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1 ผศ.ดร.เฉลิมเกียรต ิ ดุลสมัพันธ์ มรภ.จันทรเกษม วทิยาศาสตรบณัฑติ (เคม)ี วศิวกรรมศาสตร

มหาบณัฑติ (นิวเคลียร์

เทคโนโลย)ี

วทิยาศาสตรดุษฎบีณัฑติ

 (เทคโนโลยชีวีภาพ)

คณติศาสตร์, เคม,ี ชวีวทิยา, เทคโนโลยชีวีภาพ

 วทิยาศาสตร์ทัCวไป นิวเคลียร์เทคโนโลย ี

PR0001 P570107R1 cdulsamphan@yahoo.com       

chalermkieat@gmail.com

08 1713 4828          

09 0934 5749

2 ผศ.ดร.ประจักร์  รอดอาวธุ มรภ.นครสวรรค ์ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษใน

ฐานะภาษาต่างประเทศ

Ph.D. in Education ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ PR0002 prachakrot@hotmail.com 08 1345 9245

3 ผศ.ดร.กาญจนา  วงษส์วสัดิN มรภ.สกลนคร สขุศึกษา สขุศึกษา หลักสตูรและการสอน วทิยาศาสตร์สขุภาพ, การศึกษา PR0003 P570265R1 kanjana_v@yahoo.com 08 9097 4458

4 ผศ.สธุีรา  เขม็ทอง มรภ.นครราชสมีา เทคโนโลยกีารอาหาร

และโภชนาการ

วทิยาศาสตร์การอาหาร วทิยาศาสตร์การอาหาร, วทิยาศาสตร์ประยกุต ์ PR0004 Suteera.k@nrru.ac.th 09 4415 3541

08 1790 4823

5 ผศ.ดร.วรปภา  อารีราษฎร์ มรภ.มหาสารคาม ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม.วทิยาการคอมพิวเตอร์ ปร.ด.คอมพิวเตอร์

ศึกษา ปร.ด.การจัดการ

เทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร์ศึกษา,เทคโนโลยสีารสนเทศ,

วทิยาการคอมพิวเตอร์

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

6 ผศ.ดร.วชิติ  กํามนัตะคุณ มรภ.ร้อยเอ็ด ครุศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาการประถมศึกษา

ครุศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิานิเทศการศึกษา

และการพัฒนาหลักสตูร

ศึกษาศาสตรดุษฎ ี

บณัฑติ สาขาวชิา

บริหารการศึกษา

การบริหารการศึกษา, ประกันคุณภาพการศึกษา PR0006 P570074R1 k_wichit@yahoo.com 08 1380 3894

7 ผศ.บญุไท  เจริญผล มรภ.พระนครศรีอยธุยา ค.บ. (การอนุบาลศึกษา กศ.ม. (การศึกษาปฐมวยั) การศึกษาปฐมวยั, การประถมศึกษา PR0007 P570063R1 charoenpol56@gmail.com 0 3532 2084

08 9177 4887

8 ผศ.ดร.ศศิธร  วชริปญัญาพงศ์ มรภ.เทพสตรี ครุศาสตร์บณัฑติ       

(ธุรกิจศึกษา)           

สถาบนัราชภฏัจันทรเกษม

ครุศาสตร์มหาบณัฑติ   

(ธุรกิจอุตสาหกรรม)          

     สถาบนัเทคโนโลยพีระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ

การจัดการดุษฏบีณัฑติ 

(การบริหารทรัพยากร

มนุษย)์ ม.ศรีปทมุ

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

9 รศ.ดร.สวุฒัน์  ฉมิะสงัคนันท์ มรภ.นครปฐม รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ PR0009 P570496R1 Dr.suwat.1962@gmail.com 09 4459 9463

10 ผศ.ดร.ชชัวาล  แอร่มหล้า มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน PR0010 ake_ch1991@hotmail.com 08 5845 5252

11 ผศ.อนุสรณ ์ จิตมนัส มรภ.นครศรีธรรมราช คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ PR0011 P570124R1 anusornjmn@yahoo.co.th 09 1034 3181

12 ผศ.ดร.ขวญัดาว  แจ่มแจ้ง มรภ.กําแพงเพชร วท.บ.เคม ี วท.ม.เคม ี ปร.ด.ยทุธศาสตร์การ

บริหารและการพัฒนา

เคม,ี ยทุธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา PR0012 kwandawjamjang@gmail.com 09 5139 4259

13 ผศ.ดร.ชนกานต ์ สวุรรณทรัพย ์ มรภ.จันทรเกษม เทคโนโลยกีารศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา PR0013 suwannasab8@gmail.com 08 6365 5540

14 ผศ.ธวชัชยั ประหยดัวงศ์ มรภ.กาญจนบรีุ

วท.บ.เทคโนโลยเีซรามกิส ์

ค.ม. เทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม

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

15 อ.ดร.รัฐทติยา หิรัณยหาด มรภ.กาญจนบรีุ อุตสาหกรรมการท่องเทีCยว การจัดการอุตสาหกรรม

การท่องเทีCยว

Candidate Doctoral in 

Integrate Tourism 

Management

การท่องเทีCยว, การโรงแรม, ธุรกิจการบนิ, 

ธุรกิจMICE

PR0015 P570610R1 rattitaya@gmail.com 08 1942 8086

รายชื3อผู้ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏั ระดับหลกัสูตร

ที3 ชื3 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที3จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที3เชี3ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์
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ที3 ชื3 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที3จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที3เชี3ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

16 รศ.ดร.ปาจรีย ์ผลประเสริฐ มรภ.กําแพงเพชร การจัดการทัCวไป สถิตปิระยกุต ์ ประชากรและการพัฒนา บริหารธุรกิจ, สงัคมศาสตร์ PR0016 pajaree_pol@yahoo.com 08 9642 8644

17 รศ.ดร.วชริะ  วชิชุวรนันท์ มรภ.กําแพงเพชร ภาษาไทย การประถมศึกษา การศึกษา การศึกษา PR0017 wachira.kpru@gmail.com 09 5351 9191

18 ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่ มผล มรภ.กําแพงเพชร วทบ.(ชวีวทิยา) วทม.(การสอนชวีวทิยา) ชวีวทิยา PR0018 scipratya@hotmail.com 08 8995 9915

19 รศ.ดร.สภุาคย ์ ดุลสมัพันธ์ มรภ.จันทรเกษม วท.บ. (เคม)ี ค.ม. (การศึกษา

วทิยาศาสตร์)

ปร.ด.(สหวทิยาการเพืCอ

การพัฒนา)

เคม,ี ชวีวทิยา, เทคโนโลยชีวีภาพ, 

วทิยาศาสตร์ทัCวไป

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

20 ผศ.ดร.อํานาจ  สวสัดิN นะที มรภ.จันทรเกษม วทิยาการคอมพิวเตอร์ 1. วทิยาการคอมพิวเตอร์    

 2. เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

 (มลัตมิเีดีย)

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส ืCอสารเพืCอ

การศึกษา (DICT)

 วทิยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยสีารสนเทศ

    มลัตมิเีดีย, คอมพิวเตอร์ศึกษา

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

21 ผศ.ดร.เอนก  เทยีนบชูา มรภ.จันทรเกษม วศิวกรรมเครืCองกล เครืCองกล วจัิยและพัฒนาหลักสตูร การจัดการอุตสาหกรรม PR0021 P570429R1 webthaitutor@hotmail.com 08 3629 6889

22 ผศ.ดร.ณฏัฐกรณ ์ ปะพาน มรภ.จันทรเกษม รัฐศาสตร์, ไฟฟ้ากําลัง, 

เทคโนโลยแีละส ืCอสาร

การศึกษา

เทคโนโลยกีารศึกษา, 

บริหารการศึกษา

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

23 ผศ.ดร.ธรรมรัตน์    โถวสกุล มรภ.จันทรเกษม ศศ.บ.(นาฏศิลป์และการ

ละคร)

ศศ.บ.(นาฏยศิลป์ไทย) ปร.ด.(การวจัิยทาง

ศิลปกรรมศาสตร์

นาฏศิลป์และศิลปการแสดง PR0023 P570611R1 tammatowa@gmail.com 08 2453 9926

24 ผศ.ดร.ฐิตวิสัส ์สขุปอ้ม มรภ.จันทรเกษม การสอนสงัคม , การ

แนะแนว

จิตวทิยา, บริหารการศึกษา จิตวทิยา สงัคม , พุทธศาสนา , จิตวทิยา, สาขาการศึกษา,

 การบริหาร

PR0024 thitiwas2012@hotmail.co.th 08 1455 0544

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

26 อ.ธมลวรรณ สวสัดิN สงิห์ มรภ.ชยัภูม ิ การพยาบาลและการผดุง

ครรภช์ ั]นหนึCง

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ

 สาขาการพยาบาลอนามยั

ชุมชน

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

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

28 ผศ.ศิรภสัสร์ อินทร์พานิชย ์ มรภ.ชยัภูม ิ บริหารธุรกิจบณัฑติ 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ,  สาขาวชิาการบญัช ี

บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ, 

ครุศาสตรมหาบณัฑติ 

(สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา)

ครุศาสตร์, คอมพิวเตอร์ศึกษาและเทคโนโลย ี

การศึกษา, บริหารธุรกิจทกุสาขาวชิา

PR0028 Nsirapat@hotmail.com 09 3932 4594

29 อ.ดร.เพียงแข  ภูผายาง มรภ.ชยัภูม ิ ศษ.บ หลักสตูรและการสอน บริหารการศึกษา การศึกษา, เคม,ี คณติ PR0029 k.piangkhae@gmail.com  09 1020 3863

30 อ.ดร.วารนันท ์  นิตศิักดิN มรภ.ชยัภูม ิ ภูมศิาสตร์ เทคโนโลยกีารศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา ภูมศิาสตร์, คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยกีารศึกษา PR0030 waranan.nitisak@gmail.com 06 2415 5498 

06 4934 8897

31 ผศ.ดร.กัลทมิา พิชยั มรภ.เชยีงใหม่ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) วท.ม. (การสอนชวีวทิยา) Ph.D. (Applied Biology 

and Biotechnology

ชวีวทิยา, เทคโนโลยชีวีภาพ, จุลชวีวทิยา PR0031 P570500R1 kaltimap@hotmail.com 08 1992 6556

32 อ.สาโรช สอาดเอีCยม มรภ.เชยีงใหม่ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยกีารศึกษา บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยกีารศึกษา PR0032 sarojcmru@gmail.com 09 5448 4999

33 อ.สญัฌา  พันธุ์แพง มรภ.เชยีงใหม่ วทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   ระบบสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์

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

06 1654 6945
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ที3 ชื3 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที3จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที3เชี3ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

34 ผศ.ดร.สธุาสนิี ศิริโภคาภริมย ์ มรภ.เทพสตรี บช.บ.(บญัชกีารเงนิ) บธ.ม.(การเงนิและการ

ธนาคาร)

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

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

36 ผศ.ดร.ปิยะพงษ ์ แดงขาํ มรภ.เทพสตรี วศิวกรรมสารสนเทศ วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า, วศิวกรรมสารสนเทศ 

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม

PR0036 piyapongdk@gmail.com 08 9003 1265

37 ผศ.ธนิดา ภู่แดง มรภ.เทพสตรี บญัชกีารเงนิ บญัชกีารเงนิ การบญัช,ี การเงนิ, บริหารธุรกิจ PR0037 poodang_005@hotmail.com 06 5891 9626

38 รศ.ดร.วไิล  ต ั]งจิตสมคดิ มรภ.ธนบรีุ การศึกษา การศึกษา สงัคมศาสตร์ PR0038 wilai.t@dru.ac.th  08 1802 4318

39 ผศ.ดร.ธญวรรกณ  ก๋าคาํ มรภ.ธนบรีุ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ (TESOL 

and Applied 

Linguistics)

ภาษาอังกฤษ PR0039 tayawan.kakhum@yahoo.com 08 4107 4242

40 ผศ.ดร.ศรีสวคนธ์ แดงสอาด มรภ.ธนบรีุ ศาสตรคอมพิวเตอร์ สถิตปิระยกุต ์

(คอมพิวเตอร์)

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยศีึกษา 

(คอมพิวเตอร์)

คอมพิวเตอร์ PR0040 sri_dang@hotmail.com 08 7608 5537

41 ผศ.ณฐัสภุา  จิวศิวานนท์ มรภ.ธนบรีุ การบญัช ี บญัชกีารเงนิ บญัชกีารเงนิ, บญัชบีริหาร PR0041 natsupac@yahoo.com 08 1914 4909

42 รศ.ดร.สวุมิล  นวลพระลักษณ์ มรภ.นครปฐม เคม ี เคม ี เคม,ี วสัดุศาสตร์ PR0042 P570115R1 suwimonn@live.com 08 6679 4429

43 ผศ.ดร.นภาภรณ ์ ยอดสนิ มรภ.นครปฐม เทคโนโลยกีารศึกษา โสตทศันศึกษา เทคโนโลยแีละส ืCอสาร

การศึกษา

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

44 อ.ผ่องใส  สนิธุสกุล มรภ.นครปฐม บริหารธุรกิจ บญัช ี บริหารธุรกิจ, บญัช ี PR0044 P570598R1 pongsai9@hotmail.com 08 1253 5233

45 อ.วลัยลักษณ ์อมรสริิพงศ์ มรภ.นครปฐม ภาษาอังกฤษ บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ PR0045 walailucka@gmail.com 09 1080 2562

46 อ.วาสนา  เนียมแสวง มรภ.นครปฐม วทบ. ชวีวทิยาประยกุต ์ วทม. เทคโนโลยชีวีภาพ ชวีวทิยา, จุลชวีวทิยา, เทคโนโลยชีวีภาพ PR0046 wasana@webmail.npru.ac.th 08 1701 8292

47 อ.ดร.อาภา สธนเสาวภาคย ์ มรภ.นครราชสมีา วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสร้าง วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา PR0047 apha.s@nrru.ac.th 08 9628 6181

48 ผศ.ดร.ณฐักิตต ิN อินทร์สวรรค ์ มรภ.นครราชสมีา นิเทศศาสตร์ การตลาด การจัดการ/บริหารธุรกิจ การตลาด, นิเทศศาสตร์, การจัดการ,            

การท่องเทีCยว

PR0048 nattawut_29@hotmail.com 08 1407 7299

49 ผศ.ดร.พิมพ์พจี  บรรจงปรุ มรภ.นครราชสมีา ศิลปศาสตรบณัฑติ 

(รัฐศาสตร์)

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

(รัฐศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตรา

ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา 

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์, การปกครอง

ทอ้งถิCน

PR0049 talkkrupim@hotmail.com 09 9462 4614

50 อ.ดร.บษุราคมั  ปอ้มทอง มรภ.นครราชสมีา ชวีวทิยา พันธุศาสตร์ ชวีเคม ี ชวีวทิยา PR0050 busarakum0p@gmail.com 08 1966 9609

51 อ.เมธี   กีรตอิุไร มรภ.นครราชสมีา บริหารธุรกิจ สาขา

การเงนิและธนาคาร

รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ PR0051 metee100@gmail.com  

metee100@nrru.ac.th

08 1879 7736

52 ผศ.ดร.จุตพิร อัศวโสวรรณ มรภ.นครศรีธรรมราช ชวีวทิยา จิตวทิยาการศึกษา หลักสตูรและการสอน การสอน, จิตวทิยา, หลักสตูร PR0052 assawasowan@hotmail.com  08 6696 4319

53 ผศ.ดร.สมพร เรืองอ่อน มรภ.นครศรีธรรมราช วท.บ.วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ ปร.ด.เทคโนโลย ี

สารสนเทศคุณภาพ

คอมพิวเตอร์, วทิยาการคอมพิวเตอร์,  

เทคโนโลยสีารสนเทศ

PR0053 somporn_rua@nstru.ac.th 08 6683 5454

54 อ.ดร.อารี  สาริปา มรภ.นครศรีธรรมราช การประถมศึกษา การวดัและประเมนิผล

การศึกษา

Curriculum and 

Instruction

การศึกษา, การพัฒนาหลักสตูร, การจัดการ

เรียนรู้

PR0054 a.areesaripa@gmail.com 08 1893 2783
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E-Mail โทรศพัท์

55 อ.ดร.เบญจพร  ชนะกุล มรภ.นครศรีธรรมราช ประถมศึกษา ประถมศึกษา การประเมนิการศึกษา ประถมศึกษา, ปฐมวยั, ประเมนิการศึกษา PR0055 chanakul_ben@hotmail 08 9650 6724

56 ผศ.โสภ ี แก้วชะฎา มรภ.นครศรีธรรมราช ปริญญญาโท เทคโนโลยสีารสนเทศ PR0056 skaewchada@live.com 08 9645 6496

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

58 ผศ.เบญจพร  รอดอาวธุ มรภ.นครสวรรค ์ วทิยาศาสตร์การอาหาร วทิยาศาสตร์การอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร PR0058 benchapornrot@hotmail.com 08 1534 0167

59 ผศ.มนตรี ไชยานุกูลกิตต ิ มรภ.นครสวรรค ์ การบญัช ี บริหารธุรกิจ บญัชบีณัฑติ PR0059 Chaiyanugulkittimontre@gmail.com 09 5306 4531

60 อ.ดร.ประสพ  ยลสริิธัม มรภ.นครสวรรค ์ ศศ.บ.ภาษาฝรัCงเศส ศศ.ม.รัฐศาสตร์ รป.ด.รัฐประศาสน

ศาสตร์

รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ PR0060 yolsiritham@gmail.com 09 3149 8914

61 ผศ.ดร.สงิห์ สงิห์ขจร มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา นิเทศศาสตรบณัฑติ เอก

การประชาสมัพันธ์

นิเทศศาสตรมหาบณัฑติ ปรัชญาดุษฏบีณัฑติ 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์, การประชาสมัพันธ ,์ การส ืCอสาร

การตลาด, ดิจิทลัมเีดีย, การส ืCอสารเพืCอการ

ท่องเทีCยว, การส ืCอสารมวลชน, การส ืCอสาร

การเมอืง, การส ืCอสารองคก์าร, การวางแผน

การส ืCอสาร, กฎหมายด้านส ืCอมวลชน, 

จริยธรรมสืCอมวลชน

PR0061 singhbsru@gmail.com 08 6757 7760

62 ผศ.ดร.อรพิมพ์  มงคลเคหา มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ชวีเคมแีละชวีเคม ี

เทคโนโลย ี

เทคโนโลยที ีCเหมาะสมเพืCอ

การพัฒนาทรัพยากร

การจัดการเทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสี ิCงแวดล้อม PR0062 orapim.mo@bsru.ac.th , 

orapim.env@gmail.com

08 1722 6977

63 ผศ.ดร.พรทพิา ดําเนิน มรภ.บรีุรัมย ์ บรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์

สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์, สารนิเทศศาสตร์

สารสนเทศศาสตร์, สารสนเทศศึกษา

PR0063 tipa_dum@hotmail.com  08 1660 8990

64 ผศ.ดร.จันทริาพร  ศิรินนท์ มรภ.บรีุรัมย ์ การจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ, การจัดการ PR0064 jantiraporns@gmail.com 08 9844 4991

65 อ.ดร.ธิต ิ ปญัญาอินทร์ มรภ.บรีุรัมย ์ ครุศาสตรบณัฑติ สาขา

ดนตรีศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาดนตรี (ดนตรี

ศึกษา)

ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ

สาขาดุริยางคศิลป์

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

66 อ.ดร.สวุฒัน์  มณวีรรณ มรภ.บรีุรัมย ์ อิเล็กทรอนิกส ์

โทรคมนาคม วศิวกรรมไฟฟ้าส ืCอสาร เทคโนโลยอีุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส,์ ไฟฟ้า, เทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม

PR0066 suwat.mw@bru.ac.th 08 1660 7526

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

68 รศ.(พิเศษ) กัลยา  แสงเรือง มรภ.พระนคร เคม ี(กศ.บ.) ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  เคม,ี ชวีะ,  ฟิสกิส,์ วทิยท์ ัCวไป, วทิย ์

เครืCองสาํอาง, สิCงแวดล้อม, 

เทคโนโลยกีารเกษตร  เทคโนโลยภูีมศิาสตร์, 

สาขาวชิาในคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี

 สาขาวชิาในคณะครุศาสตร์, สาขาวชิาในคณะ

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม, สาขาวชิาในคณะ

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

PR0068 kallayas@hotmail.com 08 1917 1231

69 รศ.ดร.ประจักษ ์ ไมเ้จริญ มรภ.พระนคร นาฎศิลป์ไทย การบริหารการศึกษา วฒันธรรมศาสตร์ นาฏศิลป์ PR0069 rujanapron@hotmail.com 08 1491 7942
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70 ผศ.มุกดา  ลิบลับ มรภ.พระนคร ภาษาไทย การอุดมศึกษา(หลักสตูร

และวธิีสอนใน

ระดับอุดมศึกษา)

 ภาษาไทย PR0070 mookdaliblub@gmail.com 08 1628 7356

71 ผศ.ดร.วณฎิา ศิริวรสกุล มรภ.พระนคร บรรณารักษศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑติ, ศศบ. 

(บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์

PR0071 wanidap4@gmail.com 08 7824 9966

09 0493 9798

72 ดร.สขุรักษ ์แซเ่จีCย มรภ.พระนครศรีอยธุยา วศิวกรรมโทรคมนาคม วศิวกรรมโทรคมนาคม วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมโทรคมนาคม และวศิวกรรมไฟฟ้า PR0072 sukkharak@gmail.com 08 3549 2913

73 ผศ.ปกาศิต เจิมรอด มรภ.พระนครศรีอยธุยา นิตศิาสตร์ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสงัคม/กฎหมาย

ปกครอง

PR0073 pakasit.jr@gmail.com 08-1588-2349

74 ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง มรภ.พระนครศรีอยธุยา ศิลปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาภาษาไทย

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิารัฐศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา

นโยบายสาธารณะ

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

75 ผศ.อร่าม ชนะโชต ิ มรภ.พระนครศรีอยธุยา วท.บ.ฟิสกิส ์ วท.ม.ฟิสกิส ์ ฟิสกิสด์าราศาสตร์ PR0075 achanachot@hotmail.com 09 4318 7519

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

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

78 รศ.ดร.คงศักดิN  ศรีแก้ว มรภ.พิบลูสงคราม วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร PR0078 khongsak@psru.ac.th 08 8282 0008

79 รศ.ดร.ธัชคณนิ   จงจิตวมิล มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. 

(ชวีวทิยา)

วท.ม. 

(วทิยาศาสตร์ชวีภาพ)

วท.ด. (วทิยาศาสตร์

ชวีภาพ)

ชวีวทิยา, วทิยาศาสตร์ศึกษา PR0079 touchkanin@psru.ac.th 06 1267 0009

80 ผศ.ดร.พิทกัษ ์ อย ู่ม ี มรภ.พิบลูสงคราม เคม ี เคม ี เคม ี เคม,ี วทิยาศาสตร์ทัCวไป, วทิยาสาสตร์ศึกษา PR0080 pitakyoume@hotmail.com 08 1707 6898

81 ผศ.ดร.อุทยัวรรณ  ฉตัรธง มรภ.พิบลูสงคราม วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร PR0081 nuwongs@hotmail.com, 

utaiwan.c@psru.ac.th

08 1632 0217

82 อ.พันธุ์ธ ิดา  ลิ]มศรีประพันธ์ มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ.(วทิยาการ

คอมพิวเตอร์)

วท.ม.(เทคโนโลย ี

สารสนเทศ

วทิยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยสีารสนเทศ PR0082 phuntida_nk@hotmail.com 08 1888 9330

83 รศ.ดร.ชยัณรงค ์ขนัผนึก มรภ.เพชรบรูณ์ คณติศาสตร์ การสอนคณติศาสตร์ คณติศาสตร์ คณติศาสตร์, วทิยาศาสตร์, การศึกษา PR0083 iprove2000ck@gmail.com 08 9567 5663

84 ผศ.อัจฉรา กลิCนจันทร์ มรภ.เพชรบรูณ์ สาขาการบญัช ี สาขาการบญัช ี

สาขาบริหารธุรกิจ

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

85 ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิN มรภ.เพชรบรูณ์ ภาษาอังกฤษ การมธัยมศึกษา/การสอน

ภาษาอังกฤษ

หลักสตูรและการสอน ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ, 

หลักสตูรและการสอน

PR0085 spreech04@gmail.com 08 1973 3383

86 ผศ.ดร.สมใจ   กงเตมิ มรภ.เพชรบรูณ์ การประถมศึกษา,บริหาร

การศึกษา

การประถมศึกษา หลักสตูรและการสอน การศึกษา ,หลักสตูรและการสอนประถมศึกษา PR0086 somjai_gt@live.com 08 1953 5130

87 ผศ.ทวิาพร  ขนัผนึก มรภ.เพชรบรูณ์  คณติศาสตร์ การสอนคณติศาสตร์ คณติศาสตร์ PR0087 mathiproof@gmail.com 08 2426 9248

88 ผศ.ดรสวุชิา  วริิยมานุวงษ ์ มรภ.ภูเก็ต การประถมศึกษา จิตวทิยาการศึกษา การศึกษาเพืCอการ

พัฒนาทอ้งถิCน

การศึกษา, จิตวทิยาการศึกษา, การประถมศึกษา PR0088 suwicha@pkru.ac.th 08 1597 7548
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89 ผศ.ปวารณา อัจฉริยบตุร มรภ.ภูเก็ต วท.บ.(ชวีทิยา) วท.ม.(วทิยาการระบาด) วทิยาศาสตร์สขุภาพ PR0089 pa_achariya@pkru.ac.th 08 9973 3321

90 ผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช มรภ.ภูเก็ต พยาบาลศาสตร์ 

สาธารณสขุศาสตร์

การพยาบาลผูใ้หญ่

ยทุธศาสตร์การพัฒนา

พยาบาลศาสตร์ วทิยาศาสตร์สขุภาพ PR0090 chayanit591@hotmal.com 08 3591 3411

91 อ.ดร.มานพ ชาชโิย มรภ.ภูเก็ต ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม.วทิยาการคอมพิวเตอร์ รป.ด.รัฐประศาสน

ศาสตร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา PR0091 manop952@gmail.com 08 4192 2468

92 ผศ.ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง มรภ.มหาสารคาม  วทิยาศาสตร์-เคม ี วทิยาศาสตรศึกษา วทิยาศาสตรศึกษา วทิยาศาสตรศึกษา, การสอนวทิยาศาสตร์, เคม,ี 

 หลักสตูรและการสอน

PR0092 P570413R1 jansawangn@yahoo.com 08 6954 4294

93 ผศ.ดร.พูนศักดิN   ศิริโสม มรภ.มหาสารคาม วทิยาศาสตร์ คณติศาสตร์ สถิตปิระยกุต ์ สถิต ิ สถิตศิาสตร์, แผนแบบการทดลอง, การวจัิย

และประเมนิผล

PR0093 P570517R1 poonsaksirisom@gmail.com 08 1380 4954

94 ผศ.ดร.ธรัช  อารีราษฎร์ มรภ.มหาสารคาม ค.บ. คอมพิวเตอร์ ศึกษา วท.ม. วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

ปร.ด. การจัดการ

เทคโนโลย ี

เทคโนโลยสีารสนเทศ, วทิยาการคอมพิวเตอร์,

 คอมพิวเตอร์ศึกษา, การจัดการเทคโนโลย ี

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

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

96 อ.พวงผกา คุณาสทิธิN มรภ.มหาสารคาม วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ PR0096 puangpaka@cs.rmu.ac.th 08 7223 3003

