
แผนการยื่นขอต าแหน่งทางวชิาการ 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล แผนการยื่นขอต าแหน่งทางวชิาการ หมายเหต ุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์

สาขาวิชาการประมง  

1 ดร.กรทิพย ์ กันนกิาร ์  2564    

2 ผศ.ดร.กัญญาณัฐ  สุนทรประสทิธิ์ ด ารงต าแหน่งผศ. 13 

ก.ค.55 

2564   

3 ผศ.ดร.เกรยีงไกร  สีตะพันธ์ุ ด ารงต าแหน่งผศ. 4 

ม.ีค.63 

2566   

4 ผศ.ดร.ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ ด ารงต าแหน่งผศ. 9 

พ.ย. 60 

ยื่นขอประเมินการสอน

27 ม.ค. 63 

  

5 ผศ.ดร.ดุจฤด ี ปานพรหมมินทร์ ด ารงต าแหน่งผศ. 22

ต.ค.58 

ยื่นขอประเมินการสอน

31 ส.ค. 63 

  

6 ผศ.ดร.ไพบูลย ์ ปะนาเส ด ารงต าแหน่งผศ. 22 

ม.ค. 61 

ยื่นขอประเมินการสอน

15 ส.ค. 62 

  

7 ผศ.ศริิลักษณ์  ตันเจรญิ ด ารงต าแหน่งผศ. 22 

ม.ีค. 61 

2564   

8 ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พทัิกษพ์ล ด ารงต าแหน่งผศ. 19 

ก.ย. 57 

2564   

สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์  

9 ดร.บุญร่วม  คิดค้า 2564    

10 ผศ.ดร.บุญฤทธ์ิ  สินค้างาม ด ารงต าแหน่งผศ. 22

ต.ค.58 

2564   

11 ดร.ภาวินี   จันทร์วิจิตร 2564    

12 รศ.ดร.มนัส  ทิตยว์รรณ    ผู้มีความรู้

ความสามารถ 

13 ผศ.ดร.วาสนา  พทัิกษพ์ล ด ารงต าแหน่งผศ. 4 

ม.ิย. 56 

2564   

14 ผศ.ดร.วพิรพรรณ์  เนื่องเม็ก ด ารงต าแหน่งผศ. 31 

ม.ค. 62 

2564   

15 ผศ.ดร.ไวพจน ์ กันจ ู ด ารงต าแหน่งผศ. 25 

ม.ค. 61 

2564   



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการยื่นขอต าแหน่งทางวชิาการ หมายเหต ุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์

16 ผศ.ดร.สุกัลยา  ภูท่อง ด ารงต าแหน่งผศ. 22 

พ.ย. 61 

2564   

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร   

17 ผศ.ดร.หทัยทิพย ์  นมิติรเกียรตไิกล ด ารงต าแหน่งผศ. 19 

ม.ีค.58 

2564   

18 นางวราภรณ ์ กุศลารักษ ์    ลาศกึษาตอ่ 

19 ดร.ตระกูล  พรหมจักร ขอประเมินการสอน 24 

ส.ค.61 

   

20 ดร.ยุพารัตน์  โพธิเศษ ขอประเมินการสอน 14 

ก.พ. 63 

   

สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร   

21 ดร.ธนกิานต ์ สันต์สวัสดิ ์ 2564    

22 ดร.คุณากร  ขัตศิรี 2564    

23 นางสาวเนวชิญานิ์ วุฒนิธิิศานันท์ 2564    

24 ดร.ไผ่แดง  ขวัญใจ ขอประเมินการสอน 14 

กพ 63 

   

25 ดร.รณกร  สร้อยนาค 2564    

26 ดร.สกุลคุณ  มากคุณ 2564    

27 ดร.สุวล ี ฟองอนิทร์  ขอประเมินการสอน 5 

ก.พ. 63 

   

สาขาวิชาเทคโนโลยชีวีภาพ   

28 ดร.ขรรค์ชัย  ดั้นเมฆ 2564    

29 ดร.พนิตนาฎ  อูพุ่ฒนิันท์ ขอประเมินการสอน 9 

ต.ค. 62 

   

30 ดร.รวสิรา  ร่ืนไวย์ ขอประเมินการสอน 15 

ต.ค. 62 

   

31 ดร.วนิดา   แซ่จงึ ขอประเมินการสอน 3 

ม.ีค. 64 

   

32 รศ.ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค ด ารงต าแหน่งผศ. 1 

ก.พ.55 

ด ารงต าแหน่งรศ. 26 

ต.ค. 61 

  



ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการยื่นขอต าแหน่งทางวชิาการ หมายเหต ุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์

33 ผศ.ดร.สุภาพร  ภัสสร ด ารงต าแหน่งผศ.23 

ก.ค.61 

2564   

34 ดร.สุมนา  เหลอืงฐิติกาญจนา ขอประเมินการสอน 4 

ต.ค. 62 

   

สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

35 ผศ.กฤตภาค  บูรณวทิย ์ ด ารงต าแหน่งผศ. 9 

ม.ค.60 

  ลาศกึษาตอ่ 

36 รศ.ดร.โชค  โสรัจกุล    ผู้มีความรู้

ความสามารถ 

37 ดร.พันธภรณ ์ สุภัคกาญจนก์ุล ขอประเมินการสอน 12 

ม.ค. 64 

   

38 ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อนิต๊ะวชิา ด ารงต าแหน่งผศ. 22 

ก.ย. 60 

ยื่นขอประเมินการสอน

11 ต.ค. 62 

  

39 ดร.ธนาพร  บุญม ี ขอประเมินการสอน 14 

ม.ค. 63 

   

40 ผศ.ดร.วัชระ  แลนอ้ย ด ารงต าแหน่งผศ. 5

ม.ค.59 

   

41 ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ ด ารงต าแหน่งผศ. 30 

ต.ค. 61 

   

42 ดร.สุรีย์พร  แสงวงศ์ ขอประเมินการสอน 

26 ม.ค. 61  

   

 

 


