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1 ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพนัธ์ มรภ.จนัทรเกษม วิทยาศาสตรบณัฑิต (เคมี) วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต

 (นิวเคลียร์เทคโนโลยี)

วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

(เทคโนโลยีชีวภาพ)

คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ 

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป นิวเคลียร์เทคโนโลยี

PR0001 P570107R1 cdulsamphan@yahoo.com       

chalermkieat@gmail.com

08 1713 4828          

09 0934 5749

2 อ.ดร.ประจกัร์  รอดอาวธุ มรภ.นครสววรค์ ภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษใน

ฐานะการสอน

ภาษาต่างประเทศ

การศึกษา การสอนภาษาองักฤษ PR0002 prachakrot@hotmail.com 09 7924 5716

3 ผศ.ดร.กาญจนา  วงษส์วสัดิ์ มรภ.สกลนคร สุขศึกษา สุขศึกษา หลกัสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์สุขภาพ, การศึกษา PR0003

4 ผศ.สุธีรา  เขม็ทอง มรภ.นครราชสีมา เทคโนโลยีการอาหารและ

โภชนาการ

วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร, วิทยาศาสตร์ประยกุต์ PR0004 Suteera.k@nrru.ac.th 09 4415 3541

08 1790 4823

5 ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์ มรภ.มหาสารคาม ค.บ.คอมพวิเตอร์ศึกษา วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปร.ด.คอมพิวเตอร์ศึกษา

 ปร.ด.การจดัการ

เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ศึกษา,เทคโนโลยีสารสนเทศ,

วิทยาการคอมพิวเตอร์

PR0005 P570506R dr.worapapha@rmu.ac.th 08 1974 5464

6 ผศ.ดร.วิชิต  กาํมนัตะคุณ มรภ.ร้อยเอด็ ครุศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาการประถมศึกษา

ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชานิเทศการศึกษา

และการพฒันาหลกัสูตร

ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต

 สาขาวิชาบริหาร

การศึกษา

การบริหารการศึกษา, ประกนัคุณภาพการศึกษา PR0006 k_wichit@yahoo.com 08 1380 3894

7 ผศ.บุญไท  เจริญผล มรภ.พระนครศรีอยธุยา ค.บ. (การอนุบาลศึกษา กศ.ม. (การศึกษาปฐมวยั) การศึกษาปฐมวยั, การประถมศึกษา PR0007 P570063R1 charoenpol56@gmail.com 035-322-084, 089-

177-4887

8 ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์ มรภ.เทพสตรี ครุศาสตร์บณัฑิต       

(ธุรกิจศึกษา)           

สถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม

ครุศาสตร์มหาบณัฑิต   

(ธุรกิจอุตสาหกรรม)             

  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้พระนครเหนือ

การจดัการดุษฏีบณัฑิต 

(การบริหารทรัพยากร

มนุษย)์ ม.ศรีปทุม

การจดัการ, บริหารธุรกิจ PR0008 sasi3310@hotmail.com 09 8896 4515

9 รศ.ดร.สุวฒัน์  ฉิมะสังคนนัท์ มรภ.นครปฐม รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจดัการ รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจดัการ PR0009 P570496R1 Dr.suwat.1962@gmail.com 09 4459 9463

10 ผศ.ดร.ชชัวาล  แอร่มหลา้ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง เทคโนโลยีการเกษตร พฒันาการเกษตร รัฐประศาสนศาสตร์ การพฒันาชุมชน PR0010 ake_ch1991@hotmail.com 085-8455252

11 ผศ.อนุสรณ์  จิตมนสั มรภ.นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์ PR0011 anusornjmn@yahoo.co.th 09 1034 3181

12 ผศ.ดร.ขวญัดาว  แจ่มแจง้ มรภ.กาํแพงเพชร วท.บ.เคมี วท.ม.เคมี ปร.ด.ยทุธศาสตร์การ

บริหารและการพฒันา

เคมี, ยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา PR0012 kwandawjamjang@gmail.com 095-1394259

13 ผศ.ดร.ชนกานต ์ สุวรรณทรัพย์ มรภ.จนัทรเกษม เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา PR0013 suwannasab8@gmail.com 08 6365 5540

14 ผศ.ธวชัชยั ประหยดัวงศ์ มรภ.กาญจนบุรี

วท.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์ ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม PR0014 rjanup@kru.ac.th 08 3256 7778

15 อ.ดร.รัฐทิตยา หิรัณยหาด มรภ.กาญจนบุรี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจดัการอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว

Candidate Doctoral in 

Integrate Tourism 

Management

การท่องเที่ยว, การโรงแรม, ธุรกิจการบิน, 

ธุรกิจMICE

PR0015 P570610R1 rattitaya@gmail.com 08 1942 8086

16 รศ.ดร.ปาจรีย ์ผลประเสริฐ มรภ.กาํแพงเพชร การจดัการทัว่ไป สถิติประยกุต์ ประชากรและการพฒันา บริหารธุรกิจ, สังคมศาสตร์ PR0016 pajaree_pol@yahoo.com 08 9642 8644

17 รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนนัท์ มรภ.กาํแพงเพชร ภาษาไทย การประถมศึกษา การศึกษา การศึกษา PR0017 wachira.kpru@gmail.com 09 5351 9191

18 ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล มรภ.กาํแพงเพชร วทบ.(ชีววิทยา) วทม.(การสอนชีววิทยา) ชีววิทยา PR0018 scipratya@hotmail.com 08 8995 9915

19 รศ.ดร.สุภาคย ์ ดุลสัมพนัธ์ มรภ.จนัทรเกษม วท.บ. (เคมี) ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์) ปร.ด.(สหวิทยาการเพื่อ

การพฒันา)

เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, วิทยาศาสตร์

ทัว่ไป

PR0019 P570102R1 s_uphak@yahoo.co.th 08 3305 5795

รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร

ที่ รายชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์
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20 ผศ.ดร.อาํนาจ  สวสัดิ์นะที มรภ.จนัทรเกษม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1. วิทยาการคอมพิวเตอร์     

2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

(มลัติมีเดีย)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อ

การศึกษา (DICT)

 วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 มลัติมีเดีย, คอมพิวเตอร์ศึกษา

PR0020 P570184R1 amnats.cru@gmail.com 09 8990 2869

21 ผศ.ดร.เอนก  เทียนบูชา มรภ.จนัทรเกษม วิศวกรรมเครื่องกล เครื่องกล วิจยัและพฒันาหลกัสูตร การจดัการอุตสาหกรรม PR0021 P570429R1 webthaitutor@hotmail.com 08 3629 6889

22 ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์  ปะพาน มรภ.จนัทรเกษม รัฐศาสตร์, ไฟฟ้ากาํลงั, 

เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา, 

บริหารการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา PR0022 P570586R1 nattakorn65@gmail.com 08 9718 5195

23 ผศ.ดร.ธรรมรัตน์    โถวสกลุ มรภ.จนัทรเกษม ศศ.บ.(นาฏศิลป์และการ

ละคร)

ศศ.บ.(นาฏยศิลป์ไทย) ปร.ด.(การวจิยัทาง

ศิลปกรรมศาสตร์

นาฏศิลป์และศิลปการแสดง PR0023 P570611R1 tammatowa@gmail.com

24 ผศ.ดร.ฐิติวสัส์ สุขป้อม มรภ.จนัทรเกษม การสอนสังคม , การแนะ

แนว

จิตวิทยา, บริหารการศึกษา จิตวิทยา สังคม , พทุธศาสนา , จิตวิทยา, สาขาการศึกษา, 

การบริหาร

PR0024 thitiwas2012@hotmail.co.th 08 1455 0544

25 อ.ยทุธนา เรียนสร้อย มรภ.จนัทรเกษม วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา, พลศึกษา PR0025 yutthana377@gmail.com 08 6781 1666

26 อ.ธมลวรรณ สวสัดิ์สิงห์ มรภ.ชยัภูมิ การพยาบาลและการผดุง

ครรภช์ั้นหนึ่ง

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาการพยาบาลอนามยั

ชุมชน

พยาบาลศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์ PR0026 P570612R1 sawatsing@gmail.com 08 0156 5030

27 อ.อาวธุ ปะเมโท มรภ.ชยัภูมิ การบริหารการศึกษา หลกัสูตรและการสอน การศึกษา,  ศึกษาศาสตร์, ครุศาสตร์ PR0027 Stemeco19836@gmail.com 09 7936 4528

28 ผศ.ศิรภสัสร์ อินทร์พานิชย์ มรภ.ชยัภูมิ บริหารธุรกิจบณัฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ,  สาขาวิชาการบญัชี

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, 

ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

(สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา)

- ครุศาสตร์, คอมพิวเตอร์ศึกษาและเทคโนโลยี

การศึกษา, บริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา

PR0028 Nsirapat@hotmail.com 09 3932 4594

29 อ.ดร.เพียงแข  ภูผายาง มรภ.ชยัภูมิ ศษ.บ หลกัสูตรและการสอน บริหารการศึกษา การศึกษา, เคมี, คณิต PR0029 k.piangkhae@gmail.com  09 1020 3863

30 อ.ดร.วารนนัท ์  นิติศกัดิ์ มรภ.ชยัภูมิ ภูมิศาสตร์

เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา

ภูมิศาสตร์, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการศึกษา PR0030 waranan.nitisak@gmail.com 062-4155498 หรือ 

064-9348897

31 ผศ.ดร.กลัทิมา พิชยั มรภ.เชียงใหม่ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) วท.ม. (การสอนชีววิทยา) Ph.D. (Applied Biology 

and Biotechnology

ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, จุลชีววิทยา PR0031 P570500R1 kaltimap@hotmail.com 08 1992 6556

32 อ.สาโรช สอาดเอี่ยม มรภ.เชียงใหม่ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีการศึกษา บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีการศึกษา PR0032 sarojcmru@gmail.com 09 5448 4999

33 อ.สัญฌา  พนัธุ์แพง มรภ.เชียงใหม่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 ระบบสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์

PR0033 sancha@g.cmru.ac.th 06 1941 5361        

06 1654 6945

34 ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ มรภ.เทพสตรี บช.บ.(บญัชีการเงิน) บธ.ม.(การเงินและการ

ธนาคาร)

Ph.D.  (Management) บริหารธุรกิจและการจดัการ PR0034 P570522R1 sutapirom@hotmail.com

35 ผศ.ประมวล แซ่โคว้ มรภ.เทพสตรี วทบ.(เกษตรศาสตร์) วทม.(เกษตรศาสตร์) เกษตรศาสตร์, สัตวศาสตร์ PR0035 pamaun49@gmail.com 08 9822 3015

36 ผศ.ดร.ปิยะพงษ ์ แดงขาํ มรภ.เทพสตรี วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสารสนเทศ 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

PR0036 piyapongdk@gmail.com 08 9003 1265

37 ผศ.ธนิดา ภู่แดง มรภ.เทพสตรี บญัชีการเงิน บญัชีการเงิน การบญัชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ PR0037  poodang_005@hotmail.com 06 5891 9626

38 รศ.ดร.วิไล  ตั้งจิตสมคิด มรภ.ธนบุรี การศึกษา การศึกษา สังคมศาสตร์ PR0038 wilai.t@dru.ac.th  08 1802 4318

39 ผศ.ดร.ธญวรรกณ  ก๋าคาํ มรภ.ธนบุรี ภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษ ภาษาศาสตร์ (TESOL 

and Applied Linguistics)

ภาษาองักฤษ PR0039 tayawan.kakhum@yahoo.com 08 4107 4242
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40 ผศ.ดร.ศรีสวคนธ์ แดงสอาด มรภ.ธนบุรี ศาสตรคอมพิวเตอร์ สถิติประยกุต(์คอมพิวเตอร์) วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษา 

(คอมพิวเตอร์)

คอมพิวเตอร์ PR0040 sri_dang@hotmail.com 08 7608 5537

41 ผศ.ณัฐสุภา  จิวศิวานนท์ มรภ.ธนบุรี การบญัชี บญัชีการเงิน - บญัชีการเงิน, บญัชีบริหาร PR0041 natsupac@yahoo.com 08 1914 4909

42 รศ.ดร.สุวิมล  นวลพระลกัษณ์ มรภ.นครปฐม เคมี เคมี เคมี, วสัดุศาสตร์ PR0042 P570115R1 suwimonn@live.com 08 6679 4429

43 ผศ.ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน มรภ.นครปฐม เทคโนโลยีการศึกษา โสตทศันศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา

ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, เทคโนโลยีการศึกษา PR0043 jeabplaynet@hotmail.com 08 1294 7033

44 อ.ผอ่งใส  สินธุสกลุ มรภ.นครปฐม บริหารธุรกิจ บญัชี บริหารธุรกิจ, บญัชี PR0044 P570598R1 pongsai9@hotmail.com 08 1253 5233

45 อ.วลยัลกัษณ์ อมรสิริพงศ์ มรภ.นครปฐม ภาษาองักฤษ บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ PR0045 walailucka@gmail.com 09 1080 2562

46 อ.วาสนา  เนียมแสวง มรภ.นครปฐม วทบ. ชีววิทยาประยกุต์ วทม. เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ PR0046 wasana@webmail.npru.ac.th 08 1701 8292

47 ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์ มรภ.นครราชสีมา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา PR0047 apha.s@nrru.ac.th 08 9628 6181

48 ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ มรภ.นครราชสีมา นิเทศศาสตร์ การตลาด การจดัการ/บริหารธุรกิจ การตลาด, นิเทศศาสตร์, การจดัการ,            การ

ท่องเที่ยว

PR0048 nattawut_29@hotmail.com 08 1407 7299

49 ผศ.ดร.พิมพพ์จี  บรรจงปรุ มรภ.นครราชสีมา ศิลปศาสตรบณัฑิต 

(รัฐศาสตร์)

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(รัฐศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตรา

ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์, การปกครอง

ทอ้งถิ่น

PR0049 talkkrupim@hotmail.com 09 9462 4614

50 ดร.บุษราคมั  ป้อมทอง มรภ.นครราชสีมา ชีววิทยา พนัธุศาสตร์ ชีวเคมี ชีววิทยา PR0050 busarakum0p@gmail.com 08 1966 9609

51 อ.เมธี   กีรติอุไร มรภ.นครราชสีมา บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

และธนาคาร

รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการทรัพยากรมนุษย์ PR0051 metee100@gmail.com  metee100@nrru.ac.th 08 1879 7736

52 ผศ.ดร.จุติพร อศัวโสวรรณ มรภ.นครศรีธรรมราช ชีววิทยา จิตวิทยาการศึกษา หลกัสูตรและการสอน การสอน, จิตวิทยา, หลกัสูตร PR0052 assawasowan@hotmail.com  08 6696 4319

53 ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน มรภ.นครศรีธรรมราช วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ ปร.ด.เทคโนโลยี

สารสนเทศคุณภาพ

คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์,  

เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0053 somporn_rua@nstru.ac.th 08 6683 5454

54 ดร.อารี  สาริปา มรภ.นครศรีธรรมราช การประถมศึกษา การวดัและประเมินผล

การศึกษา

Curriculum and 

Instruction

การศึกษา, การพฒันาหลกัสูตร, การจดัการเรียนรู้ PR0054 a.areesaripa@gmail.com 08 1893 2783

55 ดร.เบญจพร  ชนะกลุ มรภ.นครศรีธรรมราช ประถมศึกษา ประถมศึกษา การประเมินการศึกษา ประถมศึกษา, ปฐมวยั, ประเมินการศึกษา PR0055 chanakul_ben@hotmail 08 9650 6724

56 ผศ.โสภี  แกว้ชะฎา มรภ.นครศรีธรรมราช ปริญญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ PR0056 skaewchada@live.com 08 9645 6496

57 อ.สอางเนตร  ทินนาม มรภ.นครศรีธรรมราช การบญัชี, รัฐศาสตร์ การบญัชี, บริหารธุรกิจ การบญัชี PR0057 yuiyo999@gmail.com 089 144 8223

58 ผศ.เบญจพร  รอดอาวธุ มรภ.นครสวรรค์ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร PR0058 benchapornrot@hotmail.com 08 1534 0167

59 ผศ.มนตรี ไชยานุกลูกิตติ มรภ.นครสวรรค์ การบญัชี บริหารธุรกิจ บญัชีบณัฑิต PR0059 Chaiyanugulkittimontre@gmail.com 09 5306 4531

60 ดร.ประสพ  ยลสิริธัม มรภ.นครสวรรค์ ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส ศศ.ม.รัฐศาสตร์ รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ PR0060 yolsiritham@gmail.com 09 3149 8914

61 ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา นิเทศศาสตรบณัฑิต เอก

การประชาสัมพนัธ์

นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต ปรัชญาดุษฏีบณัฑิต 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์, การประชาสัมพนัธ์, การสื่อสาร

การตลาด, ดิจิทลัมีเดีย, การสื่อสารเพื่อการ

ท่องเที่ยว, การสื่อสารมวลชน, การสื่อสาร

การเมือง, การสื่อสารองคก์าร, การวางแผนการ

สื่อสาร, กฎหมายดา้นสื่อมวลชน, จริยธรรม

สื่อมวลชน

PR0061 singhbsru@gmail.com 08 6757 7760
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รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร

ที่ รายชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

62 ผศ.ดร.อรพิมพ ์ มงคลเคหา มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา ชีวเคมีและชีวเคมี

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ

การพฒันาทรัพยากร

การจดัการเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม PR0062 orapim.mo@bsru.ac.th , orapim.env@gmail.com 08 1722 6977

63 ผศ.ดร.พรทิพา ดาํเนิน มรภ.บุรีรัมย์ บรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์

สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์, สารนิเทศศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์, สารสนเทศศึกษา

PR0063   tipa_dum@hotmail.com  08 1660 8990

64 ผศ.ดร.จนัทิราพร  ศิรินนท์ มรภ.บุรีรัมย์ การจดัการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ, การจดัการ PR0064 jantiraporns@gmail.com 08 9844 4991

65 ดร.ธิติ  ปัญญาอินทร์ มรภ.บุรีรัมย์ ครุศาสตรบณัฑิต สาขา

ดนตรีศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีศึกษา)

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต

สาขาดุริยางคศิลป์

ดนตรีศึกษา, ดนตรี, ดุริยางคศิลป์ PR0065 P570585R1 thiti.py@bru.ac.th 08 8377 5826

66 ดร.สุวฒัน์  มณีวรรณ มรภ.บุรีรัมย์

อิเลก็ทรอนิกส์โทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อิเลก็ทรอนิกส์, ไฟฟ้า, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม PR0066 suwat.mw@bru.ac.th 08 1660 7526

67 ผศ.ดร.อญัชลี ไสยวรรณ มรภ.พระนคร อนุบาลศึกษา การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั PR0067 P570488R1 uncha8136@hotmail.com 08 1341 1534

68 รศ.(พิเศษ) กลัยา  แสงเรือง มรภ.พระนคร เคมี (กศ.บ.) ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  เคมี, ชีวะ,  ฟิสิกส์, วิทยท์ัว่ไป, วิทยเ์ครื่องสาํอาง

, สิ่งแวดลอ้ม, เทคโนโลยีการเกษตร  

เทคโนโลยีภูมิศาสตร์, สาขาวิชาในคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สาขาวิชาในคณะ

ครุศาสตร์, สาขาวิชาในคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม, สาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

PR0068 kallayas@hotmail.com 08 1917 1231

69 รศ.ดร.ประจกัษ ์ ไมเ้จริญ มรภ.พระนคร นาฎศิลป์ไทย การบริหารการศึกษา วฒันธรรมศาสตร์ นาฏศิลป์ PR0069 rujanapron@hotmail.com 08 1491 7942

70 ผศ.มุกดา  ลิบลบั มรภ.พระนคร ภาษาไทย การอุดมศึกษา(หลกัสูตร

และวิธีสอนใน

ระดบัอุดมศึกษา)

 ภาษาไทย PR0070 mookdaliblub@gmail.com 08 1628 7356

71 ผศ.ดร.วณิฎา ศิริวรสกลุ มรภ.พระนคร บรรณารักษศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต, ศศบ. 

(บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์

PR0071 wanidap4@gmail.com 08 7824 9966,          

09 0493 9798

72 ดร.สุขรักษ ์แซ่เจี่ย มรภ.พระนครศรีอยธุยา วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม และวิศวกรรมไฟฟ้า PR0072 sukkharak@gmail.com 08 3549 2913

73 ผศ.ปกาศิต เจิมรอด มรภ.พระนครศรีอยธุยา นิติศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสังคม/กฎหมายปกครอง PR0073 pakasit.jr@gmail.com 08-1588-2349

74 ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนงั มรภ.พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชารัฐศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา

นโยบายสาธารณะ

รัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์, บริหารจดัการ PR0074 duean_2520@hotmail.com 08 1636 1611

75 ผศ.อร่าม ชนะโชติ มรภ.พระนครศรีอยธุยา วท.บ.ฟิสิกส์ วท.ม.ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ PR0075 achanachot@hotmail.com 09 4318 7519

76 ผศ.ยพุิน  พวกยะ มรภ.พระนครศรีอยธุยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ PR0076 yupinpy@gmail.com 08 1870 8528

77 ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ มรภ.พระนครศรีอยธุยา ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา PR0077 P570404R1 sorn1@hotmail.com 08 9920 5547

78 รศ.ดร.คงศกัดิ์ ศรีแกว้ มรภ.พิบูลสงคราม วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร PR0078 khongsak@psru.ac.th 08 8282 0008
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รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร

ที่ รายชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

79 รศ.ดร.ธัชคณิน   จงจิตวิมล มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ. 

(ชีววิทยา)

วท.ม. 

(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

วท.ด. (วิทยาศาสตร์

ชีวภาพ)

ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์ศึกษา PR0079 touchkanin@psru.ac.th 06 1267 0009

80 ผศ.ดร.พิทกัษ ์ อยูม่ี มรภ.พิบูลสงคราม เคมี เคมี เคมี เคมี, วิทยาศาสตร์ทัว่ไป, วิทยาสาสตร์ศึกษา PR0080 pitakyoume@hotmail.com 08 1707 6898

81 ผศ.ดร.อุทยัวรรณ  ฉตัรธง มรภ.พิบูลสงคราม วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร PR0081 nuwongs@hotmail.com, utaiwan.c@psru.ac.th 08 1632 0217

82 อ.พนัธุ์ธิดา  ลิ้มศรีประพนัธ์ มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ.(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์)

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ PR0082 phuntida_nk@hotmail.com 08 1888 9330

83 รศ.ชยัณรงค ์ขนัผนึก มรภ.เพชรบูรณ์ คณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การศึกษา PR0083 iprove2000ck@gmail.com 08 9567 5663

84 ผศ.อจัฉรา กลิ่นจนัทร์ มรภ.เพชรบูรณ์ สาขาการบญัชี สาขาการบญัชี

สาขาบริหารธุรกิจ

บญัชี ,บริหารธุรกิจ PR0084 tun_at27@hotmail.com 08 1973 7179

85 ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ มรภ.เพชรบูรณ์ ภาษาองักฤษ การมธัยมศึกษา/การสอน

ภาษาองักฤษ

หลกัสูตรและการสอน ภาษาองักฤษ, การสอนภาษาองักฤษ, หลกัสูตร

และการสอน

PR0085 spreech04@gmail.com 08 1973 3383

86 ผศ.ดร.สมใจ   กงเติม มรภ.เพชรบูรณ์ การประถมศึกษา,บริหาร

การศึกษา

การประถมศึกษา หลกัสูตรและการสอน การศึกษา ,หลกัสูตรและการสอนประถมศึกษา PR0086 somjai_gt@live.com 08 1953 5130

87 ผศ.ทิวาพร  ขนัผนึก มรภ.เพชรบูรณ์  คณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ PR0087 mathiproof@gmail.com 08 2426 9248

88 ผศ.ดรสุวิชา  วิริยมานุวงษ์ มรภ.ภูเกต็ การประถมศึกษา จิตวิทยาการศึกษา การศึกษาเพื่อการพฒันา

ทอ้งถิ่น

การศึกษา, จิตวิทยาการศึกษา, การประถมศึกษา PR0088 suwicha@pkru.ac.th 08 1597 7548

89 ผศ.ปวารณา อจัฉริยบุตร มรภ.ภูเกต็ วท.บ.(ชีวิทยา) วท.ม.(วิทยาการระบาด) วิทยาศาสตร์สุขภาพ PR0089 pa_achariya@pkru.ac.th 08 9973 3321

90 ผศ.ชญานิศ ลือวานิช มรภ.ภูเกต็ พยาบาลศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์

การพยาบาลผูใ้หญ่

ยทุธศาสตร์การพฒันา

พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ PR0090 chayanit591@hotmal.com 08 3591 3411

91 ดร.มานพ ชาชิโย มรภ.ภูเกต็ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ รป.ด.รัฐประศาสนศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา PR0091 manop952@gmail.com 08 4192 2468

92 ผศ.ดร.เนตรชนก จนัทร์สวา่ง มรภ.มหาสารคาม  วิทยาศาสตร์-เคมี วิทยาศาสตรศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา, การสอนวิทยาศาสตร์, เคมี, 

 หลกัสูตรและการสอน

PR0092 P570413R1 jansawangn@yahoo.com 08 6954 4294

93 ผศ.ดร.พนูศกัดิ์  ศิริโสม มรภ.มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติประยกุต์ สถิติ สถิติศาสตร์, แผนแบบการทดลอง, การวิจยัและ

ประเมินผล

PR0093 P570517R1 poonsaksirisom@gmail.com 08 1380 4954

94 ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ มรภ.มหาสารคาม ค.บ. คอมพิวเตอร์ ศึกษา วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปร.ด. การจดัการ