97 ผศ.กุณฑรีา  อาษาศรี มรภ.มหาสารคาม บญัชบีณัฑติ บญัชมีหาบณัฑติ บญัช,ี ตน้ทนุ, อากร, วจัิย PR0097 Kumteera135@gmail.com 08 9394 4790

98 ผศ.ดร.สธุินี อัตถากร มรภ.มหาสารคาม รัฐศาสตรบณัฑติ รัฐประศาสนศาสตร

มหาบณัฑติ

รัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎบีณัฑติ

รัฐประศาสนศาสตร์ PR0098 Suthineeatt@hotmail.com 098-289 5636

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

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

101 ผศ.อารยะรัตน์ ชารีแสน มรภ.ร้อยเอ็ด บธ.บ.การบญัช ี บธ.ม.การบริหารธุรกิจ การบญัช ี PR0101 arayaratana@hotmail.com 08 5740 2426

102 ผศ.ดร.ปริCมมาลา  ขาํคมเขตต ์ มรภ.ร้อยเอ็ด วท.บ (เคม)ี วท.ม (การสอนเคม)ี ปร.ด.(เคมอีินทรีย)์ เคม,ี วทิยาศาสตร์, การสอนวทิยาศาสตร์ PR0102 primmala_la@hotmail.co.th 08 1975 7757

103 ผศ.พิมลศักดิN  นิลผาย มรภ.ร้อยเอ็ด นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ PR0103 sujujoko@gmail.com 06 3794 5289

104 ผศ.ดร.สจัธรรม พรทวกุีล มรภ.ร้อยเอ็ด ดนตรีศึกษา หลักสตูรและการ สอน หลักสตูรและการเรียน

การสอน

ดนตรี, ดนตรีศึกษา, หลักสตูรและการเรียน    

 การสอน

PR0104 kaireru@hotmail.com 08 9159 8307

105 อ.ดร.จุรีวลัย ์ ภกัดีวฒุ ิ มรภ.ร้อยเอ็ด เศรษฐศาสตร์ (การเงนิ) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

(การเงนิ)

บรูณาการศาสตร์ เศรษฐศาสตร์,  การเงนิ PR0105 churee02@gmail.com 08 1661 8744

106 อ.ดร.เกรียงศักดิN   ศรีสมบตั ิ มรภ.ร้อยเอ็ด อุตสาหกรรมศิลป์ จิตวทิยาการศึกษา การบริหารการศึกษา จิตวทิยา, การบริหารทรัพยากรมนุษย,์           

การบริหารการศึกษา

PR0106 pomreru@gmail.com 08 1790 3317

107 ผศ.ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเย ีCยม มรภ.ร้อยเอ็ด ค.บ.(คณติศาสตร์) กศ.ม.(การวดัผลการศึกษา) ปร.ด.(วจัิยและ

ประเมนิผลการศึกษา)

คณติศาสตร์, วจัิยและประเมนิผลการศึกษา PR0107 R.phonyiam@gmail.com 09 0248 2345

108 ผศ.ธรรมรัตน์ สนิธุเดช มรภ.ร้อยเอ็ด รป.ม. (นโยบายสาธารณะ

และการจัดการเชงิกลยทุธ )์

รัฐประศาสนศาสตร์ PR0108 tmr_mon@hotmail.com 08 6226 9175

109 ผศ.ดร.จิตราภรณ ์วงศ์คาํจันทร์ มรภ.ร้อยเอ็ด กศ.บ. วทิยาศาสตร์-เคม ี กศ.ม. จิตวทิยาการศึกษา ปรด. นวตักรรม

หลักสตูรและการเรียนรู้

หลักสตูรและการสอน, จิตวทิยาการศึกษา PR0109 jitraporn.jw@gmail.com 08 9010 6475
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110 อ.วชัราภรณ ์ สงิห์สาํราญ มรภ.ราชนครินทร์ บริหารงานบคุคล การจัดการทัCวไป บริหารธุรกิจ, การจัดการ, การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

PR0110 Watchraporn4959@gmail.com 08 8502 4959

111 อ.ดร.ณฐัปคลัภ ์ ญาณมโนวศิิษฏ ์ มรภ.ราชนครินทร์ สาธารณสขุ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ, การเงนิการคลัง PR0111 Phokao1@hotmail.com 09 5164 4959

112 อ.พิภทัรา สมิะโรจนา มรภ.ราชนครินทร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ การศึกษาวทิยาศาสตร์  

วชิาเอกคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยสีารสนเทศ PR0112 pipattra_f@hotmail.com 06 2656 3535

113 อ.กิC งกาญจน์  กิตตสินุทโรภาศ มรภ.ราชนครินทร์ เทคโนโลยอีุตสาหกรรม

(เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

อุตสาหกรรม)

สนเทศศาสตร์ เทคโนโลยดีิจิทลั, เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์, 

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม

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

114 อ.รัชฎาพร   วงษโ์สพนากุล มรภ.ราชนครินทร์ ศศบ.อุตสาหกรรม

ท่องเทีCยว

ศศม. การจัดการ

อุตสาหกรรมการท่องเทีCยว

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

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

n..yothin@hotmail.com

08 1840 9001

116 ผศ.ดร.สรุจิตร์  พระเมอืง มรภ.เลย ค.บ.(ฟิสกิส)์ วท.ม.(การสอนฟิสกิส)์ Ph.D (Energy 

Technology)

วทิยาศาสตร์, ฟิสกิส,์ พลังงาน PR0116 surajitr@lru.ac.th 08 1431 4095

117 อ.ดร.มธุรส ชลามาตย ์ มรภ.เลย สาธารณสขุศาสตร์, วทิยาศาสตร์สขุภาพ PR0117 P570427R1 maturotc@yahoo.com 08 9623 8782            

  08 0744 9977

118 ผศ.สธุาสนิี  ครุฑธกะ มรภ.เลย สตัวศาสตร์ สตัวศาสตร์ PR0118 kruttaga36@gmail.com 09 8615 59990

119 อ.วลิัยพร ยาขา้มปอ้ม มรภ.เลย การจัดการทัCวไป การจัดการทัCวไป การจัดการ, บริหารธุรกิจ PR0119 Ting_lru@hotmail.com 06 1969 6656

120 ผศ.ดร.สมบรูณ ์ชาวชายโขง มรภ.สกลนคร วท.บ.สถิตปิระยกุต ์ สต.ม.สถิต ิ ปร.ด.สารสนเทศศึกษา สถิต,ิ วจัิย, สารสนเทศ, การวางแผน,           

การจัดการความรู้

PR0120 P570516R1 chaikong_sb@hotmail.com 08 4428 5407

121 อ.ภคพล คตวิฒัน์ มรภ.สกลนคร เศรษฐศาสตร์ระหว่าง

ประเทศ

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การเงนิ PR0121 k.phakhaphon@hotmail.com 08 8571 9308

122 รศ.ดร.วาโร เพ็งสวสัดิN มรภ.สกลนคร การศึกษาปฐมวยั/ การ

วดัผลและประเมนิผล

การศึกษา

การวดัผลการศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา, การวดัผลและวจัิย

การศึกษา การศึกษาปฐมวยั

PR0122 khai_p@hotmail.com 06 4092 6356

123 ผศ.ฐิตรัิตน์  แว่นเรืองรอง มรภ.สกลนคร เทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยกีารอาหาร PR0123 thithirat@snru.ac.th 08 0747 1118

124 ผศ.นวพร  วรรณทอง มรภ.สกลนคร ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ,    

ภาษาศาสตาร์ประยกุต ์Applied Linguistics

PR0124 hochi_ja@hotmail.com 06 1414 9459

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

ศึกษา)

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

126 ผศ.ดร.กรุณา  แดงสวุรรณ มรภ.สงขลา การพยาบาลและการผดุง

ครรภช์ ั]น1 บริหาร

สาธารณสขุ การวดัและ

ประเมนิผลการศึกษา

การบริหารการพยาบาล บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา PR0126 karuna.ore@gmail.com  08 4407 0520
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ที3 ชื3 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที3จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที3เชี3ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

127 อ.เอมอร   อ่าวสกุล มรภ.สงขลา ภูมศิาสตร์ ภูมศิาสตร์ ภูมศิาสตร์, ภูมสิารสนเทศ PR0127 emorn.ao@skru.ac.th 08 3536 2442

128 ผศ.ณฐมน  เสมอืนคดิ มรภ.สงขลา วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

การบริหารหารศึกษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร PR0128

129 ผศ.เสาวนิตย ์ชอบบญุ มรภ.สงขลา ว.ทบ. (ชวีวทิยา) ว.ทม. (จุลชวีวทิยา) จุลชวีวทิยา PR0129 saowanitchobbun@gmail.com 08 6957 0362

130 อ.ดร.อัญชนา สขุสมจิตร มรภ.สวนสนุันทา เทคโนโลยทีางการศึกษา/

ภาพยนตร์

โสตทศันศึกษา/การ

ส ืCอสารมวลชน

เทคโนโลยแีละส ืCอสาร

การศึกษา

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

131 อ.ดร.ไสว ศิริทองถาวร มรภ.สวนสนุันทา วศิวกรรมโยธา บริหารธุรกิจ Management of 

Technology

การจัดการอุตสาหกรรม, วศิวกรรมโยธา

บริหารธุรกิจ

PR0131 P570566R1 sawaistt@yahoo.com 08 1648 2000

132 ผศ.ดร.ปรีชญา ครูเกษตร มรภ.สวนสนุันทา ศิลปอุตสาหกรรม เทคโนโลยกีารศึกษา

ทางการอาชวีะและเทคนิค

ศึกษา

Multidisciplinary 

Design Research

การออกแบบ, การวจัิยเพืCอการออกแบบ,       

การออกแบบตกแต่งภายใน, การออกแบบ

นิทรรศการ

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

133 ผศ.ดร.สทิธิชยั  ธรรมเสน่ห์ มรภ.สวนสนุันทา การจัดการทัCวไป บริหารธุรกิจ นวตักรรมการจัดการ

ภาคธุรกิจ

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

134 ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ มรภ.สวนสนุันทา เทคโนโลยเีซรามกิส ์ อุตสาหกรรมศึกษา Technology 

Management

เทคโนโลยอึุตสาหกรรม, บริหารอุตสาหกรรม

, เซรามกิส ์

PR0134 treudee@gmail.com 08 1902 3524

135 รศ.ดร.ชูศักดิN   เอกเพชร มรภ.สรุาษฎร์ธานี กศ.บ.(เกียรตนิิยม)     

สาขาภาษาไทย                

ร.บ. (ทฤษฎแีละเทคนิค

ทางรัฐศาสตร์)

ค.ม. อุดมศึกษา กศ.ด. การบริหาร

อุดมศึกษา

บริหารการศึกษา, หลักสตูรและการสอน         

   การศึกษาและการฝึกหัดครู

PR0135 chusakek@gmail.com 08 1895 0990

136 ผศ.ดร.ชมพูนุท  ชยัรัตนะ มรภ.สรุาษฎร์ธานี วท.บ. วาริชศาสตร์ วท.ม.วทิยาศาสตร์ทางทะเล

 (แขนงชวีวทิยาทางทะเล)

วท.ด. วทิยาศาสตร์ทาง

ทะเล

วทิยาศาสตร์ทางทะเล, ประมง, เพาะเลี] ยงสตัว ์

นํ] า

PR0136 chairattanac@hotmail.com 09 8285 9156

137 อ.จุฑามาศ กระจ่างศรี มรภ.สรุาษฎร์ธานี วท.บ. วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

วท.ม. เทคโนโลย ี

สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ PR0137 chutamas_kk@hotmail.com 08 1782 0130

138 อ.ศุภชยั ดําคาํ มรภ.สรุาษฎร์ธานี ค.บ.(คณติศาสตร์) วท.ม.(สถิตปิระยกุต)์ สถิต,ิ สถิตปิระยกุต,์ คณติศาสตร์, 

คณติศาสตร์ประยกุต ์

PR0138 supachai_dd@hotmail.com 08 1899 4359

139 ผศ.เพชร  ขวญัใจสกุล มรภ.สรุาษฎร์ธานี นิตศิาสตร์ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ PR0139 phettameaw@hotmail.com 09 1091 7999

140 ผศ.อัจฉรียา  โชตกิลาง มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ การสหกรณ์ การตลาด การตลาด PR0140 atchareeyafai@gmail.com 06 1153 2329

141 อ.ดร.ทศันีย ์นาคเสนีย ์ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ การจัดการการท่องเทีCยว การท่องเทีCยว การจัดการการ

ท่องเทีCยวแบบบรูณาการ

การจัดการการท่องเทีCยวและการบริการ PR0141 PR580221 naksanee@gmail.com 08 1721 1107

142 ผศ.ดร.เชดิชยั ธุระแพง มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ กศ.บ.สขุศึกษา วชิาโท

การศึกษาผูใ้หญ่

บธ.ม.การตลาด ปร.ด.การจัดการ

เทคโนโลย ี

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

143 อ.ดร.ประภสัสร  มนี้อย มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ สงัคมวทิยา การจัดการภาครัฐและ

ภาคเอกชน

การจัดการ พัฒนาชุมชน PR0143 giggle9940@gmail.com 08 9910 8615
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144 อ.ดร.ชนกพร  ขาวคาํ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ ภาษาจีน การสอนภาษาจีนสาํหรับ

ชาวต่างชาต ิ

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

145 ผศ.กฤดา  ชุ่มจันทร์จิรา มรภ.อุตรดิตถ์ คณติศาสตร์ การสอนคณติศาสตร์ คณติศาสตร์ PR0145 kritda2502@gmail.com 08 9906 3516

146 อ.ธนัตถา  กรพิทกัษ ์ มรภ.อุตรดิตถ์ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยอีุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศิลป์, เทคโนโลยอีุตสาหกรรม PR0146 tnuttha.k@gmail.com 08 1785 5922

147 ผศ.ดร.ชชัภูม ิสชีมภู มรภ.อุตรดิตถ์ สงัคมศึกษา (กศ.บ.. ไทยคดีศึกษา (ศศ.ม.) การบริหารการศึกษา

(กศด.)

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

 08 1688 0000

148 อ.ดร.ประยงค ์หัตถพรหม มรภ.มหาสารคาม พลศึกษา พลศึกษา นวตักรรมหลักสตูร

และการเรียนรู้

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

149 อ.ดร.อภชิาต ิเหล็กดี มรภ.มหาสารคาม ทศันศิลป์ เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา

การจัดการเทคโนโลย ี

เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ มลัตมิเีดีย

และแอนิเมช ัCน

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

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

โทรคมนาคม และ รบ. 

(บริหารรัฐกิจ)

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

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

152 อ.ดร.วนัดี  รักไร่ มรภ.มหาสารคาม วท.บ.(เคม)ี วท.ม.(เคม)ี ปร.ด.(เคม)ี เคม ี 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.สทิธิพรร์ สนุทร มรภ.มหาสารคาม นิตศิาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร นิตศิาสตร์ PR0154 soonthorn_rmu@hotmail.com 08 9942 7768

155 อ.ดร.กุลธิดา  ภูมเิหล่าแจ้ง มรภ.มหาสารคาม ศศ.บ (นิเทศศาสตร์) นศ.ม.(การประชาสมัพันธ )์ นศ.ด. โฆษณา ประชาสมัพันธ์ การส ืCอสารการตลาด 

สืCอดิจิทลั

PR0155 poomlaochaeng@gmail.com 08 9889 8454

156 ผศ.ดร.รามนรี  นนทภา มรภ.มหาสารคาม สถิตปิระยกุต ์ สถิตปิระยกุต ์ คณติศาสตรศึกษา คณติศาสตรศึกษา, คณติศาสตร์, สถิต ิ PR0156 ramnaree_cute.pig@hotmail.com 08 6223 7532

157 อ.ชมภู่  เหนือศรี มรภ.มหาสารคาม วทิยาศาสตร์ส ิCงแวดล้อม บริหารจัดการส ิCงแวดล้อม วทิยาศาสตร์ส ิCงแวดล้อม การจัดการ

ส ิCงแวดล้อม

PR0157 chompooenvi@hotmail.com 08 6857 1427

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

เพืCอการจัดการ)

วท.ม.(สืCอนฤมติ) เทคโนโลยสีารสนเทศ, มลัตมิเีดีย PR0158 potsirin.li@rmu.ac.th 08 9943 8007

159 ผศ.ดร.พันธิวา  แก้วมาตย ์ มรภ.มหาสารคาม วท.บ.ชวีวทิยา วท.ม.ชวีวทิยา ปร.ด.ชวีวทิยา ชวีวทิยา,พันธุศาสตร์ PR0159 puntivar.juu@gmail.com 08 6954 6466

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

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

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

163 อ.ดร.พงศกร พิมพะนิตย ์ มรภ.มหาสารคาม วศ.บ.วศิวกรรมดินและนํ] า วศ.บ.วศิวกรรมสิCงแวดล้อม ปร.ด.วจัิยและ

ประเมนิผลการศึกษา

วจัิยและประเมนิผลการศึกษา วศิวกรรม

สิCงแวดล้อม วศิวกรรมดินและนํ] า วศิวกรรม

พลังงานและสิCงแวดล้อม

PR0163 9peng55@gmail.com 09 9387 4555

164 อ.กนกอร คาํผุย มรภ.มหาสารคาม ชวีวทิยา วทิยาศาสตร์ศึกษา การสอนวทิยาศาสตร์ PR0164 khampui.k@gmail.com 08 1709 4592
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165 รศ.ดร.สบุรรณ เอีCยมวจิารณ์ มรภ.มหาสารคาม ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การ

พัฒนา) 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/ รัฐ

ประศาสนศาสตร์

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  วณชิาชวีะ มรภ.พระนคร ชวีวทิยา ชวีเคม ี Natural Sciences วทิยาศาสตร์ชวีภาพ PR0167 vanijajiva@gmail.com 08 6368 1755

168 ผศ.ดร.สรุชยั รัตนสขุ มรภ.ร้อยเอ็ด เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ ชวีวทิยา จุลชวีวทิยา วทิยฯ

ทัCวไป

PR0168 surachai_med@hotmail.com 08 0396 6145

09 6223 9159

169 อ.ดร.สมคดิ สทุธิธารธวชั มรภ.พระนคร คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม.วทิยาการคอมพิวเตอร์ ปร.ด.วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

วทิยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยสีารสนเทศ PR0169 somkid@pnru.ac.th 08 5059 6669

170 อ.นัยนา  ประทมุรัตน์ มรภ.มหาสารคาม สงัคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ PR0170 naiyanasp@gmail.com 08 0262 8792

171 รศ.ดร.ปียลักษณ ์ โพธิวรรณ์ มรภ.มหาสารคาม วท.บ.เคม ี ศษ.ม.วทิยาศาสตรศึกษา ปร.ด.สงัคมวทิยา รัฐศาสตร์  สงัคมวทิยา  รัฐประศาสนศาสตร์ 

วฒันธรรม ประวตัศิาสตร์

PR0171 noksoda@gmail.com 08 9940 3308

172 อ.สวุชิชาน อุ่นอุดม มรภ.มหาสารคาม ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ PR0172 Aodac269@gmail.com 08 4027 5758

173 รศ.ดร.ธนัณชยั  สงิห์มาตย ์ มรภ.มหาสารคาม สถิตปิระยกุต ์ MBA DBA บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด PR0173 tananchai_999@hotmail.com 08 9551 3526

174 อ.สพุจน์ เกตดุาว มรภ.มหาสารคาม เคม,ี การจัดการทัCวไป บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ ,โลจิสตกิส ์ PR0174 K_suphot@hotmail.com 08 1708 2655

175 ผศ.ดร.ลักขณา สกุใส มรภ.ชยัภูม ิ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา

และการส ืCอสาร

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

176 อ.ฤทธิชยั  ผานาค มรภ.ชยัภูม ิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคโนโลยสีารสนเทศ, 

วทิยาการคอมพิวเตอร์

PR0176 phanak108@gmail.com 08 1061 7655

177 ผศ.ดร.สมัฤทธิN  เสนกาศ มรภ.เทพสตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา PR0177 sksamrit@gmail.com 08 9550 0525

178 ผศ.จ่าสบิเอกธานิล  ม่วงพูล มรภ.นครปฐม วทบ.วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

ค.อ.ม.เทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ศึกษา, 

เทคโนโลยสีารสนเทศ, วทิยาการคอมพิวเตอร์

PR0178 signal@npru.ac.th 09 6946 8759

179 ผศ.ดร.สมหมาย  ปะตติงัโข มรภ.บรีุรัมย ์ เคม ี เคม ี chemistry(Druy 

Design and Molecular 

Mecdicine)

เคม,ีผลิตภณัฑธ์รรมชาตนิาโนเทคโนโลย,ีจุล

ชวี,โรคพืช

PR0179 dr.sommai@gmail.com 08 9720 1597

180 อ.ดร.เพ็ญศรี  บางบอน มรภ.พระนคร ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ บธ.ม. การจัดการทัCวไป บธ.ด. บริหารธุรกิจ การจัดการ  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 อ.ดร.ชนมภทัร โตระสะ มรภ.สวนสนุันทา วศิวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้า ภูมสิารสนเทศ ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส,์ พลังงาน, ภูม ิ

สารสนเทศ

PR0182 chonmapat.to@ssru.ac.th 08 1832 2435
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183 อ.ดร.วาสนา  สรีุยเ์ดชะกุล มรภ.สวนสนุันทา นิตศิาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ การจัดการองคก์รและการจัดการพัฒนา

สงัคม/ชุมชน, นิตศิาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์

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

184 รศ.ดร.นันทยิา น้อยจันทร์ มรภ.สวนสนุันทา การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั บริหารการศึกษา 1.การศึกษาปฐมวยั 2.บริหารการศึกษา PR0184 nun1964@hotmail.com 08 1887 1510

185 ผศ.ดร.กัลยา ยศคาํลือ มรภ.เลย วทิยาศาสตรบณัฑติ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

(กศ.ม.) การบริหาร

การศึกษา

Doctor of  Public 

Administration 

(D.P.A.)/Doctor of  

Education (Ed.D.) 

Public Administration PR0185 yaeduca@hotmail.com 08 1380 5273

186 ผศ.อภรัิกษ ์บรูรุ่งโรจน์ มรภ.ร้อยเอ็ด นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ PR0186 j_law_1976@hotmail.com 08 1902 3996

187 ผศ.ดร.เบญจมาภรณ ์เสนารัตน์ มรภ.ร้อยเอ็ด สถิตปิระยกุต ์ การวจัิยและสถิตทิางการ

ศึกษา

วจัิยและประเมนิ

การศึกษา

วจัิยและประเมนิผลการศึกษา PR0187 senarat_b@yahoo.com 08 8569 1618

188 อ.ดร.วชิชุดา   วงศ์พานิชย ์ มรภ.ศรีสะเกษ ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน ศศ.ม.รัฐศาสตร์ ปร.ด.รัฐประศาสน

ศาสตร์

รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์ PR0188 witchuda.wongpanit@gmail.com 09 7331 1121

189 ผศ.ดร.ปิยฉตัร  ทองแพง มรภ.ศรีสะเกษ บธ.บ(การบญัช)ี บธ.ม(บริหารธุรกิจ กจด.(การจัดการธุรกิจ) การบญัช/ีบริหารธุรกิจ PR0189 piyachat.sskru@gmail.com 09 9149 4661

190 อ.ดร.วลิาวลัย ์ด่านสริิสขุ มรภ.ศรีสะเกษ ศษ.บ.(การประถมศึกษา) กศ.ม.(การประถมศึกษา) กศ.ด.(การวจัิยและ

พัฒนาหลักสตูร)

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

191 อ.พยงุศักดิN  คงศิลา มรภ.ศรีสะเกษ วทิยาศาสตร์ (ฟิสกิส)์ วทิยาศาสตร์ (ฟิสกิส)์ วทิยาศาสตร์ PR0191 p.kongsila@sskru.ac.th 08 4899 6998

192 ผศ.ดร.นรินทร์ กุลนภาดล มรภ.ราชนครินทร์ วศ.บ.วศิวกรรมเครืCองกล วศ.ม.วศิวกรรมเครืCองกล วศ.ด.

