภู่ระหงษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การบัญช ี    

44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีภูมนิทร์ ฮงมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร    

45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิัย  พฒันพล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศิวกรรมไฟฟ้า    

46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สำเนยีง  ไข่มุกข ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศิวกรรมอุตสาหการ    

47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติยา  สรุะนรากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เศรษฐศาสตร์    

48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรดี   พันธ์กว้าง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคม ี    

49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  วาทริอยรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวีวทิยา    

50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศมาศ หวังด ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เครื่องจักรกลเกษตร    

51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระวิวร  ฮงมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร    

52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา  มิขะมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ส่งเสริมการเกษตร    

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไฟฟา้    

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ  ดำรงภคภากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาบาลศาสตร์    

55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤชัย   เคนไชยวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณิตศาสตรื    
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56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาบาลศาสตร์    

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชฎารัตน์  แก้วเวยีงเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาบาลศาสตร์    

58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยกาญจน์  กกแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุตสาหกรรมเกษตร    

59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณดาเรศ  โภคาพานชิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฟสิิกส ์    

60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน  เอือ้วงศ์กูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคม ี    

61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชดิชัย  โพธ์ิศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุลชวีวทิยา    

62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เนียน  คำมลุตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์     

63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยา  บุญสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์     

64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยานนท์ อวคิุณประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยาศาสตร์การกีฬา    
 

ข้อมูล ณ วันท่ี ........................ 