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, 

คอมพิวเตอร์ศึกษา, การจดัการเทคโนโลยี

PR0094 dr.tharach@rmu.ac.th 09 0335 4488

95 ผศ.ดร.เชษฐา  จกัไชย มรภ.มหาสารคาม ภาษาไทย การสอนภาษาไทย ภาษาไทย การสอนภาษาไทย, ภาษาไทย PR0095 Chakchai_St@hotmail.com 08 4518 6972

96 อ.พวงผกา คุณาสิทธิ์ มรภ.มหาสารคาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ - คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ PR0096 puangpaka@cs.rmu.ac.th 08 7223 3003

97 ผศ.กณุฑีรา  อาษาศรี มรภ.มหาสารคาม บญัชีบณัฑิต บญัชีมหาบณัฑิต บญัชี, ตน้ทุน, อากร, วิจยั PR0097 Kumteera135@gmail.co 08 939 4470

98 ผศ.ดร.สุธินี อตัถากร มรภ.มหาสารคาม รัฐศาสตรบณัฑิต รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑิต

รัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎีบณัฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์ PR0098 Suthineeatt@hotmail.com 098-289 5636

99 อ.สุวิมล อิสระธนาชยักลุ มรภ.ยะลา รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ PR0099 suwimol.i@yru.ac.th 08 1918 9760

100 ผศ.กมลรัตน์  คนองเดช มรภ.ยะลา การอนุบาลศึกษา จิตวิทยาการศึกษา การศึกษาปฐมวยั PR0100 kamolrat.k2499@gmail.com 085-1369836

101 ผศ.อารยะรัตน์ ชารีแสน มรภ.ร้อยเอด็ บธ.บ.การบญัชี บธ.ม.การบริหารธุรกิจ การบญัชี PR0101 arayaratana@hotmail.com 08 5740 2426
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102 ผศ.ดร.ปริ่มมาลา  ขาํคมเขตต์ มรภ.ร้อยเอด็ วท.บ (เคมี) วท.ม (การสอนเคมี) ปร.ด.(เคมีอินทรีย)์ เคมี, วิทยาศาสตร์, การสอนวิทยาศาสตร์ PR0102 primmala_la@hotmail.co.th 08 1975 7757

103 ผศ.พิมลศกัดิ์ นิลผาย มรภ.ร้อยเอด็ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ PR0103 sujujoko@gmail.com 06 3794 5289

104 ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกลุ มรภ.ร้อยเอด็ ดนตรีศึกษา หลกัสูตรและการ สอน หลกัสูตรและการเรียน

การสอน

ดนตรี, ดนตรีศึกษา, หลกัสูตรและการเรียน     

การสอน

PR0104 kaireru@hotmail.com 08 9159 8307

105 ดร.จุรีวลัย ์ ภกัดีวฒุิ มรภ.ร้อยเอด็ เศรษฐศาสตร์ (การเงิน) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (การเงิน) บูรณาการศาสตร์ เศรษฐศาสตร์,  การเงิน PR0105 churee02@gmail.com 08 1661 8744

106 ดร.เกรียงศกัดิ์  ศรีสมบตัิ มรภ.ร้อยเอด็ อุตสาหกรรมศิลป์ จิตวิทยาการศึกษา การบริหารการศึกษา จิตวิทยา, การบริหารทรัพยากรมนุษย,์           

การบริหารการศึกษา

PR0106 pomreru@gmail.com 08 1790 3317

107 ผศ.ดร.รัชนีเพญ็  พลเยี่ยม มรภ.ร้อยเอด็ ค.บ.(คณิตศาสตร์) กศ.ม.(การวดัผลการศึกษา) ปร.ด.(วิจยัและ

ประเมินผลการศึกษา)

คณิตศาสตร์, วิจยัและประเมินผลการศึกษา PR0107 R.phonyiam@gmail.com 0902482345

108 ผศ.ธรรมรัตน์ สินธุเดช มรภ.ร้อยเอด็ รป.ม. (นโยบายสาธารณะ

และการจดัการเชิงกลยทุธ์)

รัฐประศาสนศาสตร์ PR0108 tmr_mon@hotmail.com 08 6226 9175

109 ผศ.ดร.จิตราภรณ์ วงศค์าํจนัทร์ มรภ.ร้อยเอด็ กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา ปรด. นวตักรรม

หลกัสูตรและการเรียนรู้

หลกัสูตรและการสอน, จิตวิทยาการศึกษา PR0109 jitraporn.jw@gmail.com 08 9010 6475

110 อ.วชัราภรณ์  สิงห์สาํราญ มรภ.ราชนครินทร์ บริหารงานบุคคล การจดัการทัว่ไป บริหารธุรกิจ, การจดัการ, การบริหารทรัพยากร

มนุษย์

PR0110 Watchraporn4959@gmail.com 088-5024959

111 ดร.ณัฐปคลัภ ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ มรภ.ราชนครินทร์ สาธารณสุข รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ, การเงินการคลงั PR0111 Phokao1@hotmail.com 09 5164 4959

112 อ.พิภทัรา สิมะโรจนา มรภ.ราชนครินทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การศึกษาวิทยาศาสตร์  

วิชาเอกคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ PR0112 pipattra_f@hotmail.com 06 2656 3535

113 อ.กิ่งกาญจน์  กิตติสุนทโรภาศ มรภ.ราชนครินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อุตสาหกรรม)

สนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทลั, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

PR0113 kingkarn@techno.rru.ac.th 08 9097 9909

114 อ.รัชฎาพร   วงษโ์สพนากลุ มรภ.ราชนครินทร์ ศศบ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศศม. การจดัการ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว, การโรงแรม, ธุรกิจบริการ PR0114 r.wongsopana@gmail.com 09 5520 2181

115  ผศ.ดร.นภดล  เชนะโยธิน มรภ.ราชนครินทร์ กศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์  บธ.ม.การจดัการ บธ.ด.บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยอีุตสาหกรรม PR0115  noppadol.rru@gmail.com  

n..yothin@hotmail.com

08 1840 9001

116 ผศ.ดร.สุรจิตร์  พระเมือง มรภ.เลย ค.บ.(ฟิสิกส์) วท.ม.(การสอนฟิสิกส์) Ph.D (Energy 

Technology)

วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, พลงังาน PR0116 surajitr@lru.ac.th 08 1431 4095

117 ดร.มธุรส ชลามาตย์ มรภ.เลย สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ PR0117 P570427R1 maturotc@yahoo.com 08 9623 8782            

08 0744 9977

118 ผศ.สุธาสินี  ครุฑธกะ มรภ.เลย สัตวศาสตร์ สัตวศาสตร์ PR0118 kruttaga36@gmail.com 09 8615 59990

119 อ.วิลยัพร ยาขา้มป้อม มรภ.เลย การจดัการทัว่ไป การจดัการทัว่ไป การจดัการ, บริหารธุรกิจ PR0119 Ting_lru@hotmail.com 06 1969 6656

120 ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง มรภ.สกลนคร วท.บ.สถิติประยกุต์ สต.ม.สถิติ ปร.ด.สารสนเทศศึกษา สถิติ, วิจยั, สารสนเทศ, การวางแผน,           การ

จดัการความรู้

PR0120 P570516R1 chaikong_sb@hotmail.com 08 4428 5407

121 อ.ภคพล คติวฒัน์ มรภ.สกลนคร เศรษฐศาสตร์ระหวา่ง

ประเทศ

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การเงิน PR0121 k.phakhaphon@hotmail.com  08 8571 9308
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122 รศ.ดร.วาโร เพง็สวสัดิ์ มรภ.สกลนคร การศึกษาปฐมวยั/ การ

วดัผลและประเมินผล

การศึกษา

การวดัผลการศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา, การวดัผลและวิจยั

การศึกษา การศึกษาปฐมวยั

PR0122 khai_p@hotmail.com 06 4092 6356

123 ผศ.ฐิติรัตน์  แวน่เรืองรอง มรภ.สกลนคร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร PR0123 thithirat@snru.ac.th 08 0747 1118

124 ผศ.นวพร  วรรณทอง มรภ.สกลนคร ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ, การสอนภาษาองักฤษ,    

ภาษาศาสตาร์ประยกุต ์Applied Linguistics

PR0124 hochi_ja@hotmail.com 06 1414 9459

125 ผศ.ดร.ทศันา  ศิริโชติ มรภ.สงขลา กศ.บ.(คหกรรมศาสตร์) ศศ.ม. (คหกรรรมศาสตร

ศึกษา)

ค.ด.(อุดมศึกษา) คหกรรมศาสตร์ PR0125 tmekvien@hotmail.com 08 1742 2342

126 ผศ.ดร.กรุณา  แดงสุวรรณ มรภ.สงขลา การพยาบาลและการผดุง

ครรภช์ั้น1 บริหาร

สาธารณสุข การวดัและ

ประเมินผลการศึกษา

การบริหารการพยาบาล บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา PR0126 karuna.ore@gmail.com  08 4407 0520

127 อ.เอมอร   อ่าวสกลุ มรภ.สงขลา ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์, ภูมิสารสนเทศ PR0127 emorn.ao@skru.ac.th 08 3536 2442

128 ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด มรภ.สงขลา วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

การบริหารหารศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร PR0128

129 ผศ.เสาวนิตย ์ชอบบุญ มรภ.สงขลา ว.ทบ. (ชีววิทยา) ว.ทม. (จุลชีววิทยา) จุลชีววิทยา PR0129 saowanitchobbun@gmail/com 08 6957 0362

130 ดร.อญัชนา สุขสมจิตร มรภ.สวนสุนนัทา เทคโนโลยีทางการศึกษา/

ภาพยนตร์

โสตทศันศึกษา/การ

สื่อสารมวลชน

เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา, นิเทศศาสตร์ PR0130 anchana_nan@hotmail.com 08 9111 4664

131 ดร.ไสว ศิริทองถาวร มรภ.สวนสุนนัทา วิศวกรรมโยธา บริหารธุรกิจ Management of 

Technology

การจดัการอุตสาหกรรม, วิศวกรรมโยธา

บริหารธุรกิจ

PR0131 P570566R1 sawaistt@yahoo.com 08 1648 2000

132 ผศ.ดร.ปรีชญา ครูเกษตร มรภ.สวนสุนนัทา ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการศึกษา

ทางการอาชีวะและเทคนิค

ศึกษา

Multidisciplinary Design 

Research

การออกแบบ, การวิจยัเพื่อการออกแบบ,       

การออกแบบตกแต่งภายใน, การออกแบบ

นิทรรศการ

PR0132 preechaya.kr@ssru.ac.th  08 0364 5419

133 ผศ.ดร.สิทธิชยั  ธรรมเสน่ห์ มรภ.สวนสุนนัทา การจดัการทัว่ไป บริหารธุรกิจ นวตักรรมการจดัการ

ภาคธุรกิจ

บริหารธุรกิจ, การจดัการ PR0133 sittichai.th@hotmail.com 08 5046 3345

134 ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ มรภ.สวนสุนนัทา เทคโนโลยีเซรามิกส์ อุตสาหกรรมศึกษา Technology Management เทคโนโลยึอุตสาหกรรม, บริหารอุตสาหกรรม, 

เซรามิกส์

PR0134 treudee@gmail.com 08 1902 3524

135 ดร.ชูศกัดิ์  เอกเพชร มรภ.สุราษฎร์ธานี กศ.บ.(เกียรตินิยม)     

สาขาภาษาไทย                

ร.บ. (ทฤษฎีและเทคนิค

ทางรัฐศาสตร์)

ค.ม. อุดมศึกษา กศ.ด. การบริหาร

อุดมศึกษา

บริหารการศึกษา, หลกัสูตรและการสอน           

 การศึกษาและการฝึกหดัครู

PR0135 chusakek@gmail.com 081 895 0990

136 ผศ.ดร.ชมพนูุท  ชยัรัตนะ มรภ.สุราษฎร์ธานี วท.บ. วาริชศาสตร์ วท.ม.วทิยาศาสตร์ทางทะเล 

(แขนงชีววิทยาทางทะเล)

วท.ด. วิทยาศาสตร์ทาง

ทะเล

วิทยาศาสตร์ทางทะเล, ประมง, เพาะเลี้ยงสัตวน์ํ้ า PR0136 chairattanac@hotmail.com 09 8285 9156

137 ดร.จุฑามาศ กระจ่างศรี มรภ.สุราษฎร์ธานี วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร์

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ PR0137 chutamas_kk@hotmail.com 08 1782 0130

138 อ.ศภุชยั ดาํคาํ มรภ.สุราษฎร์ธานี ค.บ.(คณิตศาสตร์) วท.ม.(สถิติประยกุต)์ - สถิติ, สถิติประยกุต,์ คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์

ประยกุต์

PR0138 supachai_dd@hotmail.com 08 1899 4359

139 ผศ.เพชร  ขวญัใจสกลุ มรภ.สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ PR0139 phettameaw@hotmail.com 09 1091 7999
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รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร

ที่ รายชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

140 ผศ.อจัฉรียา  โชติกลาง มรภ.หมู่บา้นจอมบึง การสหกรณ์ การตลาด การตลาด PR0140 atchareeyafai@gmail.com 06 1153 2329

141 ดร.ทศันีย ์นาคเสนีย์ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง การจดัการการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว การจดัการการท่องเที่ยว

แบบบูรณาการ

การจดัการการท่องเที่ยวและการบริการ PR0141 PR580221 naksanee@gmail.com 08 1721 1107

142 ดร.เชิดชยั ธุระแพง มรภ.หมู่บา้นจอมบึง กศ.บ.สุขศึกษา วิชาโท

การศึกษาผูใ้หญ่

บธ.ม.การตลาด ปร.ด.การจดัการ

เทคโนโลยี

การจดัการเทคโนโลยี, การตลาด PR0142 TRPCHERD@YAHOO.COM 08 1705 0994

143 ดร.ประภสัสร  มีนอ้ย มรภ.หมู่บา้นจอมบึง สังคมวิทยา การจดัการภาครัฐและ

ภาคเอกชน

การจดัการ พฒันาชุมชน PR0143 giggle9940@gmail.com 08 9910 8615

144 ดร.ชนกพร     ขาวคาํ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง ภาษาจีน การสอนภาษาจีนสาํหรับ

ชาวต่างชาติ

กาํลงัศึกษาสาขาการ

สอนภาษาจีน

ภาษาจีน, การสอนภาษาจีน PR0144 snow_princess3@ hotmail.com  08 1865 5945

145 ผศ.กฤดา  ชุ่มจนัทร์จิรา มรภ.อุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ PR0145 kritda2502@gmail.com 08 9906 3516

146 อ.ธนตัถา  กรพิทกัษ์ มรภ.อุตรดิตถ์ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม PR0146 tnuttha.k@gmail.com 08 1785 5922

147 ผศ.ดร.ชชัภูมิ สีชมภู มรภ.อุตรดิตถ์ สังคมศึกษา(กศ.บ.. ไทยคดีศึกษา(ศศ.ม.) การบริหารการศึกษา

(กศด.)

การบริหารการศึกษา, สังคมศาสตร์ PR0147 P570489R1 chat.chomphoo@gmail.com 09 1028 9016            

08 1688 0000
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148 อ.ดร.ประยงค ์หตัถพรหม มรภ.มหาสารคาม พลศึกษา พลศึกษา นวตักรรมหลกัสูตรและ

การเรียนรู้

การศึกษา หลกัสูตรการสอน พลศึกษา PR0148 prayong.h2@hotmail.com 08 4511 6529

149 อ.ดร.อภิชาติ เหลก็ดี มรภ.มหาสารคาม ทศันศิลป์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา

การจดัการเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา การ

จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ มลัติมีเดียและแอนิ

เมชัน่

PR0149 apichat.la@rmu.ac.th 08 5057 5001

150 อ.ยวุเรศ  หลุดพา มรภ.มหาสารคาม วศ.บ. วิศวกรรม

โทรคมนาคม และ รบ. 

(บริหารรัฐกิจ)

รัฐประศาสนศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ PR0150 yuvares_lp@hotmail.com 09 5952 2567

151 อ.วาสนา  บรรลือหาญ มรภ.มหาสารคาม ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์,สังคมศาสตร์ PR0151 larn999@hotmail.com 08 1601 9694

152 อ.ดร.วนัดี  รักไร่ มรภ.มหาสารคาม วท.บ.(เคมี) วท.ม.(เคมี) ปร.ด.(เคมี) เคมี PR0152 wandee.rakrai@gmail.com 08 1716 5946

153 อ.ธันยชนก  ปะวะละ มรภ.มหาสารคาม ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ) ศ.ม.(เศรษฐ์ศาสตร์ธุรกิจ) เศรษฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ PR0153 aui.thanyachanok@gmail.com 08 6640 9594

154 ผศ.ดร.สิทธิพรร์ สุนทร มรภ.มหาสารคาม นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิติศาสตร์ PR0154 soonthorn_rmu@hotmail.com 08 9942 7768

155 อ.ดร.กลุธิดา  ภูมิเหล่าแจง้ มรภ.มหาสารคาม ศศ.บ (นิเทศศาสตร์) นศ.ม.(การประชาสัมพนัธ์) นศ.ด. โฆษณา ประชาสัมพนัธ์ การสื่อสารการตลาด 

สื่อดิจิทลั

PR0155 poomlaochaeng@gmail.com 08 9889 8454

156 ผศ.ดร.รามนรี  นนทภา มรภ.มหาสารคาม สถิติประยกุต์ สถิติประยกุต์ คณิตศาสตรศึกษา คณิตศาสตรศึกษา, คณิตศาสตร์, สถิติ PR0156 ramnaree_cute.pig@hotmail.com 08 6223 7532

157 อ.ชมภู่  เหนือศรี มรภ.มหาสารคาม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม บริหารจดัการสิ่งแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม การจดัการสิ่งแวดลอ้ม PR0157 chompooenvi@hotmail.com 08 6857 1427

158 ผศ.พจน์ศิรินทร์ ลิมปินนัทน์ มรภ.มหาสารคาม วท.บ.(ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจดัการ)

วท.ม.(สื่อนฤมิต) เทคโนโลยีสารสนเทศ, มลัติมีเดีย PR0158 potsirin.li@rmu.ac.th 08 9943 8007

159 ผศ.ดร.พนัธิวา  แกว้มาตย์ มรภ.มหาสารคาม วท.บ.ชีววิทยา วท.ม.ชีววิทยา ปร.ด.ชีววิทยา ชีววิทยา,พนัธุศาสตร์ PR0159 puntivar.juu@gmail.com 08 6954 6466

160 อ.รตนดา  อาจวิชยั มรภ.มหาสารคาม ค.บ. ภาษาไทย ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย/ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร PR0160 odear.orn@gmail.com 08 3415 1422

161 ผศ.ดร.อุทยั  โคตรดก มรภ.มหาสารคาม วท.บ.เกษตรศาสตร์ วทม.สัตวศาสตร์ ปรด.สัตวศาสตร์ การผลิตสัตว ์สัตวศาสตร์ PR0161 uthaikoatdoke2014@gmail.com 08 0317 2454

162 อ.สุนนัทา  กินรีวงศ์ มรภ.มหาสารคาม ศศบ.ภาษาไทย ศศ.ม.ภาษาไทย ภาษาไทย PR0162 sunantha-ka@hotmail.com 08 7829 3963

163 อ.ดร.พงศกร พิมพะนิตย์ มรภ.มหาสารคาม วศ.บ.วิศวกรรมดินและนํ้า วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม ปร.ด.วิจยัและ

ประเมินผลการศึกษา

วิจยัและประเมินผลการศึกษา วิศวกรรม

สิ่งแวดลอ้ม วิศวกรรมดินและนํ้า วิศวกรรม

พลงังานและสิ่งแวดลอ้ม

PR0163 9peng55@gmail.com 09 9387 4555

164 อ.กนกอร คาํผยุ มรภ.มหาสารคาม ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ PR0164 khampui.k@gmail.com 08 1709 4592

165 รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ มรภ.มหาสารคาม ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การ

พฒันา) ศศ.บ.(บริหารรัฐ

กิจ) ศษ.บ.(บริหาร

การศึกษา)

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)/ รป.ม.

(รัฐประศาสนศาสตร์)

1.ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์

ประยกุต)์ 2.ศษ.ด.

(บริหารการศึกษา)

เศรษฐศาสตร์ /  บริหารการศึกษา/ รัฐประศาสน

ศาสตร์

PR0165 Subunn_i@hotmail.com 09 4593 5193

166 ผศ.ดร.กฤษกนก  ดวงชาทม มรภ.มหาสารคาม บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา PR0166 thekong-123@hotmail.com 09 4614 5282

167 รศ.ดร.โองการ  วณิชาชีวะ มรภ.พระนคร ชีววิทยา ชีวเคมี Natural Sciences วิทยาศาสตร์ชีวภาพ PR0167 vanijajiva@gmail.com 08 6368 1755

168 ผศ.ดร.สุรชยั รัตนสุข มรภ.ร้อยเอด็ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยฯ

ทัว่ไป

PR0168 surachai_med@hotmail.com 08 1790 1803

169 อ.ดร.สมคิด สุทธิธารธวชั มรภ.พระนคร คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปร.ด.วิทยาการ

คอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ PR0169 somkid@pnru.ac.th 08 5059 6669

170 อ.นยันา  ประทุมรัตน์ มรภ.มหาสารคาม สังคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ PR0170 naiyanasp@gmail.com 08 0262 8792

รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่น 2

ที่ รายชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์
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รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่น 2

ที่ รายชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

171 รศ.ดร.ปียลกัษณ์  โพธิวรรณ์ มรภ.มหาสารคาม วท.บ.เคมี ศษ.ม.วิทยาศาสตรศึกษา ปร.ด.สังคมวิทยา รัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  รัฐประศาสนศาสตร์ 

วฒันธรรม ประวตัิศาสตร์

PR0171 noksoda@gmail.com 08 9940 3308

172 อ.สุวิชชาน อุ่นอุดม มรภ.มหาสารคาม ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษ PR0172 Aodac269@gmail.com 08 4027 5758

173 รศ.ดร.ธนณัชยั  สิงห์มาตย์ มรภ.มหาสารคาม สถิติประยกุต์ MBA DBA บริหารธุรกิจ การจดัการ การตลาด PR0173 tananchai_999@hotmail.com 08 9551 3526

174 อ.สุพจน์ เกตุดาว มรภ.มหาสารคาม เคมี, การจดัการทัว่ไป บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ ,โลจิสติกส์ PR0174 K_suphot@hotmail.com 08 1708 2655

175 ผศ.ดร.ลกัขณา สุกใส มรภ.ชยัภูมิ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา

และการสื่อสาร

การศึกษา PR0175 luckhana.su@cpru.ac.th 08 3414 9542

176 อ.ฤทธิชยั  ผานาค มรภ.ชยัภูมิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, 

วิทยาการคอมพิวเตอร์

PR0176 phanak108@gmail.com 08 1061 7655

177 ผศ.สัมฤทธิ์ เสนกาศ มรภ.เทพสตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา PR0177 sksamrit@gmail.com 08 9550 0525

178 ผศ.จ่าสิบเอกธานิล  ม่วงพลู มรภ.นครปฐม วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ค.อ.ม.เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ศึกษา, 

เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์

PR0178 signal@npru.ac.th 09 6946 8759

179 ผศ.ดร.สมหมาย  ปะติตงัโข มรภ.บุรีรัมย์ เคมี เคมี chemistry(Druy Design 

and Molecular 

Mecdicine)

เคมี,ผลิตภณัฑธ์รรมชาตินาโนเทคโนโลยี,จุลชีว

,โรคพืช

PR0179 dr.sommai@gmail.com 08 9720 1597

180 อ.ดร.เพญ็ศรี  บางบอน มรภ.พระนคร ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ บธ.ม. การจดัการทัว่ไป บธ.ด. บริหารธุรกิจ การจดัการ  บริหารทรัพยากรมนุษย ์ การตลาด PR0180 pensri.2508@gmail.com 09 1778 4977

181 อ.ดร.สถิตย ์ภาคมฤค มรภ.สกลนคร ค.บ. ภาษาไทย ศศ.ม. ภาษาไทย ศศ.ด. ภาษาไทย ภาษาไทย  มนุษยศาสตร์ การสอน PR0181 Satitpakmaluk@gmail.com 08 1718 9583

182 ดร.ชนมภทัร โตระสะ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้า ภูมิสารสนเทศ ไฟฟ้า, อิเลก็ทรอนิกส์, พลงังาน, ภูมิสารสนเทศ PR0182 chonmapat.to@ssru.ac.th 08 1832 2435

183 ดร.วาสนา  สุรียเ์ดชะกลุ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจดัการ การจดัการองคก์รและการจดัการพฒันาสังคม/

ชุมชน, นิติศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์

PR0183 wasana.sur@ssru.ac.th 08 7102 6980

184 รศ.ดร.นนัทิยา นอ้ยจนัทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั บริหารการศึกษา 1.การศึกษาปฐมวยั 2.บริหารการศึกษา PR0184 nun1964@hotmail.com 08 1887 1510

185 ผศ.ดร.กลัยา ยศคาํลือ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย วิทยาศาสตรบณัฑิต ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

(กศ.ม.) การบริหารการศึกษา

Doctor of  Public 

Administration 

(D.P.A.)/Doctor of  

Education (Ed.D.) 