วศิวกรรมเครืCองกล

วศิวกรรมเครืCองกล, เทคโนโลยอีุตสาหกรรม, 

เทคโนโลยพีลังงาน

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

193 อ.ดร.วริศรา  เชนะโยธิน มรภ.ราชนครินทร์ ค.บ.นาฎศิลปการละคร บธ.ม.การจัดการ บธ.ด.บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ/การจัดการเทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม/นาฏศิลปการละคร

PR0193 waris253253@gmail.com 08 1868 9065

194 ผศ.ดร.ไวรุจน์ อิCมโพ มรภ.สกลนคร เทคโนโลยงีานเช ืCอม วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยอีุตสาหกรรม/วศิวกรรมอุตสา

หการ/วศิวกรรมการผลิต

PR0194 wairut.impho@hotmail.com 08 8560 8699

195 อ.ปรีชาศาสตร์ มเีกาะ มรภ.สกลนคร ค.อ.บ. วศิวกรรมเครืCองกล ศษ.ม. บริหารการศึกษา เทคโนโลยอีุตสาหกรรม/อุตสาหกรรม

ศาสตร์/ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

PR0195 non_fer@hotmail.com 08 1768 7299

196 อ.ปราณ ี เนรมติ มรภ.นครสวรรค ์ บช.บ. บธ.ม. การบญัช ี PR0196 peenee_may@hotmail.com 09 7952 9616

197 ผศ.ดร.ปิยวรรณ  ศุภวทิติพัฒนา มรภ.พิบลูสงคราม วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

วทิยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยกีารอาหาร

PR0197 psupavititpatana@gmail.com 06 1556 5355

198 อ.ศิริจันทร์  อุปาละ มรภ.เชยีงใหม่ คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรศึกษา คหกรรมศาสตร์ PR0198 uparee_siri@hotmail.com 08 1960 7255

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

200 รศ.ดร.สมเกียรต ิ กอบวัแก้ว มรภ.สวนสนุันทา อุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศึกษา Technology 

Management

อุตสาหกรรมศึกษา PR0200 somkiat.ko@ssru.ac.th 08 9929 2032

201 อ.สกุล จริยาแจ่มสทิธิN มรภ.สวนสนุันทา การจัดการโรงแรม การจัดการโรงแรมและ

ท่องเทีCยว

การจัดการ,การท่องเทีCยว,การโรงแรม PR0201 a.sakul@yahoo.com 08 1931 7313
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202 อ.ชุมพล รอดแจ่ม มรภ.สวนสนุันทา บญัช ี

การบริหารทรัพยากร

มนุษย ์

เศรษฐศาสตร์ 

พัฒนาแรงงานและ

สวสัดิการ

การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์

บริหารธุรกิจและการจัดการ เศรษฐศาสตร์ 

บญัช ี

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

203 อ.ดร.จักรวาล สขุไมตรี มรภ.สวนสนุันทา รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์, รัฐศาสตร์ PR0203 Jagraval.su@ssru.ac.th 

jasu1881@hotmail.co.th

08 1546 6992

204 อ.ดร.นุกูล ธรรมจง มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ ภาษาจีน จีนในระบบเศรษฐกิจโลก 

การบริหารการศึกษา

ผูน้ ําทางสงัคม ธุรกิจ

และการเมอืง

ภาษาจีน PR0204 nu347168@gmail.com 06 4952 2664

205 ผศ.วเิชษฐ  ย ิ]มละมยั มรภ.กาญจนบรีุ อิเล็กทรอนิกสแ์ละ

คอมพิวเตอร์

วศิวกรรมไฟฟ้าส ืCอสาร เทคโนโลยอีุตสาหกรรม ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์ PR0205 wichet_y@hotmail.com 09 5536 5990

206 อ.ดร.กนิษฐา อินธิชติ มรภ.ศรีสะเกษ วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศฯ การจัดการเทคโนโลย ี วทิยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยสีารสนเทศ/

การจัดการเทคโนโลย ี

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

207 อ.ชุณษติา  นาคภพ มรภ.นครสวรรค ์ ปริญญญาตรี ปริญญญาโท เศรษฐศาสตร์ PR0207 ohm_naja@hotmail.com 08 5147 2949

208 ผศ.ดร.ปิยะวดี สราภริมย ์ มรภ.มหาสารคาม มหาวทิยาลัยมหาสารคาม มหาวทิยาลัยขอนแก่น มหาวทิยาลัยขอนแก่น วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี PR0208 piyawadee.sa@rmu.ac.th 08 4265 5050

209 อ.ดร.นนทพงษ ์พลพวก มรภ.มหาสารคาม วท.บ. เทคโนโลยเีซรามกิส ์ วท.ม. เทคโนโลย ี

อุตสาหกรรมเซรามกิ

วท.ด. วสัดุศาสตร์ วศิวกรรมวสัดุ,  เทคโนโลยอีุตสาหกรรม, 

วศิวกรรมการจัดการ

PR0209 phonphuak@gmail.com 08 9791 6381

210 ผศ.ดร.ญาณศิา  ตนัตปิาลกุล มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา เคม ี เคมอีุตสาหกรรม การจัดการนวตักรรม

และเทคโนโลย ี

เคม ีเคมอีุตสาหกรรม เคมสี ิCงแวดล้อม PR0210 yanisa.ta@bsru.ac.th 08 6656 2415

211 ผศ.ดร.สมประสงค ์เสนารัตน์ มรภ.ร้อยเอ็ด วทิยาศาสตร์ทัCวไป การวดัผลการศึกษา วจัิยและประเมนิผล

ทางการศึกษา

การศึกษา สถิต ิวจัิย วดัและประเมนิผล

การศึกษา

PR0211 er2_somprasong@outlook.com 08 8569 1591

212 ว่าทีC ร.อ.ดร.ขจร ตรีโสภณากร มรภ.เชยีงใหม่ วทิยาศาสตร์การกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬา วทิยาศาสตร์การออก

กําลังกายและกีฬา

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

213 ผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทกัษกุ์ล มรภ.ราชนครินทร์ เทตโนโลยแีละ

นวตักรรมการศึกษา

เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา การศึกษาเพืCอการ

พัฒนาทอ้งถิCน

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

214 อ.นรภทัร  สถานสถิตย ์ มรภ.ราชนครินทร์ การบริหารตลาด การตลาด การจัดการโลจิสตกิส ์การจัดการคา้ปลีก การ

จัดการธุรกิจการคา้ การตลาด

PR0214 norrapat.sat@gmail.com 08 4645 2365

215 ผศ.อิสรี ศรีคุณ มรภ.พระนคร วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า PR0215 isaree@pnru.ac.th 08 4722 6395

216 อ.ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์ มรภ.ยะลา วศิวกรรมโทรคมนาคม วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมไฟฟ้า

อิเล็คทรอนิกส ์

การส ืCอสารคอมพิวเตอร์ไร้สาย PR0216 attapol.a@yru.ac.th 09 2431 3206

217 ผศ.ดร.สกัุญญา ศรีโพธิN มรภ.สวนสนุันทา ชวีวทิยา วทิยาศาสตร์สขุาพ ประชากรศึกษา ประชากรศึกษา ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ , สงัคมศึกษา, ศิลป

ศาสตร์-พัฒนาสงัคมและวฒันธรรม

PR0217 sukanyasripho@hotmail.com 08 1677 7883

218 ผศ.ดร.ภทัรา สขุะสคุนธ์ มรภ.ธนบรีุ พยาบาลศาสตร์ การตลาด การจัดการ การตลาด PR0218 patra_sukasukont@yahoo.com 08 1173 2617

219 ผศ.ดร.ปิยะวรรณ ปิCนแก้ว มรภ.นครปฐม ศิลปกรรม นฤมติศิลป์ ทศันศิลป์และออกแบบ ศิลปกรรมและการออกแบบ PR0219 piyawan2512@gmail.com 08 1299 1325

220 ผศ.ดร.สชุาดา แสงดวงดี มรภ.นครปฐม อักษรศาสตรบณัฑติ นิเทศศาสตรมหาบณัฑติ นิเทศศาสตรดุษฎบีณัฑติ นิเทศศาสตร์ ภาษาอังกฤษ PR0220 suchadas@webmail.npru.ac.th 09 0976 6685



Page 13 of 48

22/12/2021

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ราชภฏั TQR

รายชื3อผู้ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏั ระดับหลกัสูตร

ที3 ชื3 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที3จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที3เชี3ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

221 ผศ.พฤกษ ์ โปร่งสาํโรง มรภ.นครปฐม ฟิสกิส ์ วทิยาศาสตร์ศึกษา วทิยาศาสตร์ศึกษา PR0221 pruekprong@gmail.com 08 4314 6991

222 ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงคฤ์ทธิชยั มรภ.นครปฐม การพยาบาลและผดุง

ครรภ ์ช ั]น 1

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

223 อ.ดร.นพดล  อํC าดี มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมการจัดการ วศิวกรรมอุตสาหการ PR0223 amdee1973@gmail.com 09 9119 4499

224 อ.รุ่งนภา สงิห์สถิตย ์ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ วทบ.อนามยัส ิCงแวดล้อม สบ.สขุศึกษาและการ

ส่งเสริมสขุภาพ

สาธารณสขุศาสตร์ PR0224 rung_noona@hotmail.com 09 5739 7890

225 อ.ยพุยงค ์ วงิวร มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ PR0225 yupayong_26@hotmail.com 09 2267 6267  

226 ผศ.ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยกีารจัดการ

ระบบสารสนเทศ

ยทุธศาสตร์การพัฒนา เทคโนโลยสีารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, 

ยทุธศาสตร์การพัฒนา

PR0226 darawan.ya@gmail.com 09 1819 9041

227 อ.ดร.วนิดา สาระต ิ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ บริหารธุรกิจบณัฑติ(การ

จัดการธุรกิจบริการ)

ครุศาสตรมหาบณัฑติ

(หลักสตูรและการสอน)

การศึกษาดุษฎบีณัฑติ

(หลักสตูรและการสอน)

หลักสตูรและการสอน PR0227 krudadada@gmail.com 08 8485 9455

228 ผศ.ดร.นงลักษณ ์ เพิCมชาต ิ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ การบริหารธุรกิจ การจัดการท่องเทีCยวเชงิกีฬา PR0228 paunluck@gmail.com 08 9445 6688  

229 อ.ดร.นาวนิ คงรักษา มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ วทิยาการคอมพิวเตอร์ โครงข่ายโทรคมนาคม

และคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส ืCอสารเพืCอ

การศึกษา

เทคโนโลยดีิจิทลั PR0229 nawin30@hotmail.com 09 1724 3738

230 อ.จิตคุปต ์ละอองปลิว มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ การจัดการการท่องเทีCยว ภูมศิาสตร์ สงัคมศึกษา PR0230 ikhuppy@gmail.com 08 3716 2414

231 ผศ.ยพุา สะรุโณ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ การบญัช ี การบญัช ี PR0231 yupa_saruno@hotmail.com 08 6782 3242

232 อ.กมลทพิย ์ โตเมศน์ มรภ.ธนบรีุ ครุศาสตร์บณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการจัดการโลจิ

สตกิส ์

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

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

234 ผศ.ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง มรภ.ธนบรีุ ศิลปศาสตรบณัฑติ 

(ภาษาไทย)

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  

(ภาษาไทย)

ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 

(ภาษาไทย)

ภาษาไทย, ภาษาศาสตร์, ภาษาไทยสาํหรับ

ชาวต่างประเทศ, ภาษาเพืCออาชพี, การสอน

ภาษาไทย

PR0234 rodsarin.d@dru.ac.th 09 8249 9751

235 อ.ดร.พนารัตน์  แสงวจิิตร มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/

การจัดการทัCวไป

เทคโนโลยแีละส ืCอสาร

การศึกษา

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

236 อ.ดร.กนกวรรณ  แสนเมอืง มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ อุตสาหกรรมการท่องเทีCยว การท่องเทีCยวเชงิอนุรักษ ์ การพัฒนาการท่องเทีCยว การท่องเทีCยวและการโรงแรม PR0236 civic_62@hotmail.com 08 1986 3625

237 อ.อภลิักษณ ์ ธรรมวมุิตต ิ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการ PR0237 apilick.mns@gmail.com 08 1655 7875

238 อ.วธิัญญา  แซล่้อ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ รัฐประศาสนศาสตร์ สหวทิยาการเพืCอการ

พัฒนาทอ้งถิCน

สงัคมศาสตร์ PR0238 minmin1402@gmail.com 08 5339 6618

239 อ.เทอดพงศ์  วรรณวงค ์ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ ดนตรี (แขนงดนตรี

ปฏบิตั)ิ

ดนตรี ดนตรีสากล PR0239 TherdpongW@yahoo.com 09 0909 0187
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240 ผศ.พิเชฐ  สตัยว์นิ ิจ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ ปรัชญาและศาสนา ภาษาอังกฤษรุกิจ ภาษาอังกฤษรุกิจ PR0240 teacher.jiab@gmail.com 08 9161 5351

241 อ.ณฐัปภสัร์ พงษโ์พนเพ็ก มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ ภาษาจีน Master of Teaching 

Chinese to Speaters of 

other Languages

ภาษาจีน PR0241 natpaphatguo18@gmail.com 09 7148 0695 

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

243 อ.สมภสัสร  บวัรอด มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ วทิยาศาสตร์-ฟิสกิส ์ วจัิยและประเมนิผลฯ การวดัและประเมนิผลการศึกษา PR0243 somphatsorn.mcru@gmail.com 09 0914 6536

244 อ.ดร.ปิยะวดี  พงษส์วสัดิN มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ วทิยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

เทคโนโลยสีนเทศและ

การส ืCอสารเพืCอการศึกษา

วทิยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส ืCอสารเพืCอการศึกษา

PR0244 Gp_ph@hotmail.com 09 0786 8016

245 อ.พิณทพิย ์ แก้วแกมทอง มรภ.เพชรบรูณ์ วศิวกรรมเคม ี วศิวกรรมสงิแวดล้อม ส ิCงแวดล้อม PR0245

246 อ.ดร.สชุวีรรณ  ยอยรู้รอบ มรภ.สงขลา วท.บ.วทิยาศาสตร์

ส ิCงแวดล้อม

ส.บ.อาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยั

วท.ม.เทคโนโลย ี

ส ิCงแวดล้อม

วศ.ด.วศิวกรรม

สิCงแวดล้อม

วทิยาศาสตร์ ,สิCงแวดล้อม PR0246 Sucheewan.yo@skru.ac.th 08 6987 0990

247 ผศ.ดร.วรีะชยั  แสงฉาย มรภ.สงขลา วศ.บ.วศิวกรรมวสัดุ วศ.ม.วศิวกรรมวสัดุ วศ.ด.วศิวกรรมวสัดุ เทคโนโลยอีุตสาหการ PR0247 weerachai.sang@yahoo.com 09 3786 3479

248 ผศ.คุลยา  ศรีโยม มรภ.สงขลา วศ.บ.วศิวกรรม

สิCงแวดล้อม

วศ.ม.การจัดการ

อุตสาหกรรม

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

249 ผศ.กุลยทุธ  บญุเซง่ มรภ.สงขลา คอ.บ.วศิวกรรมอุตสา

หการ

วศ.ม.วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมศาสตร์ PR0249 khanun12@gmail.com 08 1690 9286

250 อ.ดร.อัจฉรา  วงศ์วฒันามงคล มรภ.สงขลา กศ.บ.การวดัผลการศึกษา วท.ม.การวจัิยพฤตกิรรม

ศาสตร์ประยกุต ์

กศ.ด.พัฒนา

ศึกษาศาสตร์

สงัคมศึกษา PR0250 ach.wong@hotmail.com 08 9765 6120

251 อ.สธุัญญา   ฐิโตปการ มรภ.สงขลา คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ คศ.ม.พัฒนาการ

ครอบครัวและเด็ก

การศึกษาปฐมวยั PR0251 suthunya2519@gmail.com 06 4456 9563

252 รศ.ดร.สมศักดิN   แก้วพลอย  มรภ.สงขลา ค.อ.บ.วศิวกรรม

อุตสาหการ

วศ.ม.วศิวกรรมระบบการ

ผลิต

ปร.ด.วศิวกรรม

อุตสาหการ

วศิวกรรมศาสตร์ PR0252 somsakkp@hotmail.com 08 8832 8112

253 อ.อุบล  ตนัสม  มรภ.ยะลา กศ.บ. เคม ี วท.ม.วทิยาศาสตร์ชวีภาพ

 -ชวีเคม ี

เคม,ีชวีเคม ี PR0253 ubol.t@yru.ac.th 08 1547 8922

254 อ.ศุภาวณิ ี กิตวินิ ิต มรภ.ยะลา ศศ.บ. การท่องเทีCยว ศศ.ม. การจัดการโรงแรม

และการท่องเทีCยว

การท่องเทีCยว PR0254 suphawini.l@yru.ac.th 08 1969 3693

255 ผศ.ดร.อิสริยาภรณ ์ ดํารงรักษ ์ มรภ.ยะลา วทบ.เกษตรศาสตร์ 

(พืชศาสตร์)

วท.ม.เกษตรศาสตร์ 

(ปฐพีวทิยา)

ปร.ด.การจัดการ

ทรัพยากรเกษตรเขต

ร้อน

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

256

ผศ.สพุยอม  นาจันทร์ มรภ.สงขลา

บธ.บ.การบญัช ี ทษ.ม.เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ การบญัช ี PR0256

P570534R1

suphayom@hotmail.com 08 1963 2319
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257 รศ.ดร.วนัทนีย ์ แสนภกัดี มรภ.พระนครศรีอยธุยา บริหารธุรกิจบณัฑติ/การ

จัดการ  

ครุศาสตรบณัฑติ/  สงัคม

ศึกษา

นิเทศศาสตร์มหาบณัฑติ/  

นิเทศศาสตร์พัฒนาการ

ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ/  

การบริหารจัดการภาครัฐ

บริหารธุรกิจ    นิเทศศาสตร์   

รัฐประศาสนศาสตร์

PR0257 van_1952@hotmail.com 08 1854 4607     

258 อ.ดร.ปารณยี ์ขาวเจริญ มรภ.พระนครศรีอยธุยา กศ.บ.การแนะแนว กศ.ม.จิตวทิยาการแนะแนว ปร.ด.วทิยาการทาง

การศึกษาและการ

จัดการเรียนรู้

จิตวทิยา  หลักสตูรและการสอน PR0258 giftazy@hotmail.com 08 1860 2535

259 อ.สริิวรรณ สมทิธิอาภรณ์ มรภ.พระนครศรีอยธุยา วทิยาศาสตรบณัฑติ 

(เกษตรศาสตร์)

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

เกษตรศาสตร์

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

260 รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล มรภ.พระนครศรีอยธุยา ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) พบ.ม. (พัฒนาการ

เศรษฐกิจ)

Ph.D (Public 

Administration

เศรษฐศาสตร์ การเงนิการธนาคาร 

รัฐประศาสนศาสตร์

PR0260 P570558R1 nmpungnaka@hotmail.com 08 1628 1665  

261 ผศ.ดร.พจนีย ์สขุชาวนา มรภ.กาญจนบรีุ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ PR0261 photjanee@kru.ac.th 08 9609 3554

262 อ.หิรัญญา  กลางนุรักษ ์ มรภ.ภูเก็ต ศศ.บ. อุตสาหกรรมการ

ท่องเทีCยว

การจัดการโรงแรมและ

การท่องเทีCยว

การจัดการโรงแรมและการท่องเทีCยว PR0262 Klangnurak_h@outlook.com 09 2265 7499

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

264 อ.ดร.สรรคช์ยั  กิตยิานันท ์ มรภ.กาญจนบรีุ เกษตรศาสตร์ การตลาด การจัดการ การจัดการ,การตลาด PR0264 sanchai1969@yahoo.co.th 08 8544 2284

265 อ.สมพร พูลพงษ์ มรภ.นครสวรรค ์ คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) วทม.(ระบบคอมพิวเตอร์

สารสนเทศ)

ปร.ด.(ยทุธศาสตร์การ

พัฒนา)

คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศึกษา/

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยสีารสนเทศ/

เทคโนโลยมีลัตมิเีดีย/ยทุธศาสตร์การพัฒนา

PR0265 spoonpong@yahoo.com 09 2569 5292

266 ผศ.ชม ปานตา มรภ.นครสวรรค ์ วท.บ. (คณติศาสตร์) วท.ม. (สถิตปิระยกุต)์ คณติศาสตร์ สถิต ิสถิตปิระยกุต ์ PR0266 chom.p@nsru.ac.th 08 2456 2466

267 ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล มรภ.นครสวรรค ์ ค.บ. ชวีวทิยา วท.ม.ชวีวทิยา ค.บ.ด้านวทิยาศาสตร์ /วท.บ.ชวีวทิยา,จุล

ชวีวทิยา,เทคโนโลยชีวีภาพ

PR0267 Phuph.2555@gmail.com 08 7313 5977

268 รศ.ดร.โชต ิบดีรัฐ มรภ.พิบลูสงคราม พธ.บ.(รัฐศาสตร์) ศน.ม. (รัฐศาสตร์การ

ปกครอง)

รป.ด. (รัฐประศาสน

ศาสตร์)

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

269 ผศ.นงลักษณ ์ใจฉลาด มรภ.พิบลูสงคราม บธ.บ.(คอมพิวเตอร์

ธุรกิจ) บธ.บ.(การจัดการ

ทัCวไป)

กศ.ม.(จิตวทิยาและการ

แนะแนว)

กศ.ด.(การบริหาร

การศึกษา)

คอมพิวเตอร์, การจัดการ, หลักสตูร,การ

ประถมศึกษา,จิตวทิยาการแนะแนว ,การ

จัดการเรียนรู้ ,การบริหารการศึกษา

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

270 รศ.ดรบณัฑติ ฉตัรวโิรจน์ มรภ.กําแพงเพชร การประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ อุดมศึกษา การศึกษา หลักสตูรและการสอน  การสอน

ภาษาอังกฤษ

PR0270 Bandhitchat@gmail.com 08 0265 6451

271 ผศ.ดร.ชาลี  ตระกูล มรภ.กําแพงเพชร เศรษฐศาสตรบณัฑติ 

(วเิคราะห์เชงิปริมาณ)

เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑติ 

(เศรษฐศาสตร์)

ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 

(ยทุธศาสตร์การบริหาร

และการพัฒนา)

เศรษฐศาสตร์ PR0271 charee45@windowslive.com 08 5651 0104

272 อ.สทุธิกร แก้วทอง มรภ.นครสวรรค ์ พลศึกษา พลศึกษา การจัดการเรียนรู้พลศึกษา PR0272 suthigron.k@nsru.ac.th. 09 1842 5556

273 ผศ.ดร.อรสา เตตวิฒัน์ มรภ.นครสวรรค ์ เศรษฐศาสตร์ Computer Science MIS 

and EMBA 

Information Systems ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศ PR0273 orasa.t@nsru.ac.th 08 6929 3250
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ที3 ชื3 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที3จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที3เชี3ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

274 ผศ.ดร.เยาวเรศ ภกัดีจิตร มรภ.นครสวรรค ์ การประถมศึกษา สงัคมศึกษา หลักสตูรและการสอน หลักสตูรและการสอน,สงัคมศึกษา,

การประถมศึกษา

PR0274 maew747@hotmail.com 09 0978 7771

275 อ.ดร.นัยนา  โงว้ศิริ มรภ.สงขลา นิเทศศาสตร์/บริหารธุรกิจ พัฒนาการเศรษฐกิจ

(เศรษฐศาสตร์การเงนิ)

Tourism and 

Hospitality 

Management

การจัดการท่องเทีCยว/บริหารธุรกิจ PR0275 naiyana.ng@skru.ac.th 06 4198 2496

276 ผศ.สนิีนาถ  วกิรมประสทิธิ มรภ.อุตรดิตถ์ ศศ.บ.การจัดการทัCวไป บธ.ม.บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด บริหารธุรกิจ PR0276 bell_punya@hotmail.com 09 8747 8185

277 อ.วานิสสา  จันทรานุสรณ์ มรภ.อุตรดิตถ์ คบ.ภาษาจีน M.A.Chinese philology ภาษาจีน PR0277 namzom.wanissa@gmail.com 08 7173 0834

278 ผศ.บษุกร ปั]นหุ่ น มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ค.บ. ภาษาไทย-จิตวทิยา ค.ม. การสอนภาษาไทย ภาษาไทย, การสอนภาษาไทย PR0278 buskornpanhoon@gmail.com 08 1638 9266

279 ผศ.ชูวทิย ์ กมุทธภไิชย มรภ.กําแพงเพชร ศน.บ.ภาษาอังกฤษ ศศ.ม.พัฒนาสงัคม สงัคมศึกษา PR0279 Choo_chai2524@hotmail.com 08 6618 0262

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

281 อ.วาทติ  วงษด์อกไม ้ มรภ.อุตรดิตถ์ วศ.บ.วศิวกรรมอุตสาหการ วศ.ม.วศิวกรรมการจัดการ การจัดการเทคโนโลยแีละวศิวกรรม PR0281 wathito@hotmail.com 08 1699 3533

282 ผศ.สงิหา  ปรารมภ ์ มรภ.อุตรดิตถ์ วท.บ.ออกแบบ

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม

ศป.ม.ศิลปะและการ

ออกแบบ

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

283 ผศ.ศิวตัม ์ กมลคุณานนท์ มรภ.อุตรดิตถ์ วศ.บ.วศิวกรรมโยธา วศ.ม.วศิวกรรมโยธา วศิวกรรม เทคโนโลย ี PR0283 siwat3003@gmail.com 09 4635 5600

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

และสารนิเทศศาสตร์

ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์

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

285 รศ. ดร.จิตตรัิตน์ แสงเลิศอุทยั มรภ.นครปฐม วท.บ. (สถิตศิาสตร์) ศษ.ม. (วจัิยและ

ประเมนิผลการศึกษา)

กศ.ด. (การวจัิยและ

พัฒนาหลักสตูร)

การศึกษา หลักสตูร วจัิย บริหารการศึกษา 

วชิาชพีครู

PR0285 sjittirat@gmail.com 06 1615 9442

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

287 อ.ดร.ชุมพล   เสมาขนัธ์ มรภ.พิบลูสงคราม กศ.บ. (คณติศาสตร์) วท.ม.(สถิตปิระยกุต)์ กศ.ด.(การวจัิยและ

ประเมนิผลการศึกษา)

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

288 ผศ.ดร.วรียทุธ ชุตมิารังสรรค ์ มรภ.ร้อยเอ็ด วศ.บ. วศิวกรรมไฟฟ้า

กําลัง

ศษ.ม. เทคโนโลยกีารศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยแีละ

ส ืCอสารการศึกษา

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

289 ผศ.กิตตยิา   รัศมแีจ่ม มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ค.บ.ภาษาไทย กศ.ม.การสอนภาษาไทย ภาษาไทย  การสอนภาษาไทย การศึกษา PR0289 memory121975@gmail.com 08 1363 4860

290 ผศ.ฤดี  กมลสวสัดิN มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ค.บ. (ภาษาไทย-

คอมพิวเตอร์เพืCอ

การศึกษา)

ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย

ในฐานะภาษาต่างประเทศ)

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

291 อ.ดร.พนัส มตัยะสวุรรณ มรภ.พิบลูสงคราม บธ.บ (การจัดการ) M.A. International 

Business 

Ph.D Linguistics and 

Applied Linguistics

ภาษาจีน, ภาษาจีนธุรกิจ, การสอนภาษาจีน, 

การจัดการธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ

PR0291 panus_m@psru.ac.th 08 1740 5065

292 รศ.ดร.เดช บญุประจักษ ์ มรภ.พระนคร  วท.บ.(คณติศาสตร์) วท.ม.(การสอน

คณติศาสตร์)

กศ.ด.(คณติศาสตร

ศึกษา)

คณติศาสตร์ การสอนคณติศาสตร์ 

คณติศาสตรศึกษา

PR0292 dr.dech2009@gmail.com 06 2838 7997

293 ผศ.นววรรณ ทองม ี มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (ฟิสกิส)์ วท.ม. (วสัดุศาสตร์) วท.ด. (วสัดุศาสตร์) ฟิสกิส/์วสัดุศาสตร์ PR0293 navavan_new@hotmail.com 06 4003 0727
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ที3 ชื3 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที3จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที3เชี3ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

294 อ.ปทมุพร บญุชุม มรภ.พิบลูสงคราม กศ.บ (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม (ภาษาและวฒันธรรม

เพืCอการส ืCอสารและการ

พัฒนา)

ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ, 

ภาษาและวฒันธรรม

PR0294 patumpornb@gmail.com 08 9641 5121

295 ผศ.ดร.พิษณุ  บญุนิยม มรภ.กําแพงเพชร พุทธศาสตรบณัฑติ 

(ปรัชญา)

ศึกษาศาสตรบณัฑติ 

(บริหารการศึกษา)

ศิลปศาสตรบณัฑติ 

(บริหารรัฐกิจ)

การศึกษามหาบณัฑติ (การ

บริหารการศึกษา)

ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 

(รัฐประศาสนศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตร์ PR0295 b_phitsanu@outlook.com 08 1780 9692

296 รศ.อรุณลักษณ ์ รัตนพันธุ์ มรภ.กําแพงเพชร ค.บ. สาขาวชิา

บรรณารักษศาสตร์

ศศ.ม.บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์

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

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

Linguistics : English 

Language Teaching) 

การสอนภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษ PR0297 kamonwat_ph@hotmail.co.th 09 4758 1985

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

การศึกษา ,ค.บ.อนุบาล

ศึกษา

กศ.ม.การศึกษาปฐมวยั ด.ด. การจัดการศึกษา

และการเรียนรู้

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

299 อ.พรพิมล  อ่อนศรี มรภ.เพชรบรูณ์ วท.บ. คณติศาสตร์-สถิต ิ ค.ม. การวดัและ

ประเมนิผลการศึกษา

 คณติศาสตร์ การวดัและประเมนิผลการศึกษา PR0299 onsri_porn03@yahoo.com 08 9858 7344

300 ผศ.เครือวลัย ์อินทรสขุ มรภ.เพชรบรูณ์ นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ กฎหมาย PR0300 banana-nongpop@hotmail.com 08 6939 7763

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

น.บ.(นิตศิาสตร์)

ว.ม.(สืCอสารมวลชน) ปร.ด.(นิเทศศาสตร์) นิเทศศาสตร์, สืCอสารมวลชน, สืCอสมยัใหม่, 

สืCอสารการตลาด

PR0301 nathnorthn@gmail.com 092 629 9629

302 ผศ.วนิดา  เพิCมศิริ มรภ.เทพสตรี การจัดการทัCวไป การตลาด บริหารธุรกิจ, การตลาด PR0302 wanida.p@lawasri.tru.ac.th 06 2192-5528

303 ผศ.ดร.ฑชัวงษ ์จุลสวสัดิN มรภ.เทพสตรี ปทส.ไฟฟ้าส ืCอสาร บธ.ม.บริหารธุรกิจ บธ.ด.บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ , การจัดการ PR0303 thatchavong.j@lawasri.tru.ac.th 095 695 6532

304 ผศ.สนุิศา  ธรรมาววิฒัน์ มรภ.เทพสตรี ศศ.บ.(ภาษาญ ีCป ุ่ น) อม.(ภาษาและวรรณคดี

ญ ีCป ุ่ น)

ภาษาญ ีCป ุ่ น PR0304 snst@hotmail.com 091 7750947

305 ผศ. ดร.สกัุญญา  พยงุสนิ มรภ.เทพสตรี บญัชบีณัฑติ , 

ศึกษาศาสตร์ (แนะแนว) ,

 บริหารธุรกิต (การตลาด)

บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 

(การตลาด)

บริหารธุรกิจดุษฏ ี

บณัฑติ (การตลาด)

บริหารธุรกิจ ,การตลาด PR0305 dr_sukunya@hotmail.com 081 7183203

306 อ.กรพินธุ์   กลิCนเกษร มรภ.เทพสตรี ศศ.บ.(แขนงวชิาการ

บญัช)ี

ศม.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บญัช ี, เศรษฐศาสตร์ PR0306 korapin.klin@gmail.com 084 1145560
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สาขาที3จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที3เชี3ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

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

สากล)

บธ.ม. บริหารธุรกิจ,การ

จัดการ

ศป.ด. ดุริยางคศิลป์

ตะวนัตก

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

308 อ.ดร.เมธารัตน์   จันตะนี มรภ.พระนครศรีอยธุยา ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ) บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 

(ธุรกิจระหว่างประเทศ)

บริหารธุรกิจดุษฏ ี

บณัฑติ (บริหารธุรกิจ)

บริหารธุรกิจ,ธุรกิจระหว่างประเทศ,

การจัดการธุรกิจการคา้สมยัใหม่

PR0308 Metharat18@gmail.com 063 1721211

309 อ.ดร.สพุรรณกิาร์  ศรีบวัทอง มรภ.สรุาษฎร์ธานี วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

วทิยาศาสตร์การอาหาร วทิยาศาสตร์การอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร PR0309 s.sribuathong@gmail.com  08 1669 7666

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

311 อ.ทศิากร   ไชยมงคล มรภ.พิบลูสงคราม ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ PR0311 thisakornch@hotmail.com 06 3541 4965

312 ผศ.วภิาดา    ศรีเจริญ มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (อาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยั)

 สม. สาธารณสขุศาสตรม

หาบณัฑติ

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั PR0312 newwiphada@gmail.com 08 0742 7510

313 ผศ.ดร.กฤตกิา   สงัขวดี มรภ.พิบลูสงคราม กศ.บ. แนะแนว, ค.บ. 