Public Administration PR0185 yaeduca@hotmail.com 08 1380 5273

186 ผศ.อภิรักษ ์บูรรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ ปริญญญาโท นิติศาสตร์ PR0186 j_law_1976@hotmail.com 08 1902 3996

187 ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ สถิติประยกุต์ การวิจยัและสถิติทางการ

ศึกษา

วิจยัและประเมิน

การศึกษา

วิจยัและประเมินผลการศึกษา PR0187 senarat_b@yahoo.com 08 8569 1618

188 ดร.วิชชุดา   วงศพ์านิชย์ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ * รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์ PR0188 witchuda.wongpanit@gmail.com 09 7331 1121

189 ผศ.ดร.ปิยฉตัร  ทองแพง มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ บธ.บ(การบญัชี) บธ.ม(บริหารธุรกิจ กจด.(การจดัการธุรกิจ) การบญัชี/บริหารธุรกิจ PR0189 piyachat.sskru@gmail.com 09 9149 4661

190 ดร.วิลาวลัย ์ด่านสิริสุข มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ ศษ.บ.(การประถมศึกษา) กศ.ม.(การประถมศึกษา) กศ.ด.(การวิจยัและ

พฒันาหลกัสูตร)

การประถมศึกษา, การวิจยัและพฒันาหลกัสูตร PR0190 nim_20@hotmail.com 08 6319 7270

191 อ.พยงุศกัดิ์ คงศิลา มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ PR0191 p.kongsila@sskru.ac.th 08 4899 6998

192 ผศ.ดร.นรินทร์ กลุนภาดล มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 

เทคโนโลยีพลงังาน

PR0192 dr.narin@techno.rru.ac.th 08 3919 9964

193 อ.ดร.วริศรา  เชนะโยธิน มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ ค.บ.นาฎศิลปการละคร บธ.ม.การจดัการ บธ.ด.บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ/การจดัการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม/นาฏศิลปการละคร

PR0193 waris253253@gmail.com 08 1868 9065
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ที่ รายชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ
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รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

194 ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิ่มโพ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร เทคโนโลยีงานเชื่อม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/วิศวกรรมอุตสาหการ/

วิศวกรรมการผลิต

PR0194 wairut.impho@hotmail.com 08 8560 8699

195 อ.ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ศษ.ม. บริหารการศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศาสตร์/

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

PR0195 non_fer@hotmail.com 08 1768 7299

196 อ.ปราณี  เนรมิต มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ บช.บ. บธ.ม. การบญัชี PR0196 peenee_may@hotmail.com 09 7952 9616

197 ผศ.ดร.ปิยวรรณ  ศภุวิทิตพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร

PR0197 psupavititpatana@gmail.com 06 1556 5355

198 อ.ศิริจนัทร์  อุปาละ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรศึกษา คหกรรมศาสตร์ PR0198 uparee_siri@hotmail.com 08 1960 7255

199 ผศ.ดร.สถาพร  ถาวรอธิวาสน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ศศ.บ. (อาหาร) คศ.ม. (อาหาร) ศศ.ด. (อาชีวศึกษา) อาหาร PR0199 stap35@hotmail.com 08 7685 5735

200 รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบวัแกว้ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา อุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศึกษา Technology Management อุตสาหกรรมศึกษา PR0200 somkiat.ko@ssru.ac.th 08 9929 2032

201 อ.สกลุ จริยาแจ่มสิทธิ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา การจดัการโรงแรม การจดัการโรงแรมและ

ท่องเที่ยว

การจดัการ,การท่องเที่ยว,การโรงแรม PR0201 a.sakul@yahoo.com 08 1931 7313

202 อ.ชุมพล รอดแจ่ม มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา บญัชี 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

เศรษฐศาสตร์ 

พฒันาแรงงานและสวสัดิการ

การพฒันาทรัพยากร

มนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์

บริหารธุรกิจและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ 

บญัชี

PR0202 chumpon.ro@ssru.ac.th 08 9522 3397

203 อ.ดร.จกัรวาล สุขไมตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์ PR0203 Jagraval.su@ssru.ac.th / 

jasu1881@hotmail.co.th

08 1546 6992

204 อ.ดร.นุกลู ธรรมจง  มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ภาษาจีน จีนในระบบเศรษฐกิจโลก 

การบริหารการศึกษา

ผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ

และการเมือง

ภาษาจีน PR0204 nu347168@gmail.com 06 4952 2664

205 ผศ.วิเชษฐ  ยิ้มละมยั มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี อิเลก็ทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ PR0205 wichet_y@hotmail.com 09 5536 5990

206 อ.ดร.กนิษฐา อินธิชิต มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศฯ การจดัการเทคโนโลยี วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/

การจดัการเทคโนโลยี

PR0206 k.intichit@sskru.ac.th 08 1266 3986

207 อ.ชุณษิตา  นาคภพ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ปริญญญาตรี ปริญญญาโท เศรษฐศาสตร์ PR0207 ohm_naja@hotmail.com 08 5147 2949

208 ผศ.ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี PR0208 piyawadee.sa@rmu.ac.th 08 4265 5050

209 อ.นนทพงษ ์พลพวก มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม วท.บ. เทคโนโลยีเซรามิกส์ วท.ม. เทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเซรามิก

วท.ด. วสัดุศาสตร์ วิศวกรรมวสัดุ,  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 

วิศวกรรมการจดัการ

PR0209 phonphuak@gmail.com 08 9791 6381

210 ผศ.ดร.ญาณิศา  ตนัติปาลกลุ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็

เจา้พระยา

เคมี เคมีอุตสาหกรรม การจดัการนวตักรรมและ

เทคโนโลยี

เคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดลอ้ม PR0210 yanisa.ta@bsru.ac.th 08 6656 2415

211 ผศ.ดร.สมประสงค ์เสนารัตน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป การวดัผลการศึกษา วิจยัและประเมินผล

ทางการศึกษา

การศึกษา สถิติ วิจยั วดัและประเมินผลการศึกษา PR0211 er2_somprasong@outlook.com 08 8569 1591

212 วา่ที่ ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การออก

กาํลงักายและกีฬา

พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การศึกษา PR0212 khajorn_tree@hotmail.com 08 4949 7998

213 ผศ.ดร.ลกัษณพร โรจน์พิทกัษก์ลุ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เทตโนโลยีและนวตักรรม

การศึกษา

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา การศึกษาเพื่อการพฒันา

ทอ้งถิ่น

การพฒันาชุมชน PR0213 wp74laksana.roj@gmail.com 08 9200 2262

214 อ.นรภทัร  สถานสถิตย์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ การบริหารตลาด การตลาด การจดัการโลจิสติกส์ การจดัการคา้ปลีก การ

จดัการธุรกิจการคา้ การตลาด

PR0214 norrapat.sat@gmail.com 08 4645 2365
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E-Mail โทรศัพท์

215 ผศ.อิสรี ศรีคุณ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า PR0215 isaree@pnru.ac.th 08 4722 6395

216 อ.ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

อิเลค็ทรอนิกส์

การสื่อสารคอมพิวเตอร์ไร้สาย PR0216 attapol.a@yru.ac.th 09 2431 3206

217 ผศ.ดร.สุกญัญา ศรีโพธิ์ ม.ราชภฏัสวนสุนนัทา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์สุขาพ ประชากรศึกษา ประชากรศึกษา ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ , สังคมศึกษา, ศิลป

ศาสตร์-พฒันาสังคมและวฒันธรรม

PR0217 sukanyasripho@hotmail.com 08 1677 7883

218 ผศ.ดร.ภทัรา สุขะสุคนธ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี พยาบาลศาสตร์ การตลาด การจดัการ การตลาด PR0218 patra_sukasukont@yahoo.com 08 1173 2617

219 ผศ.ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแกว้ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ศิลปกรรม นฤมิตศิลป์ ทศันศิลป์และออกแบบ ศิลปกรรมและการออกแบบ PR0219 piyawan2512@gmail.com 08 1299 1325

220 ผศ.ดร.สุชาดา แสงดวงดี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม อกัษรศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต นิเทศศาสตรดุษฎีบณัฑิต นิเทศศาสตร์ ภาษาองักฤษ PR0220 suchadas@webmail.npru.ac.th 09 0976 6685

221 ผศ.พฤกษ ์ โปร่งสาํโรง มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา PR0221 pruekprong@gmail.com 08 4314 6991

222 ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงคฤ์ทธิชยั มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม การพยาบาลและผดุงครรภ์

 ชั้น 1

ประชากรศาสตร์ การพยาบาลสาธารณสุข การพยาบาลอนามยัชุมชน PR0222 P570240R1 catvanida04@gmail.com 08 1694 4805

223 อ.ดร. นภดล  อํ่าดี มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการจดัการ วิศวกรรมอุตสาหการ PR0223 amdee1973@gmail.com 09 9119 4499

224 อ.รุ่งนภา สิงห์สถิตย์ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง วทบ.อนามยัสิ่งแวดลอ้ม สบ.สุขศึกษาและการ

ส่งเสริมสุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร์ PR0224 rung_noona@hotmail.com 09 5739 7890

225 อ.ยพุยงค ์ วิงวร มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ PR0225 yupayong_26@hotmail.com 09 2267 6267

226 ผศ.ดร.ดาราวรรณ ญาณะนนัท์ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการจดัการระบบ

สารสนเทศ

ยทุธศาสตร์การพฒันา เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, 

ยทุธศาสตร์การพฒันา

PR0226 darawan.ya@gmail.com 09 1819 9041

227 อ.ดร.วนิดา สาระติ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบบึง บริหารธุรกิจบณัฑิต(การ

จดัการธุรกิจบริการ)

ครุศาสตรมหาบณัฑิต

(หลกัสูตรและการสอน)

การศึกษาดุษฎีบณัฑิต

(หลกัสูตรและการสอน)

หลกัสูตรและการสอน PR0227 krudadada@gmail.com 08 8485 9455

228 ผศ.ดร.นงลกัษณ์  เพิ่มชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง การบริหารธุรกิจ การจดัการท่องเที่ยวเชิงกีฬา PR0228 paunluck@gmail.com 08 9445 6688

229 อ.ดร.นาวิน คงรักษา มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงข่ายโทรคมนาคมและ

คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อ

การศึกษา

เทคโยโลยีดิจิทลั PR0229 nawin30@hotmail.com 09 1724 3738

230 อ.จิตคุปต ์ละอองปลิว มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง การจดัการการท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์ สังคมศึกษา PR0230 ikhuppy@gmail.com 08 3716 2414

231 ผศ.ยพุา สะรุโณ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง การบญัชี การบญัชี PR0231 yupa_saruno@hotmail.com 08 6782 3242

232 อ.กมลทิพย ์ โตเมศน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ครุศาสตร์บณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการ

โลจิสติกส์

โลจิสติกส์ PR0232 kamonthip.t@dru.ac.th 08 1927 8119

233 ผศ.ดร.พิธาน  ไพโรจน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วศ.ม.วิศวกรรมโยธา Ph.D.Civil Engineering วิศวกรรมโยธา PR0233 dr.pithan@gmail.com 08 4070 5220

234 ผศ.ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ศิลปศาสตรบณัฑิต 

(ภาษาไทย)

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

(ภาษาไทย)

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

(ภาษาไทย)

ภาษาไทย, ภาษาศาสตร์, ภาษาไทยสาํหรับ

ชาวต่างประเทศ, ภาษาเพื่ออาชีพ, การสอน

ภาษาไทย

PR0234 rodsarin.d@dru.ac.th 09 8249 9751
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235 อ.ดร.พนารัตน์  แสงวิจิตร มรภ.หมู่บา้นจอมบึง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/

การจดัการทั�วไป

เทคโนโลยีและสื�อสาร

การศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ PR0235 panarat007@gmail.com 09 8284 5419

236 อ.ดร.กนกวรรณ  แสนเมือง มรภ.หมู่บา้นจอมบึง อุตสาหกรรมการท่องเที�ยว การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ การพฒันาการท่องเที�ยว การท่องเที�ยวและการโรงแรม PR0236 civic_62@hotmail.com 08 1986 3625

237 อ.อภิลกัษณ์  ธรรมวิมุตติ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจดัการ PR0237 apilick.mns@gmail.com 08 1655 7875

238 อ.วิธัญญา  แซ่ลอ้ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง รัฐประศาสนศาสตร์ สหวิทยาการเพื�อการพฒันา

ทอ้งถิ�น

สังคมศาสตร์ PR0238 minmin1402@gmail.com 08 5339 6618

239 อ.เทอดพงศ ์ วรรณวงค์ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง ดนตรี (แขนงดนตรีปฏิบติั) ดนตรี ดนตรีสากล PR0239 TherdpongW@yahoo.com 09 0909 0187

240 ผศ.พิเชฐ  สัตยว์ินิจ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง ปรัชญาและศาสนา ภาษาองักฤษรุกิจ ภาษาองักฤษรุกิจ PR0240 teacher.jiab@gmail.com 08 9161 5351

241 อ.ณัฐปภสัร์ พงษโ์พนเพก็ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง ภาษาจีน Master of Teaching Chinese 

to Speaters of other 

Languages

ภาษาจีน PR0241 natpaphatguo18@gmail.com 09 7148 0695

242 อ.ชชัวาล  อินทรปาลิต มรภ.หมู่บา้นจอมบึง ทศันศิลป์ ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา PR0242 schoolngor@gmail.com 08 9052 5271

243 อ.สมภสัสร  บวัรอด มรภ.หมู่บา้นจอมบึง วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ วิจยัและประเมินผลฯ การวดัและประเมินผลการศึกษา PR0243 somphatsorn.mcru@gmail.com 09 0914 6536

244 อ.ดร.ปิยะวดี  พงษส์วสัดิ� มรภ.หมู่บา้นจอมบึง วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสนเทศและ

การสื�อสารเพื�อการศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื�อสารเพื�อการศึกษา

PR0244 Gp_ph@hotmail.com 09 0786 8016

245 อ.พิณทิพย ์ แกว้แกมทอง มรภ.เพชรบูรณ์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสิงแวดลอ้ม สิ�งแวดลอ้ม PR0245

246 อ.ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ มรภ.สงขลา วท.บ.วิทยาศาสตร์

สิ�งแวดลอ้ม

ส.บ.อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั

วท.ม.เทคโนโลยีสิ�งแวดลอ้ม วศ.ด.วิศวกรรม

สิ�งแวดลอ้ม

วิทยาศาสตร์ ,สิ�งแวดลอ้ม PR0246 Sucheewan.yo@skru.ac.th 08 6987 0990

247 ผศ.ดร.วีระชยั  แสงฉาย มรภ.สงขลา วศ.บ.วิศวกรรมวสัดุ วศ.ม.วิศวกรรมวสัดุ วศ.ด.วิศวกรรมวสัดุ เทคโนโลยีอุตสาหการ PR0247 weerachai.sang@yahoo.com 09 3786 3479

248 ผศ.คุลยา  ศรีโยม มรภ.สงขลา วศ.บ.วิศวกรรมสิ�งแวดลอ้ม วศ.ม.การจดัการ

อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหการ PR0248 kulaya.sr@skru.ac.th 08 1896 1238

249 ผศ.กลุยทุธ  บุญเซ่ง มรภ.สงขลา คอ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ PR0249 khanun12@gmail.com 08 1690 9286

250 อ.ดร.อจัฉรา  วงศว์ฒันามงคล มรภ.สงขลา กศ.บ.การวดัผลการศึกษา วท.ม.การวิจยัพฤติกรรม

ศาสตร์ประยกุต์

กศ.ด.พฒันาศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา PR0250 ach.wong@hotmail.com 08 9765 6120

251 อ.สุธัญญา   ฐิโตปการ มรภ.สงขลา คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ คศ.ม.พฒันาการครอบครัว

และเดก็

การศึกษาปฐมวยั PR0251 suthunya2519@gmail.com 06 4456 9563

252 รศ.ดร.สมศกัดิ�   แกว้พลอย  มรภ.สงขลา ค.อ.บ.วิศวกรรม

อุตสาหการ

วศ.ม.วิศวกรรมระบบการ

ผลิต

ปร.ด.วิศวกรรม

อุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร์ PR0252 somsakkp@hotmail.com 08 8832 8112

253 อ.อุบล  ตนัสม  มรภ.ยะลา กศ.บ. เคมี วท.ม.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ -

ชีวเคมี

เคมี,ชีวเคมี PR0253 ubol.t@yru.ac.th 08 1547 8922

254 อ.ศภุาวิณี  กิติวินิต มรภ.ยะลา ศศ.บ. การท่องเที�ยว ศศ.ม. การจดัการโรงแรม

และการท่องเที�ยว

การท่องเที�ยว PR0254 suphawini.l@yru.ac.th 08 1969 3693

255 ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์  ดาํรงรักษ์ มรภ.ยะลา วทบ.เกษตรศาสตร์ 

(พืชศาสตร์)

วท.ม.เกษตรศาสตร์ 

(ปฐพีวิทยา)

ปร.ด.การจดัการ

ทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

เกษตรศาสตร์,การจดัการทรัพยากรเกษตร PR0255 issariyaporn.d@yru.ac.th 09 3581 3597

256

ผศ.สุพยอม  นาจนัทร์ มรภ.สงขลา

บธ.บ.การบญัชี ทษ.ม.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ การบญัชี PR0256 P570534R1 suphayom@hotmail.com 08 1963 2319

รายชื�อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภัฏ ระดับหลกัสูตร รุ่น 3

ที� ชื�อ - สกุล สถาบัน
สาขาที�จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที�เชี�ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์
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รายชื�อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภัฏ ระดับหลกัสูตร รุ่น 3

ที� ชื�อ - สกุล สถาบัน
สาขาที�จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที�เชี�ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

257 รศ.ดร.วนัทนีย ์ แสนภกัดี มรภ.พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจบณัฑิต/การ

จดัการ  

ครุศาสตรบณัฑิต/  สังคม

ศึกษา

นิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต/  

นิเทศศาสตร์พฒันาการ

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต/  

การบริหารจดัการภาครัฐ

บริหารธุรกิจ    นิเทศศาสตร์   

รัฐประศาสนศาสตร์

PR0257 van_1952@hotmail.com 08 1854 4607     

258 อ.ดร.ปารณีย ์ขาวเจริญ มรภ.พระนครศรีอยธุยา กศ.บ.การแนะแนว กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว ปร.ด.วิทยาการทาง

การศึกษาและการจดัการ

เรียนรู้

จิตวิทยา  หลกัสูตรและการสอน PR0258 giftazy@hotmail.com 08 1860 2535

259 อ.สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ มรภ.พระนครศรีอยธุยา วิทยาศาสตรบณัฑิต 

(เกษตรศาสตร์)

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

เกษตรศาสตร์

โรคพืช อารักขาพืช เกษตรศาสตร์ PR0259 sirioom@hotmail.com 09 2641 9514

260 รศ.ดร.อจัฉรา หล่อตระกลู มรภ.พระนครศรีอยธุยา ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) พบ.ม. (พฒันาการเศรษฐกิจ) Ph.D (Public 

Administration

เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร 

รัฐประศาสนศาสตร์

PR0260 P570558R1 nmpungnaka@hotmail.com 08 1628 1665  

261 ผศ.ดร.พจนีย ์สุขชาวนา มรภ.กาญจนบุรี คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ PR0261 photjanee@kru.ac.th 08 9609 3554

262 อ.หิรัญญา  กลางนุรักษ์ มรภ.ภูเกต็ ศศ.บ. อุตสาหกรรมการ

ท่องเที�ยว

การจดัการโรงแรมและการ

ท่องเที�ยว

การจดัการโรงแรมและการท่องเที�ยว PR0262 Klangnurak_h@outlook.com 09 2265 7499

263 ผศ.ดร.ราตรี  แจ่มนิยม มรภ.กาญจนบุรี สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาไทย PR0263 aob_2549@hotmail.com 08 1259 5241

264 อ.ดร.สรรคช์ยั  กิติยานนัท ์ มรภ.กาญจนบุรี เกษตรศาสตร์ การตลาด การจดัการ การจดัการ,การตลาด PR0264 sanchai1969@yahoo.co.th 08 8544 2284

265 อ.สมพร พลูพงษ์ มรภ.นครสวรรค์ คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) วทม.(ระบบคอมพิวเตอร์

สารสนเทศ)

ปร.ด.(ยทุธศาสตร์การ

พฒันา)

คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยี

มลัติมีเดีย/ยทุธศาสตร์การพฒันา

PR0265 spoonpong@yahoo.com 09 2569 5292

266 ผศ.ชม ปานตา มรภ.นครสวรรค์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ม. (สถิติประยกุต)์ คณิตศาสตร์ สถิติ สถิติประยกุต์ PR0266 chom.p@nsru.ac.th 08 2456 2466

267 ผศ.รัตนะ ยศเมธากลุ มรภ.นครสวรรค์ ค.บ. ชีววิทยา วท.ม.ชีววิทยา ค.บ.ดา้นวิทยาศาสตร์ /วท.บ.ชีววิทยา,จุล

ชีววิทยา,เทคโนโลยีชีวภาพ

PR0267 Phuph.2555@gmail.com 08 7313 5977

268 รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ มรภ.พิบูลสงคราม พธ.บ.(รัฐศาสตร์) ศน.ม. (รัฐศาสตร์การ

ปกครอง)

รป.ด. (รัฐประศาสน

ศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์ PR0268 chotbodeerat@psru.ac.th 08 7313 7256

269 ผศ.นงลกัษณ์ ใจฉลาด มรภ.พิบูลสงคราม บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 บธ.บ.(การจดัการทั�วไป)

กศ.ม.(จิตวิทยาและการแนะ

แนว)

กศ.ด.(การบริหาร

การศึกษา)

คอมพิวเตอร์, การจดัการ, หลกัสูตร,การ

ประถมศึกษา,จิตวิทยาการแนะแนว ,การจดัการ

เรียนรู้ ,การบริหารการศึกษา

PR0269 dr.nongluck@psru.ac.th 09 0684 6664

270 รศ.ดรบณัฑิต ฉตัรวิโรจน์ มรภ.กาํแพงเพชร การประถมศึกษา ภาษาองักฤษ อุดมศึกษา การศึกษา หลกัสูตรและการสอน  การสอน

ภาษาองักฤษ

PR0270 Bandhitchat@gmail.com 08 0265 6451

271 ผศ.ดร.ชาลี  ตระกลู มรภ.กาํแพงเพชร เศรษฐศาสตรบณัฑิต 

(วิเคราะห์เชิงปริมาณ)

เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์)

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

(ยทุธศาสตร์การบริหาร

และการพฒันา)

เศรษฐศาสตร์ PR0271 charee45@windowslive.com 08 5651 0104

272 อ.สุทธิกร แกว้ทอง มรภ.นครสวรรค์ พลศึกษา พลศึกษา การจดัการเรียนรู้พลศึกษา PR0272 suthigron.k@nsru.ac.th. 09 1842 5556

273 ผศ.ดร.อรสา เตติวฒัน์ มรภ.นครสวรรค์ เศรษฐศาสตร์ Computer Science MIS and 

EMBA 

Information Systems ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ PR0273 orasa.t@nsru.ac.th 08 6929 3250

274 ผศ.ดร.เยาวเรศ ภกัดีจิตร มรภ.นครสวรรค์ การประถมศึกษา สังคมศึกษา หลกัสูตรและการสอน หลกัสูตรและการสอน,สังคมศึกษา,

การประถมศึกษา

PR0274 maew747@hotmail.com 09 0978 7771
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ราชภัฏ TQR

รายชื�อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภัฏ ระดับหลกัสูตร รุ่น 3

ที� ชื�อ - สกุล สถาบัน
สาขาที�จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที�เชี�ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

275 อ.ดร.นยันา  โงว้ศิริ มรภ.สุราษฎร์ธานี นิเทศศาสตร์/บริหารธุรกิจ พฒันาการเศรษฐกิจ

(เศรษฐศาสตร์การเงิน)

Tourism and Hospitality 

Management

การจดัการท่องเที�ยว/บริหารธุรกิจ PR0275 naiyana.ng@skru.ac.th 06 4198 2496

276 ผศ.สินีนาถ  วิกรมประสิทธิ มรภ.อุตรดิตถ์ ศศ.บ.การจดัการทั�วไป บธ.ม.บริหารธุรกิจ การจดัการ การตลาด บริหารธุรกิจ PR0276 bell_punya@hotmail.com 09 8747 8185

277 อ.วานิสสา  จนัทรานุสรณ์ มรภ.อุตรดิตถ์ คบ.ภาษาจีน M.A.Chinese philology ภาษาจีน PR0277 namzom.wanissa@gmail.com 08 7173 0834
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278 ผศ.บุษกร ปั� นหุ่น มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา ค.บ. ภาษาไทย-จิตวิทยา ค.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย, การสอนภาษาไทย PR0278 buskornpanhoon@gmail.com 08 1638 9266

279 ผศ.ชูวิทย ์ กมุทธภิไชย มรภ.กาํแพงเพชร ศน.บ.ภาษาองักฤษ ศศ.ม.พฒันาสังคม สังคมศึกษา PR0279 Choo_chai2524@hotmail.com 08 6618 0262

280 ผศ.ดร.อิราวฒัน์  ชมระกา มรภ.อุตรดิตถ์ บธ.บ การตลาด บธ.ม. การตลาด ปร.ด.การจดัการธุรกิจ การตลาด, บริหารธุรกิจ, การจดัการ PR0280 ichomraka@hotmail.com 09 1028 9024

281 อ.วาทิต  วงษด์อกไม้ มรภ.อุตรดิตถ์ วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.ม.วิศวกรรมการจดัการ การจดัการเทคโนโลยีและวิศวกรรม PR0281 wathito@hotmail.com 08 1699 3533

282 ผศ.สิงหา  ปรารมภ์ มรภ.อุตรดิตถ์ วท.บ.ออกแบบ

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม

ศป.ม.ศิลปะและการ

ออกแบบ

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์ PR0282 singha@uru.ac.th 08 9703 2390

283 ผศ.ศิวตัม ์ กมลคุณานนท์ มรภ.อุตรดิตถ์ วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วศ.ม.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม เทคโนโลยี PR0283 siwat3003@gmail.com 09 4635 5600

284 อ.เกวลี  รังษีสุทธาภรณ์ มรภ.อุตรดิตถ์ ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์

ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์ PR0284 keowalee@uru.ac.th 08 1472 1888

285 รศ. ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทยั มรภ.นครปฐม วท.บ. (สถิติศาสตร์) ศษ.ม. (วิจยัและประเมินผล

การศึกษา)

กศ.ด. (การวิจยัและ

พฒันาหลกัสูตร)

การศึกษา หลกัสูตร วิจยั บริหารการศึกษา 

วิชาชีพครู

PR0285 sjittirat@gmail.com 06 1615 9442

286 อ.ณุชฎา  บูรณะพิมพ์ มรภ.มหาสารคาม คบ.(การศึกษาปฐมวยั) กศ.ม.(การศึกษาปฐมวยั) การศึกษาปฐมวยั PR0286 nuchada14@gmail.com 08 2451 9426

287 อ.ดร.ชุมพล   เสมาขนัธ์ มรภ.พิบูลสงคราม กศ.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ม.(สถิติประยกุต)์ กศ.ด.(การวิจยัและ

ประเมินผลการศึกษา)

วิจยัและประเมินทางการศึกษา PR0287 dr.chumpolsemakhun@gmail.com 08 1888 5408

288 ผศ.ดร.วีรยทุธ ชุติมารังสรรค์ มรภ.ร้อยเอด็ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากาํลงั ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยีและ

สื�อสารการศึกษา

คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีการศึกษา PR0288 etc4_werayut@hotmail.com 08 1877 6089

289 ผศ.กิตติยา   รัศมีแจ่ม มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา ค.บ.ภาษาไทย กศ.ม.การสอนภาษาไทย ภาษาไทย  การสอนภาษาไทย การศึกษา PR0289 memory121975@gmail.com 08 1363 4860

290 ผศ.ฤดี  กมลสวสัดิ� มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา ค.บ. (ภาษาไทย-

คอมพิวเตอร์เพื�อการศึกษา)

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศ)

การศึกษา ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย PR0290 ruedee.kmsd@gmail.com 08 0553 2244

291 อ.ดร.พนสั มตัยะสุวรรณ มรภ.พิบูลสงคราม บธ.บ (การจดัการ) M.A. International Business Ph.D Linguistics and 

Applied Linguistics

ภาษาจีน, ภาษาจีนธุรกิจ, การสอนภาษาจีน, 

การจดัการธุรกิจและธุรกิจระหวา่งประเทศ

PR0291 panus_m@psru.ac.th 08 1740 5065

292 รศ.ดร.เดช บุญประจกัษ์ มรภ.พระนคร  วท.บ.(คณิตศาสตร์) วท.ม.(การสอนคณิตศาสตร์) กศ.ด.(คณิตศาสตรศึกษา) คณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตรศึกษา

PR0292 dr.dech2009@gmail.com 06 2838 7997

293 ผศ.นววรรณ ทองมี มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ. (ฟิสิกส์) วท.ม. (วสัดุศาสตร์) วท.ด. (วสัดุศาสตร์) ฟิสิกส์/วสัดุศาสตร์ PR0293 navavan_new@hotmail.com 06 4003 0727

294 อ.ปทุมพร บุญชุม มรภ.พิบูลสงคราม กศ.บ (ภาษาองักฤษ) ศศ.ม (ภาษาและวฒันธรรม

เพื�อการสื�อสารและการ

พฒันา)

ภาษาองักฤษ, การสอนภาษาองักฤษ, 

ภาษาและวฒันธรรม

PR0294 patumpornb@gmail.com 08 9641 5121

295 ผศ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม มรภ.กาํแพงเพชร พทุธศาสตรบณัฑิต 

(ปรัชญา)

ศึกษาศาสตรบณัฑิต 

(บริหารการศึกษา)

ศิลปศาสตรบณัฑิต 

(บริหารรัฐกิจ)

การศึกษามหาบณัฑิต (การ

บริหารการศึกษา)

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

(รัฐประศาสนศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตร์ PR0295 b_phitsanu@outlook.com 08 1780 9692

296 รศ.อรุณลกัษณ์  รัตนพนัธ์ุ มรภ.กาํแพงเพชร ค.บ. สาขาวิชา

บรรณารักษศาสตร์

ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ PR0296 arunlak.tam@gmail.com 09 1705 2158

297 อ.ดร.กมลวฒัน์  ภูวิชิต มรภ.กาํแพงเพชร B.Ed. (English) M.A. (English) Ph.D. (Applied 

Linguistics : English 

Language Teaching) 

การสอนภาษาองักฤษ , ภาษาองักฤษ PR0297 kamonwat_ph@hotmail.co.th 09 4758 1985

รายชื�อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภัฏ ระดับหลกัสูตร รุ่น 4

ที� ชื�อ - สกุล สถาบัน
สาขาที�จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที�เชี�ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์
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รายชื�อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภัฏ ระดับหลกัสูตร รุ่น 4

ที� ชื�อ - สกุล สถาบัน
สาขาที�จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที�เชี�ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

298 ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ มรภ.นครสวรรค์ ศษ.ม.การบริหาร

การศึกษา ,ค.บ.อนุบาล

ศึกษา

กศ.ม.การศึกษาปฐมวยั ด.ด. การจดัการศึกษา

และการเรียนรู้

การศึกษา / การศึกษาปฐมวยั PR0298 walaypon2504@gmail.com 09 2614 4591

299 อ.พรพิมล  อ่อนศรี มรภ.เพชรบูรณ์ วท.บ. คณิตศาสตร์-สถิติ ค.ม. การวดัและประเมินผล

การศึกษา

 คณิตศาสตร์ การวดัและประเมินผลการศึกษา PR0299 onsri_porn03@yahoo.com 08 9858 7344

300 ผศ.เครือวลัย ์อินทรสุข มรภ.เพชรบูรณ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ กฎหมาย PR0300 banana-nongpop@hotmail.com 08 6939 7763

301 ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง มรภ.เทพสตรี ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์), น.บ.

(นิติศาสตร์)

ว.ม.(สื�อสารมวลชน) ปร.ด.(นิเทศศาสตร์) นิเทศศาสตร์, สื�อสารมวลชน, สื�อสมยัใหม่, 

สื�อสารการตลาด

PR0301 nathnorthn@gmail.com 092 629 9629

302 ผศ.วนิดา  เพิ�มศิริ มรภ.เทพสตรี การจดัการทั�วไป การตลาด บริหารธุรกิจ, การตลาด PR0302 wanida.p@lawasri.tru.ac.th 06 2192-5528

303 ผศ.ดร.ฑชัวงษ ์จุลสวสัดิ� มรภ.เทพสตรี ปทส.ไฟฟ้าสื�อสาร บธ.ม.บริหารธุรกิจ บธ.ด.บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ , การจดัการ PR0303 thatchavong.j@lawasri.tru.ac.th 095 695 6532

304 ผศ.สุนิศา  ธรรมาวิวฒัน์ มรภ.เทพสตรี ศศ.บ.(ภาษาญี�ปุ่ น) อม.(ภาษาและวรรณคดี

ญี�ปุ่ น)

ภาษาญี�ปุ่ น PR0304 snst@hotmail.com 091 7750947

305 ผศ. ดร.สุกญัญา  พยงุสิน มรภ.เทพสตรี บญัชีบณัฑิต , ศึกษาศาสตร์

 (แนะแนว) , บริหารธุรกิต 

(การตลาด)

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(การตลาด)

บริหารธุรกิจดุษฏีบณัฑิต

 (การตลาด)

บริหารธุรกิจ ,การตลาด PR0305 dr_sukunya@hotmail.com 081 7183203

306 อ.กรพินธ์ุ   กลิ�นเกษร มรภ.เทพสตรี ศศ.บ.(แขนงวิชาการบญัชี) ศม.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บญัชี , เศรษฐศาสตร์ PR0306 korapin.klin@gmail.com 084 1145560

307 ผศ. ดร. รุจิภาส ภูธนญันฤภทัร มรภ.พระนครศรีอยธุยา กศ.บ. (ดุริยางคศาศตร์

สากล)

บธ.ม. บริหารธุรกิจ,การ

จดัการ

ศป.ด. ดุริยางคศิลป์

ตะวนัตก

ดนตรีสากล, ดนตรีไทย, ศิลปะการแสดง PR0307 Musika_7xmba@hotmail.com 094 5191565

308 อ.ดร.เมธารัตน์   จนัตะนี มรภ.พระนครศรีอยธุยา ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ) บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(ธุรกิจระหวา่งประเทศ)

บริหารธุรกิจดุษฏีบณัฑิต

 (บริหารธุรกิจ)

บริหารธุรกิจ,ธุรกิจระหวา่งประเทศ,

การจดัการธุรกิจการคา้สมยัใหม่

PR0308 Metharat18@gmail.com 063 1721211

309 อ.ดร.สุพรรณิการ์  ศรีบวัทอง มรภ.สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  PR0309 s.sribuathong@gmail.com  08 1669 7666

310 ผศ.จิรัฎฐ์  เพง็แดง มรภ.กาํแพงเพชร ศศ.บ.ภาษาไทย ศศ.ม.ภาษาไทย ภาษาไทย PR0310 Jiradpengdang@gmail.com 08 5219 2199

311 อ.ทิศากร   ไชยมงคล มรภ.พิบูลสงคราม ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ PR0311 thisakornch@hotmail.com 06 3541 4965

312 ผศ.วิภาดา    ศรีเจริญ มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ. (อาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั)

 สม. สาธารณสุขศาสตรม

หาบณัฑิต

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั PR0312 newwiphada@gmail.com 08 0742 7510

313 ผศ.ดร.กฤติกา   สังขวดี มรภ.พิบูลสงคราม กศ.บ. แนะแนว, ค.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา

กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว ปร.ด. เทคโนโลยี

สารสนเทศคุณภาพ

การประกนัคุณภาพการศึกษา, จิตวิทยาการแนะ

แนว และการใหค้าํปรึกษา, ดา้นการสอน

PR0313 kitaka@psru.ac.th 08 9839 6219

314 อ.วฒิุชยั    สหสัเตโช มรภ.พิบูลสงคราม การจดัการ การจดัการ การจดัการ PR0314 Aj.thum@hotmail.com 09 2858 9936

315 อ.ดร.อรวรรณ   ไพโรจนวฒิุพงศ์ มรภ.พิบูลสงคราม บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจดัการ PR0315 orawan1905@hotmail.com 08 9644 2155

316 ผศ.ดร.จกัรกฤช   ศรีละออ มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืช

ศาสตร์)

วท.ม. (สิ�งแวดลอ้มศึกษา)  ปร.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ)

 ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) PR0316 Madeaw370@gmail.com 06 4003 0140

317 ผศ.ประภาศิริ   ใจผอ่ง มรภ.พิบูลสงคราม ค.อ.บ. 

(เทคโนโลยีการเกษตร-

การผลิตพืช)

วท.ม. (ครุศาสตร์เกษตร) สัตวศาสตร์และการเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ� า PR0317 jprapasiri@hotmail.com 06 4033 0139

318 ผศ.ดร.สุภาวดี   แหยมคง มรภ.พิบูลสงคราม  วท.บ. (สัตวศาสตร์) วท.ม. (สัตวบาล) วท.ด. (สัตวศาสตร์) สัตวศาสตร์และการเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ� า PR0318 suphayaku@hotmail.com 08 1824 9843

319 อ.ดลยฤทธิ�     เสฏฐสุวจะ มรภ.พิบูลสงคราม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสาํรวจและขนส่ง PR0319 donyarit@gmail.com 06 1265 5353

320 ผศ.ดร.อลงกรณ์  เมืองไหว มรภ.พิบูลสงคราม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการจดัการ วิศวกรรมการจดัการ วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมการจดัการ, 

วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

PR0320 alongkornm25@gmail.com 08 9835 0866
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321 ผศ.ปรารถนา   ศิริสานต์ มรภ.พิบูลสงคราม ศป.บ. (ออกแบบบรรจุ

ภณัฑ)์

ศป.ม. (ศิลปะและการ

ออกแบบ)

การออกแบบ และ ศิลปกรรม PR0321 s_prattana@hotmail.com 08 5737 4430

322 อ.ดร.วริยา    ดว้งนอ้ย มรภ.พิบูลสงคราม ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ รปม. (บริหารรัฐกิจ) รด. (เศรษฐศาสตร์

การเมืองและการบริหาร

จดัการ)

รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์ PR0322 ruch_9474@hotmail.com 08 5543 8399

323 ผศ.ดร.กมัปนาท   วงษว์ฒันพงษ์ มรภ.พิบูลสงคราม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ PR0323 kampanart_wk@yahoo.com 08 1987 0021

324 อ.ดร.พิชญา   เหลืองรัตนเจริญ มรภ.พิบูลสงคราม นิติศาสตร์บณัฑิต นิติศาสตร์มหาบณัฑิต นิติศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต กฎหมายอาญาและกระบวนการยติุธรรมทาง

อาญา

PR0324 p-ya.l@hotmail.com 08 6539 1879

325 ผศ.นฤมล    พุม่เมือง มรภ.พิบูลสงคราม นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตรมหาบณัฑิต นิติศาสตร์ PR0325 naruemon_pj@hotmail.com 08 1040 4284

326 ผศ.ดร.ทศันีย ์   ปัทมสนธิ�  มรภ.พิบูลสงคราม ศิลปศาสตรบณัฑิต 

(รัฐศาสตร์)

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(พฒันาสังคม)

ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

(พฒันาสังคม)

พฒันาสังคม PR0326 Tasnee7223@gmail.com 09 4756 9353

327 อ.อมฤต   วุน่พลูสมบติั มรภ.พิบูลสงคราม รัฐศาสตร์ ร.ม. การปกครอง การปกครอง PR0327 amarit_wu@hotmail.com 08 7939 4569

328 อ.ยวุดี   พว่งรอด มรภ.พิบูลสงคราม พฒันาสังคม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ PR0328 aoryuvadee@gmail.com 06 1807 2224

329 ผศ.ณัฐธิกานต ์   ปิ� นจุไร มรภ.กาํแพงเพชร ออกแบบ

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม

ออกแบบ

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม

ทศันศิลป์และการ

ออกแบบ

การออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

สาขาศิลปะ ออกแบบบรรจุภณัฑ ์ออกแบบ

เครื�องประดบั ออกแบบเครื�องแต่งกาย และ

สาขาที�เกี�ยวขอ้ง

PR0329 nutthikan.pin.pin@gmail.com 08 3957 4440

330 อ.ดร.พิมรินทร์   ศีรินทร์ มรภ.พิบูลสงคราม  วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์)

 วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ)

ปร.ด. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ)

Database System, Clustering algorithm, 

Bioinformatics, Data mining

PR0330 k.song@psru.ac.th 08 1605 0016

331 อ.นนทชา   ชยัทวิชธานนัท์ มรภ.พิบูลสงคราม ศิลปศาสตรบณัฑิต 

(พฒันาสังคม)

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(พฒันามนุษยแ์ละสังคม)

พฒันามนุษยแ์ละสังคม PR0331 ploy_der@hotmail.com 09 4626 3535

332 ผศ.ดร.ชญาดา   กลิ�นจนัทร์ มรภ.กาํแพงเพชร เคมี เคมี เคมี เคมีอินทรียส์ังเคราะห์ และเคมีผลิตภณัฑ์

ธรรมชาติ

PR0332 chayada.aor@hotmail.com 08 1400 5834

333 รศ.ดร.ชลลดา พงศพ์ฒันโยธิน มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์)

ปร.ด.(การศึกษาเพื�อการ

พฒันาทอ้งถิ�น)

บรรณารักษศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, 

การพฒันาทอ้งถิ�น

PR0333 chollada65@yahoo.com 08 1917 9717

334 ผศ.ดร.นนท ์ณ ธี  ดุลย ทวี สิทธิ�  มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา ศศ.บ.(เอเชียตะวนัออก

เฉียงใตศ้ึกษา) และ  ศศ.บ 

(บริหารรัฐกิจ) 

ร. ม. (การเมืองการปกครอง) รป.ด.(นโยบาย

สาธารณะและการ

จดัการภาครัฐ)

รัฐศาสตร์ , รัฐประศาสนศาสตร์,   ความสัมพนัธ์

ระหวา่งประเทศ, อาเซียนศึกษา

PR0334 Nonnadhi@gmail.com 09 8528 9874

335 อ.ดร.นนัทพร ชื�นสุพนัธรัตน์ มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา วท.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยกุต)์ ปร.ด. (คณิตศาสตร์

ประยกุต)์

คณิตศาสตร์ และการสอนคณิตศาสตร์ PR0335 jo_y_yaya@hotmail.com 08 7900 0352

336 อ.ธีร์วรา  บวรชยัภูมิ มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา บธ.บ (อุตสาหกรรม

บริการ) ศศ.บ บริหารงาน

ทั�วไป

บธ.ม การจดัการโลจิสติกส์ กาํลงัศึกษา Ph.D การ

จดัการโลจิสติกส์และโซ่

อุทาน

การจดัการง่นขนส่ง การจดัการคลงัสินคา้  

ศลุกากร  การนาํเขา้และส่งออกสินคา้

PR0336 teewara.b@bsru.ac.th 08 3446 2189

337 ผศ.วาปี คงอินทร์ มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา ศศ.บ. (ภาษาฝรั�งเศส) ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื�อการ

สื�อสาร)

ปร.ด. (ภาษาองักฤษเป็น

ภาษาสากล)

ภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษ ภาษาศาสตร์ PR0337 sirima.apicharin@gmail.com 08 4207 4095

338 ผศ.สุพิชฌาย ์นพวงศ ์ณ อยธุยา มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา กศ.บ. (ภาษาไทย) อ.ม.(ภาษาไทย) ภาษาไทย วรรณกรรม การสอนภาษาไทย PR0338 Ajansupitcha@gmail.com 09 4415 4246

339 อ.ดร.สุรินทร์  ผลงาม มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา วท.บ.(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์)

คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปร.ด. (การจดัการ

นวตักรรมและ

เทคโนโลย)ี

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจดัการสารสนเทศ

PR0339 Surinph@hotmail.com 08 4671 4402
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340 อ.อุดมศกัดิ�   พิมพพ์าศรี มรภ.มหาสารคาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ การจดัการเทคโนโลยีและ

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์

วิทยาการจดัการคอมพิวเตอร์,บริหารธุรกิจ, 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0340 Udomsak.pi@rmu.ac.th 08 1391 3816

341 ผศ.ดร.วชัรินทร์ สุทธิศยั มรภ.มหาสารคาม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, 

บริหารธุรกิจ,วิจยั

PR0341 wsutthisai@hotmail.com 08 7041 3630,

04 371 3588

342 อ.ดร.กฤษดา  หินเธาว์ มรภ.มหาสารคาม วท.บ. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ)

วท.ม. (ระบบสารสนเทศ

เพื�อการจดัการ)

ปร.ด. (การจดัการ

เทคโนโลย)ี

การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี

สารสนเทศ

PR0342 kritsada.hi@rmu.ac.th 08 3661 7868

343 ผศ.ชวิศร ปูคะภาค มรภ.มหาสารคาม วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสา

หการ)

วศ.ม.(วิศวกรรมเครื�องกล) วิศกรรม, วิศวกรรมเครื�องกล, เทคโนโลยี PR0343 p.chawisorn@gmail.com 08 3456 5335

344 อ.ดร.ปิยศกัดิ�   ถีอาสนา มรภ.มหาสารคาม วศ.บ ไฟฟ้า วทม.สื�อนฤมิต การบริหารจดัการ

การศึกษา

แอนิเมชนั สารสนเทศ การจดัการการศึกษา PR0344 piyasak_t@hotmail.com 08 5003 8519

345 ผศ ดร.วาสนา สังขพ์ุม่ มรภ.ธนบุรี คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา,เทคโนโลยีสารสนเทศ,

เทคโนโลยีการศึกษา,เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

PR0345 wasana.s@dru.ac.th 08 1355 2314
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346 อ.ดร.เศกสิทธิ์   ปักษี มรภ.กาญจนบุรี การจดัการท่องเที่ยวและ

การโรงแรม

การท่องเที่ยว,ภาษาญี่ปุ่ น PR0346 sakesitp@kru.ac.th 08 9897 8286

347 อ.ดร.สมเกียรติ  สุขมุพนัธ์ มรภ.กาญจนบุรี การบริหารและการ

จดัการการศึกษา

เครื่องกล/ไฟฟ้า,อุตสาหกรรมพลงังาน PR0347 somkiat.kru@hotmail.com 09 8274 7718

348 อ.ณัฐณิชา   ทวีแสง มรภ.กาญจนบุรี เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีเนื้อสัตวแ์ละผลิตภณัฑ์ PR0348 NATNICHA@kru.ac.th 09 8315 9036

349 อ.กานตส์ินี ช่วยเพญ็ชยัภทัร มรภ.กาญจนบุรี ภาษาศาสตร์การศึกษา ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร, ภาษาองักฤษเพื่อ

การทาํงาน,ภาษาองักฤษธุรกิจ

PR0349 kansicano@gmail.com 08 1649 4145

350 ผศ.ดร.กิตติ กอบวัแกว้ มรภ.ธนบุรี การจดัการทัว่ไป อาชีวศึกษา Industrial Education 

Management

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม PR0350 kitti.k@dru.ac.th 08 5481 5660

351 อ.จนัวิภา สุปะกิ่ง มรภ.ธนบุรี อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร PR0351 janwipa.p@dru.ac.th 08 1714 5947

352 อ.วิรัชยา  อินทะกนัฑ์ มรภ.พิบูลสงคราม ศษ.บ คหกรรมศาสตร์ วท.ม.คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ PR0352 wirachya067@gmail.com 09 3276 7023

353 อ.สุธัญญา    ปานทอง มรภ.พิบูลสงคราม ภาษาจีน Chinese Philology Linguistic and Applied PR0353 tyny71@hotmail.com 08 7939 3913

354 อ.ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานนัต์ มรภ.พิบูลสงคราม ภาษาญี่ปุ่ น ภาษาญี่ปุ่ นศึกษา ภาษาศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่ น PR0354 sujitra.b@psru.ac.th 08 1785 5527

355 อ.ดร.คาํรบ สมะวรรธนะ มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร)

วท.ม. (พฒันา

ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม

เกษตร)

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร PR0355 khampop@yahoo.com 08 6449 2663

356 ผศ.พิมพช์นก พริกบุญจนัทร์ มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร)

วท.ม. (เทคโนโลยีทาง

อาหาร)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร PR0356 pimchanok5512@gmail.com 08 1973 3471

357 อ.ภูวเดช วงศเ์คี่ยม มรภ.พิบูลสงคราม น.บ. (เกียรตินิยมอนัดบั 1)

 ,ร.บ.