คอมพิวเตอร์ศึกษา

กศ.ม. จิตวทิยาการแนะแนว ปร.ด. เทคโนโลย ี

สารสนเทศคุณภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษา, จิตวทิยาการ

แนะแนว และการให้คาํปรึกษา, ด้านการสอน,

 คอมพิวเตอร์ศึกษา, เทคโนโลยสีารสนเทศ, 

วทิยาการคอมพิวเตอร์

PR0313 kitaka@psru.ac.th 08 9839 6219

314 อ.วฒุชิยั    สหัสเตโช มรภ.พิบลูสงคราม การจัดการ การจัดการ การจัดการ PR0314 Aj.thum@hotmail.com 09 2858 9936

315 อ.ดร.อรวรรณ   ไพโรจนวฒุพิงศ์ มรภ.พิบลูสงคราม บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการ PR0315 orawan1905@hotmail.com 08 9644 2155

316 ผศ.ดร.จักรกฤช   ศรีละออ มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (เกษตรศาสตร์ พืช

ศาสตร์)

วท.ม. (สิCงแวดล้อมศึกษา)  ปร.ด. 

(เทคโนโลยชีวีภาพ)

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

317 ผศ.ประภาศิริ   ใจผ่อง มรภ.พิบลูสงคราม ค.อ.บ. 

(เทคโนโลยกีารเกษตร-

การผลิตพืช)

วท.ม. (ครุศาสตร์เกษตร) สตัวศาสตร์และการเพาะเลี] ยงสตัวน์ํ] า PR0317 jprapasiri@hotmail.com 06 4033 0139

318 ผศ.ดร.สภุาวดี   แหยมคง มรภ.พิบลูสงคราม  วท.บ. (สตัวศาสตร์) วท.ม. (สตัวบาล) วท.ด. (สตัวศาสตร์) สตัวศาสตร์และการเพาะเลี] ยงสตัวน์ํ] า PR0318 suphayaku@hotmail.com 08 1824 9843

319 ผศ.ดลยฤทธิN     เสฏฐสวุจะ มรภ.พิบลูสงคราม วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมสาํรวจและขนส่ง PR0319 donyarit@gmail.com 06 1265 5353

320 ผศ.ดร.อลงกรณ ์ เมอืงไหว มรภ.พิบลูสงคราม วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมการจัดการ วศิวกรรมการจัดการ วศิวกรรมอุตสาหการ, วศิวกรรมการจัดการ, 

วศิวกรรมโลจิสตกิสแ์ละโซอุ่ปทาน

PR0320 alongkornm25@gmail.com 08 9835 0866

321 ผศ.ปรารถนา   ศิริสานต ์ มรภ.พิบลูสงคราม ศป.บ. (ออกแบบบรรจุ

ภณัฑ)์

ศป.ม. (ศิลปะและการ

ออกแบบ)

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

322 อ.ดร.วริยา    ด้วงน้อย มรภ.พิบลูสงคราม ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ รปม. (บริหารรัฐกิจ) รด. (เศรษฐศาสตร์

การเมอืงและการ

บริหารจัดการ)

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

323 ผศ.ดร.กัมปนาท   วงษว์ฒันพงษ์ มรภ.พิบลูสงคราม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ PR0323 kampanart_wk@yahoo.com 08 1987 0021

324 อ.ดร.พิชญา   เหลืองรัตนเจริญ มรภ.พิบลูสงคราม นิตศิาสตร์บณัฑติ นิตศิาสตร์มหาบณัฑติ นิตศิาสตร์ดุษฎบีณัฑติ กฎหมายอาญาและกระบวนการยตุธิรรมทาง

อาญา

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

325 ผศ.นฤมล    พุ่มเมอืง มรภ.พิบลูสงคราม นิตศิาสตรบณัฑติ นิตศิาสตรมหาบณัฑติ นิตศิาสตร์ PR0325 naruemon_pj@hotmail.com 08 1040 4284



Page 19 of 48

22/12/2021

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ราชภฏั TQR

รายชื3อผู้ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏั ระดับหลกัสูตร
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326 ผศ.ดร.ทศันีย ์   ปทัมสนธิN  มรภ.พิบลูสงคราม ศิลปศาสตรบณัฑติ 

(รัฐศาสตร์)

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

(พัฒนาสงัคม)

ศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑติ

 (พัฒนาสงัคม)

พัฒนาสงัคม PR0326 Tasnee7223@gmail.com 09 4756 9353

327 อ.อมฤต   ว ุ่นพูลสมบตั ิ มรภ.พิบลูสงคราม รัฐศาสตร์ ร.ม. การปกครอง การปกครอง PR0327 amarit_wu@hotmail.com 08 7939 4569

328 อ.ยวุดี   พ่วงรอด มรภ.พิบลูสงคราม พัฒนาสงัคม รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ PR0328 aoryuvadee@gmail.com 06 1807 2224

329 ผศ.ณฐัธิกานต ์   ปิCนจุไร มรภ.กําแพงเพชร ออกแบบ

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม

ออกแบบ

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม

ทศันศิลป์และการ

ออกแบบ

การออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

สาขาศิลปะ ออกแบบบรรจุภณัฑ ์ออกแบบ

เครืCองประดับ ออกแบบเครืCองแต่งกาย และ

สาขาทีCเกีC ยวขอ้ง

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

330 อ.ดร.พิมรินทร์   ศีรินทร์ มรภ.พิบลูสงคราม  วท.บ. (วทิยาการ

คอมพิวเตอร์)

 วท.ม. (เทคโนโลย ี

สารสนเทศ)

ปร.ด. (เทคโนโลย ี

สารสนเทศ)

Database System, Clustering algorithm, 

Bioinformatics, Data mining

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

331 อ.นนทชา   ชยัทวชิธานันท์ มรภ.พิบลูสงคราม ศิลปศาสตรบณัฑติ 

(พัฒนาสงัคม)

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

(พัฒนามนุษยแ์ละสงัคม)

พัฒนามนุษยแ์ละสงัคม PR0331 ploy_der@hotmail.com 09 4626 3535

332 ผศ.ดร.ชญาดา   กลิCนจันทร์ มรภ.กําแพงเพชร เคม ี เคม ี เคม ี เคมอีินทรียส์งัเคราะห์ และเคมผีลิตภณัฑ์

ธรรมชาต ิ

PR0332 chayada.aor@hotmail.com 08 1400 5834

333 รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์)

ปร.ด.(การศึกษาเพืCอ

การพัฒนาทอ้งถิCน)

บรรณารักษศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, 

การพัฒนาทอ้งถิCน

PR0333 chollada65@yahoo.com 08 1917 9717

334 ผศ.ดร.นนท ์ณ ธี  ดุลย ทว ีสทิธิN  มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ศศ.บ.(เอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใตศ้ึกษา) และ  ศศ.บ 

(บริหารรัฐกิจ) 

ร. ม. (การเมอืงการ

ปกครอง) 

รป.ด.(นโยบาย

สาธารณะและการ

จัดการภาครัฐ)

รัฐศาสตร์ , รัฐประศาสนศาสตร์,  

ความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ, อาเซยีนศึกษา

PR0334 Nonnadhi@gmail.com 09 8528 9874

335 อ.ดร.นันทพร ช ืCนสพุันธรัตน์ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา วท.บ. (คณติศาสตร์) วท.ม. (คณติศาสตร์

ประยกุต)์

ปร.ด. (คณติศาสตร์

ประยกุต)์

คณติศาสตร์ และการสอนคณติศาสตร์ PR0335 jo_y_yaya@hotmail.com 08 7900 0352

336 อ.ธีร์วรา  บวรชยัภูม ิ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา บธ.บ (อุตสาหกรรม

บริการ) ศศ.บ 

บริหารงานทัCวไป

บธ.ม การจัดการโลจิสตกิส ์ กําลังศึกษา Ph.D การ

จัดการโลจิสตกิสแ์ละ

โซอุ่ทาน

การจัดการง่นขนส่ง การจัดการคลังสนิคา้  

ศุลกากร  การนําเขา้และส่งออกสนิคา้

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

337 ผศ.วาปี คงอินทร์ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ศศ.บ. (ภาษาฝรัCงเศส) ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพืCอ

การส ืCอสาร)

ปร.ด. (ภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาสากล)

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ 

ภาษาศาสตร์

PR0337 sirima.apicharin@gmail.com 08 4207 4095

338 ผศ.ปภสัวลัญช ์นพวงศ์ ณ อยธุยา มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา กศ.บ. (ภาษาไทย) อ.ม.(ภาษาไทย) ภาษาไทย วรรณกรรม การสอนภาษาไทย PR0338 ajansupitcha@gmail.com 09 4415 4246

339 อ.ดร.สริุนทร์  ผลงาม มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา วท.บ.(วทิยาการ

คอมพิวเตอร์)

คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ)

ปร.ด. (การจัดการ

นวตักรรมและ

เทคโนโลย)ี

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

การจัดการสารสนเทศ

PR0339 Surinph@hotmail.com 08 4671 4402

340 อ.อุดมศักดิN   พิมพ์พาศรี มรภ.มหาสารคาม วทิยาการคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยแีละ

พาณชิยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

วทิยาการจัดการคอมพิวเตอร์,บริหารธุรกิจ, 

เทคโนโลยสีารสนเทศ

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

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

บริหารธุรกิจ,วจัิย

PR0341 wsutthisai@hotmail.com 08 7041 3630,

04 371 3588

342 อ.ดร.กฤษดา  หินเธาว ์ มรภ.มหาสารคาม วท.บ. (เทคโนโลย ี

สารสนเทศ)

วท.ม. (ระบบสารสนเทศ

เพืCอการจัดการ)

ปร.ด. (การจัดการ

เทคโนโลย)ี

การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ, เทคโนโลย ี

สารสนเทศ

PR0342 kritsada.hi@rmu.ac.th 08 3661 7868
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343 ผศ.ชวศิร ปคูะภาค มรภ.มหาสารคาม วศ.บ.(วศิวกรรมอุตสา

หการ)

วศ.ม.(วศิวกรรมเครืCองกล) วศิกรรม, วศิวกรรมเครืCองกล, เทคโนโลย ี PR0343 p.chawisorn@gmail.com 08 3456 5335

344 อ.ดร.ปิยศักดิN   ถีอาสนา มรภ.มหาสารคาม วศ.บ ไฟฟ้า วทม.สืCอนฤมติ การบริหารจัดการ

การศึกษา

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

345 ผศ ดร.วาสนา สงัขพุ่์ม มรภ.ธนบรีุ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา,เทคโนโลยสีารสนเทศ,

เทคโนโลยกีารศึกษา,เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา

PR0345 wasana.s@dru.ac.th 08 1355 2314

346 อ.ดร.เศกสทิธิN    ปกัษ ี มรภ.กาญจนบรีุ การจัดการท่องเทีCยว

และการโรงแรม

การท่องเทีCยว,ภาษาญ ีCป ุ่ น PR0346 sakesitp@kru.ac.th 08 9897 8286

347 อ.ดร.สมเกียรต ิ สขุุมพันธ์ มรภ.กาญจนบรีุ การบริหารและการ

จัดการการศึกษา

เครืCองกล/ไฟฟ้า,อุตสาหกรรมพลังงาน PR0347 somkiat.kru@hotmail.com 09 8274 7718

348 อ.ณฐัณชิา   ทวแีสง มรภ.กาญจนบรีุ เทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยเีนื]อสตัวแ์ละผลิตภณัฑ์ PR0348 NATNICHA@kru.ac.th 09 8315 9036

349 อ.กานตส์นิี ช่วยเพ็ญชยัภทัร มรภ.กาญจนบรีุ ภาษาศาสตร์การศึกษา ภาษาอังกฤษเพืCอการส ืCอสาร, ภาษาอังกฤษเพืCอ

การทาํงาน,ภาษาอังกฤษธุรกิจ

PR0349 kansicano@gmail.com 08 1649 4145 

350 ผศ.ดร.กิตต ิกอบวัแก้ว มรภ.ธนบรีุ การจัดการทัCวไป อาชวีศึกษา Industrial Education 

Management

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

351 ผศ.จันวภิา สปุะกิC ง มรภ.ธนบรีุ อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยทีางอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร PR0351 janwipa.p@dru.ac.th 08 1714 5947

352 อ.วรัิชยา  อินทะกันฑ์ มรภ.พิบลูสงคราม ศษ.บ คหกรรมศาสตร์ วท.ม.คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ PR0352 wirachya067@gmail.com 09 3276 7023

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

354 อ.ดร.สจิุตรา เลิศเสม บณุยานันต ์ มรภ.พิบลูสงคราม ภาษาญ ีCป ุ่ น ภาษาญ ีCป ุ่ นศึกษา ภาษาศาสตร์ ภาษาญ ีCป ุ่ น PR0354 sujitra.b@psru.ac.th 08 1785 5527

355 อ.ดร.คาํรบ สมะวรรธนะ มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร)

วท.ม. (พัฒนา

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม

เกษตร)

ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร)

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร PR0355 khampop@yahoo.com 08 6449 2663

356 ผศ.พิมพ์ชนก พริกบญุจันทร์ มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร)

วท.ม. (เทคโนโลยทีาง

อาหาร)

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร PR0356 pimchanok5512@gmail.com 08 1973 3471

357 อ.ภูวเดช วงศ์เค ีCยม มรภ.พิบลูสงคราม น.บ. (เกียรตนิิยมอันดับ 

1) ,ร.บ.

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

358 ผศ.ดร.ปรียานุช พรหมภาสติ มรภ.กําแพงเพชร การศึกษาบณัฑติ

(คณติศาสตร์ศึกษา)

โท ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ

 (รัฐศาสตร์)

ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 

(รัฐศาสตร์)

นโยบายสาธารณะและการวางแผน 

การวางแผนกลยทุธ์ การบริหารโครงการ 

การประเมนิผลแผนและโครงการ

PR0358 preeyanuch.pps@hotmail.com 09 5356 1551

359 อ.ดร.ปราณ ีสนีาค มรภ.นครปฐม ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยกุต ์ ภาษาอังกฤษศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ การประเมนิผลภาษา 

การสอนการออกเสยีง

PR0359 pranee_chan@hotmail.com 08 1259 3944

360 อ.เนตรนภา สวยสี มรภ.นครปฐม ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การอ่านและเขยีน

ภาษาอังกฤษ

PR0360 s.netnapaa@gmail.com 09 4481 2527
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361 ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษอ์ินทร์วงศ์ มรภ.บรีุรัมย ์ ศศ.บ. การจัดการโรงแรม บธ.ม. (การจัดการ) ปร.ด. (การจัดการ) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์บริหารธุรกิจ 

การจัดการ การตลาด

PR0361 drrapheephan@gmail.com 08 6871 7273

362 อ.อัจฉรา  หลาวทอง มรภ.บรีุรัมย ์ บธ.บ.บริหารงานทัCวไป บธ.บ.บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ PR0362 atchara_lao@hotmail.com 08 8089 4555

363 อ.ดร.ทพิวลัย ์แสนคาํ มรภ.บรีุรัมย ์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาวะผูน้ ําเพิCอการ

พัฒนาวชิาชพี

วทิยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยสีารสนเทศ PR0363 thipphawand@hotmail.com 08 1879 9128

364 ผศ.ดร.วฒันา  มหาราช มรภ.เพชรบรูณ์ กศ.บ.พลศึกษา กศ.ม.พัฒนาสงัคม ปร.ด.การบริหารการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

พลศึกษา   วทิยาศาสตร์การกีฬา PR0364 nasa_ittt@hotmail.com 08 6199 7865

365 อ.ดร.ธีรพล สบืชมภู มรภ.ร้อยเอ็ด วทิยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

สารสนเทศศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศ, วทิยาการคอมพิวเตอร์

,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

PR0365 autoa1818@gmail.com 09 1061 1235

366 อ.ณฐัพงษ ์ราชม ี มรภ.ร้อยเอ็ด รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ PR0366 too_1947@hotmail.com 09 3359 0041

367 อ.สทิธิศักดิN  เตยีงงา มรภ.ร้อยเอ็ด ศศ.บ. อุตสาหกรรม

ท่องเทีCยว

บธ.ม. การจัดการการ

ท่องเทีCยว

การท่องเทีCยว การโรงแรม PR0367 Sittisakhtm@gmail.com 08 1558 4003

368 ผศ.ว่าทีC ร.ท.จิตกรณ ์เพชรภกัดี มรภ.ร้อยเอ็ด วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า,  เทคโนโลยไีฟฟ้า PR0368 Chittakorn@reru.ac.th 09 3395 1535

369 ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวญั มรภ.ราชนครินทร์ พลศึกษา หลักสตูรและการสอน หลักสตูรและการสอน การออกแบบหลักสตูร การพัฒนาหลักสตูร PR0369 phochet26@hotmail.com 09 1776 4656

370 อ.ดร.นุวตั ิ พิมพะบตุร มรภ.เลย ฟิสกิส ์ การสอนฟิสกิส ์ ฟิสกิส ์ ฟิสกิส ์ PR0370 nuwat.phi@lru.ac.th 08 9918 6881

371 ผศ.เบญจพร อุผา มรภ.สกลนคร ฟิสกิส ์ วทิยาศาสตร์ศึกษา การศึกษา, หลักสตูรและการสอน PR0371 padag.oo@hotmail.com 08 1729 1210

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

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

0 4371 2621

374 อ.มารุดิศ วชริโกเมน มรภ.มหาสารคาม เทคโนโลยอีุตสาหกรรม

(คอมพิวเตอร์

อุตสาหกรรม)

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

06 3717 8859

375 อ.ธนวฒุ ิคาํประเทอืง มรภ.มหาสารคาม วท.บ (กิจกรรมบาํบดั)  ศษ.ม (หลักสตูรและการ

สอนการศึกษาพิเศษ)

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

376 อ.ดร.สมสขุ ไตรศุภกิตต ิ มรภ.มหาสารคาม เคมอีุตสาหกรรม ปิโตรเคมแีละวทิยาศาสตร์

พอลิเมอร์

วศิวกรรมเครืCองกล พลังงานทดแทน เคมปีระยกุต ์ PR0376 somsuk_rmu@yahoo.com 08 0220 5889

377 อ.ดร.สนุันทา  กลิCนถาวร มรภ.มหาสารคาม วท.บ. (วทิยาการ

คอมพิวเตอร์)

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ)

ปร.ด.(คอมพิวเตอร์

ศึกษา)

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ 

การจัดการเทคโนโลย ี

PR0377

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

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

379 ผศ.ดร.นิศารัตน์ โชตเิชย มรภ.มหาสารคาม บธบ.การจัดการทัCวไป บธม.บริหารธุรกิจ ปรด.บริหารธุรกิจ การจัดการ, บริหารธุรกิจ PR0379 nisarat.pon@hotmail.com 08 5055 9323

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

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

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

383 อ.ดร.วรีะพน ภานุรักษ ์ มรภ.มหาสารคาม คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยสีารสนเทศ PR0383 panurag2562@gmail.com 08 2359 5965
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384 อ.ดร.นาวา มาสวนจิก มรภ.มหาสารคาม การจัดการทัCวไป การจัดการเทคโนโลยแีละ

พาณชิยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

บริหารธุรกิจ การจัดการ เทคโนโลย ีบริหารธุรกิจ PR0384 navallou@hotmail.com 08 6220 8356

385 อ.ดร.ธวชัชยั  สหพงษ์ มรภ.มหาสารคาม สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยกีารศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยมีลัตมิเีดียและแอนิเมชนั, 

คอมพิวเตอร์ศึกษา

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

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

พัฒนา (การบริหาร

การศึกษา)

1.การศึกษาพิเศษ 

2.การบริหารการศึกษา 

3.รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

PR0386 prapatsorn_ty@hotmail.com 08 1546 3660

387 อ.ดร.วณชิา  สาคร มรภ.มหาสารคาม ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์) วท.ม.(เทคโนโลย ี

สารสนเทศ)

ปร.ด.(คอมพิวเตอร์

ศึกษา)

1.คอมพิวเตอร์ศึกษา 

2.เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.สารสนเทศศาสตร์

PR0387 wanichasakorn@hotmail.com 08 5000 6979

388 ผศ.ดร.วนิดา ผาระนัด มรภ.มหาสารคาม ฟิสกิส ์ วทิยาศาสตร์ศึกษา นวตักรรมหลักสตูร

และการเรียนรู้

ฟิสกิส ์วทิยาศาสตร์ทัCวไป หลักูตรและการสอน PR0388 wanidapharanat@hotmail.com 08 8549 8940

389 อ.ดร.อรุณรัตน์  คาํแหงพล มรภ.สกลนคร เคม ี ชวีเคม ี ชวีเคม ี เคม,ี ชวีเคม,ี การสอนวทิยาศาสตร์,การศึกษา PR0389 arunrat.tt@snru.ac.th 08 7795 9168

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

391 ผศ.ดร.นิธิศ  วงัโน มรภ.ร้อยเอ็ด วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ PR0391 nitit@reru.ac.th 08 3281 4388

392 ผศ.ดร.พรสนิ สภุวาลย ์ มรภ.พระนคร วท.บ.(เทคโนโลยทีาง

อาหารและเทคโนโลย ี

ทางชวีภาพ)

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

and Research Methods)

สถิตปิระยกุต,์วจัิยดําเนินงาน,วจัิยและวดัผล,

เทคโนโลยทีางอาหาร

PR0392 pornsin.s@gmail.com 08 1988 6055

393 อ.สกรณ ์ บษุบง มรภ.บรีุรัมย ์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ PR0393 zagon.bb@bru.ac.th 09 1435 4359

394 อ.มณรัีตน์ ผลประเสริฐ มรภ.มหาสารคาม วท.บ.(วทิยาการ

คอมพิวเตอร์)

วท.ม.(วทิยาการ

คอมพิวเตอร์)

1. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

PR0394 phonprasert@hotmail.com 09 1862 5859

395 อ.บณัฑติ  สวุรรณโท มรภ.มหาสารคาม วท.บ. วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

วท.ม. สืCอนฤมติ เทคโนโลยสีารสนเทศ PR0395 bundit_s@hotmail.com 09 1863 4352

396 อ.ดร.สพุัตรา จันทร์ศิริโพธา มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ ชวีวทิยา การสอนชวีวทิยา ยทุธศาสตร์กรพัฒนา ชวีวทิยาวทิยาศาสตร์ PR0396 chansiriphota@yahoo.com 08 6756 8445

397 ว่าทีC ร.ท.ไพฑูรย ์เหมอืนเพ็ชร มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ    เคม ี/ อาชวีอนามยั เคมอีุตสาหกรรม เคมวีเิคราะห /์ เคมสี ิCงแวดล้อม/เคม ี

อุตสาหกรรม  / อาชวีอนามยัฯ

PR0397 iddariss@gmail.com 09 9052 1115

398 อ.ดร.ภทัรานิษฐ์  ศรีสกลทรัพย ์ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส ืCอสารเพืCอ

การศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา/วทิยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

PR0398 phatsri@mcru.ac.th 06 3597 9449

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

วทิยาศาสตร์ทัCวไป - 

ชวีวทิยา)

ค.ม. (การวจัิยการศึกษา) ค.ด. (การวดัและ

ประเมนิผล)

การวดัและประเมนิผลการศึกษา การวจัิยทาง

การศึกษา

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

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

401 อ.ชลัท รังสมิาเทวญั มรภ.บรีุรัมย ์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการคอมพิวเตอร์ PR0401 CHALAT.RW@BRU.AC.TH 09 6964 2914
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402 ผศ.ดร.กัณฑธ์ิมา นิลทองคาํ มรภ.นครปฐม คบ.ดนตรีศึกษา ศศ.ม. วฒันธรรมศึกษา

พบ.ม.(รัฐประะศาสน

ศาสตร์)

ปร.ด.รัฐประศาสน

ศาสตร์

รัฐประะศาสนศาสตร์, การจัดการภาครัฐและ

เอกชน

PR0402 dr.guntima29@gmail.com 09 5642 4624

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

404 อ.ดร.ปิยะชาต ิ มจิีตรไพศาล มรภ.นครปฐม ฟิสกิส ์ ฟิสกิส ์ ฟิสกิส ์ ฟิสกิส ์วสัดุศาสตร์ วทิยาศาสตร์ PR0404 piyachat_mee@hotmail.com 08 6388 0835

405 รศ.ดร.สนัทนา วจิิตรเนาวรัตน์ มรภ.จันทรเกษม จิตวทิยาและการให้

คาํปรึกษา

จิตวทิยาและการให้

คาํปรึกษา

การพัฒนาการบริหาร 

แขนงจิตวทิยา

จิตวทิยา บริหารการศึกษา PR0405 banana2501@hotmail.com 09 4495 6856

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

และธุรกิจระหว่างประเทศ)

การบริหารการตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ PR0406 vp_puy@hotmail.com 08 9989 6347

407 อ.ดร.พิมพ์ประวร์ี รอดอุนา มรภ.นครปฐม วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ PR0407 jeerawan74@hotmail.co.th 09 1996 4454