น.ม.(กฎหมายมหาชน) สาขาวิชากฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน PR0357 phuwadate@psru.ac.th 08 7655 4635

358 ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต มรภ.กาํแพงเพชร การศึกษาบณัฑิต

(คณิตศาสตร์ศึกษา)

โท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(รัฐศาสตร์)

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

(รัฐศาสตร์)

นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

การวางแผนกลยทุธ์ การบริหารโครงการ 

การประเมินผลแผนและโครงการ

PR0358 preeyanuch.pps@hotmail.com 09 5356 1551

359 อ.ดร.ปราณี สีนาค มรภ.นครปฐม ภาษาองักฤษ ภาษาศาสตร์ประยกุต์ ภาษาองักฤษศึกษา การสอนภาษาองักฤษ การประเมินผลภาษา 

การสอนการออกเสียง

PR0359 pranee_chan@hotmail.com 08 1259 3944

360 อ.เนตรนภา สวยสี มรภ.นครปฐม ภาษาองักฤษ (ค.บ.) การสอนภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษ การอ่านและเขียน

ภาษาองักฤษ

PR0360 s.netnapaa@gmail.com 09 4481 2527

361 ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษอ์ินทร์วงศ์ มรภ.บุรีรัมย์ ศศ.บ. การจดัการโรงแรม บธ.ม. (การจดัการ) ปร.ด. (การจดัการ) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์บริหารธุรกิจ 

การจดัการ การตลาด

PR0361 drrapheephan@gmail.com 08 6871 7273

362 อ.อจัฉรา  หลาวทอง มรภ.บุรีรัมย์ บธ.บ.บริหารงานทัว่ไป บธ.บ.บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ PR0362 atchara_lao@hotmail.com 08 8089 4555

363 อ.ดร.ทิพวลัย ์แสนคาํ มรภ.บุรีรัมย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะผูน้าํเพิอ่การพฒันา

วิชาชีพ

วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ PR0363 thipphawand@hotmail.com 08 1879 9128

364 ผศ.ดร.วฒันา  มหาราช มรภ.เพชรบูรณ์ กศ.บ.พลศึกษา กศ.ม.พฒันาสังคม ปร.ด.การบริหารการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย์

พลศึกษา   วิทยาศาสตร์การกีฬา PR0364 nasa_ittt@hotmail.com 08 6199 7865

365 อ.ดร.ธีรพล สืบชมภู มรภ.ร้อยเอด็ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ, วทิยาการคอมพิวเตอร์,

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

PR0365 autoa1818@gmail.com 09 1061 1235

366 อ.ณัฐพงษ ์ราชมี มรภ.ร้อยเอด็ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ PR0366 too_1947@hotmail.com 09 3359 0041

367 อ.สิทธิศกัดิ์ เตียงงา มรภ.ร้อยเอด็ ศศ.บ. อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว

บธ.ม. การจดัการการ

ท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว การโรงแรม PR0367 Sittisakhtm@gmail.com 08 1558 4003

รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่น 5

ที่ ชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์
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รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่น 5

ที่ ชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

368 อ.วา่ที่ ร.ท.จิตกรณ์ เพชรภกัดี มรภ.ร้อยเอด็ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า,  เทคโนโลยีไฟฟ้า PR0368 Chittakorn@reru.ac.th 09 3395 1535

369 ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวญั มรภ.ราชนครินทร์ พลศึกษา หลกัสูตรและการสอน หลกัสูตรและการสอน การออกแบบหลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตร PR0369 phochet26@hotmail.com 09 1776 4656

370 อ.ดร.นุวตัิ  พิมพะบุตร มรภ.เลย ฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ PR0370 nuwat.phi@lru.ac.th 08 9918 6881

371 ผศ.เบญจพร อุผา มรภ.สกลนคร ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ศึกษา การศึกษา, หลกัสูตรและการสอน PR0371 padag.oo@hotmail.com 08 1729 1210

372 ผศ.ดร.เขมิกา  แสนโสม มรภ.มหาสารคาม ธุรกิจศึกษาเอกการตลาด บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การตลาด, บริหารธุรกิจ PR0372 kemika7237@gmail.com 09 8241 5246

373 ผศ.อมร โททาํ มรภ.มหาสารคาม การบญัชี การบญัชี การบญัชี, บริหารธุรกิจ PR0373 thotham_am@hotmail.com 08 6224 8779,

0 4371 2621

374 อ.มารุดิศ วชิรโกเมน มรภ.มหาสารคาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)

สื่อนฤมิต คอมพิวเตอร์,อุตสาหกรรมศิลป์ PR0374 luktavada@gmail.com 08 9273 2244, 

06 3717 8859

375 อ.ธนวฒุิ คาํประเทือง มรภ.มหาสารคาม วท.บ (กิจกรรมบาํบดั)  ศษ.ม (หลกัสูตรและการ

สอนการศึกษาพิเศษ)

การศึกษาพิเศษ, กิจกรรมบาํบดั PR0375 Thanawut_rmu@hotmail.co.th 08 1544 7448

376 อ.ดร.สมสุข ไตรศภุกิตติ มรภ.มหาสารคาม เคมีอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์

พอลิเมอร์

วิศวกรรมเครื่องกล พลงังานทดแทน เคมีประยกุต์ PR0376 somsuk_rmu@yahoo.com 08 0220 5889

377 อ.ดร.สุนนัทา  กลิ่นถาวร มรภ.มหาสารคาม วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์)

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจดัการเทคโนโลยี

PR0377

sununta.kl@rmu.ac.th 08 4428 5969

378 อ.สายใจ  เพง็ที มรภ.มหาสารคาม พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา PR0378 sayjai_p@hotmail.com 08 9516 1707

379 ผศ.ดร.นิศารัตน์ โชติเชย มรภ.มหาสารคาม บธบ.การจดัการทัว่ไป บธม.บริหารธุรกิจ ปรด.บริหารธุรกิจ การจดัการ, บริหารธุรกิจ PR0379 nisarat.pon@hotmail.com 08 5055 9323

380 อ.สุชาดา  หวงัสิทธิเดช มรภ.มหาสารคาม ศษ.บ.อนุบาลศึกษา กศ.ม.การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั, การศึกษา PR0380 suchadasan21@gmail.com 08 8365 4446

381 อ.ดร.ณพรรธนนท ์ทองปาน มรภ.มหาสารคาม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ PR0381 naphattanon.th@rmu.ac.th 06 4646 4519

382 อ.ดร.กิตติชยั เจริญชยั มรภ.มหาสารคาม การจดัการการตลาด การตลาด บริหารธุรกิจ การตลาด, บริหารธุรกิจ PR0382 Kittichai_Jaroenchai@hotmail.com 08 5857 1810

383 อ.ดร.วีระพน ภานุรักษ์ มรภ.มหาสารคาม คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ PR0383 panurag2562@gmail.com 08 2359 5965

384 อ.นาวา มาสวนจิก มรภ.มหาสารคาม การจดัการทัว่ไป การจดัการเทคโนโลยีและ

พาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์

การจดัการ เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ PR0384 navallou@hotmail.com 08 6220 8356

385 อ.ดร.ธวชัชยั  สหพงษ์ มรภ.มหาสารคาม สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีมลัติมีเดียและแอนิเมชนั, 

คอมพิวเตอร์ศึกษา

PR0385 thawatchai.s@rmu.ac.th 08 8563 9336

386 รศ.ดร.ประภสัสร  ปรีเอี่ยม มรภ.มหาสารคาม พ.บ.(พยาบาลศาสตร์) กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ) ปร.ด. การบริหารการ

พฒันา (การบริหาร

การศึกษา)

1.การศึกษาพิเศษ 

2.การบริหารการศึกษา 

3.รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

PR0386 prapatsorn_ty@hotmail.com 08 1546 3660

387 อ.ดร.วณิชา  สาคร มรภ.มหาสารคาม ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์) วท.ม.(เทคโนโลยี

สารสนเทศ)

ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 1.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

2.เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.สารสนเทศศาสตร์

PR0387 wanichasakorn@hotmail.com 08 5000 6979

388 ผศ.ดร.วนิดา ผาระนดั มรภ.มหาสารคาม ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ศึกษา นวตักรรมหลกัสูตรและ

การเรียนรู้

ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป หลกัตูรและการสอน PR0388 wanidapharanat@hotmail.com 08 8549 8940

389 อ.ดร.อรุณรัตน์  คาํแหงพล มรภ.สกลนคร เคมี ชีวเคมี ชีวเคมี เคมี, ชีวเคมี, การสอนวิทยาศาสตร์,การศึกษา PR0389 arunrat.tt@snru.ac.th 08 7795 9168

390 อ.ธราเทพ เตมีรักษ์ มรภ.สกลนคร ศศ.บ. (ดนตรีไทย) ศษ.ม.(ปฐมวยัศึกษา) ปฐมวยั / ดนตรีไทย / การศึกษา PR0390 t0824554953@gmail.com 08 2455 4953

391 ผศ.นิธิศ  วงัโน มรภ.ร้อยเอด็ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ PR0391 nitit@reru.ac.th 08 3281 4388
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รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่น 5

ที่ ชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

392 ผศ.ดร.พรสิน สุภวาลย์ มรภ.พระนคร วท.บ.(เทคโนโลยีทาง

อาหารและเทคโนโลยีทาง

ชีวภาพ)

พบ.ม.(สถิติประยกุต)์ PhD.(Applied Statistics 

and Research Methods)

สถิติประยกุต,์วิจยัดาํเนินงาน,วิจยัและวดัผล,

เทคโนโลยีทางอาหาร

PR0392 pornsin.s@gmail.com 08 1988 6055

393 อ.สกรณ์  บุษบง มรภ.บุรีรัมย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ PR0393 zagon.bb@bru.ac.th 09 1435 4359

394 อ.มณีรัตน์ ผลประเสริฐ มรภ.มหาสารคาม วท.บ.(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์)

วท.ม.(วิทยาการ

คอมพิวเตอร์)

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การพฒันาระบบคอมพิวเตอร์

PR0394 phonprasert@hotmail.com 09 1862 5859

395 อ.บณัฑิต  สุวรรณโท มรภ.มหาสารคาม วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร์

วท.ม. สื่อนฤมิต เทคโนโลยีสารสนเทศ PR0395 bundit_s@hotmail.com 09 1863 4352

396 อ.สุพตัรา จนัทร์ศิริโพธา มรภ.หมู่บา้นจอมบึง ชีววิทยา การสอนชีววิทยา ชีววิทยาวิทยาศาสตร์ PR0396 chansiriphota@yahoo.com 08 6756 8445

397 วา่ที่ ร.ท.ไพฑูรย ์เหมือนเพช็ร มรภ.หมู่บา้นจอมบึง    เคมี / อาชีวอนามยั เคมีอุตสาหกรรม เคมีวิเคราะห์/ เคมีสิ่งแวดลอ้ม/เคมีอุตสาหกรรม 

 / อาชีวอนามยัฯ

PR0397 iddariss@gmail.com 09 9052 1115

398 อ.ดร.ภทัรานิษฐ์  ศรีสกลทรัพย์ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อ

การศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา/วิทยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0398 phatsri@mcru.ac.th 06 3597 9449

399 ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม มรภ.พระนครศรีอยธุยา ค.บ. (มธัยมศึกษา

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป - 

ชีววิทยา)

ค.ม. (การวิจยัการศึกษา) ค.ด. (การวดัและ

ประเมินผล)

การวดัและประเมินผลการศึกษา การวิจยัทาง

การศึกษา

PR0399 piyathida.to@aru.ac.th 08 1666 7898

400 ผศ.ดร.ธีระวฒัน์  มอนไธสง มรภ.พระนครศรีอยธุยา สังคมศึกษา สังคมศึกษา การบริหารการศึกษา สังคมศึกษา, การบริหารการศึกษา PR0400 teerawat_1974@hotmail.com 08 4463 6398

401 อ.ชลทั รังสิมาเทวญั มรภ.บุรีรัมย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ PR0401 CHALAT.RW@BRU.AC.TH 0-969642914
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402 ผศ.ดร.กณัฑธิ์มา นิลทองคาํ มรภ.นครปฐม คบ.ดนตรีศึกษา ศศ.ม. วฒันธรรมศึกษา

พบ.ม.(รัฐประะศาสนศาสตร์)

ปร.ด.รฐัประศาสนศาสตร์ รัฐประะศาสนศาสตร์, การจดัการภาครฐัและ

เอกชน

PR0402 dr.guntima29@gmail.com 09 5642 4624

403 ผศ.ดร.ณชัชา ศิรินธนาธร มรภ.นครปฐม ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์) นศ.ม. (ประชาสัมพนัธ)์ นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) นิเทศศาสตร์ PR0403 natcha.thorn@gmail.com 08 6514 6463

404 อ.ดร.ปิยะชาติ  มีจิตรไพศาล มรภ.นครปฐม ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ วสัดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ PR0404 piyachat_mee@hotmail.com 08 6388 0835

405 รศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์ มรภ.จนัทรเกษม จิตวิทยาและการให้

คาํปรึกษา

จิตวทิยาและการให้คาํปรึกษา การพฒันาการบริหาร 

แขนงจิตวทิยา

จิตวทิยา บริหารการศึกษา PR0405 banana2501@hotmail.com 09 4495 6856

406 อ.วลัลภา วิชะยะวงศ์ มรภ.นครปฐม บธ.บ. (การตลาด) บธ.ม. (การบริหารตลาด

และธุรกิจระหวา่งประเทศ)

การบริหารการตลาด ธุรกิจระหวา่งประเทศ PR0406 vp_puy@hotmail.com 08 9989 6347

407 อ.ดร.จีรวรรณ นกเอียงทอง มรภ.นครปฐม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพวิเตอร์ PR0407 jeerawan74@hotmail.co.th 09 1996 4454

408 อ.ดร.พนัธิการ์ วฒันกลุ มรภ.นครปฐม คอ.บ.วิศวกรรม

คอมพวิเตอร์

วท.ม.การจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ปร.ด.เทคโนโลยี

สารสนเทศ

คอมพวิเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ

วิทยาศาสตร์ขอ้มูล

PR0408 maywatt@hotmail.com 08 5995 4623

409 ผศ.อานนท ์อิศรมงคลรัตน์ มรภ.นครปฐม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า PR0409 anone_91@hotmail.com 09 0984 1082

410 ผศ.ดร.อุมาพร อาลยั มรภ.นครปฐม เทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยทีางอาหาร วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี PR0410 aeh351@hotmail.com 08 4624 7304

411 อ.ดร.กิตติกร สุนทรานุรกัษ์ มรภ.นครปฐม เศรษศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ PR0411 skittikorn55@gmail.com 08 8168 3525

412 ผศ.นาฎนภา ชูดวง มรภ.นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมาย PR0412 nadnapa_19@hotmail.com 08 1899 9807

413 อ.จุฑามาส ศรีชมภู มรภ.นครปฐม วิทยาศาตร์บณัฑิต บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ PR0413 jsrichompu@gmail.com 09 2256 2415

414 อ.ฐิติพร แสงพลอย มรภ.พิบูลสงคราม พยาบาลศาสตร์บณัฑิต การพยาบาลผดุงคครภ์ การพยาบาลมารดาทารก PR0414 waantiti.sp@gmail.com 08 6657 3511

415 อ.วรีวธุ เลพล มรภ.พิบูลสงคราม วศ.บ.วิศวกรรมเครืองกล 

(การผลิต)

วศ.ม.วิศวกรรมเครืองกล พลงังานทดแทน เทคนิคการแปลงรูปพลงังาน

ทดแทน

PR0415 wirawut_31@yahoo.com 08 5744 8789

416 ผศ.ดร.ชนิกาญจน์ จนัทร์มาทอง มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ.ชีวทิยา วท.ม.ชีววิทยา วท.ด.ชีววิทยา ชีววิทยา สรีรวทิยาของพืช PR0416 chanikanjunmatong@psru.ac.th 09 5497 7711

417 ผศ.ดร.ปิยะดา วชิระวงศกร มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ. (อญัมณีวิทยา) วท.ม. (การจดัการทรพยากร

ธรรมชาติ) -Diploma ((Land

 and water management and 

engineering)

Dr.nat.tech (Atmosphere, 

Water and Environment)

สิงแวดลอ้ม/พลงังาน/ทรัพยากรธรรมชาติ PR0417 piyada333@hotmail.com 09 4536 6515

418 ผศ.ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร มรภ.พิบูลสงคราม การศึกษาพเิศษ การศึกษาพเิศษ การศึกษาพเิศษ การศึกษาพเิศษ PR0418 anuchaphoom@gmail.com 08 6674 4442

419 อ.ชมพนุูท นรินทรางกลู ณ อยธุยา มรภ.พิบูลสงคราม ภาษาองักฤษ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ(กาํลงัศึกษา) บริหารธุรกิจ การตลาด ธุรกิจคา้ปลีก PR0419 chompoonut.narin@gmail.com 09 1697 9789

420 อ.กฤษณชยั คลอดเพง็ มรภ.พบิูลสงคราม วท.บ. (เกษตรศาสตร์ - 

พืชสวน)

วท.ม. (เกษตรศาสตร์ - 

พืชสวน)

เกษตรศาสตร์ PR0420 klodpeng@gmail.com 08 6730 3655

421 ผศ.ธณิดา โขนงนุช มรภ.พิบูลสงคราม วิศวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมโลจิสติกส์และ

ระบบห่วงโซ่อุปทาน

วิศวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมการจดัการ 

วิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน

PR0421 thanida02@gmail.com 08 4891 7175

422 อ.หทยัรัตน์ มตัยะสุวรรณ มรภ.พิบูลสงคราม ภาษาจีน การสอนภาษาจีน ภาษาจีน PR0422 Tukky.mattayasuwan@gmail.com 09 4463 6353

423 ผศ.ดร.รําไพ โกฎสืบ มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ. เกษตรศาสตร์ วท.ด. (ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและชีววทิยาชาติ

พนัธุ)์

วท.ด. ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและชีววทิยา

ชาติพนัธุ์

fungal taxonomy, fungal diversity PR0423 rampai.k@psru.ac.th 08 1951 0658

424 ผศ.กชวรา  ศาลารมย์ มรภ.มหาสารคาม การบญัชี การบญัชี การบญัชี PR0424 salarom_9@hotmail.com 06 5165 4294

รายชือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัราชภัฏ ระดับหลกัสูตร รุ่น 6

ที ชือ - สกลุ สถาบัน
สาขาทีจบการศึกษาระดบั

สาขาวิชาทีเชียวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์
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รายชือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัราชภัฏ ระดับหลกัสูตร รุ่น 6

ที ชือ - สกลุ สถาบัน
สาขาทีจบการศึกษาระดบั

สาขาวิชาทีเชียวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

425 ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์ มรภ.มหาสารคาม สถิติประยกุต์ กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา ปร.ด. หลกัสูตรและการ

เรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และหลกัสูตรและการเรียนการสอน PR0425 ekka.sama@gmail.com 08 1769 0028

426 อ.ดร.ขวญัยนื เลียมสําโรง มรภ.มหาสารคาม วท.บ.เคมี วท.ม.เคมี ปร.ด.เคมี เคมีวิเคราะห์ PR0426 leamsamrong.kwan@gmail.com 08 1547 1514

427 อ.ดร.นฤมล  ภูสิงห์ มรภ.ชยัภูมิ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทวัไป กศ.ม. หลกัสูตรและการสอน ค.ด. หลกัสูตรและการ

เรียนการสอน

วิทยาศาสตร์และหลกัสูตรและการเรียนการสอน PR0427 narumolpusing@gmail.com 08 1974 4216

428 อ.รุ่งรัตน์  หตัถกรรม มรภ.บุรีรัมย์ อุตสาหกรรมการท่องเทียว การจดัการอุตสาหกรรมการ

ท่องเทียว

การท่องเทียวและโรงแรม อุตสาหกรรมการ

ท่องเทียวและโรงแรม

PR0428 rhatthakam@gmail.com 08 9835 9955

429 อ.ชลิดา แยม้ศรีสุข มรภ.ภูเกต็ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

ประเทศ

การเมืองการปกครอง เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจดัการ PR0429 ychalidaa@gmail.com 09 2113 5461

430 อ.ณปาล อุทยารัตน์ มรภ.เลย การจดัการทวัไป 

(การตลาด)

การจดัการโลจิสติกส์ การจดัการ การจดัการโลจิสติกส์การตลาด PR0430 u.napal@live.com 08 1466 7954

431 อ.ดร.ปัณฑิตา อินทรกัษา มรภ.สกลนคร บริหารธุรกิจ เทคโนโลยกีารศึกษา ยทุธศาสตร์การจดัการ

การเรียนรู้

หลกัสูตร การพฒันาหลกัสูตร การจดัการการ

เรียนรู้

PR0431 pundita_ink@hotmail.com 08 1871 7954

432 อ.พลัลภ จนัทร์กระจา่ง มรภ.สกลนคร วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยโีลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม วสัดุศาสตร์ โลจิสติกส์ สิงแวดลอ้ม PR0432 phanlob_1@hotmail.com 09 8750 1439

433 ผศ.ดร.ยวุดี อินสําราญ มรภ.มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ทวัไป ชีววิทยา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ และชีววทิยา PR0433 insumran_y@hotmail.com 09 3361 6422

434 อ.ดร.โชติกา   ธรรมวิเศษ มรภ.มหาสารคาม วิทยาศาสตร์ทวัไป จิตวทิยาการศึกษา วิจยัและพฒันาศกัยภาพ

มนุษย์

วิทยาศาสตร์ จิตวทิยา วจิยัและพฒันาศกัยภาพ PR0434 chotikathamviset@gmail.com 08 8338 0870

435 อ.ปริญญา ทองคาํ มรภ.มหาสารคาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ data mining , programming PR0435 parinyathongkam@gmail.com 06 3391 9287

436 อ.ดร.นพดล สมผล มรภ.มหาสารคาม วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์ วท.ม.สัตวศาสตร์ ปร.ด.สหวิทยาการสัตว

แพทย์

สัตวศาสตร์  สัตวแพทย์ PR0436 nsomphol@gmail.com 08 9620 0477

437 อ.ณิชาภา  พิมลศิริ มรภ.มหาสารคาม บธ.บ.(การตลาดและ

ทรัพยากรมนุษย)์

บธ.ม.(บริหารทรพัยากร

มนุษยแ์ละการตลาด)

การตลาด บริหารธุรกิจ PR0437 uphimlsiri@gmail.com 09 8689 2625

06 5497 6261

438 อ.ดร.ธญัญลกัษณ์  เขจรภกัดิ มรภ.มหาสารคาม การสอนเคมี-ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ศึกษา หลกัสูตรและการเรียน

การสอน

ดา้นการศึกษา หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ใน

รูปแบบต่างๆ

PR0438 P.PBK13@gmail.com 08 3965 3777

439 ผศ.วีรยทุธ  เติมสวสัดิ มรภ.มหาสารคาม วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้า เทคโนโลยไีฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า PR0439 veerayuthtermsawat@gmail.com 08 3561 2244

440 อ.ปฐมพ์งศ ์พนัธ์พิบูลย์ มรภ.มหาสารคาม วท.บ.(ฟิสิกส์) วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสหการ) ฟิสิกส์ วิศกรรมอุตสาหการ PR0440 patapong.pa@rmu.ac.th 08 8571 7359

441 อ.ดร.จรูญ  เบญมาตย์ มรภ.มหาสารคาม พลศึกษา พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา พลศึกษา PR0441 chalitty_ple@yahoo.com 06 5665 1491

442 อ.บุษยมาส  รัตนดอน มรภ.มหาสารคาม วท.บ. ชีวเคมี วท.ม. เภสัชเคมีและ

ผลิตภณัฑธ์รรมชาติ

เคมี ผลิตภณ์ัธรรมชาติ PR0442 cotton.bc@gmail.com 06 3496 4263

443 อ.สุรศกัดิ  หาญธีระพทิกัษ์ มรภ.มหาสารคาม การประถมศึกษา ดุริยางคศิลป์ ดนตรีสากล,ดนตรีศึกษา PR0443 steee@hotmail.co.th 08 1976 5859

444 อ.วชัรา  เสนาจกัร์ มรภ.มหาสารคาม ค.บ.(ชีววิทยา) กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) ชีววิทยา การสอนวิทยาศาสตร์ PR0444 mylove_2547@hotmail.com 08 9577 2113

445 อ.พรชยั ชิณสา มรภ.มหาสารคาม ฟิสิกส์ เทคโนโลยเีชือเพลิง ฟิสิกส์ PR0445 chinnasa@hotmail.com 08 7065 9622

446 อ.ดร.รัตติกาล สารกอง มรภ.มหาสารคาม วิทยาการคอมพิวเตอร์/การ

วดัและประเมินผลการศึกษา

การวดัและประเมินผล

การศึกษา

วิจยั วดัผล และสถิติ

การศึกษา

การวดัประเมินผลการศึกษา วิจยั PR0446 rattikan_s@hotmail.com 08 9895 3923

447 อ.ดร.รุ่งลาวลัย ์ละอาํคา มรภ.มหาสารคาม การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั PR0447 laumka87@gmail.com 09 5605 6264

448 ผศ.ดร.เอือมพร จนัทร์สองดวง มรภ.ร้อยเอด็ ชีววิทยา ชีววทิยา ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและชีววทิยา

ชาติพนัธุ์

ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา PR0448 a.junsongduang@gmail.com 09 5414 6917
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449 อ.วนัฉตัร จารุวรรณโน    มรภ.สงขลา ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์ ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ PR0449 wanchatt.ja@skru.ac.th 08 3993 5697

450 ผศ.จนัติมา จนัทร์เอียด    มรภ.สงขลา ศศ.บ. การจดัการทวัไป บธ.ม.บริหารธุรกิจ

(การจดัการทวัไป)

บริหารธุรกิจ  การจดัการ PR0450 juntima.ja@skru.ac.th 08 9728 4662

451 อ.ดร.ณิชาภทัร   บุญรัตน์ มรภ.สงขลา บธ.บ.การบญัชี บธ.ม.บริหารธุรกิจ Ph.D.Accounting การบญัชี PR0451 nichapat.bo@skru.ac.th 06 4042 4954

452 ผศ.สุพตัรา  รุ่งรัตน์ มรภ.ยะลา บธ.บ (การจดัการ) ศศ.ม (ยทุธศาสตร์การพฒันา) สังคมวิทยา พฒันาชุมชน PR0452 supattra.i@yru.ac.th 08 6490 7636

453 อ.สุธิดา   เลขาวจิิตร์ มรภ.ยะลา ศศ.บ. (การตลาด) บธ.ม. (การตลาด) การตลาด PR0453 sutida.w@yru.ac.th 08 1914 7020

454 ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์  ชยักหุลาบ มรภ.เลย ออกแบบผลิตภณัฑ์ บริหารการศึกษา ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะ ออกแบบ ประยกุตศิ์ลป์ เครืองประดบั

ออกแบบผลิตภณัฑ ์บรรจภุณัฑ ์นิเทศศิลป์ 

กราฟิก

PR0454 zoxy04@hotmail.com 08 1059 3232

455 รศ.ดร.สรวงพร  กศุลส่ง มรภ.เพชรบูรณ์ คศ.ม. กศ.ม. กศ.ด. การศึกษาปฐมวยั หลกัสูตรและการสอน PR0455 hometoy@hotmail.com 08 1839 4832

456 ผศ.ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง มรภ.ร้อยเอด็ ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขา

บา้นและชุมชน/รัฐศาสตร

บณัฑิต สาขาทฤษฎีและ

เทคนิคทางรัฐศาสตร์

รัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขา

การเมืองการปกครอง

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

(พฒันศึกษาศาสตร์)

รัฐศาสตร์ PR0456 benchawan_b@hotmail.com 08 3141 4811

457 ผศ.ชชัวาล นิมโรธรรม มรภ.ราชนครินทร์ ปทส.สาขาเครืองกล (คอม.) สาขาเครืองกล สาขาเครืองกล ยานยนต ์เทคโนโลยพีลงังาน PR0457 nimrotham@yahoo.com 08 1667 3782

458 อ.หทยัรัตน์ ธีระกาญจน์ มรภ.บา้นสมเด็จเจา้พระยา วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ การจดัการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ PR0458 jahathairat@gmail.com 08 5601 1806

459 อ.ดร.วินิธา  พานิชย์ มรภ.สกลนคร การท่องเทียว โรงแรม PR0459 winitapanich@yahoo.com.au 08 1768 6816

460 อ.ปิยธิดา สังสีแกว้ มรภ.พระนครศรีอยธุยา ศศ.บ.(ภาษาจีน) เกียรติน

ยมอนัดบั 2

M.Ed. (Teaching Chinese to 

Speakers of Other 

Languages)

ภาษาจีน และการสอนภาษาจีน PR0460 schaaim@aru.ac.th 06 4193 5923

461 อ.ดร.สันดุสิทธิ  บริวงษต์ระกลู มรภ.รําไพพรรณี ศึกษาศาสตรบณัฑิต นิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต นิเทศศาสตร์(กาํลงัศึกษา) นิเทศศาสตร์  การสือสารการตลาด 

การสือสารการท่องเทียว  สือใหม่ การโฆษณา

ประชาสัมพนัธ์  สือดิจิทลั 

วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์  

การสือสารองคก์ร

PR0461 sandusit.13@gmail.com 08 1374 3100

462 ผศ.ดร.ลิลลา  อดุลยศาสน์ มรภ.ยะลา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ ประสานมิตร

Universiti Sains Malaysia Education/Mathematics Education PR0462 lilla.a@yru.ac.th 09 4559 3111

463 อ.ดร.เทพนคร ทาคง มรภ.ราชนครินทร์ ภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษ หลกัสูตรและการสอน ภาษาองักฤษ/การสอนภาษาองักฤษ PR0463 thepnakhornt@gmail.com 08 1686 2254

464 อ.ดร.ธรรมรักษ ์ ศรีมารุต มรภ.สวนสุนนัทา วิศวกรรมการอาหาร สุขศาสตร์อตุสาหกรรมและ

ความปลอดภยั

สาธารณสุขศาสตร์ ความปลอดภยั PR0464 thammarak.sr@ssru.ac.th 08 1880 8034

465 อ.สุดารัตน์  ศรีมา มรภ.สวนสุนนัทา ค.บ.(คอมพวิเตอร์ศึกษา) กศ.ม.(เทคโนโลยกีารศึกษา) ปร.ด.(เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สือสารเพอืการศึกษา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารเพอื

การศึกษา,การศึกษา คอมพวิเตอร์

นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา เทคโนโลยี

ดิจิทลัเพอืการศึกษา

PR0465 sudarat.sr@ssru.ac.th 08 1890 4223
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466 รศ.ดร.กญัญามน  กาญจนาทวกีลู (อินหวา่ง) มรภ.สวนสุนนัทา Bachelor of Education 

Program in Thai 

and Geography

มหาบณัฑิตการจดัการธุรกิจ

ขนัสูง  

มหาบณัฑิตการจดัการ

พฒันาสังคม 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต

บริหารการศึกษาและ

ภาวะผูน้าํ

 บริหารธุรกิจ การจดัการ การจดัการพฒันาสังคม

 ภาษาไทย  ภูมิศาสตร์ บริหารการศึกษา 

ภาวะผูน้าํ

PR0466 kanyamon727@gmail.com 

 kanyamon06@gmail.com

08 1686 4355

08 3013 0533

467 อ.ดร.นภธีรา  จวอรรถ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ  การสอนภาษาองักฤษ PR0467 nopthira.j@gmail.com 09 7235 4719

468 อ.ดร.ญดาภคั  กิจทวี มรภ.กาญจนบุรี สังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา หลกัสูตรและการสอน หลกัสูตรและการสอน สังคมศึกษา PR0468 soon868@gmail.com 09 5541 2147

469 อ.ดร.ณฐพงศ ์ ใจซือตรง มรภ.ศรีสะเกษ การจดัการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ PR0469 a.nathaphong@gmail.com 08 4754 8151

470 อ.ดร.ฐิติมา   เกษมสุข มรภ.ศรีสะเกษ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ PR0470 tk2523@hotmail.co.th 08 0665 5009

471 อ.จรุ  ถินพระบาท มรภ.นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร์ การบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ PR0471 jaru_thi@hotmail.com 08 5259 5129

472 อ.ดร.อรพินท ์ บุญสิน มรภ.นครศรีธรรมราช การพฒันาองคก์ารและ

การจดัการสมรรถนะ

ของมนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ PR0472 ple_imc@hotmail.com 08 2488 1131

473 อ.ชนยัชนม ์ดาํศรี มรภ.นครศรีธรรมราช ปริญญญาโท ภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษ PR0473 chanaichon_dam@nstru.ac.th 09 9089 8558

474 อ.จิตาพชัญ ์ ไชยสิทธิ มรภ.นครสวรรค์ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพวิเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพวิเตอร์

 เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

PR0474 naricha.c@nsru.ac.th 08 2169 9299

475 ผศ.ดร.วรพล  แวงนอก มรภ.ราชนครินทร์ วท.บ.(สุขศึกษา) ค.ม.(สุขศึกษา) ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสุขศาสตร์  สุขศึกษา การส่งเสริมสุขภาพ PR0475 worraphol18@outlook.co.th 09 2694 4569

476 อ.ดร. อิสรา  พลนงค์ มรภ.นครราชสีมา เคมี การสอนวทิยาศาสตร์ หลกัสูตรและการสอน การจดัการเรียนรู้ PR0476 isara.ed.2556@gmail.com 09 1065 8905

477 ผศ.ดร.วาสนา กีรติจาํเริญ มรภ.นครราชสีมา การสอนวทิยาศาสตร์(เคมี) 

ศษ.บ.

การสอนวทิยาศาสตร์ 

ศศ.ม.

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยศึีกษา 

ปร.ด.

หลกัสูตรและการสอน การสอนวทิยาศาสตร์ PR0477 wasano1975@hotmail.com 08 4102 0893

478 ผศ.ไอยเรศ ลิบลบั มรภ.พระนคร การศึกษาบณัฑิต 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทวัไป

ป.บณัฑิต             

การจดัการท่องเทียวเพอืการ

อนุรกัษสิ์งแวดลอ้ม

วิทยาศาสตรทวัไป

การท่องเทียวและการโรงแรม

PR0478 yared41959@gmail.com 08 1910 2477

479 อ.ดร.ธีร์วรา สุตณัฑวบิูลย์ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง การบญัชี การบญัชี การบญัชี การบญัชี PR0479 aj.theewara@gmail.com 06 5509 9044

480 อ.วชัระ แสนเดช มรภ.หมู่บา้นจอมบึง ดนตรี ดนตรี ดนตรีสากล PR0480 ifun.watchara@gmail.com 08 7886 1995

481 อ.นฏักร สุขเสริม มรภ.หมู่บา้นจอมบึง อนามยัสิงแวดลอ้ม อนามยัสิงแวดลอ้ม สาธารณสุขศาสตร์ PR0481 nattakon.s@hotmail.co.th  08 8552 9982  

482 อ.ภณิชชา จงสุภางคก์ลุ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PR0482 tata_nurse@hotmail.com 08 7151 9063

483 อ.รัชดาพร ฐานมนั มรภ.หมู่บา้นจอมบึง พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ PR0483 rachatmn@gmail.com 08 8581 1522

484 อ.อนุสรา กิจพงศพ์าณิชย์ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง คณิตศาสตร์ วิศกรรมการเงิน คณิตศาสตร์ PR0484 anusaramal@mcru.ac.th 08 1239 8012

485 ผศ.ดร.จนัทนา วฒันกาญจนะ มรภ.นครปฐม การเงินและการธนาคาร การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ PR0485 chantana1957@hotmail.com 081-8573390

093-6634683
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486 อ.ดร.เสรี เพิ่มชาติ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา วิชาชีพครู PR0486 drseri6@gmail.com 08 1573 7815

487 ผศ.ดร.พรศกัดิ์ สุจริตรักษ์ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง ปรัชญา/บริหารการศึกษา หลกัสูตรและการนิเทศ บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา การพฒันาหลกัสูตรและ

การนิเทศ เทคนิคการจดัการเรียนรู้

PR0487 dr_singha@hotmail.com 08 6711 9396

488 อ.วาสิฏฐี สายสุดใจ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง วิทยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา พลศึกษาและการออกกาํลงักาย PR0488 warsittee.mcru@gmail.com 08 6760 7527

489 อ.ดร.ชลธิรา กาวไธสง มรภ.หมู่บา้นจอมบึง พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ PR0489 Ckawthaisong@gmail.com 08 6405 8121

490 อ.ธนกร ฉตัรสุพรรณ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง วิศกรรมเครื่องกล การสอนคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ เครื่องกล PR0490 shadow_korn@hotmail.com 08 4661 2474

491 อ.ดร.อนุรักษ ์ธัญญเจริญ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ (นานาชาติ) คณิตศาสตร์ PR0491 anuraktha@mcru.ac.th 08 9116 7564

492 อ.เสาวนีย ์ ปรัชญาเกรียงไกร มรภ.ธนบุรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทตโนโล

ยีสารสนเทศ

กาํลงัศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

PR0492 soawanee.p@dru.ac.th 08 9223 8877

493 อ.ธนากร  เมียงอารมณ์ มรภ.ธนบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ Aaggregate production planning Optimization 

problem

PR0493 thanakorn.m@dru.ac.th 08 6669 8635

494 ผศ.วา่ที่ร้อยตรี ดร.ธเนศ เกตุทอง มรภ.ธนบุรี วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า PR0494 thanet.k@dru.ac.th 08 9230 1503

495 อ.ศศิอาภา บุญคง มรภ.ธนบุรี วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีทางอาหาร คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

PR0495 sasiapa.b@dru.ac.th 0 2890 1801 ต่อ 

1082

496 อ.ดวงใจ รุ่งเรือง มรภ.ธนบุรี การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั PR0496 duangjai.r@dru.ac.th 08 3689 3555

497 อ.สุรียพ์ร สลบัสี มรภ.ธนบุรี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ PR0497 sureeporn.s@dru.ac.th

sureepornsalapsri@gmail.com 

09 2521 5444

498 อ.กลัยานี   เลื่องสุนทร มรภ.ธนบุรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ การบริหารเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลยี

สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์

PR0498 kanlayanee.l@dru.ac.th 08 3544 4580

499 อ.กฤติกา   ชูผล มรภ.ธนบุรี ศษ.บ. ภาษาไทย อม. ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ การใชภ้าษา PR0499 kittika_13@hotmail.com 08 2614 4156

500 อ.ณัฐพร  เพช็รเรือง มรภ.ธนบุรี ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์

ไทย

นาฏยศิลป์ไทย นาฏศิลป์ PR0500 nattaporn.p@dru.ac.th 09 4961 5554

501 ผศ.ดร.วินยัธร วิชยัดิษฐ์ มรภ.ธนบุรี สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ หลกัสูตรและการสอน การสอนสังคม ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดลอ้ม 

หลกัสูตรและการสอน

PR0501 ajjeab2516@hotmail.com

winaithorn.w@dru.ac.th

08 1552 9102

502 อ.สุวรรณา  รุจิโมระ มรภ.ธนบุรี บช.บ.(การบญัชี)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล

สงคราม

บช.ม.(การบญัชี)  

มหาวิทยาลยัพิษณุโลก

การบญัชี PR0502 suwanna.r@dru.ac.th 09 5471 0178

503 อ.ดร.อารยา เกียรติกอ้ง มรภ.ธนบุรี เทคโนโลยีสารสนเทศทาง

ธุรกิจ, เศรษฐศาสตรธุรกิจ

การจดัการระบบสารสนเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

การจดัการสารสนเทศ การจดัการเทคโนโลยี 

บริหารธุรกิจ การจดัการ

PR0503 araya.g@dru.ac.th 09 0905 3888

0 2890 1801-10 

ต่อ 3029

504 อ.ดร.นวลระหง  เทพวิวฒัน์จิต มรภ.ธนบุรี วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

Packaging วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยีการอาหาร PR0504 nualrahong.t@dru.ac.th 08 9743 0434

505 อ.อาภาภรณ์ จวนสาง มรภ.มหาสารคาม รัฐศาสตรบณัฑิต รัฐศาสตรมหาบณัฑิต รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ PR0505 apaporn.ju@rmu.ac.th 09 9979 2363

506 อ.ดร.ปริยตัิ  นามสง่า มรภ.มหาสารคาม ศศ.บ.(ดนตรีสากล) ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา) ปร.ด.(ดุริยางคศิลป์) ดนตรีวิทยา และตนตรีศึกษา PR0506 pariyatpianoemu@gmail.com 09 8585 7809

507 ผศ.ไปรมา เฮียงราช มรภ.มหาสารคาม กศ.บ.บรรณารักษศาสตร์ก กศ.ม.บรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ PR0507 paima.rmu@hotmail.com 08 1799 9998

508 อ.ดร.กชนิภา  วานิชกิตติกลู มรภ.มหาสารคาม บ.ธบ. การบญัชี/ การจดัการ บ.ธม. บริหารธุรกิจ ป.รด. การจดัการ การจดัการ บริหารธุรกิจ PR0508 khotchanipa.81@gmail.com 08 1471 8121

509 อ.ศศิธร อ่อนเหลา มรภ.มหาสารคาม ภาษาไทย,ประวตัิศาสตร์ ภาษาลาว ภาษาไทย ภาษาลาว PR0509 thainy14@hotmail.com 08 6988 1352

510 อ.สุมาลี พลขนุทรัพย์ มรภ.มหาสารคาม ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม PR0510 Kookkik_kb@hotmail.com 08 8959 1415

รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่น 7

ที่ ชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์
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รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่น 7

ที่ ชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

511 ผศ.ดร.ชยากานต ์ เรืองสุวรรณ มรภ.มหาสารคาม วท.บ.(เทคโนโลยีการ

อาหารและโภชนาการ) 

คศ.บ.(โภชนาการชุมขน) 

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) ปร.ด.(การจดัการศึกษา

เพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น)

ดา้นการศึกษา การบริหารการศึกษา การจดัการ

การศึกษาภาวะผูน้าํ ภาวะผูน้าํทางวิชาการ 

นิเทศศาสตร์บริหารธุรกิจ

PR0511 chayakanr@gmail.com 

chayakan.ru@rmu.ac.th

08 0020 7773

512 ผศ.นพรัตน์  พนัธุวาปี มรภ.เลย คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ ศศ.ม.การบริหาร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสากรรมศิลป์ PR0512 pan.nop1318@gmail.com 09 0851 7587

513 ผศ.ดร.วนัเพญ็  นนัทะศรี มรภ.สกลนคร การศึกษาปฐมวยั หลกัสูตรและการสอน การบริหารและพฒันา

การศึกษา

การศึกษาปฐมวยั หลกัสูตรและการสอน และ

การบริหารการศึกษา

PR0513 wanphen2516@windowslive.com 08 4957 7557

514 ผศ.ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษส์ุวรรณ มรภ.สวนสุนนัทา ดนตรีศึกษา ศศ.ม.ดนตรีศึกษา ปรด.ดุริยางคศิลป์ ดนตรี ดนตรีศึกษา  ดุริยางคศิลป์ PR0514 jo.drum@hotmail.com 08 1298 7059

515 อ.กมลภู ถนอมสัตย์ มรภ.นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลชุมชน PR0515 kamollabhu@gmail.com 06 1149 2641

516 ผศ.วรรษมน เพียรเสมอ มรภ.นครปฐม ภาษาไทย (ศษ.บ.) ภาษาศาสตร์ประยกุต์ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ PR0516 ajarn_nipp@yahoo.com 08 1736 8024

517 ผศ.ดร.ณัฐกฤตา จนัทิมา มรภ.นครปฐม ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ PR0517 natthakridta@webmail.npru.ac.th 08 1925 6209

518 ผศ.อวยไชย อินทรสมบตัิ มรภ.นครปฐม วิทยาการคอมพิวเตอร์ การประมวลผล การรู้จาํรูปแบบ การเขียน

โปรแกรม

PR0518 ouychai@npru.ac.th  08 1858 2376

519 อ.ดร.นพดล ผูม้ีจรรยา มรภ.นครปฐม คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อ

การศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ PR0519 nop123@gmail.com 08 1011 1148

520 อ.นิพา ผลสงเคราะห์ มรภ.นครปฐม ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์)

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์)

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ PR0520 nlib@hotmail.com 08 1197 8687

521 ผศ.ธีรศกัดิ์ ลีละพฒันา มรภ.นครปฐม น.บ. (นิติศาสตร์) น.ม. (นิติศาสตร์) กฎหมายอาญาและกระบวนการยตุิธรรม PR0521 note_161@windowslive.com  08 1822 3650

522 อ.กิตติพงษ ์ภู่พฒัน์วิบูลย์ มรภ.นครปฐม ศษ.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) บธ.ม.(ระบบสารสนเทศ) ระบบสารสนเทศ บริหารธุรกิจ และศึกษาศาสตร์ PR0522 kittipong@webmail.npru.ac.th 09 5542 9065

523 ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา มรภ.นครปฐม ฟิสิกส์ การมธัยมศึกษา การบริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกา 

หลกัสูตรและการสอน

การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา 

หลกัสูตรและการสอน

PR0523 sp.yothin@gmail.com 08 5172 4105

524 อ.รุจิราวดี ธรรมแสง มรภ.นครปฐม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ เหมิองขอ้มูล สถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์

PR0524 rujirawade@webmail.npru.ac.th 08 1981 2133

525 อ.ดร.หรรษา คลา้ยจนัทร์พงษ์ มรภ.นครปฐม บธ.บ.(การเงินและการ

ธนาคาร)

บธ.ม.(การเงินการธนาคาร) ปรัชญาดุษฏีบณัฑิต

(นวตักรรมการจดัการ)

บริหารธุรกิจ PR0525 jassiga_k@hotmail.com 08 9717 3466

526 อ.ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน มรภ.นครปฐม ศิลปศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต Ph.D. Tourism การท่องเที่ยว การโรงแรม อุตสาหกรรมบริการ PR0526 niponphan@yahoo.com 08 5119 8055

527 อ.ดร.จนัจิราภรณ์ ปานยินดี มรภ.นครปฐม บธ.บ (การจดัการ) วท.ม. (การพฒันาทรัพยากร

มนุษยแ์ละองคก์าร)

ปร.ด. (การจดัการ) การจดัการทรัพยากรมนุษย์ PR0527 janjirapon@webmail.npru.ac.th 09 2641 5414

528 อ.นิลุบล คงเปรม มรภ.นครปฐม / การท่องเที่ยวและการโรงแรม PR0528 nilubon2557@gmail.com 06 3212 1319

529 ผศ.ดร.เยาวภา บวัเวช มรภ.นครปฐม PR0529 yaowapa_1964@hotmail.com 08 5507 1991
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ที่ ชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

530 อ.ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง มรภ.นครปฐม คอมพิวเตอร์ศึกษา, 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจ, 

การวดัและประเมินผล

การศึกษา,เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา

คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ, 

ป.บณัฑิต หลกัสูตรและการ

สอน

คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ การวดัและ

ประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

PR0530 apirating.s52@gmail.com 08 1860 1705

531 ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ มรภ.นครปฐม การจดัการทัว่ไป วดัและประเมิน

ผลการศึกษา

1) บริหารการศึกษา

2) วิจยั วดัผล และ

สถิติการศึกษา

บริหารการศึกษา วิจยั วดัผล และสถิติการศึกษา PR0531 aod932@yahoo.com 08 1904 8241

532 อ.กฤติยา แกว้สะอาด มรภ.นครปฐม สาขาวิชาออกแบบนิเทศ

ศิลป์

นฤมิตศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ นฤมิตศิลป์ ออกแบบ

กราฟฟิก

PR0532 kittiya_hutem@hotmail.com 08 3268 5029

533 อ.ปิยะวรรค ์ปิ่นแกว้ มรภ.สวนสุนนัทา สถาปัตยกรรมภายใน เทคโนโลยีอาคาร การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและ

เทคโนโลยีอาคาร การออกแบบพิพิธภณัฑแ์ละ

นิทรรศการ

PR0533 piyawan.pi@ssru.ac.th 08 3568 2954

534 ผศ.ภาวิณี  โฆมานะสิน มรภ.สวนสุนนัทา การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั PR0534 pavinee.ko@ssru.ac.th 06 1748 6644

535 อ.ดร.ชยัวฒัน์ จิวพานิชย์ มรภ.สวนสุนนัทา ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

สถาบนัราชภฏัสวนสุนนั

ทา 2544

ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิค

ศึกษา) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้

พระนครเหนือ 2551

ปร.ด.(เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้พระนคร

เหนือ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การศึกษา การศึกษา คอมพิวเตอร์

นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยี

ดิจิทลัเพื่อการศึกษา

PR0535 chaiwat.je@ssru.ac.th 08 7493 5274

536 อ.กรกมล  ชูช่วย มรภ.สวนสุนนัทา เคมีทรัพยากรสิ่งแวดลอ้ม เทคโนโลยีการจดั

การพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม

การสอนวิทยาศาสตร์ PR0536 kornkamol.ch@ssru.ac.th 06 1459 9795

537 อ.ดร.ศิลป์ชยั พลูคลา้ย มรภ.สวนสุนนัทา ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ)

สาขา พลศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

 2547

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

(ศษ.ม.)

สาขา เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2552

ปรัชญาดุษฏีบณัฑิต 

(ปร.ด.)

สาขา เทคโนโลยี

การศึกษา

มหาวิทยาลยับูรพา 2561

เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการศึกษา การศึกษา  

คอมพิวเตอร์ นวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา

PR0537 sinchai.po@ssru.ac.th 09 4395 4982

538 ผศ.ดร. ศศิพร พงศเ์พลินพิศ มรภ.สวนสุนนัทา X การสอนภาษาองักฤษ PR0538 sasiporn.ph@ssru.ac.th

539 ผศ.ดร.ศกัดินาภรณ์  นนัที มรภ.เลย ครุศาสตรบณัฑิต 

(วิทยาศาสตร์ทัว่ไป

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 

(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม)

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   

  (การบริหารการศึกษา)

การบริหารการศึกษา  ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ PR0539 Sakdina007LRU@gmail.com 09 8595 6456

540 อ.ดร.จริยา สายรัตนอินทร์ มรภ.ศรีสะเกษ / การสอนภาษาองักฤษ PR0540 jariya.s@sskru.ac.th 08 1557 5576

541 อ.ศภุฤกษ ์ กาธรรมณี มรภ.นครศรีธรรมราช การจดัการเทคโนโลยี เทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรมและ

โลจิสติกส์

PR0541 paboyjung_21@hitmail.com 08 6948 2209

542 อ.วิลาวณัย ์ จินวรรณ มรภ.นครศรีธรรมราช เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการศึกษา

PR0542 wilawan_jin@nstru.ac.th 09 9685 9563

543 อ.ปสุตา สังขศ์รี มรภ.นครศรีธรรมราช วิทยฯ์พอลิเมอร์ วิทยฯ์พอลิเมอร์ วิทยฯ์พอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ PR0543 nuruks@hotmail.com 08 1467 9985
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สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

544 อ.ภทัราวธุ   ศรีคุม้เก่า มรภ.สกลนคร สถาปัตยกรรมเมืองและ

ชุมชน

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและชุมชนเมือง PR0544 P.srik84@gmail.com 08 1550 9550

545 อ.ดร.รุ่งนภา  เพง่รุ่งเรืองวงษ์ มรภ.นครปฐม รป.บ. พบ.ม. ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ 

การจดัการภาครัฐ

PR0545 roong001@hotmail.com

546 อ.ดร.กรรณิการ์ ภิรมยร์ัตน์ มรภ.สวนสุนนัทา ภูมิศาสตร์ การวิจยัการศึกษา วิจยัและพฒันาการสอน

เทคนิคศึกษา

การวิจยัทางการศึกษา การวดัและประเมินผล PR0546 kannika.bh@ssru.ac.th 08 9535 7082

547 อ.วีรพจน์ รัตนวาร มรภ.สวนสุนนัทา ปริญญญาโท สังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา PR0547 WEERAPOOT.RU@SSRU.AC.TH 08 9780 0335

548 อ.ดร.ทศันีย ์ เศรษฐพงษ์ มรภ.สวนสุนนัทา ภาษาไทย การสอนภาษาไทย หลกัสูตรและการสอน การสอนภาษาไทย หลกัสูตรและการสอน 

ภาษาไทย

PR0548 tasanee.sa@ssru.ac.th  09 7042 3135

549 ผศ.สิริมณี บรรจง มรภ.สวนสุนนัทา การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั PR0549 sirimanee.ba@ssru.ac.th                 09 1882 5885

550 ผศ.ดร.ทบัทิมทอง  กอบวัแกว้ มรภ.สวนสุนนัทา คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา PR0550 tubtimthong.ko@ssru.ac.th 08 7099 5351

551 ผศ.ดร.อินทิรา  รอบรู้ มรภ.สวนสุนนัทา ค.บ.(บรรณารักษศาสตร์) ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์)

ปร.ด. (เทคโนโลยี

เทคนิคศึกษา)

เทคโนโลยีการศึกษา PR0551 intira.ro@ssru.ac.th 08 9770 6799

552 อ.ธิติ นวพนัธ์ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง ม.นเรศวร สถาบนับณัฑิตพฒันา

บริหารศาสตร์

มนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและสังคมศาสตร์ PR0552 thiti.naw@gmail.com 09 0950 0989

553 อ.ดร.ภูมินทร์  สุมาลยั มรภ.หมู่บา้นจอมบึง คบ.คณิตศาสตร์ ศษ.ม.การสอนคณิตศาสตร์ ปร.ด.คณิตศาสตร์

ประยกุต์

คณิตศาสตร์ PR0553 phumin.su28@gmail.com 08 9774 1412

554 อ.สุทธิรักษ ์อว้นศิริ มรภ.หมู่บา้นจอมบึง วท.บ.เคมี วท.ม.เคมี ปร.ด.เคมี เคมีวิเคราะห์ PR0554 sutthirak_u@hotmail.com 08 9717 3091

555 ผศ.ดร.ณภาภชั ไชยนํ้าออ้ม มรภ.มหาสารคาม คบ.ชีววิทยา วท.ม.ชีววิทยา ปร.ด.ชีววิทยา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี PR0555 Cnapapach@gmail.com 06 2915 9451

556 อ.อนุจิตร ภูมิพนัธ์ มรภ.มหาสารคาม วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา PR0556 anujit.ph@rmu.ac.th 08 0755 5563

557 อ.จารุต  ฐิติวร มรภ.ราชนครินทร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจยั  วิเคราะห์เชิงปริมาณ  เศรษฐศาสตร์ PR0557 d_jarut@hotmail.com 08 1429 7007

558 อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ มรภ.ยะลา คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ PR0558 ismaae.l@yru.ac.th 08 6483 6007

559 อ.ณัฐพล ธนเชวงสกลุ มรภ.จนัทรเกษม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(วท.บ.)