408 อ.ดร.พันธิการ์ วฒันกุล มรภ.นครปฐม คอ.บ.วศิวกรรม

คอมพิวเตอร์

วท.ม.การจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ปร.ด.เทคโนโลย ี

สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ

วทิยาศาสตร์ขอ้มูล

PR0408 maywatt@hotmail.com 08 5995 4623

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

410 ผศ.ดร.อุมาพร อาลัย มรภ.นครปฐม เทคโนโลยทีางอาหาร เทคโนโลยทีางอาหาร วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี PR0410 aeh351@hotmail.com 08 4624 7304

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

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

413 อ.จุฑามาส ศรีชมภู มรภ.นครปฐม วทิยาศาตร์บณัฑติ บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ การบริหารธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ PR0413 jsrichompu@gmail.com 09 2256 2415

414 อ.ฐิตพิร แสงพลอย มรภ.พิบลูสงคราม พยาบาลศาสตร์บณัฑติ การพยาบาลผดุงคครภ ์ การพยาบาลมารดาทารก PR0414 waantiti.sp@gmail.com 08 6657 3511

415 อ.วรีวธุ เลพล มรภ.พิบลูสงคราม วศ.บ.วศิวกรรมเครืCองกล 

(การผลิต)

วศ.ม.วศิวกรรมเครืCองกล พลังงานทดแทน เทคนิคการแปลงรูป

พลังงานทดแทน

PR0415 wirawut_31@yahoo.com 08 5744 8789

416 ผศ.ดร.ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ.ชวีทิยา วท.ม.ชวีวทิยา วท.ด.ชวีวทิยา ชวีวทิยา สรีรวทิยาของพืช PR0416 chanikanjunmatong@psru.ac.th 09 5497 7711

417 ผศ.ดร.ปิยะดา วชริะวงศกร มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (อัญมณวีทิยา) วท.ม. (การจัดการทรพยา

กรธรรมชาต)ิ -Diploma 

((Land and water 

management and 

engineering)

Dr.nat.tech 

(Atmosphere, Water 

and Environment)

สิCงแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาต ิ PR0417 piyada333@hotmail.com 09 4536 6515

418 ผศ.ดร.อนุชา ภูมสิทิธิพร มรภ.พิบลูสงคราม การศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษ การศึกษาพิเศษ PR0418 anuchaphoom@gmail.com 08 6674 4442

419 อ.ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยธุยา มรภ.พิบลูสงคราม ภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ(กําลัง

ศึกษา)

บริหารธุรกิจ การตลาด ธุรกิจคา้ปลีก PR0419 chompoonut.narin@gmail.com 09 1697 9789

420 อ.กฤษณชยั คลอดเพ็ง มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (เกษตรศาสตร์ - 

พืชสวน)

วท.ม. (เกษตรศาสตร์ - 

พืชสวน)

เกษตรศาสตร์ PR0420 klodpeng@gmail.com 08 6730 3655

421 ผศ.ธณดิา โขนงนุช มรภ.พิบลูสงคราม วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมโลจิสตกิสแ์ละ

ระบบห่วงโซอุ่ปทาน

วศิวกรรมอุตสาหการ วศิวกรรมการจัดการ 

วศิวกรรมโลจิสตกิสแ์ละโซอุ่ปทาน

PR0421 thanida02@gmail.com 08 4891 7175
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422 อ.หทยัรัตน์ มตัยะสวุรรณ มรภ.พิบลูสงคราม ภาษาจีน การสอนภาษาจีน ภาษาจีน PR0422 Tukky.mattayasuwan@gmail.com 09 4463 6353

423 ผศ.ดร.รําไพ โกฎสบื มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. เกษตรศาสตร์ วท.ด. (ความหลากหลาย

ทางชวีภาพและชวีวทิยา

ชาตพิันธุ)์

วท.ด. ความ

หลากหลายทางชวีภาพ

และชวีวทิยาชาตพิันธุ์

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

424 ผศ.กชวรา  ศาลารมย ์ มรภ.มหาสารคาม การบญัช ี การบญัช ี การบญัช ี PR0424 salarom_9@hotmail.com 06 5165 4294

425 ผศ.ดร.สมาน เอกพิมพ์ มรภ.มหาสารคาม สถิตปิระยกุต ์ กศ.ม. วทิยาศาสตร์ศึกษา ปร.ด. หลักสตูรและการ

เรียนการสอน

วทิยาศาสตร์และหลักสตูรและการเรียนการ

สอน

PR0425 ekka.sama@gmail.com 08 1769 0028

426 อ.ดร.ขวญัยนื เลีCยมสาํโรง มรภ.มหาสารคาม วท.บ.เคม ี วท.ม.เคม ี ปร.ด.เคม ี เคมวีเิคราะห์ PR0426 leamsamrong.kwan@gmail.com 08 1547 1514

427 อ.ดร.นฤมล  ภูสงิห์ มรภ.ชยัภูม ิ ค.บ. วทิยาศาสตร์ทัCวไป กศ.ม. หลักสตูรและการ

สอน

ค.ด. หลักสตูรและการ

เรียนการสอน

วทิยาศาสตร์และหลักสตูรและการเรียนการ

สอน

PR0427 narumolpusing@gmail.com 08 1974 4216

428 อ.รุ่งรัตน์  หัตถกรรม มรภ.บรีุรัมย ์ อุตสาหกรรมการท่องเทีCยว การจัดการอุตสาหกรรม

การท่องเทีCยว

การท่องเทีCยวและโรงแรม อุตสาหกรรมการ

ท่องเทีCยวและโรงแรม

PR0428 rhatthakam@gmail.com 08 9835 9955

429 อ.ชลิดา แยม้ศรีสขุ มรภ.ภูเก็ต ความสมัพันธ์ระหว่าง

ประเทศ

การเมอืงการปกครอง เศรษฐศาสตร์การเมอืงและการบริหารจัดการ PR0429 ychalidaa@gmail.com 09 2113 5461

430 อ.ณปาล อุทยารัตน์ มรภ.เลย การจัดการทัCวไป 

(การตลาด)

การจัดการโลจิสตกิส ์ การจัดการ การจัดการโลจิสตกิสก์ารตลาด PR0430 u.napal@live.com

napal.utt@gmail.com

08 6356 5695

431 อ.ดร.ปณัฑติา อินทรักษา มรภ.สกลนคร บริหารธุรกิจ เทคโนโลยกีารศึกษา ยทุธศาสตร์การจัดการ

การเรียนรู้

หลักสตูร การพัฒนาหลักสตูร การจัดการการ

เรียนรู้

PR0431 pundita_ink@hotmail.com 08 1871 7954

432 อ.พัลลภ จันทร์กระจ่าง มรภ.สกลนคร วศิวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยโีลจิสตกิส ์ วทิยาศาสตร์ส ิCงแวดล้อม วสัดุศาสตร์ โลจิสตกิส ์สิCงแวดล้อม PR0432 phanlob_1@hotmail.com 09 8750 1439

433 ผศ.ดร.ยวุดี อินสาํราญ มรภ.มหาสารคาม วทิยาศาสตร์ทัCวไป ชวีวทิยา ชวีวทิยา วทิยาศาสตร์ และชวีวทิยา PR0433 insumran_y@hotmail.com 09 3361 6422

434 อ.ดร.โชตกิา   ธรรมวเิศษ มรภ.มหาสารคาม วทิยาศาสตร์ทัCวไป จิตวทิยาการศึกษา วจัิยและพัฒนา

ศักยภาพมนุษย ์

วทิยาศาสตร์ จิตวทิยา วจัิยและพัฒนาศักยภาพ PR0434 chotikathamviset@gmail.com 08 8338 0870

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

436 อ.ดร.นพดล สมผล มรภ.มหาสารคาม วท.บ.เทคนิคการสตัว

แพทย ์

วท.ม.สตัวศาสตร์ ปร.ด.สหวทิยาการสตัว

แพทย ์

สตัวศาสตร์  สตัวแพทย ์ PR0436 nsomphol@gmail.com 08 9620 0477

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

ทรัพยากรมนุษย)์

บธ.ม.(บริหารทรัพยากร

มนุษยแ์ละการตลาด)

การตลาด บริหารธุรกิจ PR0437 uphimlsiri@gmail.com 09 8689 2625

06 5497 6261

438 อ.ดร.ธัญญลักษณ ์ เขจรภกัดิN มรภ.มหาสารคาม การสอนเคม-ีชวีวทิยา วทิยาศาสตร์ศึกษา หลักสตูรและการเรียน

การสอน

ด้านการศึกษา หลักสตูรและการจัดการเรียนรู้

ในรูปแบบต่างๆ

PR0438 P.PBK13@gmail.com 08 3965 3777

439 ผศ.วรียทุธ  เตมิสวสัดิN มรภ.มหาสารคาม วศิวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้า เทคโนโลยไีฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า PR0439 veerayuthtermsawat@gmail.com 08 3561 2244

440 อ.ปฐมพ์งศ์ พันธ์พิบลูย ์ มรภ.มหาสารคาม วท.บ.(ฟิสกิส)์ วศ.ม.(วศิวกรรมอุตสหการ) ฟิสกิส ์วศิกรรมอุตสาหการ PR0440 patapong.pa@rmu.ac.th 08 8571 7359

441 อ.ดร.จรูญ  เบญมาตย ์ มรภ.มหาสารคาม พลศึกษา พลศึกษา สขุศึกษาและพลศึกษา พลศึกษา PR0441 chalitty_ple@yahoo.com 06 5665 1491
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ที3 ชื3 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที3จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที3เชี3ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

442 อ.บษุยมาส  รัตนดอน มรภ.มหาสารคาม วท.บ. ชวีเคม ี วท.ม. เภสชัเคมแีละ

ผลิตภณัฑธ์รรมชาต ิ

เคม ีผลิตภณัธ์รรมชาต ิ PR0442 cotton.bc@gmail.com 06 3496 4263

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

444 อ.วชัรา  เสนาจักร์ มรภ.มหาสารคาม ค.บ.(ชวีวทิยา) กศ.ม.(วทิยาศาสตร์ศึกษา) ชวีวทิยา การสอนวทิยาศาสตร์ PR0444 mylove_2547@hotmail.com 08 9577 2113

445 อ.พรชยั ชณิสา มรภ.มหาสารคาม ฟิสกิส ์ เทคโนโลยเีช ื]อเพลิง ฟิสกิส ์ PR0445 chinnasa@hotmail.com 08 7065 9622

446 อ.ดร.รัตตกิาล สารกอง มรภ.มหาสารคาม วทิยาการคอมพิวเตอร์/

การวดัและประเมนิผล

การศึกษา

การวดัและประเมนิผล

การศึกษา

วจัิย วดัผล และสถิต ิ

การศึกษา

การวดัประเมนิผลการศึกษา วจัิย PR0446 rattikan_s@hotmail.com 08 9895 3923

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

448 ผศ.ดร.เอื]อมพร จันทร์สองดวง มรภ.ร้อยเอ็ด ชวีวทิยา ชวีวทิยา ความหลากหลายทาง

ชวีภาพและชวีวทิยา

ชาตพิันธุ์

ชวีวทิยา พฤกษศาสตร์ นิเวศวทิยา PR0448 a.junsongduang@gmail.com 09 5414 6917

449 อ.วนัฉตัร จารุวรรณโน    มรภ.สงขลา ศศ.บ.เศรษฐศาสตร์ ศ.ม.เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ PR0449 wanchatt.ja@skru.ac.th 08 3993 5697

450 ผศ.จันตมิา จันทร์เอียด    มรภ.สงขลา ศศ.บ. การจัดการทัCวไป บธ.ม.บริหารธุรกิจ

(การจัดการทัCวไป)

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

451 อ.ดร.ณชิาภทัร   บญุรัตน์ มรภ.สงขลา บธ.บ.การบญัช ี บธ.ม.บริหารธุรกิจ Ph.D.Accounting การบญัช ี PR0451 nichapat.bo@skru.ac.th 06 4042 4954

452 ผศ.สพุัตรา  รุ่งรัตน์ มรภ.ยะลา บธ.บ (การจัดการ) ศศ.ม (ยทุธศาสตร์การ

พัฒนา)

สงัคมวทิยา พัฒนาชุมชน PR0452 supattra.i@yru.ac.th 08 6490 7636

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

454 ผศ.ดร.อิสริยาภรณ ์ ชยักุหลาบ มรภ.เลย ออกแบบผลิตภณัฑ์ บริหารการศึกษา ศิลปะและการออกแบบ ศิลปะ ออกแบบ ประยกุตศ์ิลป์ เครืCองประดับ

ออกแบบผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์นิเทศศิลป์ 

กราฟิก

PR0454 zoxy04@hotmail.com 08 1059 3232

455 รศ.ดร.สรวงพร  กุศลส่ง มรภ.เพชรบรูณ์ คศ.ม. กศ.ม. กศ.ด. การศึกษาปฐมวยั หลักสตูรและการสอน PR0455 hometoy@hotmail.com 08 1839 4832

456 ผศ.ดร.เบญจวรรณ บญุโทแสง มรภ.ร้อยเอ็ด ศิลปศาสตรบณัฑติ สาขา

บา้นและชุมชน/

รัฐศาสตรบณัฑติ สาขา

ทฤษฎแีละเทคนิคทาง

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาการเมอืงการปกครอง

ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 

(พัฒนศึกษาศาสตร์)

รัฐศาสตร์ PR0456 benchawan_b@hotmail.com 08 3141 4811

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

458 อ.หทยัรัตน์ ธีระกาญจน์ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา วศ.บ. วศิวกรรมอุตสา

หการ

วศ.ม. วศิวกรรมอุตสาหการ การจัดการวศิวกรรมการผลิตและโลจิสตกิส ์ PR0458 jahathairat@gmail.com 08 5601 1806

459 อ.ดร.วนิิธา  พานิชย ์ มรภ.สกลนคร การท่องเทีCยว โรงแรม PR0459 winitapanich@yahoo.com.au 08 1768 6816
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รายชื3อผู้ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏั ระดับหลกัสูตร

ที3 ชื3 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที3จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที3เชี3ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

460 อ.ปิยธิดา สงัสแีก้ว มรภ.พระนครศรีอยธุยา ศศ.บ.(ภาษาจีน) เกียรตนิ

ยมอันดับ 2

M.Ed. (Teaching Chinese 

to Speakers of Other 

Languages)

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

461 อ.ดร.สนัดุสทิธิN   บริวงษต์ระกูล มรภ.รําไพพรรณี ศึกษาศาสตรบณัฑติ นิเทศศาสตร์มหาบณัฑติ นิเทศศาสตร์(กําลัง

ศึกษา)

นิเทศศาสตร์  การส ืCอสารการตลาด 

การส ืCอสารการท่องเทยีว  สืCอใหม่ การโฆษณา

ประชาสมัพันธ์  สืCอดิจิทลั 

วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์  

การส ืCอสารองคก์ร

PR0461 sandusit.13@gmail.com 08 1374 3100

462 ผศ.ดร.ลิลลา  อดุลยศาสน์ มรภ.ยะลา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรว ิ

โรฒ ประสานมติร

Universiti Sains 

Malaysia

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

463 อ.ดร.เทพนคร ทาคง มรภ.ราชนครินทร์ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ หลักสตูรและการสอน ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ PR0463 thepnakhornt@gmail.com 08 1686 2254

464 อ.ดร.ธรรมรักษ ์ ศรีมารุต มรภ.สวนสนุันทา วศิวกรรมการอาหาร สขุศาสตร์อุตสาหกรรม

และความปลอดภยั

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

465 อ.สดุารัตน์  ศรีมา มรภ.สวนสนุันทา ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) กศ.ม.(เทคโนโลย ี

การศึกษา) 

ปร.ด.(เทคโนโลย ี

สารสนเทศและการ

ส ืCอสารเพืCอการศึกษา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส ืCอสารเพืCอ

การศึกษา,การศึกษา คอมพิวเตอร์

นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา 

เทคโนโลยดีิจิทลัเพืCอการศึกษา

PR0465 sudarat.sr@ssru.ac.th 08 1890 4223

466 รศ.ดร.กัญญามน  กาญจนาทวกูีล (อินหว่าง) มรภ.สวนสนุันทา Bachelor of Education 

Program in Thai 

and Geography

มหาบณัฑติการจัดการ

ธุรกิจข ั]นสงู  

มหาบณัฑติการจัดการ

พัฒนาสงัคม 

ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ

บริหารการศึกษาและ

ภาวะผูน้ ํา

 บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการพัฒนา

สงัคม ภาษาไทย  ภูมศิาสตร์ บริหารการศึกษา 

ภาวะผูน้ ํา

PR0466 kanyamon727@gmail.com 

 kanyamon06@gmail.com

08 1686 4355

08 3013 0533

467 อ.ดร.นภธีรา  จวอรรถ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  การสอนภาษาอังกฤษ PR0467 nopthira.j@gmail.com 09 7235 4719

468 อ.ดร.ญดาภคั  กิจทว ี มรภ.กาญจนบรีุ สงัคมศึกษา การสอนสงัคมศึกษา หลักสตูรและการสอน หลักสตูรและการสอน สงัคมศึกษา PR0468 soon868@gmail.com 09 5541 2147

469 อ.ดร.ณฐพงศ์  ใจซ ืCอตรง มรภ.ศรีสะเกษ การจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ PR0469 a.nathaphong@gmail.com 08 4754 8151

470 อ.ดร.ฐิตมิา   เกษมสขุ มรภ.ศรีสะเกษ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ PR0470 tk2523@hotmail.co.th 08 0665 5009

471 อ.จรุ  ถิCนพระบาท มรภ.นครศรีธรรมราช วทิยาการคอมพิวเตอร์ การบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ PR0471 jaru_thi@hotmail.com 08 5259 5129

472 อ.ดร.อรพินท ์ บญุสนิ มรภ.นครศรีธรรมราช การพัฒนาองคก์ารและ

การจัดการสมรรถนะ

ของมนุษย ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ PR0472 ple_imc@hotmail.com 08 2488 1131

473 อ.ชนัยชนม ์ดําศรี มรภ.นครศรีธรรมราช ปริญญญาโท ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ PR0473 chanaichon_dam@nstru.ac.th 09 9089 8558

474 อ.จิตาพัชญ ์  ไชยสทิธิN มรภ.นครสวรรค ์ วท.บ.วทิยาการ

คอมพิวเตอร์

วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาการคอมพิวเตอร์

 เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร์

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

475 ผศ.ดร.วรพล  แวงนอก มรภ.ราชนครินทร์ วท.บ.(สขุศึกษา) ค.ม.(สขุศึกษา) ส.ด.(สาธารณสขุศาสตร์) สาธารณสขุศาสตร์  สขุศึกษา การส่งเสริม

สขุภาพ

PR0475 worraphol18@outlook.co.th 09 2694 4569
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476 อ.ดร. อิสรา  พลนงค ์ มรภ.นครราชสมีา เคม ี การสอนวทิยาศาสตร์ หลักสตูรและการสอน การจัดการเรียนรู้ PR0476 isara.ed.2556@gmail.com 09 1065 8905

477 ผศ.ดร.วาสนา กีรตจํิาเริญ มรภ.นครราชสมีา การสอนวทิยาศาสตร์

(เคม)ี 

ศษ.บ.

การสอนวทิยาศาสตร์ 

ศศ.ม.

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยศีึกษา 

ปร.ด.

หลักสตูรและการสอน การสอนวทิยาศาสตร์ PR0477 wasano1975@hotmail.com 08 4102 0893

478 ผศ.ไอยเรศ ลิบลับ มรภ.พระนคร การศึกษาบณัฑติ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัCวไป

ป.บณัฑติ             

การจัดการท่องเทีCยวเพืCอ

การอนุรักษส์ ิCงแวดล้อม

วทิยาศาสตรทัCวไป

การท่องเทีCยวและการโรงแรม

PR0478 yared41959@gmail.com 08 1910 2477

479 อ.ดร.ธีร์วรา สตุณัฑวบิลูย ์ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ การบญัช ี การบญัช ี การบญัช ี การบญัช ี PR0479 aj.theewara@gmail.com 06 5509 9044

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

481 อ.นัฏกร สขุเสริม มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ อนามยัส ิCงแวดล้อม อนามยัส ิCงแวดล้อม สาธารณสขุศาสตร์ PR0481 nattakon.s@hotmail.co.th  08 8552 9982  

482 อ.ภณชิชา จงสภุางคกุ์ล มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตร์ PR0482 tata_nurse@hotmail.com 08 7151 9063

483 อ.รัชดาพร ฐานม ัCน มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตร์ PR0483 rachatmn@gmail.com 08 8581 1522

484 อ.อนุสรา กิจพงศ์พาณชิย ์ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ คณติศาสตร์ วศิกรรมการเงนิ คณติศาสตร์ PR0484 anusaramal@mcru.ac.th 08 1239 8012

485 ผศ.ดร.จันทนา วฒันกาญจนะ มรภ.นครปฐม การเงนิและการธนาคาร การเงนิและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การเงนิและการธนาคาร บริหารธุรกิจ PR0485 chantana1957@hotmail.com 08 1857 3390

09 3663 4683

486 อ.ดร.เสรี เพิCมชาต ิ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ เทคโนโลยทีางการศึกษา เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา การศึกษา วชิาชพีครู PR0486 drseri6@gmail.com 08 1573 7815

487 ผศ.ดร.พรศักดิN  สจุริตรักษ ์ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ ปรัชญา/บริหารการศึกษา หลักสตูรและการนิเทศ บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสตูรและ

การนิเทศ เทคนิคการจัดการเรียนรู้

PR0487 dr_singha@hotmail.com 08 6711 9396

488 อ.วาสฏิฐี สายสดุใจ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ วทิยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา พลศึกษาและการออกกําลังกาย PR0488 warsittee.mcru@gmail.com 08 6760 7527

489 อ.ดร.ชลธิรา กาวไธสง มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตร์ วทิยาศาสตร์สขุภาพ PR0489 Ckawthaisong@gmail.com 08 6405 8121

490 อ.ธนกร ฉตัรสพุรรณ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ วศิกรรมเครืCองกล การสอนคณติศาสตร์ การสอนคณติศาสตร์ เครืCองกล PR0490 shadow_korn@hotmail.com 08 4661 2474

491 อ.ดร.อนุรักษ ์ธัญญเจริญ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ (นานาชาต)ิ คณติศาสตร์ PR0491 anuraktha@mcru.ac.th 08 9116 7564

492 อ.เสาวนีย ์ ปรัชญาเกรียงไกร มรภ.ธนบรีุ วทิยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทต

โนโลยสีารสนเทศ

กําลังศึกษาสาขาวชิา

เทคโนโลยสีารสนเทศ

วทิยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยสีารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

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

493 อ.ธนากร  เมยีงอารมณ์ มรภ.ธนบรีุ วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมอุตสาหการ Aaggregate production planning 

Optimization problem

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

494 ผศ.ว่าทีCร้อยตรี ดร.ธเนศ เกตทุอง มรภ.ธนบรีุ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า PR0494 thanet.k@dru.ac.th 08 9230 1503

495 อ.ศศิอาภา บญุคง มรภ.ธนบรีุ วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

เทคโนโลยทีางอาหาร คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

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

1082

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

497 อ.สรีุยพ์ร สลับส ี มรภ.ธนบรีุ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ PR0497 sureeporn.s@dru.ac.th

sureepornsalapsri@gmail.com 

09 2521 5444

498 อ.กัลยานี   เลืCองสนุทร มรภ.ธนบรีุ วทิยาการคอมพิวเตอร์ การบริหารเทคโนโลย ี คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เทคโนโลย ี

สารสนเทศ วทิยาการคอมพิวเตอร์

PR0498 kanlayanee.l@dru.ac.th 08 3544 4580
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499 อ.กฤตกิา   ชูผล มรภ.ธนบรีุ ศษ.บ. ภาษาไทย อม. ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ การใชภ้าษา PR0499 kittika_13@hotmail.com 08 2614 4156

500 อ.ณฐัพร  เพ็ชรเรือง มรภ.ธนบรีุ ศิลปะการแสดง-

นาฏศิลป์ไทย

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

501 ผศ.ดร.วนิัยธร วชิยัดิษฐ์ มรภ.ธนบรีุ สงัคมศึกษา ภูมศิาสตร์ หลักสตูรและการสอน การสอนสงัคม ภูมศิาสตร์ สิCงแวดล้อม 

หลักสตูรและการสอน

PR0501 ajjeab2516@hotmail.com

winaithorn.w@dru.ac.th

08 1552 9102

502 อ.สวุรรณา  รุจิโมระ มรภ.ธนบรีุ บช.บ.(การบญัช)ี  

มหาวทิยาลัยราชภฏัพิบลู

สงคราม

บช.ม.(การบญัช)ี  

มหาวทิยาลัยพิษณุโลก

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

503 อ.ดร.อารยา เกียรตก้ิอง มรภ.ธนบรีุ เทคโนโลยสีารสนเทศ

ทางธุรกิจ, เศรษฐศาสตร

ธุรกิจ

การจัดการระบบสารสนเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ

การจัดการสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลย ี

บริหารธุรกิจ การจัดการ

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

0 2890 1801-10 

ต่อ 3029

504 อ.ดร.นวลระหง  เทพววิฒัน์จิต มรภ.ธนบรีุ วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

Packaging วทิยาศาสตร์ชวีภาพ เทคโนโลยกีารอาหาร PR0504 nualrahong.t@dru.ac.th 08 9743 0434

505 อ.อาภาภรณ ์จวนสาง มรภ.มหาสารคาม รัฐศาสตรบณัฑติ รัฐศาสตรมหาบณัฑติ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ PR0505 apaporn.ju@rmu.ac.th 09 9979 2363

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

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

508 อ.ดร.กชนิภา  วานิชกิตตกูิล มรภ.มหาสารคาม บ.ธบ. การบญัช/ี การ บ.ธม. บริหารธุรกิจ ป.รด. การจัดการ การจัดการ บริหารธุรกิจ PR0508 khotchanipa.81@gmail.com 08 1471 8121

509 อ.ศศิธร อ่อนเหลา มรภ.มหาสารคาม ภาษาไทย,ประวตัศิาสตร์ ภาษาลาว ภาษาไทย ภาษาลาว PR0509 thainy14@hotmail.com 09 9493 5441

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

511 ผศ.ดร.ชยากานต ์ เรืองสวุรรณ มรภ.มหาสารคาม วท.บ.(เทคโนโลยกีาร

อาหารและโภชนาการ) 

คศ.บ.(โภชนาการชุมขน)

 นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) 

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

เพืCอการพัฒนาทอ้งถิCน)

ด้านการศึกษา การบริหารการศึกษา การ

จัดการการศึกษาภาวะผูน้ ํา ภาวะผูน้ ําทาง

วชิาการ 

นิเทศศาสตร์บริหารธุรกิจ

PR0511 chayakanr@gmail.com 

chayakan.ru@rmu.ac.th

08 0020 7773

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

513 ผศ.ดร.วนัเพ็ญ  นันทะศรี มรภ.สกลนคร การศึกษาปฐมวยั หลักสตูรและการสอน การบริหารและพัฒนา

การศึกษา

การศึกษาปฐมวยั หลักสตูรและการสอน และ

การบริหารการศึกษา

PR0513 wanphen2516@windowslive.com 08 4957 7557

514 ผศ.ดร.รุ่งเกียรต ิสริิวงษส์วุรรณ มรภ.สวนสนุันทา ดนตรีศึกษา ศศ.ม.ดนตรีศึกษา ปรด.ดุริยางคศิลป์ ดนตรี ดนตรีศึกษา  ดุริยางคศิลป์ PR0514 jo.drum@hotmail.com 08 1298 7059

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

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

517 ผศ.ดร.ณฐักฤตา จันทมิา มรภ.นครปฐม ฟิสกิส ์ ฟิสกิส ์ ฟิสกิส ์ ฟิสกิส ์วทิยาศาสตร์ PR0517 natthakridta@webmail.npru.ac.th 08 1925 6209

518 ผศ.อวยไชย อินทรสมบตั ิ มรภ.นครปฐม วทิยาการคอมพิวเตอร์ การประมวลผล การรู้จํารูปแบบ การเขยีน

โปรแกรม

PR0518 ouychai@npru.ac.th  08 1858 2376

519 อ.ดร.นพดล ผูม้จีรรยา มรภ.นครปฐม คอมพิวเตอร์ศึกษา วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส ืCอสารเพืCอ

การศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา วทิยาการคอมพิวเตอร์ PR0519 nop123@gmail.com 08 1011 1148
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520 อ.นิพา ผลสงเคราะห์ มรภ.นครปฐม ศศ.บ. 

(บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์)

ศศ.ม. (บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์)

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ PR0520 nlib@hotmail.com 08 1197 8687

521 ผศ.ธีรศักดิN  ลีละพัฒนา มรภ.นครปฐม น.บ. (นิตศิาสตร์) น.ม. (นิตศิาสตร์) กฎหมายอาญาและกระบวนการยตุธิรรม PR0521 note_161@windowslive.com  08 1822 3650

522 อ.กิตตพิงษ ์ภู่พัฒน์วบิลูย ์ มรภ.นครปฐม ศษ.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) บธ.ม.(ระบบสารสนเทศ) ระบบสารสนเทศ บริหารธุรกิจ และ

ศึกษาศาสตร์

PR0522 kittipong@webmail.npru.ac.th 09 5542 9065

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

การบริหารการศึกา 

หลักสตูรและการสอน

การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา 

หลักสตูรและการสอน

PR0523 sp.yothin@gmail.com 08 5172 4105

524 อ.รุจิราวดี ธรรมแสง มรภ.นครปฐม วทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ ปญัญาประดิษฐ์ เหมอิงขอ้มูล สถาปตัยกรรม

คอมพิวเตอร์

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

525 อ.ดร.หรรษา คล้ายจันทร์พงษ ์ มรภ.นครปฐม บธ.บ.(การเงนิและการ

ธนาคาร)

บธ.ม.(การเงนิการธนาคาร) ปรัชญาดุษฏบีณัฑติ

(นวตักรรมการจัดการ)

บริหารธุรกิจ PR0525 jassiga_k@hotmail.com 08 9717 3466

526 อ.ดร.นิพล เช ื]อเมอืงพาน มรภ.นครปฐม ศิลปศาสตรบณัฑติ วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ Ph.D. Tourism การท่องเทีCยว การโรงแรม อุตสาหกรรมบริการ PR0526 niponphan@yahoo.com 08 5119 8055

527 อ.ดร.จันจิราภรณ ์ปานยนิดี มรภ.นครปฐม บธ.บ (การจัดการ) วท.ม. (การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยแ์ละ

องคก์าร)

ปร.ด. (การจัดการ) การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ PR0527 janjirapon@webmail.npru.ac.th 09 2641 5414

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

529 ผศ.ดร.เยาวภา บวัเวช มรภ.นครปฐม PR0529 yaowapa_1964@hotmail.com 08 5507 1991

530 อ.ดร.ไกยสทิธิN  อภริะตงิ มรภ.นครปฐม คอมพิวเตอร์ศึกษา, 

เทคโนโลยสีารสนเทศ

ธุรกิจ, 

การวดัและประเมนิผล

การศึกษา,เทคโนโลย ี

และส ืCอสารการศึกษา

คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ, 

ป.บณัฑติ หลักสตูรและ

การสอน

คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศ

วทิยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ การวดั

และประเมนิผลการศึกษา เทคโนโลยแีละ

ส ืCอสารการศึกษา ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

PR0530 apirating.s52@gmail.com 08 1860 1705

531 ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสทิธิN มรภ.นครปฐม การจัดการทัCวไป วดัและประเมนิ

ผลการศึกษา

1) บริหารการศึกษา

2) วจัิย วดัผล และ

สถิตกิารศึกษา

บริหารการศึกษา วจัิย วดัผล และสถิตกิารศึกษา PR0531 aod932@yahoo.com 08 1904 8241

532 อ.กฤตยิา แก้วสะอาด มรภ.นครปฐม สาขาวชิาออกแบบนิเทศ

ศิลป์

นฤมติศิลป์ ออกแบบนิเทศศิลป์ นฤมติศิลป์ ออกแบบ

กราฟฟิก

PR0532 kittiya_hutem@hotmail.com 08 3268 5029

533 อ.ปิยะวรรค ์ปิCนแก้ว มรภ.สวนสนุันทา สถาปตัยกรรมภายใน เทคโนโลยอีาคาร การออกแบบสถาปตัยกรรมภายในและ

เทคโนโลยอีาคาร การออกแบบพิพิธภณัฑ์

และนิทรรศการ

PR0533 piyawan.pi@ssru.ac.th 08 3568 2954
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ที3 ชื3 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที3จบการศกึษาระดบั
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E-Mail โทรศพัท์

534 ผศ.ภาวณิ ี โฆมานะสนิ มรภ.สวนสนุันทา การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั PR0534 pavinee.ko@ssru.ac.th 06 1748 6644

535 อ.ดร.ชยัวฒัน์ จิวพานิชย ์ มรภ.สวนสนุันทา ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

สถาบนัราชภฏัสวนสนุัน

ทา 2544

ค.อ.ม.(เทคโนโลยเีทคนิค

ศึกษา) 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 2551

ปร.ด.(เทคโนโลย ี

สารสนเทศและการ

ส ืCอสารเพืCอการศึกษา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส ืCอสารเพืCอ

การศึกษา การศึกษา คอมพิวเตอร์

นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา 

เทคโนโลยดีิจิทลัเพืCอการศึกษา

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

536 อ.กรกมล  ชูช่วย มรภ.สวนสนุันทา เคมทีรัพยากรส ิCงแวดล้อม เทคโนโลยกีารจัด

การพลังงานและ

สิCงแวดล้อม

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

537 อ.ดร.ศิลป์ชยั พูลคล้าย มรภ.สวนสนุันทา ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ)

สาขา พลศึกษา 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

 2547

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

(ศษ.ม.)

สาขา เทคโนโลยทีางการ

ศึกษา 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2552

ปรัชญาดุษฏบีณัฑติ 

(ปร.ด.)

สาขา เทคโนโลย ี

การศึกษา

มหาวทิยาลัยบรูพา 2561

เทคโนโลยกีารศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส ืCอสารเพืCอการศึกษา การศึกษา  

คอมพิวเตอร์ นวตักรรมและเทคโนโลย ี

การศึกษา เทคโนโลยดีิจิทลัเพืCอการศึกษา

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

538 ผศ.ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ มรภ.สวนสนุันทา X การสอนภาษาอังกฤษ PR0538 sasiporn.ph@ssru.ac.th

539 ผศ.ดร.ศักดินาภรณ ์ นันที มรภ.เลย ครุศาสตรบณัฑติ 

(วทิยาศาสตร์ทัCวไป

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(วทิยาศาสตร์ส ิCงแวดล้อม)

ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ   

  (การบริหารการศึกษา)

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

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

541 อ.ศุภฤกษ ์ กาธรรมณี มรภ.นครศรีธรรมราช การจัดการเทคโนโลย ี เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรมและ

โลจิสตกิส ์

PR0541 paboyjung_21@hitmail.com 08 6948 2209

542 อ.วลิาวณัย ์ จินวรรณ มรภ.นครศรีธรรมราช เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา เทคโนโลยอีุตสาหกรรม, เทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยกีารศึกษา

PR0542 wilawan_jin@nstru.ac.th 09 9685 9563

543 อ.ปสตุา สงัขศ์รี มรภ.นครศรีธรรมราช วทิยฯ์พอลิเมอร์ วทิยฯ์พอลิเมอร์ วทิยฯ์พอลิเมอร์ วทิยาศาสตร์พอลิเมอร์ PR0543 nuruks@hotmail.com 08 1467 9985

544 อ.ภทัราวธุ   ศรีคุม้เก่า มรภ.สกลนคร สถาปตัยกรรมเมอืงและ

ชุมชน

เทคโนโลยสีถาปตัยกรรม เทคโนโลยสีถาปตัยกรรมและชุมชนเมอืง PR0544 P.srik84@gmail.com 08 1550 9550

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

การจัดการภาครัฐ

PR0545 roong001@hotmail.com

546 อ.ดร.กรรณกิาร์ ภริมยรั์ตน์ มรภ.สวนสนุันทา ภูมศิาสตร์ การวจัิยการศึกษา วจัิยและพัฒนาการสอน

เทคนิคศึกษา

การวจัิยทางการศึกษา การวดัและประเมนิผล PR0546 kannika.bh@ssru.ac.th 08 9535 7082

547 อ.วรีพจน์ รัตนวาร มรภ.สวนสนุันทา ปริญญญาโท สงัคมศึกษา การสอนสงัคมศึกษา PR0547 WEERAPOOT.RU@SSRU.AC.TH 08 9780 0335

548 อ.ดร.ทศันีย ์ เศรษฐพงษ์ มรภ.สวนสนุันทา ภาษาไทย การสอนภาษาไทย หลักสตูรและการสอน การสอนภาษาไทย หลักสตูรและการสอน 

ภาษาไทย

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



Page 31 of 48

22/12/2021

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ราชภฏั TQR
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ที3 ชื3 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที3จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที3เชี3ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

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

550 ผศ.ดร.ทบัทมิทอง  กอบวัแก้ว มรภ.สวนสนุันทา คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา PR0550 tubtimthong.ko@ssru.ac.th 08 7099 5351

551 ผศ.ดร.อินทริา  รอบรู้ มรภ.สวนสนุันทา ค.บ.(บรรณารักษศาสตร์) ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์)

ปร.ด. (เทคโนโลย ี

เทคนิคศึกษา)

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

552 อ.ธิต ินวพันธ์ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ ม.นเรศวร สถาบนับณัฑติพัฒนา

บริหารศาสตร์

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

553 อ.ดร.ภูมนิทร์  สมุาลัย มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ คบ.คณติศาสตร์ ศษ.ม.การสอนคณติศาสตร์ ปร.ด.คณติศาสตร์

ประยกุต ์

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

554 อ.สทุธิรักษ ์อ้วนศิริ มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ วท.บ.เคม ี วท.ม.เคม ี ปร.ด.เคม ี เคมวีเิคราะห์ PR0554 sutthirak_u@hotmail.com 08 9717 3091

555 ผศ.ดร.ณภาภชั ไชยนํ] าอ้อม มรภ.มหาสารคาม คบ.ชวีวทิยา วท.ม.ชวีวทิยา ปร.ด.ชวีวทิยา ชวีวทิยา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี PR0555 Cnapapach@gmail.com 06 2915 9451

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

557 อ.จารุต  ฐิตวิร มรภ.ราชนครินทร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วจัิย  วเิคราะห์เชงิปริมาณ  เศรษฐศาสตร์ PR0557 d_jarut@hotmail.com 08 1429 7007

558 อ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ มรภ.ยะลา คณติศาสตร์ประยกุต ์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ PR0558 ismaae.l@yru.ac.th 08 6483 6007

559 อ.ณฐัพล ธนเชวงสกุล มรภ.จันทรเกษม เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(วท.บ.)

การศึกษาวทิยาศาสตร์ 

(คอมพิวเตอร์) (วท.ม.)

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส ืCอสารเพืCอ

การศึกษา (ปร.ด.)

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส ืCอสาร

คอมพิวเตอร์ศึกษา และการศึกษา

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

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

561 อ.ดร.สริิทพิ วะศินรัตน์ มรภ.จันทรเกษม สถิต ิ สถิต ิ สถิต ิ สถิต ิสถิตปิระยกุต ์ PR0561 sirithip.w@chandra.ac.th 08 1251 8253

562 ผศ.ดร.สภุาพร พงศ์ธรพฤกษ์ มรภ.อุตรดิตถ์ วท.บ.สาธารณสขุศาสตร์ วท.ม.วทิยาศาสตร์

ส ิCงแวดล้อม

วท.ด.วทิยาศาสตร์

ชวีภาพ

วทิยาศาสตร์ส ิCงแวดล้อม PR0562 pongthornpruek@hotmail.com 08 9704 4407

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

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

565 อ.ดร.สทุธิดา วทินาลัย มรภ.อุตรดิตถ์ วท.บ. เทคโนโลยชีวีภาพ - วท.ด. เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ PR0565 suttidream@hotmail.com 08 9858 6805

566 อ.กฤษฎา ตสัมา มรภ.อุตรดิตถ์ บธ.บ.การท่องเทีCยว ศศ.ม.การจัดการทรัพยากร

วฒันธรรม

วฒันธรรม ท่องเทีCยว PR0566 krisada_tusama@hotmail.com 08 1888 6679

567 อ.พงษธ์ร วจิิตรกูล มรภ.อุตรดิตถ์ วศ.บ.เครืCองกล วศ.ม.เครืCองกล เครืCองจักรกล ความร้อน เครืCองจักร

อุตสาหกรรม

PR0567 w.pongtorn@gmail.com 09 3664 9465

568 อ.วชัราภรณ ์อารีรัตนศักดิN มรภ.อุตรดิตถ์ บธ.บ.การโฆษณาและ

การประชาสมัพันธ์

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

569 อ.ดร.ชชัวนิทร์ นวลศรี มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (เทคโนโลย ี

เครืCองกล)

วท.ม. (พลังงานทดแทน) ปร.ด. 

(เทคโนโลยชีวีภาพ)

เกษตรศาสตร์ PR0569 chatchawin.n@gmail.com 08 6925 6168

570 รศ.ดร.สขุแก้ว คาํสอน มรภ.พิบลูสงคราม คณติศาสตร์ การวดัผลและการ

ประเมนิผล

การทดสอบและวดัผล

การศึกษา

การวดัผลการศึกษา การประเมนิผลการศึกษา 

การวจัิยการศึกษา และ สถิต ิ

PR0570 sukkaew006@hotmail.co.th 08 9703 2825
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571 ผศ.ดร.อรรถพล รอดแก้ว มรภ.พิบลูสงคราม พย.บ. การพยาบาล ศศ.ม. สงัคมศาสตร์

การแพทยแ์ละสาธารณสขุ

ปร.ด. วฒันธรรมศาสตร์ การพยาบาล/สขุศึกษาและการส่งเสริมสขุภาพ,

 สงัคมศาสตร์การแพทย,์ วฒันธรรมศาสตร์ 

เพลงพื]นบา้นและศิลปะพื]นบา้น

PR0571 Atthaphol_Rn@psru.ac.th 08 1351 9654

06 3526 5632

572 ผศ.ดร.พัชราวลัย มทีรัพย ์ มรภ.พิบลูสงคราม คณติศาสตร์ การวจัิยและพัฒนา วจัิยและประเมนิผล การวจัิยการศึกษา การวดัผล PR0572 pmees@hotmail.com 08 2539 5359

573 อ.ดร.ภรภทัร สาํอาง มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (เคม)ี วท.ม. (เคม)ี วท.ด. (เคมอีินทรีย)์ เคมอีินทรียส์งัเคราะห์ เคมผีลิตภณัฑธ์รรมชาต ิ PR0573 Pornpat335@gmail.com 09 1145 1942

574 ผศ.ดร.ณริดา เวชญาลักาณ์ มรภ.พิบลูสงคราม บญัชบีณัฑติ การศึกษามหาบณัฑติ (การ

บริหารการศึกษา)

การศึกษาดุษฎบีณัฑตฺ 

(การบริหารการศึกษา)

การบริหารการศึกษา การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย ์

PR0574 nirada_17@hotmail.com 08 1289 2091

575 ผศ.ดร.ไกรลาส มาตรมูล มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. ฟิสกิส ์ วท.ม. ฟิสกิสป์ระยกุต ์ ปร.ด. ฟิสกิสป์ระยกุต ์ ฟิสกิส ์ PR0575 Krailas_phy@hotmail.com 09 5625 4855

576 อ.สรีุยพ์ร เพ็งเลีย มรภ.พิบลูสงคราม ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ไวยกรณแ์ละโครงกสร้างภาษาอังกฤษ PR0576 sureeporn.pe@psru.ac.th 08 4332 2905

577 ผศ.ดร.จิตตพิร ตงัควเิวชกุล มรภ.พิบลูสงคราม กศ.บ. คณติศาสตร์ วท.ม. คณติศาสตร์ ปร.ด. คณติศาสตร์ การวเิคราะห์เชงิคณติศาสตร์ PR0577 j_suwannawit@hotmail.com 08 4050 4129

578 ผศ.ดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. เคม ี วท.ม. เคมปีระยกุต ์ ปร.ด. เคมปีระยกุต ์ ผลิตภณัฑธ์รรรมชาต ิ PR0578 kanjana_w@psru.ac.th 06 3459 4289

579 ผศ.ดร.ศุภนิช เจริญสขุ มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ.คณติศาสตร์ วท.ม. สถิตปิระยกุต ์ ปร.ด.วทิยาศาสตร์ศึกษา สถิตวิเิคราะห์ทางสงัคมศาสตร์ categories 

analysis สถิตศิาสตร์ Biostatistics

PR0579 suppanit_nit@hotmail.com 08 3164 2753

580 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด มรภ.ราชนครินทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา การวดัและประเมนิผล อุดมศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา วจัิยและสถิตทิางการศึกษา PR0580 saifon_sek@yahoo.com 09 8964 6990

581 อ.ดร.อังคณา   อุดมพันธุ์ มรภ.เทพสตรี ศศ.บ.รัฐศาสตร์) ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) รป.ด.(รัฐประศาสน

ศาสตร์)

การจัดการภาครัฐและเอกชน การเมอืงการ

ปกครอง

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

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

583 อ.ดร.สนิีนาถ เริCมลาวรรณ มรภ.ราชนครินทร์ บธ.บ. (การเงนิและการ

ธนาคาร)

บธ.ม. (การเงนิและการ

ธนาคาร)

กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ) การจัดการ การบริหารธุรกิจ การเงนิ การ

จัดการทรัพยากรมนุษย ์

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

09 0236 2491

584 อ.ดร.ธิตยิา ทองเกิน มรภ.นครสวรรค ์ ศศ.บ. (การตลาด) MBA (การจัดการทัCวไป) Ph.D. (Marketing) การตลาด PR0584 Thitiya.t@gmail.com 08 2886 6392

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

586 อ.ดร.วชุิดา จันทร์เวโรจน์ มรภ.ราชนครินทร์ บธ.บ.(การตลาด) บธ.ม.(การจัดการ) บธ.ด.บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ  การจัดการ การตลาด PR0586 Vichuda_koy@hotmail.com 08 1818 6151

587 อ.กอรว ี ศิริโภคาภริมย ์ มรภ.เทพสตรี วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาการคอมพิวเตอร์,

คอมพิวเตอร์ศึกษา

PR0587 korapirom@gmail.com 09 2559 5140

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

589 อ.ดร.เนต ิเฉลยวาเรศ มรภ.เทพสตรี ครุศาสตรบณัฑติ (สาขา

ภาษาอังกฤษ)

ครุศาสตรมหาบณัฑติ (การ

วดัและประเมนิผล

การศึกษา)

การศึกษาดุษฎบีณัฑติ 

(การวจัิยและ

ประเมนิผลการศึกษา)

การวดัผลฯ การวจัิย หลักสตูรและการสอน  

ป.บณัฑติ

PR0589 neti.chalaywares@gmail.com 09 86356 6496

590 ผศ.สวุรรณา พันแสง มรภ.เทพสตรี ภาษาฝรัCงเศส การสอนภาษาฝรัCงเศส ภาษาฝรัCงเศส ภาษาอังกฤษ PR0590 nanapansaeng@gmail.com 09 8830 6574

591 ผศ.ดร.วาสติา เกิดผล ประสพศักดิN มรภ.เทพสตรี วท.บ.เกียรตนิิยมอันดับ1 

(คหกรรมศาสตร์ทัCวไป)

ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) พธ.ด.(รัฐประศาสน

ศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตร์  รัฐศาสตร์ PR0591 wasita.k@lawasri.tru.ac.th 06 4669 9362
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592 อ.ดร.สวุรนี ปานเจริญ มรภ.เทพสตรี เทคโนโลยกีารพัฒนา

ผลิตภณัฑ์

พัฒนา

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม

เกษตร

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

การแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภณัฑอ์าหาร

เทคโนโลยขีนมอบ อาหารและโภชนาการ

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

593 อ.ดร.กรองแก้ว มฆิเนตร มรภ.เทพสตรี ธรณวีทิยา วทิยาศาสตร์ส ิCงแวดล้อม Environmental 

Geochemistry

มลพิษทางดิน มลพิษทางนํ] า การจัดการขยะ

มูลฝอยชุมชน

PR0593 krongkaew.m@lawasri.tru.ac.th 08 0222 7524

594 อ.ดร.สรรชยั ชูชพี มรภ.เทพสตรี คณติศาสตร์ การบริหารการศึกษา บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา การศึกษา PR0594 sunchai6665@gmail.com 08 6407 2153

595 ผศ.คธาวธุ ศรียา มรภ.เทพสตรี เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมทางการศึกษา

พลศึกษา พลศึกษา PR0595 kathavut_top@hotmail.com 09 3952 5519

596 อ.พัชรี ชวีะคาํนวณ มรภ.เทพสตรี การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั PR0596 phatcha2556@hotmail.co.th 08 4146 9944

597 ผศ.ดร.จิราวรรณ สมหวงั มรภ.เทพสตรี วทิยาศาสตร์ส ิCงแวดล้อม 1. การจัดการโลจิสตกิส ์

และ โซอุ่ปทาน 2. การ

จัดการอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลย ี

บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจและการจัดการโลจิสตกิสแ์ละ

โซอุ่ปทาน

PR0597 chirawansomwang@gmail.com 08 0020 3325

598 อ.ชวลิต ศุภศักดิN ธ ํารง มรภ.เทพสตรี บริหารรัฐกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย ์

,พัฒนาแรงงานและ

สวสัดิการ

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์การจัดการ

PR0598 alit2001@hotmail.com 08 1564 5303

599 อ.ชญานุตม ์บญุพระเกศ มรภ.เทพสตรี มหาวทิยาลัยอัสสมัชญั

Monash University, 

Australia

ภาษาญ ีCป ุ่ นธุรกิจ Applied Japanese 

Linguistics

ภาษาญ ีCป ุ่ น ภาษาศาสตร์ภาษาญ ีCป ุ่ น PR0599 b.chayanoot@gmail.com 08 9179 9947

600 ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตตอิัชวาลย ์ มรภ.เทพสตรี ฟิสกิส ์ ฟิสกิส ์ ฟิสกิส ์ ฟิสกิส ์ PR0600 kantapat.k@lawasri.tru.ac,th 08 6708 4224

601 อ.สจีวรรณ ปราชญศ์รี มรภ.เทพสตรี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ด้านการศึกษาและการส ืCอสาร

เทคโนโลยสีารสนเทศ

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

602 อ.ดร.สราวฒุ ิแนบเนียร มรภ.เทพสตรี ฟิสกิส ์ ฟิสกิส ์ เทคโนโลยพีลังงาน ฟิสกิส ์เทคโนโลย ีCพลังงาน PR0602 n_sarawut@hotmail.com 08 7607 9783

603 อ.ดร.วเินส จันทะวงษศ์รี มรภ.เทพสตรี ภาษาญ ีCป ุ่ น รัฐประศาสนศาสตร์

ญ ีCป ุ่ นศึกษา

การบริหารการศึกษา ภาษาญ ีCป ุ่ น PR0603 winessjo@gamail.com 06 31979664

604 อ.กาญจนา ยลสริิธัม มรภ.นครสวรรค ์ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม. (การศึกษา

วทิยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์)

คอมพิวเตอร์ PR0604 kanchana_919@hotmail.com 06 2196 5499

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

เกษตร)

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์

เกษตร)

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

606 อ.เอกสวุชัร์ สริิธัญญภ์รณ์ มรภ.รําไพพรรณี ศศ.บ. การประชาสมัพันธ์ ศศ.ม. เทคโนโลย ี

ส ืCอสารมวลชน

การส ืCอสารบรูณาการ PR0606 siritan _pon@hotmail.com 08 3121 1945

607 อ.ชุตมิา 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

(การเงนิการธนาคาร)

ศศ.ม (บริหารพัฒนา

สงัคม) ศษ.ม(การบริการ

ศึกษา)

ปร.ด.ยทุธศาสตร์การ

พัฒนาภูมภิาค

พัฒนาชุมชน พัฒนาสงัคม บริหารการศึกษา 

สงัคมศึกษา การจัดการชุมชน ยทุธศาสตร์

การพัฒนาภูมภิาค

PR0608 amonsskru@hotmail.com 09 7040 4357
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609 อ.ดร.สวุทิย ์ทพิอุเทน มรภ.สกลนคร วท.บ.(เกษตรศาสตร์) 

สตัวศาสตร์

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

610 ผศ.รพิพรรณ จันทร์มะณี มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (เคม)ี วท.ม. (เคม)ี วท.ด. (เคม)ี วทิยาศาสตร์ เคม ี PR0610 rapiphun16@psru.ac.th 06 4003 0709

611 ผศ.รัตน์ตพิร สาํอางค ์ มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ (ฟิสกิส)์ วท.ม (ฟิสกิสป์ระยกุต)์ ปร.ด (ฟิสกิสป์ระยกุต)์ ฟิสกิส ์วสัดุศาสตร์ PR0611 rattiphorn_11@hotmail.com 08 7844 8230

612 อ.ดร.จารุนันท ์ขวญัแน่น มรภ.กําแพงเพชร ค.บ.คณติศาสตร์ กศ.ม.การวดัผลการศึกษา กศ.ด.วจัิยและประเมนิ

ทางการศึกษา

วดัและประเมนิผลทางการศึกษา วจัิยทาง

การศึกษา

PR0612 jarunan.3011@gmail.com 09 10310360

613 ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ มรภ.กําแพงเพชร ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ ศษ.ม การประถมศึกษา กศ.ด หลักสตูรและ

การสอน

การประถมศึกษาและหลักสตูรและการสอน PR0613 Teacha7491@gmail.com 08 69199984

614 อ.นันทนัช ตนบญุ มรภ.กําแพงเพชร ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

(การสอนภาษาอังกฤษ)

การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ PR0614 Nantanat.ton@gmail.com 08 69137244

615 อ.มาลัยรัตน์ คณติชยานันท์ มรภ.กําแพงเพชร ศศ.บ. ภาษาจีน ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

การสอนภาษาจีนในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาจีน PR0615 Kanitchayananm@gmail.com 08 9433 6624

616 อ.มุทติา นาคเมอืง มรภ.กําแพงเพชร ศ.บ. ดุริยศิลป์ ดศ.ม. ดุริยางคศาสตร

มหาบณัฑติ

ดนตรีสากล PR0616 mutitaguitarist1986@gmail.com 09 9294 7199

617 อ.ดร.โอกามา จ่าแกะ มรภ.กําแพงเพชร ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน พช.ม. การพัฒนาชุมชน ปร.ด. การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยแ์ละ

ชุมชน

การพัฒนาชุมชน PR0617 Okama24@hotmail.co.th 09 56407292

618 ผศ.ปาริชาต ิสายจันดี มรภ.กําแพงเพชร นิตศิาสตรบณัฑติ นิตศิาสตรมหาบณัฑติ กฎหมายมหาชน PR0618 pandataalka@hotmail.com 09 7163 5528

619 อ.สภุาภรณ ์หม ัCนหา มรภ.กําแพงเพชร ศิลปศาสตรบณัฑติ 

(อุตสาหกรรมท่องเทีCยว)