การศึกษาวิทยาศาสตร์ 

(คอมพิวเตอร์) (วท.ม.)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อ

การศึกษา (ปร.ด.)

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คอมพิวเตอร์ศึกษา และการศึกษา

PR0559 nattaphol.t@chandra.ac.th 08 4655 8254

560 อ.อรนี บุญมีนิมิตร มรภ.จนัทรเกษม ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ) บธ.ม.(การตลาด) บริหารธุรกิจ  การตลาด PR0560 kruying@hotmail.com  08 1314 1793

561 อ.ดร.สิริทิพ วะศินรัตน์ มรภ.จนัทรเกษม สถิติ สถิติ สถิติ สถิติ สถิติประยกุต์ PR0561 sirithip.w@chandra.ac.th 08 1251 8253

562 ผศ.ดร.สุภาพร พงศธ์รพฤกษ์ มรภ.อุตรดิตถ์ วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์ วท.ม.วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม

วท.ด.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม PR0562 pongthornpruek@hotmail.com 08 9704 4407

563 อ.ดร.ชยัณรงค ์รักธรรม มรภ.อุตรดิตถ์ วท.บ.ฟิสิกส์ วท.ม.ฟิสิกส์ ปร.ด.ฟิสิกส์ประยกุต์ ฟิสิกส์ PR0563 glaraktham@gmail.com 08 8636 9354

564 อ.ดร.ดุษฎี อุปการ มรภ.อุตรดิตถ์ ค.บ.การศึกษาปฐมวยั ค.ม.การศึกษาปฐมวยั ค.ด. การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั PR0564 dusadee@uru.ac.th 08 1280 6992

565 อ.ดร.สุทธิดา วิทนาลยั มรภ.อุตรดิตถ์ วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ - วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ PR0565 suttidream@hotmail.com 08 9858 6805

566 อ.กฤษฎา ตสัมา มรภ.อุตรดิตถ์ บธ.บ.การท่องเที่ยว ศศ.ม.การจดัการทรัพยากร

วฒันธรรม

วฒันธรรม ท่องเที่ยว PR0566 krisada_tusama@hotmail.com 08 1888 6679

567 อ.พงษธ์ร วิจิตรกลู มรภ.อุตรดิตถ์ วศ.บ.เครื่องกล วศ.ม.เครื่องกล เครื่องจกัรกล ความร้อน เครื่องจกัรอุตสาหกรรม PR0567 w.pongtorn@gmail.com 09 3664 9465

568 อ.วชัราภรณ์ อารีรัตนศกัดิ์ มรภ.อุตรดิตถ์ บธ.บ.การโฆษณาและการ

ประชาสัมพนัธ์

บธ.ม.บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจดัการ PR0568 poorattanasak@hotmail.com 08 9269 6895

569 อ.ดร.ชชัวินทร์ นวลศรี มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ. (เทคโนโลยี

เครื่องกล)

วท.ม. (พลงังานทดแทน) ปร.ด. 

(เทคโนโลยีชีวภาพ)

เกษตรศาสตร์ PR0569 chatchawin.n@gmail.com 08 6925 6168
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570 รศ.ดร.สุขแกว้ คาํสอน มรภ.พิบูลสงคราม คณิตศาสตร์ การวดัผลและการประเมินผล การทดสอบและวดัผล

การศึกษา

การวดัผลการศึกษา การประเมินผลการศึกษา 

การวิจยัการศึกษา และ สถิติ

PR0570 sukkaew006@hotmail.co.th 08 9703 2825

571 ผศ.ดร.อรรถพล รอดแกว้ มรภ.พิบูลสงคราม พย.บ. การพยาบาล ศศ.ม. สังคมศาสตร์

การแพทยแ์ละสาธารณสุข

ปร.ด. วฒันธรรมศาสตร์ การพยาบาล/สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ, 

สังคมศาสตร์การแพทย,์ วฒันธรรมศาสตร์ 

เพลงพื้นบา้นและศิลปะพื้นบา้น

PR0571 Atthaphol_Rn@psru.ac.th 08 1351 9654

06 3526 5632

572 ผศ.ดร.พชัราวลยั มีทรัพย์ มรภ.พิบูลสงคราม คณิตศาสตร์ การวิจยัและพฒันา วิจยัและประเมินผล การวิจยัการศึกษา การวดัผล PR0572 pmees@hotmail.com 08 2539 5359

573 อ.ดร.ภรภทัร สาํอาง มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ. (เคมี) วท.ม. (เคมี) วท.ด. (เคมีอินทรีย)์ เคมีอินทรียส์ังเคราะห์ เคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ PR0573 Pornpat335@gmail.com 09 1145 1942

574 ผศ.ดร.ณิรดา เวชญาลกัาณ์ มรภ.พิบูลสงคราม บญัชีบณัฑิต การศึกษามหาบณัฑิต (การ

บริหารการศึกษา)

การศึกษาดุษฎีบณัฑฺต 

(การบริหารการศึกษา)

การบริหารการศึกษา การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ PR0574 nirada_17@hotmail.com 08 1289 2091

575 ผศ.ดร.ไกรลาส มาตรมูล มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ. ฟิสิกส์ วท.ม. ฟิสิกส์ประยกุต์ ปร.ด. ฟิสิกส์ประยกุต์ ฟิสิกส์ PR0575 Krailas_phy@hotmail.com 09 5625 4855

576 อ.สุรียพ์ร เพง็เลีย มรภ.พิบูลสงคราม ภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษ ไวยกรณ์และโครงกสร้างภาษาองักฤษ PR0576 sureeporn.pe@psru.ac.th 08 4332 2905

577 ผศ.ดร.จิตติพร ตงัควิเวชกลุ มรภ.พิบูลสงคราม กศ.บ. คณิตศาสตร์ วท.ม. คณิตศาสตร์ ปร.ด. คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ PR0577 j_suwannawit@hotmail.com 08 4050 4129

578 ผศ.ดร.กาญจนา วงศก์ระจ่าง มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ. เคมี วท.ม. เคมีประยกุต์ ปร.ด. เคมีประยกุต์ ผลิตภณัฑธ์รรรมชาติ PR0578 kanjana_w@psru.ac.th 06 3459 4289

579 ผศ.ดร.ศภุนิช เจริญสุข มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ.คณิตศาสตร์ วท.ม. สถิติประยกุต์ ปร.ด.วิทยาศาสตร์ศึกษา สถิติวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ categories 

analysis สถิติศาสตร์ Biostatistics

PR0579 suppanit_nit@hotmail.com 08 3164 2753

580 ผศ.ดร.สายฝน เสกขนุทด มรภ.ราชนครินทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา การวดัและประเมินผล อุดมศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา วิจยัและสถิติทางการศึกษา PR0580 saifon_sek@yahoo.com 09 8964 6990

581 อ.ดร.องัคณา   อุดมพนัธุ์ มรภ.เทพสตรี ศศ.บ.รัฐศาสตร์) ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) รป.ด.(รัฐประศาสน

ศาสตร์)

การจดัการภาครัฐและเอกชน การเมืองการ

ปกครอง

PR0581 angkana.u@lawasri.tru.ac.th 08 6992 9915

582 อ.สิทธิศกัดิ์ อรรจนานนท์ มรภ.ราชนครินทร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สารสนเทศ บริหารธุรกิจ PR0582 tonga.rru@gmail.com 08 1653 8595

583 อ.ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ มรภ.ราชนครินทร์ บธ.บ. (การเงินและการ

ธนาคาร)

บธ.ม. (การเงินและการ

ธนาคาร)

กจ.ด. (การจดัการธุรกิจ) การจดัการ การบริหารธุรกิจ การเงิน การจดัการ

ทรัพยากรมนุษย์

PR0583 sineenat.rer@rru.ac.th 09 2415 4249

09 0236 2491

584 อ.ดร.ธิติยา ทองเกิน มรภ.นครสวรรค์ PR0584

585 อ.วนิดา รุ่งแสง มรภ.ราชนครินทร์ ศศ.บ.(การจดัการทัว่ไป) บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) บริหารธุรกิจ  การจดัการ PR0585 vanidarung.cat@gmail.com 08 1818 8098

586 อ.ดร.วิชุดา จนัทร์เวโรจน์ มรภ.ราชนครินทร์ บธ.บ.(การตลาด) บธ.ม.(การจดัการ) บธ.ด.บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ  การจดัการ การตลาด PR0586 Vichuda_koy@hotmail.com 08 1818 6151

587 อ.กอรวี  ศิริโภคาภิรมย์ มรภ.เทพสตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์,

คอมพิวเตอร์ศึกษา

PR0587 korapirom@gmail.com 09 2559 5140

588 อ.วราภรณ์ ทรัพยร์วงทอง มรภ.เทพสตรี รัฐประศาสนศาสตร์ PR0588 waraporn.s@lawasri.tru.ac.th 06 4987 9171

589 อ.ดร.เนติ เฉลยวาเรศ มรภ.เทพสตรี ครุศาสตรบณัฑิต (สาขา

ภาษาองักฤษ)

ครุศาสตรมหาบณัฑิต (การ

วดัและประเมินผลการศึกษา)

การศึกษาดุษฎีบณัฑิต 

(การวิจยัและประเมินผล

การศึกษา)

การวดัผลฯ การวิจยั หลกัสูตรและการสอน  

ป.บณัฑิต

PR0589 neti.chalaywares@gmail.com 09 86356 6496

590 ผศ.สุวรรณา พนัแสง มรภ.เทพสตรี ภาษาฝรั่งเศส การสอนภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส ภาษาองักฤษ PR0590 nanapansaeng@gmail.com 09 8830 6574

591 ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศกัดิ์ มรภ.เทพสตรี วท.บ.เกียรตินิยมอนัดบั1 

(คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป)

ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) พธ.ด.(รัฐประศาสน

ศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตร์  รัฐศาสตร์ PR0591 wasita.k@lawasri.tru.ac.th 06 4669 9362

592 อ.ดร.สุวรนี ปานเจริญ มรภ.เทพสตรี เทคโนโลยีการพฒันา

ผลิตภณัฑ์

พฒันา

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม

เกษตร

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

การแปรรูปอาหาร การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร

เทคโนโลยีขนมอบ อาหารและโภชนาการ

PR0592 suworanee.p@lawasri.tru.ac.th 08 1355 9108

593 อ.ดร.กรองแกว้ มิฆเนตร มรภ.เทพสตรี ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม Environmental 

Geochemistry

มลพิษทางดิน มลพิษทางนํ้า การจดัการขยะมูล

ฝอยชุมชน

PR0593 krongkaew.m@lawasri.tru.ac.th 08 0222 7524
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594 อ.ดร.สรรชยั ชูชีพ มรภ.เทพสตรี คณิตศาสตร์ การบริหารการศึกษา บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา การศึกษา PR0594 sunchai6665@gmail.com 08 6407 2153

595 ผศ.คธาวธุ ศรียา มรภ.เทพสตรี เทคโนโลยีและนวตักรรม

ทางการศึกษา

พลศึกษา พลศึกษา PR0595 kathavut_top@hotmail.com 09 3952 5519

596 อ.พชัรี ชีวะคาํนวณ มรภ.เทพสตรี การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั PR0596 phatcha2556@hotmail.co.th 08 4146 9944

597 ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวงั มรภ.เทพสตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 1. การจดัการโลจิสติกส์ และ

 โซ่อุปทาน 2. การจดัการ

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจและการจดัการโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน

PR0597 chirawansomwang@gmail.com 08 0020 3325

598 อ.ชวลิต ศภุศกัดิ์ธาํรง มรภ.เทพสตรี บริหารรัฐกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์

,พฒันาแรงงานและ

สวสัดิการ

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์การจดัการ

PR0598 alit2001@hotmail.com 08 1564 5303

599 อ.ชญานุตม ์บุญพระเกศ มรภ.เทพสตรี มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั

Monash University, 

Australia

ภาษาญี่ปุ่ นธุรกิจ Applied Japanese 

Linguistics

ภาษาญี่ปุ่ น ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่ น PR0599 b.chayanoot@gmail.com 08 9179 9947

600 ผศ.ดร.กนัตพฒัน์ กิตติอชัวาลย์ มรภ.เทพสตรี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ PR0600 kantapat.k@lawasri.tru.ac,th 08 6708 4224

601 อ.สจีวรรณ ปราชญศ์รี มรภ.เทพสตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ดา้นการศึกษาและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0601 sajeewan.p@lawasri.tru.ac.th 08 6044 7112

602 อ.ดร.สราวฒุิ แนบเนียร มรภ.เทพสตรี ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ เทคโนโลยีพลงังาน ฟิสิกส์ เทคโนโลยี่พลงังาน PR0602 n_sarawut@hotmail.com 08 7607 9783

603 อ.ดร.วิเนส จนัทะวงษศ์รี มรภ.เทพสตรี ภาษาญี่ปุ่ น รัฐประศาสนศาสตร์

ญี่ปุ่ นศึกษา

การบริหารการศึกษา ภาษาญี่ปุ่ น PR0603 winessjo@gamail.com 06 31979664

604 อ.กาญจนา ยลสิริธัม มรภ.นครสวรรค์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม. (การศึกษา

วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์)

คอมพิวเตอร์ PR0604 kanchana_919@hotmail.com 06 2196 5499

605 ผศ.ดร.พนินท ์นนทโคตร มรภ.อุตรดิตถ์ วท.บ. (เศรษฐศาสตร์

เกษตร)

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) Ph.D. (Economics) เศรษฐศาสตร์ PR0605 nan_phanin@hotmail.com 08 1971 9377

606 อ.เอกสุวชัร์ สิริธัญญภ์รณ์ มรภ.รําไพพรรณี ศศ.บ. การประชาสัมพนัธ์ ศศ.ม. เทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน

การสื่อสารบูรณาการ PR0606 siritan _pon@hotmail.com 08 3121 1945

607 อ.ชุติมา ชา้งขาํ มรภ.ศรีสะเกษ ศศ.บ.(ภาษาไทย) ศศ.ม.(ภาษาไทย) ภาษาไทย PR0607 chutimachuchi@gmail.com 08 9437 3727

608 ผศ.เอมอร แสนภูวา มรภ.ศรีสะเกษ บธ.บ บริหารธุรกิจ

(การเงินการธนาคาร)

ศศ.ม (บริหารพฒันาสังคม) 

ศษ.ม(การบริการศึกษา)

ปร.ด.ยทุธศาสตร์การ

พฒันาภูมิภาค

พฒันาชุมชน พฒันาสังคม บริหารการศึกษา 

สังคมศึกษา การจดัการชุมชน ยทุธศาสตร์การ

พฒันาภูมิภาค

PR0608 amonsskru@hotmail.com 09 7040 4357

609 อ.ดร.สุวิทย ์ทิพอุเทน มรภ.สกลนคร วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สัตว

ศาสตร์

วท.ม. (สัตวศาสตร์) ปร.ด. (สัตวศาสตร์) เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ PR0609 suwit@snru.ac.th 08 6362 4958

610 ผศ.รพิพรรณ จนัทร์มะณี มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ. (เคมี) วท.ม. (เคมี) วท.ด. (เคมี) วิทยาศาสตร์ เคมี PR0610 rapiphun16@psru.ac.th 06 4003 0709

611 ผศ.รัตน์ติพร สาํอางค์ มรภ.พิบูลสงคราม วท.บ (ฟิสิกส์) วท.ม (ฟิสิกส์ประยกุต)์ ปร.ด (ฟิสิกส์ประยกุต)์ ฟิสิกส์ วสัดุศาสตร์ PR0611 rattiphorn_11@hotmail.com 08 7844 8230

612 อ.ดร.จารุนนัท ์ขวญัแน่น มรภ.กาํแพงเพชร ค.บ.คณิตศาสตร์ กศ.ม.การวดัผลการศึกษา กศ.ด.วิจยัและประเมิน

ทางการศึกษา

วดัและประเมินผลทางการศึกษา วิจยัทาง

การศึกษา

PR0612 jarunan.3011@gmail.com 09 10310360

613 ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ มรภ.กาํแพงเพชร ศษ.บ.ภาษาองักฤษ ศษ.ม การประถมศึกษา กศ.ด หลกัสูตรและการ

สอน

การประถมศึกษา PR0613 Teacha7491@gmail.com 08 69199984
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ที่ ชื่อ - สกุล สถาบัน
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รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

614 อ.นนัทนชั ตนบุญ มรภ.กาํแพงเพชร ศศ.บ. ภาษาองักฤษ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

(การสอนภาษาองักฤษ)

การสอนภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษธุรกิจ PR0614 Nantanat.ton@gmail.com 08 69137244

615 อ.มาลยัรัตน์ คณิตชยานนัท์ มรภ.กาํแพงเพชร ศศ.บ. ภาษาจีน ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

การสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาจีน PR0615 Kanitchayananm@gmail.com 08 9433 6624

616 อ.มุทิตา นาคเมือง มรภ.กาํแพงเพชร ศ.บ. ดุริยศิลป์ ดศ.ม. ดุริยางคศาสตร

มหาบณัฑิต

ดนตรีสากล PR0616 mutitaguitarist1986@gmail.com 09 9294 7199

617 อ.ดร.โอกามา จ่าแกะ มรภ.กาํแพงเพชร ศศ.บ. การพฒันาชุมชน พช.ม. การพฒันาชุมชน ปร.ด. การพฒันา

ทรัพยากรมนุษยแ์ละ

ชุมชน

การพฒันาชุมชน PR0617 Okama24@hotmail.co.th 09 56407292

618 ผศ.ปาริชาติ สายจนัดี มรภ.กาํแพงเพชร นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตรมหาบณัฑิต กฎหมายมหาชน PR0618 pandataalka@hotmail.com 09 7163 5528

619 อ.สุภาภรณ์ หมัน่หา มรภ.กาํแพงเพชร ศิลปศาสตรบณัฑิต 

(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(การท่องเที่ยว)

การท่องเที่ยวและการโรงแรม  การบริการ 

การจดัการอุตสาหกรรมบริการ

PR0619 Therain_4@hotmail.com 08 9409 4837

620 อ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ มรภ.กาํแพงเพชร ศิลปศาสตรบณัฑิต 

(ภาษาไทย)

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(บริหารธุรกิจ)

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

(การจดัการ)

บริหาร  การจดัการ PR0620 mou_k@hotmail.com 08 1688 3348

621 อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ มรภ.กาํแพงเพชร บริหารธุรกิจบณัฑิต (การ

จดัการธุรกิจระหวา่ง

ประเทศ)

การจดัการมหาบณัฑิต (การ

จดัการนวตักรรม)

บริหารธุรกิจ การจดัการ PR0621 Ploynutcha.d@gmail.com 06 4565 4551

622 ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม มรภ.กาํแพงเพชร บริหารธุรกิจบณัฑิต (การ

บญัชี)

บญัชีมหาบณัฑิต (บช.ม.) การบญัชี ตรวจสอบภายใน PR0622 Pooknoo@gmail.com 09 0682 1636

623 ผศ.บุณยกฤต รัตนพนัธุ์ มรภ.กาํแพงเพชร วท.บ.สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

วท.ม.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

การอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร PR0623 Boonyakrit.kpru@gmail.com 08 6440 4514

624 ผศ.ดร.นงลกัษณ์ อานี มรภ.เพชรบูรณ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ กฎหมาย PR0624 nongarnee@yahoo.com 06 4419 8995

625 ผศ.อโณทยั พลเยี่ยม เพชรแสง มรภ.เพชรบูรณ์ ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่ออาชีพ การสอนภาษาองักฤษ PR0625 pony_27@windowslive.com 08 9673 2025

626 อ.ดร.นฤมล จนัทร์มา มรภ.เพชรบูรณ์ สุขศึกษา สาธารณสุขศาสตรมหา

บณัฑิต

ปรด. การพฒันาสุขภาพ

ชุมชน

การพฒันาสุขภาพชุมชน PR0626 dominiger2524@hotmail.com 09 2539 1926

627 อ.ชชุรัตน์ ศรีจนัทวงศ์ มรภ.เพชรบูรณ์ เทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร PR0627 chachurat.orn@gmail.com 08 6572 2263

628 อ.ขนิษฐา ศรีนวล มรภ.เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร PR0628 Nittha.real@gmail.com 08 6586 7946

629 อ.ดร.ธิดารักษ ์ ลือชา มรภ.เพชรบูรณ์ จิตวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์ (การ

บริหารโครงการและนโยาย)

รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบาย การบริหารโครงการ การคลงัสาธารณะ

 การจดัการวฒันธรรม

PR0629 thidarak@pcru.ac.th 06 2939 3928

630 ผศ.สพลเชษฐ์ ประชุมชยั มรภ.เพชรบูรณ์ พทุธศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาภาษาองักฤษ

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  

สาขาวิชาภาษาองักฤษ

ภาษาองักฤษ PR0630 sapolachet@gmail.com 09 8452 4540

631 อ.ดร.ธีรภทัร กิจจารักษ์ มรภ.เพชรบูรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ PR0631 dr_mara24@hotmail.com 09 4423 9141

632 ผศ.ดร.ฐากรู อนุสรณ์พาณิชกลุ มรภ.เพชรบูรณ์ การจดัการ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต บริหารธุรกิจ การจดัการ PR0632 Thakoon2518@gmail.com 08 1357 6171

633 ผศ.ดร.สุทธิสินี ถิระธรรมสรณ์ มรภ.เพชรบูรณ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจดัการ PR0633 note_pom@hotmail.com 09 1838 9921
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634 รศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี มรภ.เพชรบูรณ์ เคมีอุตสาหกรรม เคมี เคมี เคมี เคมีประยกุต ์เคมีอุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตร์ศึกษา

PR0634 piyarutto@hotmail.com 09 1838 3558

635 อ.ธนาวรรณ พิณะเวศน์ มรภ.เพชรบูรณ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม PR0635 Thanawan_pi@hotmail.com 08 1262 3345

636 อ.ดร.ไพฑูรย ์สอนทน มรภ.เพชรบูรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตรดุษฎี

บณัฑิต

ระบาดวิทยา นโยบายสาธารณสุข PR0636 sonthon_pai@hotmail.com 08 4623 3905

637 ผศ.ดร.กชกร  ชิตทว้ม มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทยศึกษา) ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร์) นาฏยศิลป์ PR0637 ch.kodchakorn@gmail.com 06 1914 4519

638 ผศ.ดร.กฤษดา ผอ่งพิทยา มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) กศ.ด. (การบริหาร

การศึกษา)

การบริหารการศึกษา  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การจดัการ

PR0638 kisda.po@bsru.ac.th 08 1971 3043

639 อ.ดร.ฑิตยา สิทธิโสภาสกลุ มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา ศษ.บ. (การวดัและ

ประเมินผลการศึกษา)

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทางอาหาร)

ค.ม. (วิธีวิทยาการวิจยั

การศึกษา)

ค.ด. (การวดัและ

ประเมินผลการศึกษา)

การวิจยั  การวดัและประเมินผลการศึกษา PR0639 kwang.thittaya@gmail.com 08 5164 9335

640 อ.ดร.ธนกร  สรรยว์ราภิภู มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา นศ.บ. MFA ศป.ด. (ศิลปกรรมศา

สตรดุษฎีบณัฑิต)

นาฏยศิลป์ PR0640 tanakorn.su@bsru.ac.th 08 6192 4519

641 อ.ดร.ธิดารัตน์ ตนันิรัตร์ มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา กศ.บ.(การศึกษา

วิทยาศาสตร์-เคมี)

ค.ม.(วิจยัการศึกษา) ค.ด.(เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา)

การสอนวิทยาศาสตร์ วิจยัการศึกษา  

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สังคมศาสตร์

PR0641 thidarat.ta@bsru.ac.th 08 9510 8400

642 อ.นิศาชล ฉตัรทอง มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา วท.บ. (เศรษฐศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม)

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ

และการจดัการภาครัฐ)

รัฐประศาสนศาสตร์ PR0642 nisachon.diwvy@hotmail.com 08 6393 8970

643 อ.บุญญาพร  บุญชยั มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์)

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ PR0643 ta_bunyaphorn@hotmail.com 08 5824 6954

644 ผศ.ปณิตา  แจด้นาลาว มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา บธบ.การเงินและการ

ธนาคาร

บธม.การเงินและการ

ธนาคาร                               

บธม. บริหารธุรกิจ (MBA)

บริหารธุรกิจ การเงิน โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน PR0644 panita54@hotmail.com 08 1905 6832

645 ผศ.ปาริชาติ  ปรีชากร มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) ศศ.ม. (ภาษาองักฤษเพื่อ

อาชีพ)

ภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษ PR0645 parichart_kum@yahoo.com 08 9222 5239

646 ผศ.ดร.พชัรีภรณ์  บางเขียว มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา อ.บ. (สังคมศาสตร์การ

พฒันา)

ค.ม. (โสตทศันศึกษา) ปร.ด. (บริหารอาชีวะและ

เทคนิคศึกษา กลุ่มวิชา 

วิจยัและพฒันาหลกัสูตร)