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

(การท่องเทีCยว)

การท่องเทีCยวและการโรงแรม  การบริการ 

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

PR0619 Therain_4@hotmail.com 08 9409 4837

620 ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภริมย ์ มรภ.กําแพงเพชร ศิลปศาสตรบณัฑติ 

(ภาษาไทย)

บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 

(บริหารธุรกิจ)

ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 

(การจัดการ)

บริหาร  การจัดการ PR0620 mou_k@hotmail.com 08 1688 3348

621 ผศ.ดร.ไตรรงค ์เปลีCยนแสง มรภ.กําแพงเพชร ค.บ.วทิยาศาสตร์ทัCวไป วท.ม.การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส ิCงแวดล้ม

ปร.ด.วทิยาศาสตร์ศึกษา วทิยาศาสตร์ศึกษา PR0621 Pliansaeng22@gmail.com 09 0619 6935

622 ผศ.วรรณวณชั ด่อนคร้าม มรภ.กําแพงเพชร บริหารธุรกิจบณัฑติ (การ

บญัช)ี

บญัชมีหาบณัฑติ (บช.ม.) การบญัช ีตรวจสอบภายใน PR0622 Pooknoo@gmail.com 09 0682 1636

623 ผศ.บณุยกฤต รัตนพันธุ์ มรภ.กําแพงเพชร วท.บ.สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

วท.ม.สาขาวชิา

วทิยาศาสตร์การอาหาร

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

624 ผศ.ดร.นงลักษณ ์อานี มรภ.เพชรบรูณ์ นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ กฎหมาย PR0624 nongarnee@yahoo.com 06 4419 8995

625 ผศ.อโณทยั พลเย ีCยม เพชรแสง มรภ.เพชรบรูณ์ ภาษาอังกฤษ ภาษาเพืCออาชพี การสอนภาษาอังกฤษ PR0625 pony_27@windowslive.com 08 9673 2025

626 อ.ดร.นฤมล จันทร์มา มรภ.เพชรบรูณ์ สขุศึกษา สาธารณสขุศาสตรมหา

บณัฑติ

ปรด. การพัฒนา

สขุภาพชุมชน

การพัฒนาสขุภาพชุมชน PR0626 dominiger2524@hotmail.com 09 2539 1926
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627 อ.ชชุรัตน์ ศรีจันทวงศ์ มรภ.เพชรบรูณ์ เทคโนโลยอีาหาร วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

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

628 อ.ขนิษฐา ศรีนวล มรภ.เพชรบรูณ์ วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร

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

629 อ.ดร.ธิดารักษ ์ ลือชา มรภ.เพชรบรูณ์ จิตวทิยา รัฐประศาสนศาสตร์ (การ

บริหารโครงการและน

โยาย)

รัฐประศาสนศาสตร์ นโยบาย การบริหารโครงการ การคลัง

สาธารณะ การจัดการวฒันธรรม

PR0629 thidarak@pcru.ac.th 06 2939 3928

630 ผศ.สพลเชษฐ์ ประชุมชยั มรภ.เพชรบรูณ์ พุทธศาสตรบณัฑติ  

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ PR0630 sapolachet@gmail.com 09 8452 4540

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

632 ผศ.ดร.ฐากูร อนุสรณพ์าณชิกุล มรภ.เพชรบรูณ์ การจัดการ บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ บริหารธุรกิจดุษฎบีณัฑติ บริหารธุรกิจ การจัดการ PR0632 Thakoon2518@gmail.com 08 1357 6171

633 ผศ.ดร.สทุธิสนิี ถิระธรรมสรณ์ มรภ.เพชรบรูณ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจัดการ PR0633 note_pom@hotmail.com 09 1838 9921

634 รศ.ดร.ปิยรัตน์ มูลศรี มรภ.เพชรบรูณ์ เคมอีุตสาหกรรม เคม ี เคม ี เคม ีเคมปีระยกุต ์เคมอีุตสาหกรรม 

วทิยาศาสตร์ศึกษา

PR0634 piyarutto@hotmail.com 09 1838 3558

635 อ.ธนาวรรณ พิณะเวศน์ มรภ.เพชรบรูณ์ วทิยาศาสตร์ส ิCงแวดล้อม วทิยาศาสตร์ส ิCงแวดล้อม วทิยาศาสตร์ส ิCงแวดล้อม PR0635 Thanawan_pi@hotmail.com 08 1262 3345

636 อ.ดร.ไพฑูรย ์สอนทน มรภ.เพชรบรูณ์ สาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตร์ สาธารณสขุศาสตรดุษฎ ี

บณัฑติ

ระบาดวทิยา นโยบายสาธารณสขุ PR0636 sonthon_pai@hotmail.com 08 4623 3905

637 ผศ.ดร.กชกร  ชติทว้ม มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทย

ศึกษา)

ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย) ศป.ด. (ศิลปกรรม

ศาสตร์)

นาฏยศิลป์ PR0637 ch.kodchakorn@gmail.com 06 1914 4519

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

การศึกษา)

การบริหารการศึกษา  เทคโนโลย ี

อุตสาหกรรมการจัดการ

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

639 อ.ดร.ฑติยา สทิธิโสภาสกุล มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ศษ.บ. (การวดัและ

ประเมนิผลการศึกษา)

วท.บ. (วทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีางอาหาร)

ค.ม. (วธิีวทิยาการวจัิย

การศึกษา)

ค.ด. (การวดัและ

ประเมนิผลการศึกษา)

การวจัิย  การวดัและประเมนิผลการศึกษา PR0639 kwang.thittaya@gmail.com 08 5164 9335

640 อ.ดร.ธนกร  สรรยว์ราภภูิ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา นศ.บ. MFA ศป.ด. (ศิลปกรรมศา

สตรดุษฎบีณัฑติ)

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

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

วทิยาศาสตร์-เคม)ี

ค.ม.(วจัิยการศึกษา) ค.ด.(เทคโนโลยแีละ

ส ืCอสารการศึกษา)

การสอนวทิยาศาสตร์ วจัิยการศึกษา  

เทคโนโลยแีละส ืCอสารการศึกษา สงัคมศาสตร์

PR0641 thidarat.ta@bsru.ac.th 08 9510 8400
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642 อ.นิศาชล ฉตัรทอง มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา วท.บ. (เศรษฐศาสตร์

ส ิCงแวดล้อม)

รป.ม. (นโยบายสาธารณะ

และการจัดการภาครัฐ)

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

643 อ.บญุญาพร  บญุชยั มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา วท.บ. (วทิยาการ

คอมพิวเตอร์)

คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ)

วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ PR0643 ta_bunyaphorn@hotmail.com 08 5824 6954

644 ผศ.ปณติา  แจ้ดนาลาว มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา บธบ.การเงนิและการ

ธนาคาร

บธม.การเงนิและการ

ธนาคาร                              

 บธม. บริหารธุรกิจ (MBA)

บริหารธุรกิจ การเงนิ โลจิสตกิสแ์ละโซอุ่ปทาน PR0644 panita54@hotmail.com 08 1905 6832

645 ผศ.ปาริชาต ิ ปรีชากร มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพืCอ

อาชพี)

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ PR0645 parichart_kum@yahoo.com 08 9222 5239

646 ผศ.ดร.พัชรีภรณ ์ บางเขยีว มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา อ.บ. (สงัคมศาสตร์การ

พัฒนา)

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

และเทคนิคศึกษา กลุ่ ม

วชิา วจัิยและพัฒนา

หลักสตูร)

วจัิยและพัฒนาหลักสตูร  หลักสตูรและการ

สอน  เทคโนโลยทีางการศึกษา

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

647 ผศ.ดร.ภญิญาพัชญ ์  ปลากัดทอง มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา กศ.บ. (การแนะแนว) กศ.ม. (จิตวทิยาการศึกษา) กศ.ด. (การวจัิยและ

พัฒนาหลักสตูร)

หลักสตูรและการสอนจิตวทิยาการศึกษาและ

การแนะแนว

PR0647 pinyapat.aom@gmail.com 08 1918 4084

648 ผศ.ดร.ลักษณา  เกยรุาพันธ์ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา สงัคมศึกษา (คบ .) กศ.ม.ประวตัศิาสตร์ ปร.ด.พัฒนศึกษา สงัคมศึกษาและวฒัน พัฒนาชุมชน PR0648 luxanak_341@hotmail.com 08 1556 9424

649 อ.ดร.สริิกร  โตสต ิ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ค.บ. (คณติศาสตร์) ค.ม. (วจัิยการศึกษา) ค.ด. (การวดัและ

ประเมนิผลการศึกษา)

การวจัิยทางการศึกษา การวดัและประเมนิผล

ทางการศึกษา

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

650 ผศ.ดร.อนุรักษ ์ บญุแจะ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ค.บ. (ดนตรีศึกษา) ศศ.ม. (วฒันธรรมดนตรี) ปร.ด. (ดนตรี) ดนตรี PR0650 Anurakjae@hotmail.com 08 9922 2097

651 ผศ.ดร.อมลณฐั โชตกิิจนุสรณ์ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา วท.บ. (วทิยาการ

คอมพิวเตอร์)

คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ)

ปร.ด. (การจัดการ

นวตักรรมและ

เทคโนโลย)ี

วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

PR0651 ohio555@hotmail.com 08 1920 8747

652 อ.ดร.อัจฉรา  ผ่องพิทยา มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา บช.บ.(การบญัช)ี กศ.ม.(ธุรกิจศึกษา) ศศ.ด.(อาชวีศึกษา) การจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

การบริหารธุรกิจ

PR0652 ap-pas@hotmail.com 08 1887 0964

653 อ.อุดร  หลักทอง มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ศศ.บ.(รัฐประศาสน

ศาสตร์)

รป.ม.(นโยบายสาธารณะ

และการจัดการภาครัฐ

บริหารรัฐกิจ นโยบายสาธารณะ 

การจัดการภาครัฐ การปกครองทอ้ง

PR0653 Dornbandej@gmail.com 08 4715 3382

654 นางพรรณนิภา  เดชพล มรภ.เทพสตรี นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ PR0654 pannipa_d@yahoo.co.th 09 2559 4454

655

อ.ว่าทีC ร.ต.หญงิสริิรัตน์  ชูรักษ ์

มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา

ร.บ. (รัฐศาสตร์) รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

PR0655

Siriratchoorak@gmail.com 08 9408 7388

656 ผศ.วนัชยั เพ็งวนั มรภ.กําแพงเพชร บธ.บ.สาขาวชิา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วท.ม. เทคโนโลย ี

สารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เทคโนโลยสีารสนเทศ PR0656 phengwan1977@gmail.com 06 1302 2179

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

658 อ.อรพร ทบัทมิศรี มรภ.ศรีสะเกษ ปฐมวยั ปฐมวยั ปฐมวยั PR0658 orapor_n@hotmail.com 08 5209 3228
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659 ผศ.นพรัตน์ ปญัญาดิลกพงศ์ มรภ.ธนบรีุ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเป็นภาษา

นานาชาต ิ

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

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

661 อ.นิตยา งามย ิCงยง มรภ.นครปฐม ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์) MBA(ธุรกิจระหว่าง

ประเทศและการตลาด) 

M.A.(การโรงแรมและ

การท่องเทีCยว)

การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ และ 

บริหารธุรกิจ

PR0661 jnittaya2109@gmail.com 06 1980 5099

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

663 อ.ดร.มาริษา สจิุตวนิช มรภ.นครปฐม ศิลปศาสตรบณัฑติ 

(ภาษาอังกฤษสืCอสาร

ธุรกิจ)

นิเทศศาสตรืมหาบณัฑติ 

(การประชาสมัพันธ )์

การจัดการดุษฎบีณัฑติ 

(การจัดการการส ืCอสาร)

นิเทศศาสตร์, การจัดการส ืCอสาร PR0663 voon58@hotmail.com 08 8644 6356

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

บคุคลและการ

บริหารธุรกิจระหว่าง

ประเทศ)

บธ.ด. (การ

บริหารธุรกิจ)

การบริหารบคุคลและการจัดการ PR0664 duangjai1010@gmial.com 08 4002 4170

665 ผศ.วริยา จันทร์ขาํ มรภ.นครปฐม พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 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.วนัเพ็ญ แสงทองพินิจ มรภ.นครปฐม วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร PR0667 wpetchson@yahoo.com 08 6756 6733

668 อ.สนุิสา หาบสา มรภ.สรุาษฎร์ธานี นิตศิาสตร์บณัฑติ (น.บ.) นิตศิาสตร์มหาบณัฑติ 

(น.ม.)

กฎหมายเอกชน PR0668 kongkwun25@hotmail.com 08 1396 4594

669 ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ มรภ.สรุาษฎร์ธานี สาขาวชิาอังกฤษ 

คณะศิลปศาสตร์ 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ 

คณะสารสนเทศศาสตร์

สาขาวชิาภาษาศาสตร์ สาขาวชิาภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ/ภาษาศาสตร์ PR0669 ammyarts@hotmail.com 081-344-4014

670 อ.ดร.ชยชนน์ โพธิN ทพิย ์ มรภ.สรุาษฎร์ธานี 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 ทองเนื]อห้า มรภ.สรุาษฎร์ธานี บริหารธุรกิจบณัฑติ 

(การจัดการทัCวไป)

เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑติ 

(เศรษฐศาสตร์)

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

672 อ.ดร.โชตกิา ภู่พงศ์ มรภ.สรุาษฎร์ธานี เทคโนโลยอีาหาร (วท.บ.) วทิยาศาสตร์ทัCวไป (คม.) วทิยาศาสตร์ แขนงเคม ี

อินทรีย ์(ปร.ด.)

เคมผีลิตภณัฑธ์รรมชาต,ิ สารออกฤทธิN จาก

เช ื]อรา แบคทเีรียและสมุนไพร

PR0672 phooying@gmail.com 09 243 6859

673 อ.ดร.ญาณศิา บญุจิตร์ มรภ.สรุาษฎร์ธานี การประถมศึกษา (ค.บ.) การประถมศึกษา (ค.ม.) การบริหารศึกษา (ค.ด.) การบริหารการศึกษา การประถมการศึกษา  

การฝึกหัดครู

PR0673 nuda6812@gmail.com 08 4648 2743

674 ผศ.สงบ สงิสนัจิตร มรภ.สรุาษฎร์ธานี บริหารธุรกิจบณัฑติ 

(บญัช)ี (บธ.บ.)

บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 

(บธ.ม.)

การบริหารธุรกิจ PR0674 singsunjit@gmail.com 08 1895 2662
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675 ผศ.ดร.จิรศักดิ  แซโ่คว้ มรภ.สรุาษฎร์ธานี ศึกษาศาสตรบณัฑติ 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

(ศษ.บ.)

ครุศาสตรมหาบณัฑติ 

โสตทศันศึกษา (ค.ม.)

ครุศาสตรดุษฎบีณัฑติ 

เทคโนโลยแีละส ืCอสาร

การศึกษา (ค.ด.)

เทคโนโลยแีละส ืCอสารการศึกษา นวตักรรม

การศึกษา

PR0675 jirasak@sru.ac.th 08 6351 6156

676 ผศ.ดร.ศิริลักษณ ์คมัภริานนท์ มรภ.ยะลา รัฐศาสตร์บณัฑติ (ร.บ.)/

นิตศิาสตร์ (น.บ.)

พัฒนาบริหารศาสตร์ 

(รัฐประศาสนศาสตร์)  

รัฐศาสตร์มหาบณัฑติ 

บริหารรัฐกิจ (ร.ม.)

กําลังศึกษาหลักสตูร

รัฐประศาสนศาสตร์

ดุษฎบีณัฑติ

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

677 อ.อรวรรณ กมล มรภ.ยะลา เศรษฐศาสตร์สหกรณ ์

(ศศ.บ.)

เศรษฐศาสตร์สหกรณ ์

(ทษ.ม.)

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

678 อ.ธีรยทุธ มูเล็ง มรภ.ยะลา เทคโนโลยชีวีภาพ (วท.บ.) สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 

(บธ.ม.),สาขาวชิาการ

จัดการโลจิสตกิสแ์ละโซ ่

อุปทาน (วท.ม.)

การจัดการการผลิต และการจัดการโลจิสตกิส ์ PR0678 teerayuth.m@yru.ac.th 08 1406 3285

679 อ.ชฎาภรณ ์สวนแสน มรภ.ยะลา นิเทศศาสตร์-วารสาร

ศาสตร์ (นศ.บ.)

วารสารศาสตร์และ

สืCอมวลชน (นศ.ม.)

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

680 อ.ดร.สะอุดี มะประสทิธิN มรภ.ยะลา เคม ี(วท.บ.) สิCงแวดล้อมกับการพัฒนา 

(วท.ม.)

การจัดการส ิCงแวดล้อม 

(ปร.ด.)

การบริหารจัดการนํ] าผวิดิน PR0680 Seudee.m@yru.ac.th 08 6957 6011

681 อ.วรเวทยพ์ิสษิ ยศศิริ มรภ.ยะลา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) ภาษาศาสตร์ประยกุต ์

(ศศ.ม.)

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

682 อ.จันทนา มชียัชนะ มรภ.ยะลา คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) เทคโนโลยแีละสอืสาร

การศึกษา (ศษ.ม.)

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

683 อ.ฐาณติา อินทร์ดํา มรภ.สรุาษฎร์ธานี นิตศิาสตรบณัฑติ (น.บ.) นิตศิาสตรมหาบณัฑติ 

(น.ม.)

กฎหมายอาญาและกระบวนการยตุธิรรมทาง

อาญา

PR0683 wboonloy@gmail.com 08 5663 5799

684 ผศ.ดร.พราวตา จันทโร มรภ.สรุาษฎร์ธานี เทคโนโลยอีุตสาหกรรม

เกษตร (อส.บ.)

วศิวกรรมอาหาร (วท.ม.) พัฒนา

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม

เกษตร (ปร.ด.)

การแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภณัฑอ์าหาร

 และการประเมนิอายกุารเก็บอาหาร

PR0684 prawta.cha@gmail.com 09 5419 6793

685 ผศ.ปลื]มใจ ไพจิตร มรภ.สรุาษฎร์ธานี การบญัช ี(บธ.บ) บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 

(บธ.ม.)

บริหารธุรกิจ PR0685 oilssc@hotmail.com 09 4047 8311

686 อ.ดร.จีรต ิพูนเอียด มรภ.สรุาษฎร์ธานี ศิลปศาสตรบณัฑติ 

(ศศ.บ.) หลักสตูร

นานาชาต ิ

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.รอมสนั หมาดมานัง มรภ.ยะลา วทิยาศาสตร์ส ิCงแวดล้อม 

(วท.บ.)

สิCงแวดล้อมกับการพัฒนา 

(วท.ม.)

วทิยาศาสตร์ส ิCงแวดล้อม

 (ปร.ด.)

การจัดการนํ] าเสยี PR0687 romsan.mad@yru.ac.th 08 3196 6894
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688 อ.พัฒนพงศ์  จินดามงคล มรภ.จันทรเกษม ชวีวทิยาประยกุต ์

การแพทยแ์ผนจีน

ชวีวทิยาของเซลล์และ

โมเลกุล

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

09 2451 5242

689 อ.วารินทร์ ศรีพงษพ์ันธุ์กุล มรภ.ยะลา วท.บ. (วทิยาศาสตร์

ส ิCงแวดล้อม)

วท.ม. (อนามยัส ิCงแวดล้อม) วท.บ. (วทิยาศาสตร์ส ิCงแวดล้อม) PR0689 warin.s@yru.ac.th 08 7276 3904

690 ผศ.จารุณ ี หนูละออง มรภ.ยะลา วท.บ. (สตัวศาสตร์) วท.ม. เกษตรศาสตร์ 

(สตัวบาล-สตัวศาสตร์)

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

691 อ.สปุรีญา  นุ่นเกลี] ยง มรภ.ยะลา ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ร.ม. (การเมอืงและการ

ปกครอง)

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

692 อ.มลวภิา เมอืงพระฝาง มรภ.พิบลูสงคราม วทบ. เคม ี ค.ม. วทิยาศาตรศึกษา วทิยาศาสตรศึกษา PR0692 Monwipha_21@hotmail.com 09 8104 2377

693 ผศ.การันต ์เจริญสวุรรณ มรภ.กําแพงเพชร ศิลปศาสตรบณัฑติ 

(อุตสาหกรรมท่องเทีCยว)

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

(การท่องเทีCยว)

การท่องเทีCยวและการโรงแรม PR0693 jojobaroil79@gmail.com 08 1605 6335

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

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

(การประชาสมัพันธ )์

บธ.ม. (การจัดการทัCวไป) บริหารธุรกิจ/การจัดการ PR0695 patsawan2549@gmail.com 08 1752 2557

696 ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิNพัฒน์ มรภ.พระนครศรีอยธุยา สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์

(มธ.)

เศรษฐศาสตร์การเมอืง 

(จุฬาฯ)

รัฐประศาสนศาสตร์ 

(ม.รังสติ)

รัฐประศาสนศาสตร์, การพัฒนาชุมชน, 

สงัคมวทิยา, สงัคมศาสตร์เพืCอการพัฒนา

PR0696 analaumon@aru.ac.th 06 1464 4544

697 อ.ตราดุลย ์นรนิตผิดุงการ มรภ.พระนครศรีอยธุยา นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ PR0697 ntradul@hotmail.com 06 5265 2651

698 อ.ดร.ศุภลักษณ ์ศรีวไิลย มรภ.พระนครศรีอยธุยา วท.บ. เคม ี วท.ม. การจัดการการ

ขนส่งและโลจิสตกิส ์

ปร.ด. การจัดการโลจิ

สตกิสแ์ละโซอุ่ปทาน

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

699 ผศ.สริิพร อินทสนธิN มรภ.พระนครศรีอยธุยา บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ) คอ.ม. (เทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร์)

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

700 อ.พวสัส ์อัครพัฒน์กําชยั มรภ.พระนครศรีอยธุยา ศศ.บ.(อุตสาหกรรม

ท่องเทีCยว)

บธ.ม. (การจัดการโรงแรม

และภตัตาคาร)

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

701 อ.จันจิรา ดีเลิศ มรภ.พระนครศรีอยธุยา บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ

ทางคอมพิวเตอร์-พัฒนา

ซอฟตแ์วร์)

วท.ม. (เทคโนโลย ี

สารสนเทศ)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/บริหารธุรกิจ PR0701 janjira_d@aru.ac.th 08 0043 8614

702 ผศ.นันทนิธิN  เอิบอิCม มรภ.พระนครศรีอยธุยา วท.บ. (วทิยาการ

คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (เทคโนโลย ี

สารสนเทศ)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/บริหารธุรกิจ/เทคโนโลย ี

สารสนเทศ

PR0702 nanthanit78@gmail.com 08 5888 0980

703 อ.อมรา ดอกไม ้ มรภ.พระนครศรีอยธุยา ทล.บ. การจัดการขนส่ง

สนิคา้ทางอากาศ

วท.ม.การจัดการโลจิสตกิส ์ การขนส่งทางอากาศ PR0703 ammara.d@aru.ac.th 08 9131 6583

704 อ.ดร.ภาวนิีย ์ธนาอนวชั มรภ.พระนครศรีอยธุยา ศศ.บ. การจัดการทัCวไป 

(แขนงบญัช)ี

บธ.ม. (การบญัช)ี บธ.ด. บริหารธุรกิจ

ดุษฎบีณัฑติ (การบญัช ี

เพืCอการจัดการ)

การบญัช,ี บริหารธุรกิจ PR0704 sakeera@hotmail.com 08 6345 5083
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705 ผศ.ภทัราพร จันตะนี มรภ.พระนครศรีอยธุยา การจัดการทัCวไป เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ PR0705 p_pat46@hotmail.com 08 7119 2299

706 ผศ.เพ็ญนภา หวงัทีCชอบ มรภ.พระนครศรีอยธุยา บธ.บ. (การบญัช)ี บช.ม. (การบญัช)ี การบญัช,ี บริหารธุรกิจ PR0706 pennapa@aru.ac.th 09 1414 5217

707 อ.ดร.แสงจิตต ์ไต่แสง มรภ.พระนครศรีอยธุยา บธ.บ. (การจัดการ) ศศ.ม. (การบริหารองคก์ร) ปร.ด. (การบริหารการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย)์

การจัดการ, การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ PR0707 phdpoo@hotmail.com 08 9923 5906

708 ผศ.ดร.ศักดิN ศรี สบืสงิห์ มรภ.ร้อยเอ็ด วทิยาศาสตร์ทัCวไป การศึกษาวทิยาศาสตร์ ส ิCงแวดล้อมศึกษา การสอนวทิยาศาสตร์, 

วทิยาศาสตร์ศึกษา, สิCงแวดล้อมศึกษา

PR0708 sci.sak@gmail.com 08 9889 5591

709 ผศ.ณพงษ ์ร่มแก้ว มรภ.ร้อยเอ็ด วท.บ.(พลศึกษา) ศศ.ม. (พลศึกษา) พลศึกษา, วทิยาศาสตร์การกีฬา PR0709 Napong.rk@gmail.com 08 7362 1117

710 ผศ.ดร.นันธวชั นุนารถ มรภ.นครสวรรค ์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา,เทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร์.คอมพิวเตอร์

PR0710 nuntawatnunart.nn@gmail.com 08 1491 4555

711 ผศ.วไิลลักษณา สร้อยครีี มรภ.นครสวรรค ์ ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

วท.บ. (วทิยาการ

คอมพิวเตอร์)

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) สถิตเิศรษฐศาสตร์ PR0711 wilailaksana.s@nsru.ac.th 06 2691 4254

712 ผศ.ดร.วรภพ วงคร์อด มรภ.นครสวรรค ์ พธ.บ. (รัฐศาสตร์)

บธ.บ. (การจัดการทัCวไป)

พช.ม. (พัฒนาชุมชน) ศศ.ด.(พัฒนาสงัคม) พัฒนาสงัคม /ชุมชน /ทอ้งถิCน PR0712 viratwongrod_4@hotmail.com 08 1925 4432

713 ผศ.ดร.พรรณอร วนัทอง มรภ.นครสวรรค ์ ศษ.บ. 

(รัฐประศาสนศาสตร์)

รป.ม.

(นโยบายสาธารณะ)

ปร.ด.

(รัฐประศาสนศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตร์ PR0713 fon_jeab@hotmail.co.th 08 1797 7407

714 อ.นนทพัทธ์ ตรีณรงค ์ มรภ.นครสวรรค ์ นิตศิาสตรบณัฑติ นิตศิาสตรมหาบณัฑติ 

สาขากฎหมายเอกชนและ

กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ PR0714 nontapat_koy@hotmail.com. 08 7590 9093

715 อ.ดร.ชยนัต ์นันทวงศ์ มรภ.นครสวรรค ์ วท.บ. (วทิยาการ

คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (วทิยาการ

คอมพิวเตอร์)

ปร.ด. (วทิยาการ

คอมพิวเตอร์)

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ PR0715 chayan@nsru.ac.th 08 3959 2028

716 ผศ.ดร.ศศิโสพิต บวัดา มรภ.นครสวรรค ์ ค.บ. (คณติศาสตร์) วท.บ. (คณติศาสตร์) วท.ด. (คณติศาสตร์) คณติศาสตร์ PR0716 sasi3bua@gmail.com 09 0453 9656

717 ผศ.เพชรอําไพ สขุารมณ์ มรภ.นครสวรรค ์ การบญัช ี การบญัช ี การบญัช ี PR0717 phetamphai@gmail.com 08 4090 2024

718 ผศ.ดร.สมบรูณ ์นิยม มรภ.นครสวรรค ์ คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ประยกุต ์ คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ PR0718 sbniyom@gmail.com 06 1519 2653

719 อ.ดร.ชนิตา ขนันทอง มรภ.นครสวรรค ์ เคม ี เคม ี เคม ี เคมเีชงิฟิสกิส ์ PR0719 khanantong@gmail.com 08 8282 9458

720 ผศ.ชยภรณ บญุเรืองศักดิN มรภ.นครสวรรค ์ วท.บ. (สขุศึกษาและ

พฤตกิรรมสขุภาพ)

วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร์) สาธารณสขุศาสตร์, สขุศึกษาและพฤตกิรรม

ศาสตร์, การส่งเสริมสขุภาพ

PR0720 dchayaporn@gmail.com 08 5818 0373

721 อ.สริิกาญจน์ สงิห์ทองชยั มรภ.นครสวรรค ์ นศ.บ. (สืCอสารมวลชน) บธ.ม. (การจัดองคก์าร), 

วทม. (การจัดการโลจิ

สตกิส)์

การจัดการองคก์ารธุรกิจ และการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย ์

PR0721 p_phoo@hotmail.com 09 4415 3265

722 อ.ดร.ลภสัวฒัน์ คล้ายแสง มรภ.นครสวรรค ์ บช.บ. การบญัช ี บช.ม. การบญัช,ี บธ.ม.