วิจยัและพฒันาหลกัสูตร  หลกัสูตรและการสอน 

 เทคโนโลยีทางการศึกษา

PR0646 patchareeporn.ba@bsru.ac.th 08 1423 3622

647 ผศ.ดร.ภิญญาพชัญ ์ ปลากดัทอง มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา กศ.บ. (การแนะแนว) กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา) กศ.ด. (การวิจยัและ

พฒันาหลกัสูตร)

หลกัสูตรและการสอนจิตวิทยาการศึกษาและ

การแนะแนว

PR0647 pinyapat.aom@gmail.com 08 1918 4084

648 ผศ.ดร.ลกัษณา  เกยรุาพนัธ์ มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา สังคมศึกษา (คบ .) กศ.ม.ประวตัิศาสตร์ ปร.ด.พฒันศึกษา สังคมศึกษาและวฒัน พฒันาชุมชน PR0648 luxanak_341@hotmail.com 08 1556 9424

649 อ.ดร.สิริกร  โตสติ มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา ค.บ. (คณิตศาสตร์) ค.ม. (วิจยัการศึกษา) ค.ด. (การวดัและ

ประเมินผลการศึกษา)

การวิจยัทางการศึกษา การวดัและประเมินผล

ทางการศึกษา

PR0649 sirikorn.to@bsru.ac.th 06 1654 5351

650 ผศ.ดร.อนุรักษ ์ บุญแจะ มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา ค.บ. (ดนตรีศึกษา) ศศ.ม. (วฒันธรรมดนตรี) ปร.ด. (ดนตรี) ดนตรี PR0650 Anurakjae@hotmail.com 08 9922 2097
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รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่น 7

ที่ ชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

651 ผศ.ดร.อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ์ มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์)

คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปร.ด. (การจดัการ

นวตักรรมและ

เทคโนโลยี)

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

PR0651 ohio555@hotmail.com 08 1920 8747

652 อ.ดร.อจัฉรา  ผอ่งพิทยา มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา บช.บ.(การบญัชี) กศ.ม.(ธุรกิจศึกษา) ศศ.ด.(อาชีวศึกษา) การจดัการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

การบริหารธุรกิจ

PR0652 ap-pas@hotmail.com 08 1887 0964

653 อ.อุดร  หลกัทอง มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) รป.ม.(นโยบายสาธารณะ

และการจดัการภาครัฐ

บริหารรัฐกิจ นโยบายสาธารณะ 

การจดัการภาครัฐ การปกครองทอ้ง

PR0653 Dornbandej@gmail.com 08 4715 3382
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654 นางพรรณนิภา  เดชพล มรภ.เทพสตรี นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ PR0654 pannipa_d@yahoo.co.th 09 2559 4454

655 อ.วา่ที่ ร.ต.หญิงสิริรัตน์  ชูรักษ์ มรภ.บา้นสมเดจ็เจา้พระยา ร.บ. (รัฐศาสตร์) รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ PR0655 Siriratchoorak@gmail.com 08 9408 7388

656 ผศ.วนัชยั เพง็วนั มรภ.กาํแพงเพชร บธ.บ.สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศ PR0656 phengwan1977@gmail.com 06 1302 2179

657 อ.ชลธิชา โรจนแสง มรภ.ศรีสะเกษ ศป.บ.ดนตรีไทย ศษ.ม.สังคมศึกษา สังคมศึกษา การศึกษา ดนตรี PR0657 aomsinkku@hotmail.com 08 9506 0006

658 อ.อรพร ทบัทิมศรี มรภ.ศรีสะเกษ ปฐมวยั ปฐมวยั ปฐมวยั PR0658 orapor_n@hotmail.com 08 5209 3228

659 ผศ.นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์ มรภ.ธนบุรี ภาษาองักฤษธุรกิจ ภาษาองักฤษเป็นภาษา

นานาชาติ

ภาษาองักฤษ PR0659 nopparat.p@dru.ac.th 08 1813 0907

660 อ.อรทยั อนุรักษว์ฒันะ มรภ.กาํแพงเพชร ค.บ. การศึกษาปฐมวยั ศศ.ม. ปฐมวยัศึกษา การศึกษาปฐมวยั PR0660 haleluya_654@hotmail.com 08 1234 6940

661 อ.นิตยา งามยิ่งยง มรภ.นครปฐม ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) MBA(ธุรกิจระหวา่ง

ประเทศและการตลาด) 

M.A.(การโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว)

การตลาด ธุรกิจระหวา่งประเทศ และ 

บริหารธุรกิจ

PR0661 jnittaya2109@gmail.com 06 1980 5099

662 อ.ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ มรภ.นครปฐม / การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน PR0662 ajsanti2008@gmail.com 08 9493 2541

663 อ.ดร.มาริษา สุจิตวนิช มรภ.นครปฐม ศิลปศาสตรบณัฑิต 

(ภาษาองักฤษสื่อสารธุรกิจ)

นิเทศศาสตืรมหาบณัฑิต 

(การประชาสัมพนัธ์)

การจดัการดุษฎีบณัฑิต 

(การจดัการการสื่อสาร)

นิเทศศาสตร์, การจดัการสื่อสาร PR0663 voon58@hotmail.com 08 8644 6356

664 อ.ดร.ดวงใจ คงคาหลวง มรภ.นครปฐม ศศ.บ. (การบริหารธุรกิจ) บธ.ม. (การบริหารงาน

บุคคลและการบริหารธุรกิจ

ระหวา่งประเทศ)

บธ.ด. (การบริหารธุรกิจ) การบริหารบุคคลและการจดัการ PR0664 duangjai1010@gmial.com 08 4002 4170

665 ผศ.วริยา จนัทร์ขาํ มรภ.นครปฐม พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต พยาบาลศาสตร์ PR0665 kanyayon3@hotmail.com 08 9661 1549

666 อ.ศิริพร ฉายาทบั มรภ.นครปฐม พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ PR0666 siriporncha@gmail.com 06 1635 1983

667 ผศ.ดร.วนัเพญ็ แสงทองพินิจ มรภ.นครปฐม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร PR0667 wpetchson@yahoo.com 08 6756 6733

668 อ.สุนิสา หาบสา มรภ.สุราษฎร์ธานี นิติศาสตร์บณัฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (น.ม.) กฎหมายเอกชน PR0668 kongkwun25@hotmail.com 08 1396 4594

669 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพนัธ์ อรรถพลพิพฒัน์ มรภ.สุราษฎร์ธานี สาขาวิชาองักฤษ 

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ คณะ

สารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ภาษาองักฤษ/ภาษาศาสตร์ PR0669 ammyarts@hotmail.com 081-344-4014

670 อ.ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ มรภ.สุราษฎร์ธานี ภาษาจีน (ศศ.บ.) Linguistics and applied 

Linguistics (M.A.)

Linguistics and applied 

Linguistics (PH.D.)

ภาษาจีน PR0670 chayachonphotip@gmail.com 091 8457223

671 อ.ศราวธุ ทองเนื้อหา้ มรภ.สุราษฎร์ธานี บริหารธุรกิจบณัฑิต 

(การจดัการทัว่ไป)

เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

(เศรษฐศาสตร์)

เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจสังคมศาสตร์ PR0671 aeksra@hotmail.com 081-081-8008

672 อ.ดร.โชติกา ภู่พงศ์ มรภ.สุราษฎร์ธานี เทคโนโลยีอาหาร (วท.บ.) วิทยาศาสตร์ทัว่ไป (คม.) วิทยาศาสตร์ แขนงเคมี

อินทรีย ์(ปร.ด.)

เคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ, สารออกฤทธิ์จากเชื้อรา

 แบคทีเรียและสมุนไพร

PR0672 phooying@gmail.com 09 243 6859

673 อ.ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี การประถมศึกษา (ค.บ.) การประถมศึกษา (ค.ม.) การบริหารศึกษา (ค.ด.) การบริหารการศึกษา การประถมการศึกษา  

การฝึกหดัครู

PR0673 nuda6812@gmail.com 08 4648 2743

674 ผศ.สงบ สิงสันจิตร มรภ.สุราษฎร์ธานี บริหารธุรกิจบณัฑิต 

(บญัชี) (บธ.บ.)

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(บธ.ม.)

การบริหารธุรกิจ PR0674 singsunjit@gmail.com 08 1895 2662

รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่น 8

ที่ ชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์
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รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่น 8

ที่ ชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

675 ผศ.ดร.จิรศกัดิ  แซ่โคว้ มรภ.สุราษฎร์ธานี ศึกษาศาสตรบณัฑิต 

เทคโนโลยีการศึกษา 

(ศษ.บ.)

ครุศาสตรมหาบณัฑิต 

โสตทศันศึกษา (ค.ม.)

ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต 

เทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา (ค.ด.)

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา นวตักรรม

การศึกษา

PR0675 jirasak@sru.ac.th 08 6351 6156

676 ผศ.ดร.ศิริลกัษณ์ คมัภิรานนท์ มรภ.ยะลา รัฐศาสตร์บณัฑิต (ร.บ.)/

นิติศาสตร์ (น.บ.)

พฒันาบริหารศาสตร์ 

(รัฐประศาสนศาสตร์)  

รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

บริหารรัฐกิจ (ร.ม.)

กาํลงัศึกษาหลกัสูตร

รัฐประศาสนศาสตร์

ดุษฎีบณัฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์/การจดัการ PR0676 siriluk.k@yru.ac.th 08 6386 7474

677 อ.อรวรรณ กมล มรภ.ยะลา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

(ศศ.บ.)

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 

(ทษ.ม.)

เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์ PR0677 orawan.k@yru.ac.th 08 9293 4293

678 อ.ธีรยทุธ มูเลง็ มรภ.ยะลา เทคโนโลยีชีวภาพ (วท.บ.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

(บธ.ม.),สาขาวิชาการ

จดัการโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน (วท.ม.)

การจดัการการผลิต และการจดัการโลจิสติกส์ PR0678 teerayuth.m@yru.ac.th 08 1406 3285

679 อ.ชฎาภรณ์ สวนแสน มรภ.ยะลา นิเทศศาสตร์-วารสาร

ศาสตร์ (นศ.บ.)

วารสารศาสตร์และ

สื่อมวลชน (นศ.ม.)

นิเทศศาสตร์ PR0679 Chadaporn.s@yru.ac.th 08 7393 5233

680 อ.ดร.สะอุดี มะประสิทธิ์ มรภ.ยะลา เคมี (วท.บ.) สิ่งแวดลอ้มกบัการพฒันา 

(วท.ม.)

การจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

(ปร.ด.)

การบริหารจดัการนํ้าผิวดิน PR0680 Seudee.m@yru.ac.th 08 6957 6011

681 อ.วรเวทยพ์ิสิษ ยศศิริ มรภ.ยะลา ภาษาองักฤษ (ศศ.บ.) ภาษาศาสตร์ประยกุต ์

(ศศ.ม.)

ภาษาองักฤษ/ภาษาศาสตร์ PR0681 varaveijbhisis.y@yru.ac.th 08 6071 4519

682 อ.จนัทนา มีชยัชนะ มรภ.ยะลา คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) เทคโนโลยีและสือสาร

การศึกษา (ศษ.ม.)

คอมพิวเตอร์ /การศึกษา PR0682 chanthana.m@yru.ac.th 08 8960 0972

683 อ.ฐาณิตา อินทร์ดาํ มรภ.สุราษฎร์ธานี นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) นิติศาสตรมหาบณัฑิต (น.ม.) กฎหมายอาญาและกระบวนการยตุิธรรมทาง

อาญา

PR0683 wboonloy@gmail.com 08 5663 5799

684 ผศ.ดร.พราวตา จนัทโร มรภ.สุราษฎร์ธานี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกษตร (อส.บ.)

วิศวกรรมอาหาร (วท.ม.) พฒันา

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม

เกษตร (ปร.ด.)

การแปรรูปอาหาร การพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 

และการประเมินอายกุารเกบ็อาหาร

PR0684 prawta.cha@gmail.com 09 5419 6793

685 ผศ.ปลื้มใจ ไพจิตร มรภ.สุราษฎร์ธานี การบญัชี (บธ.บ) บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(บธ.ม.)

บริหารธุรกิจ PR0685 oilssc@hotmail.com 09 4047 8311

686 อ.ดร.จีรติ พนูเอียด มรภ.สุราษฎร์ธานี ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.)

 หลกัสูตรนานาชาติ

Tourism Management and 

Planning (MSc.)

Tourism Management 

(Ph.D.)

Tourism/Hotel Management/ Sustainable 

Tourism/Sustainability

PR0686 jeerati.poo@sru.ac.th 06 5226 2652

687 อ.ดร.รอมสัน หมาดมานงั มรภ.ยะลา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

(วท.บ.)

สิ่งแวดลอ้มกบัการพฒันา 

(วท.ม.)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

(ปร.ด.)

การจดัการนํ้าเสีย PR0687 romsan.mad@yru.ac.th 08 3196 6894

688 อ.พฒันพงศ ์ จินดามงคล มรภ.จนัทรเกษม ชีววิทยาประยกุต ์

การแพทยแ์ผนจีน

ชีววิทยาของเซลลแ์ละ

โมเลกลุ

ชีววิทยา/ การแพทยแ์ผนจีน PR0688 ajarngreang@gmail.com 09 4919 4263

09 2451 5242
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689 อ.วารินทร์ ศรีพงษพ์นัธุ์กลุ มรภ.สงขลา วท.บ. (วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม)

วท.ม. (อนามยัสิ่งแวดลอ้ม) วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม) PR0689 warin.s@yru.ac.th 08 7276 3904

690 ผศ.จารุณี  หนูละออง มรภ.สงขลา วท.บ. (สัตวศาสตร์) วท.ม. เกษตรศาสตร์ 

(สัตวบาล-สัตวศาสตร์)

โภชนศาสตร์สัตว์ PR0690 jarunee.n@yru.ac.th 08 1095 5682

691

อ.สุปรีญา  นุ่นเกลี้ยง

มรภ.สงขลา

ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)

ร.ม. (การเมืองและการ

ปกครอง)

รัฐศาสตร์ PR0691 supreeya.n@yru.ac.th 09 2295 5146

692 อ.มลวิภา เมืองพระฝาง มรภ.พิบูลสงคราม วทบ. เคมี ค.ม. วิทยาศาตรศึกษา วิทยาศาสตรศึกษา PR0692 Monwipha_21@hotmail.com 09 8104 2377

693 ผศ.การันต ์เจริญสุวรรณ มรภ.กาํแพงเพชร ศิลปศาสตรบณัฑิต 

(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(การท่องเที่ยว)

การท่องเที่ยวและการโรงแรม PR0693 jojobaroil79@gmail.com 08 1605 6335

694 อ.กาญจนา สุขพิทกัษ์ มรภ.พิบูลสงคราม คบ. การศึกษาพิเศษ กศ.ม. การศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษ PR0694 kanna6373@hotmail.com 08 1483 1574

695 ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวฒัน์ มรภ.พระนครศรีอยธุยา บธ.บ. (การตลาด)/วส.บ.

(การประชาสัมพนัธ์)

บธ.ม. (การจดัการทัว่ไป) บริหารธุรกิจ/การจดัการ PR0695 patsawan2549@gmail.com 08 1752 2557

696 ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พฒัน์ มรภ.พระนครศรีอยธุยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

(มธ.)

เศรษฐศาสตร์การเมือง 

(จุฬาฯ)

รัฐประศาสนศาสตร์ 

(ม.รังสิต)

รัฐประศาสนศาสตร์, การพฒันาชุมชน, 

สังคมวิทยา, สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา

PR0696 analaumon@aru.ac.th 06 1464 4544

697 อ.ตราดุลย ์นรนิติผดุงการ มรภ.พระนครศรีอยธุยา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ PR0697 ntradul@hotmail.com 06 5265 2651

698 อ.ดร.ศภุลกัษณ์ ศรีวิไลย มรภ.พระนครศรีอยธุยา วท.บ. เคมี วท.ม. การจดัการการขนส่ง

และโลจิสติกส์

ปร.ด. การจดัการโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทาน

การจดัการกิจการพาณิชยนาวี PR0698 suphalak.sr@gmail.com 09 4794 2244

699 ผศ.สิริพร อินทสนธิ์ มรภ.พระนครศรีอยธุยา บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ) คอ.ม. (เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/บริหารธุรกิจ PR0699 srp0812651@hotmail.com 08 9081 2651

700 อ.พวสัส์ อคัรพฒัน์กาํชยั มรภ.พระนครศรีอยธุยา ศศ.บ.(อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว)

บธ.ม. (การจดัการโรงแรม

และภตัตาคาร)

การท่องเที่ยว/โรงแรม PR0700 chumpol_oh@hotmail.com 08 3694 1515

701 อ.จนัจิรา ดีเลิศ มรภ.พระนครศรีอยธุยา บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร์-พฒันา

ซอฟตแ์วร์)

วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ)

คอมพวิเตอร์ธุรกิจ/บริหารธุรกิจ PR0701 janjira_d@aru.ac.th 08 0043 8614

702 ผศ.นนัทนิธิ์ เอิบอิ่ม มรภ.พระนครศรีอยธุยา วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/บริหารธุรกิจ/เทคโนโลยี

สารสนเทศ

PR0702 nanthanit78@gmail.com 08 5888 0980

703 อ.อมรา ดอกไม้ มรภ.พระนครศรีอยธุยา ทล.บ. การจดัการขนส่ง

สินคา้ทางอากาศ

วท.ม.การจดัการโลจิสติกส์ การขนส่งทางอากาศ PR0703 ammara.d@aru.ac.th 08 9131 6583

704 อ.ดร.ภาวินีย ์ธนาอนวชั มรภ.พระนครศรีอยธุยา ศศ.บ. การจดัการทัว่ไป 

(แขนงบญัชี)

บธ.ม. (การบญัชี) บธ.ด. บริหารธุรกิจดุษฎี

บณัฑิต (การบญัชีเพื่อ

การจดัการ)

การบญัชี, บริหารธุรกิจ PR0704 sakeera@hotmail.com 08 6345 5083

705 ผศ.ภทัราพร จนัตะนี มรภ.พระนครศรีอยธุยา การจดัการทัว่ไป เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ PR0705 p_pat46@hotmail.com 08 7119 2299

706 ผศ.เพญ็นภา หวงัที่ชอบ มรภ.พระนครศรีอยธุยา บธ.บ. (การบญัชี) บช.ม. (การบญัชี) การบญัชี, บริหารธุรกิจ PR0706 pennapa@aru.ac.th 09 1414 5217

707 อ.ดร.แสงจิตต ์ไต่แสง มรภ.พระนครศรีอยธุยา บธ.บ. (การจดัการ) ศศ.ม. (การบริหารองคก์ร) ปร.ด. (การบริหารการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย)์

การจดัการ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ PR0707 phdpoo@hotmail.com 08 9923 5906

708 ผศ.ดร.ศกัดิ์ศรี สืบสิงห์ มรภ.ร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป การศึกษาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดลอ้มศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์, 

วิทยาศาสตร์ศึกษา, สิ่งแวดลอ้มศึกษา

PR0708 sci.sak@gmail.com 08 9889 5591

709 ผศ.ณพงษ ์ร่มแกว้ มรภ.ร้อยเอด็ วท.บ.(พลศึกษา) ศศ.ม. (พลศึกษา) พลศึกษา, วิทยาศาสตร์การกีฬา PR0709 Napong.rk@gmail.com 08 7362 1117

รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่น 9

ที่ ชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์
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รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่น 9

ที่ ชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

710 ผศ.ดร.นนัธวชั นุนารถ มรภ.นครสวรรค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์.

คอมพิวเตอร์

PR0710 nuntawatnunart.nn@gmail.com 08 1491 4555

711 ผศ.วิไลลกัษณา สร้อยคีรี มรภ.นครสวรรค์ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์)

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) สถิติเศรษฐศาสตร์ PR0711 wilailaksana.s@nsru.ac.th 06 2691 4254

712 ผศ.ดร.วรภพ วงคร์อด มรภ.นครสวรรค์ พธ.บ. (รัฐศาสตร์)

บธ.บ. (การจดัการทัว่ไป)

พช.ม. (พฒันาชุมชน) ศศ.ด.(พฒันาสังคม) พฒันาสังคม /ชุมชน /ทอ้งถิ่น PR0712 viratwongrod_4@hotmail.com 08 1925 4432

713 ผศ.ดร.พรรณอร วนัทอง มรภ.นครสวรรค์ ศษ.บ. 

(รัฐประศาสนศาสตร์)

รป.ม.

(นโยบายสาธารณะ)

ปร.ด.

(รัฐประศาสนศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตร์ PR0713 fon_jeab@hotmail.co.th 08 1797 7407

714 อ.นนทพทัธ์ ตรีณรงค์ มรภ.นครสวรรค์ นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขา

กฎหมายเอกชนและ

กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ PR0714 nontapat_koy@hotmail.com. 08 7590 9093

715 อ.ดร.ชยนัต ์นนัทวงศ์ มรภ.นครสวรรค์ วท.บ. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์)

ปร.ด. (วิทยาการ

คอมพิวเตอร์)

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ PR0715 chayan@nsru.ac.th 08 3959 2028

716 ผศ.ดร.ศศิโสพิต บวัดา มรภ.นครสวรรค์ ค.บ. (คณิตศาสตร์) วท.บ. (คณิตศาสตร์) วท.ด. (คณิตศาสตร์) คณิตศาสตร์ PR0716 sasi3bua@gmail.com 09 0453 9656

717 ผศ.เพชรอาํไพ สุขารมณ์ มรภ.นครสวรรค์ การบญัชี การบญัชี การบญัชี PR0717 phetamphai@gmail.com 08 4090 2024

718 ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม มรภ.นครสวรรค์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยกุต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ PR0718 sbniyom@gmail.com 06 1519 2653

719 อ.ดร.ชนิตา ขนนัทอง มรภ.นครสวรรค์ เคมี เคมี เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ PR0719 khanantong@gmail.com 08 8282 9458

720 ผศ.ชยภรณ บุญเรืองศกัดิ์ มรภ.นครสวรรค์ วท.บ. (สุขศึกษาและ

พฤติกรรมสุขภาพ)

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสุขศาสตร์, สุขศึกษาและพฤติกรรม

ศาสตร์, การส่งเสริมสุขภาพ

PR0720 dchayaporn@gmail.com 08 5818 0373

721 อ.สิริกาญจน์ สิงห์ทองชยั มรภ.นครสวรรค์ นศ.บ. (สื่อสารมวลชน) บธ.ม. (การจดัองคก์าร), 

วทม. (การจดัการโลจิสติกส์)

การจดัการองคก์ารธุรกิจ และการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

PR0721 p_phoo@hotmail.com 09 4415 3265

722 อ.ดร.ลภสัวฒัน์ คลา้ยแสง มรภ.นครสวรรค์ บช.บ. การบญัชี บช.ม. การบญัชี, บธ.ม.

การเงิน

บธ.ด.การบญัชี การบญัชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ PR0722 Laphatsawat.k@nsru.ac.th 09 7236 4996

723 ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง มรภ.นครสวรรค์ วทบ. ออกแบบผลิตภณัฑ์ วทม. คอมพิวเตอร์สาํหรับ

ออกแบบสถาปัตยกรรม

ปร.ด.ทศันศิลป์ และการ

ออกแบบ

ออกแบบ PR0723 phiengpit@nsru.ac.th  09 9296 5898

724 อ.ดร.บณัฑิตา อินสมบตัิ มรภ.นครสวรรค์ คบ. (การศึกษาปฐมวยั) กศ.ม. (หลกัสูตรและการ

สอน)

กศ.ด. (วิจยัและ

ประเมินผลการศึกษา)

การศึกษา วิจยั วดัผล หลกัสูตรและการสอน PR0724 bantita.i@nsru.ac.th 09 7919 9694

725 อ.ดร.กลุรภสั เทียมทิพร มรภ.นครสวรรค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สาขาวิชาชีพครู, หลกัสูตรประกาศนียบตัร

บณัฑิต สาขาวิชาชีพครู, สาขาการศึกษา,

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา, สาขานวตักรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา, สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขา

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา

PR0725 kulrapas.t@gmail.com 09 1839 5651

726 ผศ.ดร.คุณากร กรสิงห์ มรภ.นครสวรรค์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ PR0726 dr.khunakorn@gmail.com 09 8748 4298

727 อ.ฐิติชญาน์ คงชู มรภ.นครสวรรค์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ PR0727 eve.mfu@hotmail.com 08 7571 0976

728 ผศ.อนงคน์ารถ ยิ้มชา้ง มรภ.นครสวรรค์ การศึกษาปฐมวยั ปฐมวยัศึกษา การศึกษาปฐมวยั PR0728 mauy7925@hotmail.co.th 08 1971 4103
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729 ผศ.วีระชาติ จริตงาม มรภ.นครสวรรค์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล วศ.ม. เทคโนโลยีการจดั

การพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม

คม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิศวกรรม พลงังาน เครื่องกล เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

PR0729 weerachat.j@nsru.ac.th

kainsru@gmail.com

08 1646 5911

730 ผศ.ศิริชยั โสภา มรภ.นครปฐม คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ PR0730 09 8252 8431

731 อ.ฉลองบูรณ์ เพง็ลาํ มรภ.นครปฐม นิติศาสตรบณัฑิต นิติศาสตรมหาบณัฑิต

(กฎหมายเอกชนและ

กฎหมายธุรกิจ)

กฎหมายเอกชน กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแพง่

และพาณิชย์

PR0731 oede_ee@hotmail.com 08 1886 3087

732 อ.ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม มรภ.นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑิต พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต การพยาบาล (การพยาบาลเดก็และวยัรุ่น) PR0732 natthaya.cherngchalard@gmail.com 06 4989 9383
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