การเงนิ

บธ.ด.การบญัช ี การบญัช,ี การเงนิ, บริหารธุรกิจ PR0722 Laphatsawat.k@nsru.ac.th 09 7236 4996
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723 ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง มรภ.นครสวรรค ์ วทบ. ออกแบบผลิตภณัฑ์ วทม. คอมพิวเตอร์สาํหรับ

ออกแบบสถาปตัยกรรม

ปร.ด.ทศันศิลป์ และ

การออกแบบ

ออกแบบ PR0723 phiengpit@nsru.ac.th  09 9296 5898

724 อ.ดร.บณัฑติา อินสมบตั ิ มรภ.นครสวรรค ์ คบ. (การศึกษาปฐมวยั) กศ.ม. (หลักสตูรและการ

สอน)

กศ.ด. (วจัิยและ

ประเมนิผลการศึกษา)

การศึกษา วจัิย วดัผล หลักสตูรและการสอน PR0724 bantita.i@nsru.ac.th 09 7919 9694

725 อ.ดร.กุลรภสั เทยีมทพิร มรภ.นครสวรรค ์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา สาขาวชิาชพีครู, หลักสตูรประกาศนียบตัร

บณัฑติ สาขาวชิาชพีครู, สาขาการศึกษา,

สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา, สาขานวตักรรมและ

เทคโนโลยกีารศึกษา, สาขาวทิยาการ

คอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ, 

สาขาเทคโนโลยเีทคนิคศึกษา, เทคโนโลย ี

การศึกษา

PR0725 kulrapas.t@gmail.com 09 1839 5651

726 ผศ.ดร.คุณากร กรสงิห์ มรภ.นครสวรรค ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ PR0726 dr.khunakorn@gmail.com 09 8748 4298

727 อ.ฐิตชิญาน์ คงชู มรภ.นครสวรรค ์ นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ PR0727 eve.mfu@hotmail.com 08 7571 0976

728 ผศ.อนงคน์ารถ ย ิ]มชา้ง มรภ.นครสวรรค ์ การศึกษาปฐมวยั ปฐมวยัศึกษา การศึกษาปฐมวยั PR0728 mauy7925@hotmail.co.th 08 1971 4103

729 ผศ.วรีะชาต ิจริตงาม มรภ.นครสวรรค ์ วศ.บ. วศิวกรรมเครืCองกล วศ.ม. เทคโนโลยกีารจัด

การพลังงานและ

สิCงแวดล้อม

คม. เทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม

วศิวกรรม พลังงาน เครืCองกล เทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม

PR0729 weerachat.j@nsru.ac.th

kainsru@gmail.com

08 1646 5911

730 ผศ.ศิริชยั โสภา มรภ.นครปฐม คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ คณติศาสตร์, วทิยาศาสตร์ PR0730 09 8252 8431

731 อ.ฉลองบรูณ ์เพ็งลํา มรภ.นครปฐม นิตศิาสตรบณัฑติ นิตศิาสตรมหาบณัฑติ

(กฎหมายเอกชนและ

กฎหมายธุรกิจ)

กฎหมายเอกชน กฎหมายธุรกิจ กฎหมาย

แพ่งและพาณชิย ์

PR0731 oede_ee@hotmail.com 08 1886 3087

732 อ.ณฐัยา เชงิฉลาด ชูพรม มรภ.นครปฐม พยาบาลศาสตรบณัฑติ พยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ การพยาบาล (การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น) PR0732 natthaya.cherngchalard@gmail.com 06 4989 9383

733 อ.ฒวพีร โตวนิช มรภ.กาญจนบรีุ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์, การส ืCอสารการตลาด PR0733 t_towanit@hotmail.com 08 1858 5823

734 ผศ.ดร.สาโรจน์ เผ่าวงศากุล มรภ.กาญจนบรีุ การบริการเพืCอการ

พัฒนาการศึกษา

การบริหารการศึกษา PR0734 sengkru@hotmail.com 08 9690 5920

735 อ.ดร.ธงชยั เหมอืนชู มรภ.กาญจนบรีุ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ, การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ PR0735 tongchai@kru.ac.th 08 9895 8923

736 อ.ศุภกิจ จงศักดิN สวสัดิN มรภ.กาญจนบรีุ นิเทศสตรบณัฑติ การจัดการการท่องเทีCยว PR0736 omdood@gmail.com 08 9423 7888

737 อ.แพรว พิมพ์โพธิN มรภ.กาญจนบรีุ การออกแบบ การออกแบบ PR0737 phimproud@gmail.com 08 9500 3584

738 อ.พวงรัตน์ เช ื]อรบ ชาญสตพัชร มรภ.กาญจนบรีุ นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ PR0738 Por_301@hotmail.com 08 1782 3373

739 อ.ธิตพิงศ์ สกุใส มรภ.กาญจนบรีุ วทิยาศาสตร์การกีฬา พลศึกษา PR0739 Golfsports.pe.38@gmail.com 08 0067 8465

740 ผศ.ดร.นิมติ ซุน้ส ั]น มรภ.ภูเก็ต การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

และการท่องเทีCยว

PR0740 soonsan.n@gmail.com 09 1046 4338

741 อ.ดร.ภทัรินทร์ มรรคา มรภ.ภูเก็ต การจัดการ การจัดการ PR0741 pattaric@hotmail.com 08 6584 1678



Page 42 of 48

22/12/2021

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ราชภฏั TQR
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ที3 ชื3 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที3จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที3เชี3ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

742 อ.วรีะชาต ิดวงมาลา มรภ.ศรีสะเกษ ศศ.บ.ภาษาจีน ศศ.ม ภาษาศาสตร์และ

ภาษาศาสตร์ประยกุต ์

(ภาษาจีน)

ภาษาจีน PR0742 manso_laubu@hotmail.com 09 4529 5238

743 อ.โพธิNพงศ์ ฉตัรนันทภรณ์ มรภ.ศรีสะเกษ สถบ.(สถาปตักรรม

ศาสตร์ ออกแบบ

อุตสาหกรรม)

ศศ.ม. (ดิจิทลัอาร์ต) ศิลปะและการออกแบบ PR0743 popong.sskru@gmail.com 06 3759 4334

744 อ.กวนิวฒัน์ หิรัญบรูณะ มรภ.ศรีสะเกษ ศศ.บ. (โบราณคดี) 

เกียรตนิิยมอันดับ 2

ศศ.ม. (ประวตัศิาสตร์) ประวตัศิาสตร์/โบราณคดี PR0744 kawinwathi@gmail.com 08 9802 5663

745 ผศ.ดร.วาสนา จรูญศรีโชตกํิาจร มรภ.กําแพงเพชร บธ.บ.สาขาการจัดการ

ทัCวไป

บธ.ม.การจัดการเชงิกลยทุธ์ ปร.ด.การจัดการ บริหารธุรกิจ PR0745 wadsanafon55555fon@gmail.com 08 7202 0303

746 ผศ.กันตก์นิษฐ์ จูรัตน์ มรภ.กําแพงเพชร 

บริหารธุรกิจ(การบญัช)ี

บริหารธุรกิจ การบญัช ี

MBA

บญัชภีาษ ี PR0746

Kanitta4608@gmail.com 09 7297 4608

747 ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา มรภ.ราชนครินทร์ การบญัช ี การจัดการ บริหารธุรกิจ(การ

จัดการ)

การจัดการ, การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ PR0747 pichetsiraprapa_nui@hotmail.com 08 1867 6713

748 ผศ.สพุรรัตน์ วงศ์ดุสติบรีุ มรภ.ราชนครินทร์ สาขาการจัดการ 

มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย

สาขาการตลาด มหาวทิยา

ลัยรุกิจบณัฑติย ์

นวตักรรมสงัคม

สาขาผน็ําสงัคมธุรกิจ

และการเมอืง

มหาวทิยาลัยรังสติ

การจัดการ การตลาด ตลาดบริการ พฤตกิรรม

ผูบ้ริโภค

PR0748 supornrat63@gmail.com 08 1845 5448

749 ผศ.ดร.อดิเรก เยาวว์งค ์ มรภ.ราชนครินทร์ สาขาวชิาวศิวกรรม

โทรคมนาคม

สาขาวชิาการศึกษา

วทิยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)

สาขาวชิาเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการ

ส ืCอสารเพืCอการศึกษา

คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยสีารสนเทศ PR0749 adirek.yao@rru.ac.th

kyadirek@gmail.com

08 9437 2398

750 รศ.ดร.ธีระภทัรา เอกผาชยัสวสัดิN มรภ.เพชรบรูณ์ ผูส้งูอาย/ุพัฒนาชุมชน PR0750 teepatra@gmail.com 08 1533 7869

751 รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค มรภ.มหาสารคาม กศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์ M.A.I.E (Industrial 

Devlopment and 

Tranformation)

วจัิยและพัฒนาหลักสตูร วจัิยและพัฒนาหลักสตูร PR0751 tnirut@rmu.ac.th 08 7373 3999

752 รศ.ดร.รภสัสา จันทาศรี มรภ.มหาสารคาม เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ พืชสวน การผลิตไมผ้ล/สรีระวทิยา/การปรับปรุงพันธุ์ PR0752 juntasri@hotmail.com 09 3616 9224

753 ผศ.ดร.ไชยยนัต ์สกุลไทย มรภ.มหาสารคาม เทคโนโลยอีุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

เพืCอการศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์, เทคโนโลย ี

สารสนเทศและการส ืCอสาร, คอมพิวเตอร์ศึกษา

PR0753 chaiyan.s@rmu.ac.th 08 3286 2515

754 ผศ.ดร.ไพศาล วรคาํ มรภ.มหาสารคาม วทิย-์ฟิสกิส ์ วทิยาศาสตรศึกษา วจัิยและประเมนิผล

การศึกษา

สถิต,ิ วจัิย, วดัและประเมนิผลการศึกษา PR0754 paisarn.wo@rmu.ac.th

w.paisarn@gmail.com

08 1289 1394

755 ผศ.ดร.ภูษติ บญุทองถึง มรภ.มหาสารคาม ชวีวทิยา หลักสตูรและการสอน หลักสตูรและการเรียน

การสอน

หลักสตูรและการเรียนการสอน PR0755 poosit.boon@hotmail.com 08 4270 5056
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756 ผศ.ว่าทีCร้อยตรี ดร.เอกชยั ไชยดา มรภ.ราชนครินทร์ ไทยคดีศึกษา, จิตวทิยา

การแนะแนว, การศึกษา

นอกระบบ

ไทยศึกษา พระพุทธศาสนา ศาสนาและปรัชญา PR0756 eakachai2007@yahoo.co.th 08 6932 1133

757 ดร.พรชยั  ผาดไธสง มรภ.ร้อยเอ็ด บริหารการศึกษา หลักสตูรและการเรียน

การสอน

หลักสตูรและการเรียน

การสอน

หลักสตูรและการเรียนการสอน PR0757 Phornchai2507s@gmail.com 09 5193 7794

758 อ.ดร.ณฐัวฒุ ิ วทิา มรภ.กาญจนบรีุ บริหารธุรกิจ การท่องเทีCยว การัดการโรงแรมและ

การท่องเทีCยว

การจัดการท่องเทีCยว

แบบบรูณาการ

การจัดการการท่องเทีCยว ภาพลักษณก์าร

ท่องเทีCยว

PR0758 Nattawutwita@gmail.com 08 4591 4659

759 อ.อภชิาต ิ  บวัตมู มรภ.กาญจนบรีุ เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมการศึกษา

เทคโนโลยกีารศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา PR0759 apichatbuatoom@gmail.com 08 0110 1532

760 อ.นิรัญชา ทพิกนก มรภ.กาญจนบรีุ นาฏศิลป์และการละคร การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั PR0760 kur.lukkaew@gmail.com 06 2658 6154

761 อ.ดร.สภุาภรณ ์ คางคาํ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา วท.บ.(เคมวีศิวกรรม) วท.ม.(เคมเีทคนิค) วท.ด.(เคมเีทคนิค) เคมเีทคนิค, เคมวีศิวกรรม PR0761 supp.kh@gmail.com 08 9161 3856

762 ผศ.กษริน   วงศ์กิตตชิวลิต มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ อักษรศาสตรบณัฑติ 

สาขาภาษาไทย 

มหาวทิยาลัยศิลปากร 

(อ.บ.)

อักษรศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาภาษาไทย สาย

วรรณคดี จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย (อ.ม.)

ภาษาและวรรณคดีไทย PR0762  kasarinwon@mcru.ac.th

iamkasarin@gmail.com

08 6609 4694

09 8561 5179

763 ผศ.ดร.วภิาวรรณ  บวัทอง มรภ.ภูเก็ต คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ Computer and Information Technology PR0763 w.buathong@pkru.ac.th 08 1788 7932

764 ผศ.ดร.ธวชัชยั  ทมุทอง มรภ.ภูเก็ต วทบ.ออกแบบ

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม

ศป.ม.ทศันศิลป์ รป.ด.รัฐประศาสน

ศาสตร์

ศิลปะและการออกแบบ PR0764 thawatchai.t@pkru.ac.th 08 9871 5488

765 อ.ปาวณีา ฉ ํCากิC ง มรภ.ศรีสะเกษ คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกส ์

และคอมพิวเตอร์)

วท.ม. (การศึกษา

วทิยาศาสตร์ 

(คอมพิวเตอร์))

คอมพิวเตอร์, การศึกษา PR0765 p.chamking@sskru.ac.th 08 9771 5478

766 อ.ดร.กล้าณรงค ์ วงศ์พิทกัษ ์ มรภ.สวนสนุันทา วท.บ.สขุศึกษา ส.ม.บริหารสาธารณสขุ สาธารณสขุชุมชน PR0766 klarnarong.wo@ssru.ac.th 09 7335 1062

767 อ.ดร.มสัตกิา  เรืองอุดมสกุล มรภ.ศรีสะเกษ สาขาวชิาเคม ี สาขาวชิาเคม ี สาขาวชิาเคม ี สาขาวชิาเคม ี PR0767 mustika.r@sskru.ac.th 08 5024 7831

768 อ.ดร.แก้วตา ผวิพรรณ มรภ.เพชรบรูณ์ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ บริการธุรกิจ การจัดการ การตลาด 

ทรัพยากรมนุษย ์

PR0768 kaeta.phi@pcru.ac.th 08 5212 8366

769 อ.อาริษา   รุจิรวนิชวงศ์ มรภ.ภูเก็ต นิตศิาสตรบณัฑติ นิตศิาสตรมหาบณัฑติ กฎหมายอาญาและกระบวนการยตุธิรรมทาง

อาญา

PR0769 ar_ri_sa@yahoo.com 08 1851 3484

770 อ.ธีรพงษ ์หนูไชยแก้ว มรภ.ภูเก็ต น.บ. น.ม. นิตศิาสตร์ PR0770 teerapong.pkru@gmail.com 09 6636 5295

771 อ.ธีรารัตน์  ศรีวรัิตน์ มรภ.ภูเก็ต การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั PR0771 aj-waan-ece@hotmail.com

thirarat.s@pkru.ac.th

08 1748 4386

09 1037 0388

772 อ.วรรณพร  พุทธภูมพิิทกัษ ์ มรภ.สวนสนุันทา บธ.บ. การบริหารงาน

ทัCวไป

บธ.ม. วทิยาการจัดการ และ

 รป.ม. รัฐประศาสนสาสตร์

กําลังศึกษาบ ธ.ด.

บริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจ,การจัดการ,ทรัพยากรมนุษย,์

การจัดการอุตสาหกรรม,การบริหารการผลิต,

รัฐประศาสนศาสตร์,นโยบายสาธารณะ,

การเมอืงการปกครองทอ้งถิCน

PR0772 ple2209@hotmail.com 08 4153 1212
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773 อ.ดร.เมตตา  คงคากูล มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ วทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส ืCอสารเพืCอ

การศึกษา

วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส ืCอสารเพืCอ

การศึกษา

PR0773 mettakon@mcru.ac.th 09 3295 5596

774 อ.เพียงจิต ตนัตจิรัสวโรดม มรภ.ภูเก็ต ปริญญาเอก กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์ PR0774 piang_tanti@hotmail.com 08 2421 0222

775 อ.วรากร อังศุมาลี มรภ.ภูเก็ต ศศ.บ.เกียรตนิิยมอันดับ

หนึCง (ภาษาจีน)

M.A.(Linguistics and 

Applied Linguistics)

Ph.D. (Linguistics and 

Applied Linguistics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาจีน PR0775 hongdekun@hotmail.com 08 5894 3147

776 อ.วรีนุช วอนเก่าน้อย มรภ.มหาสารคาม วท.บ. ชวีวทิยา วท.ม. ชวีวทิยา ชวีวทิยา, วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี PR0776 Pweeranuch@hotmail.com 09 5419 4235

777 อ.พิชญาภา  พริ]มพราย มรภ.นครศรีธรรมราช เทคโนโลยอีุตสาหกรรม เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรมและโลจิ

สตกิส ์

PR0777 an302525@gmail.com 08 6274 7019

778 ผศ.บญุช่วง  ศรีธรราษฎร์ มรภ.ร้อยเอ็ด บธ.บ. (การบญัช)ี บช.ม. (การบญัช)ี การบญัช ี PR0778 Boonchaung@hotmail.com 09 8153 9734

779 อ.กันยนา  ศรีพฤกษ์ มรภ.นครศรีธรรมราช นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ อย ู่ระหว่างการศึกษา 

(นิตศิาสตร์)

กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์ PR0779 k.sripruk@gmail.com 08 8795 4645

780 อ.วราพร กาญจนคลอด มรภ.นครศรีธรรมราช บญัชบีณัฑติ บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ/การจัดการ PR0780 wwichianmanee@gmail.com 08 1535 9969

781 อ.สมาภรณ ์ นวลสทุธิN มรภ.นครศรีธรรมราช ธุรกิจคา้ปลีก การตลาด บริหารธุรกิจ PR0781 samaporn1420@gmail.com 08 8775  3174

782 อ.โสภณ ชุมทองโด มรภ.นครศรีธรรมราช พุทธศาสตร์บณัฑติ 

(พธ.บ. เศรษฐศาสตร์)

M.A. (Economics) 

University of Madras, 

India

กําลังศึกษา เศรษฐศาสตร์ PR0782 sophon_chom@hotmail.com 08 6952 6636

075 392 040

783 อ.จรุ  ถิCนพระบาท มรภ.นครศรีธรรมราช วทิยาการคอมพิวเตอร์ การบริหารธุรกิจ การบริหารธุรกิจ PR0783 jaru_thi@hotmail.com 08 5259 5129

784 อ.พิชgุฒม ์ เพ็ญมาศ มรภ.นครศรีธรรมราช ปริญญาเอก การจัดการ/บริหารธุรกิจ PR0784 penmas_p@hotmail.com 08 1608 8816

785 รศ.ดร.ธนิดา ผาตเิสนะ มรภ.นครราชสมีา พยาบาล สาธารณสขุศาสตร์ สขุศึกษา สาธารณสขุศาสตร์/พยาบาล PR0785 drtanida@hotmail.com 08 6651 0996

786 อ.ดร.ทนันยา  คาํคุม้ มรภ.ร้อยเอ็ด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา ปร.ด. เทคโนโลยแีละ

ส ืCอสารการศึกษา

คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลย ี

การศึกษา

PR0786 tanan2526@gmail.com 09 4541 4168

787 ผศ.ดร.สมร  ทวบีญุ มรภ.ร้อยเอ็ด ศษ.บ. การประถมศึกษา ศษ.ม. หลักสตูรและการ

สอน

ปร.ด. หลักสตูรและ

การสอน

การประถมศึกษา/หลักสตูรและการสอน PR0787 Thaweeboons@hotmail.com 08 1266 9903

788 อ.ดร.ธนวตัน์  บตุรทองทมิ มรภ.ร้อยเอ็ด ศป.บ.ดนตรีไทย ศศ.ม. ดนตรี ปร.ด. ฎจัียศิลปะและ

วฒันธรรม

ดนตรี/ศิลปะ/วฒันธรรม PR0788 thanawat@reru.ac.th 08 6583 8317

789 ผศ.ดร.อภชิาต ิ ดีไม่น้อย มรภ.ร้อยเอ็ด ศษ.บ. พลศึกษา ศษ.ม. พลศึกษา ปร.ด.วทิยาศาสตร์การ

ออกกําลังการและการ

กีฬา

พลศึกษา/วทิยาศาสตร์การกีฬา PR0789 Deeminoi@hotmail.com 08 0167 9863

790 ผศ.พิศิษฐ์  ชยัสวุรรณถาวร มรภ.รําไพพรรณี ศ.บ. (ทฤษฎ ี

เศรษฐศาสตร์) เกียรต ิ

นิยมอันดับทีC 2

ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ PR0790 PISIT.C@RBRU.AC.TH 06 3796 9456
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791 ผศ.ดร.มยรีุ  รัตนเสริมพงศ์ มรภ.เทพสตรี ศศ.บ. 

(บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์)

รป.บ. (การปกครอง

ทอ้งถิCน)

รป.ม. (การจัดการสาํหรับ

นักบริหาร)

ปร.ด. (รัฐประศาสน

ศาสตร์)

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ PR0791 P570577R1 mnida@gmail.com 09 4797 4936

08 1545 4560

792 อ.วรรณ ี พลสมคัร มรภ.ภูเก็ต ค.บ.สขุศึกษา กศ.ม.การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั PR0792 wannee.p@pkru.ac.th 08 9195 6590

793 รศ.ณฐั ลํ] าเลิศ มรภ.นครสวรรค ์ ศ.บ.จิตรกรรม ศศ.ม.ศิลปกรรม ทศันศิลป์ PR0793 nat.l@nsru.ac.th 08 3628 3336

794 รศ.ดร.ธณฏัฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ มรภ.จันทรเกษม (ผูท้รง) เคม ี เคมอีินทรีย ์ เคม ี เคม ีเคมอีินทรีย ์เคมศีึกษา PR0794 P570096R1 thanuttkhul@cgi.ac.th 09 6159 3514

795 รศ.ดร.พงศ์รัศม ิN  เฟืC องฟู มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ค.บ.(คณติศาสตร์) กศ.ม. (คณติศาสตร์) ปร.ด. (คณติศาสตร์

ประยกุต)์

คณติศาสตร์, การสอนคณติศาสตร์, 

คณติศาสตร์ศึกษา, การศึกษาคณติศาสตร์, 

คณติศาสตร์ประยกุต,์ สถิต ิ

PR0795 p.phuangphoo@gmail.com  

p.phuangphoo@hotmail.com

08 9922 3595

796 ผศ.ดร.สาธร ทรัพยร์วงทอง มรภ.นครสวรรค ์ ค.บ.วดัผลการศึกษา ศษ.ม. การวดัและ

ประเมนิผลการศึกษา

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ปร.ด. การบริหาร

การศึกษา

การบริหารการศึกษา, ยทุธศาสตร์การพัฒนา PR0796 satorn.s@nsru.ac.th 08 6925 4466

797 อ.ปรัศนีย ์นัยนานนท์ มรภ.นครสวรรค ์ ศส.บ. อุตสาหกรรม 

ท่องเทีCยว

ศศ.ม. การจัดการการ

ท่องเทีCยวและโรงแรม

การท่องเทีCยว , การโรงแรม , ธุรกิจบริการ PR0797 Traveller_gift@hotmail.com 09 3265 6423

798 อ.ดร.สมภพ แซล่ี] มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา วท.บ. (คณติศาสตร์) 

เกียรตนิิยมอันดับหนึCง

วท.ม. (คณติศาสตร์และ

สถิต)ิ

ปร.ด. (คณติศาสตร์

ประยกุต)์

คณติศาสตร์, การสอนคณติศาสตร์ PR0798 pob_lee@hotmail.com, poblee@gmail.com 06 4415 5662

799 อ.ปาริชาต ิ ราชมณี มรภ.มหาสารคาม วศ.บ. (วศิวกรรมอาหาร) วศ.ม. (วศิวกรรมอาหาร) เทคโนโลยกีารอาหาร, เทคโนโลยกีารเกษตร PR0799 tarnratmanee@gmail.com 09 9362 4459

800 ผศ.ดร.สายฝน ทรงเส ีCยงไชย มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ศศ.ม. การสอน

ภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ

ปร.ด. การสอน

ภาษาอังกฤษในฐานะ

เป็นภาษาโลก

ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ,  

coaching and mentoring

PR0800 saifon.so@bsru.ac.th 08 6576 5094

801 อ.กาณฑ ์ พัวพงศธร มรภ.จันทรเกษม ศิลปศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาภาษา

ภาษาอังกฤษ PR0801 karn.p@chandra.ac.th 08 1917 4429

802 อ.ดร.ธนชยั  พลเคน มรภ.มหาสารคาม ฟิสกิส ์ ฟิสกิส ์ ฟิสกิส ์ ฟิสกิส ์วสัดุศาสตร์ PR0802 tanachai.po@rmu.ac.th 06 3854 9325

08 4930 2455

803 ผศ.ดร.ณุศณ ีมแีก้วกุญชร มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การเงนิ การเงนิและการเงนิระหว่างประเทศ PR0803 nusanee.me@bsru.ac.th 08 1948 7715
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804 อ.ดร.อังทนิี กิตตริวโีชต ิ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ฟิสกิส ์ ฟิสกิส ์ Molecular Science ฟิสกิส ์การสอนฟิสกิส ์การสอนวทิยาศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ทัCวไป

PR0804 aungtinee.ki@bsru.ac.th  09 3226 5516

805 ผศ.ดร.ณฐัดนัย สงิห์คลีวรรณ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส)์ วม.ม.(วทิยาศาสตร์รังส)ี ปร.ด.(การจัดการ

เทคโนโลย)ี

ระบบสารสนเทศทางการแพทย,์ เทคโนโลย ี

ทางการแพทย,์ การจัดการเทคโนโลยทีางการ

แพทย ์

PR0805 mar6666@hotmail.com 08 1928 0529

806 ผศ.ดวงดี วเิชยีรโหต ุ มรภ.ธนบรีุ วท.บ.

(อุตสาหกรรมเกษตร)

วศ.ม. (วศิวกรรมอาหาร) วทิยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยกีารอาหาร 

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม วทิยาศาสตร์

PR0806 duangdee.v@dru.ac.th 08 9500 2329

807 อ.เคลน บณุยานันต ์ มรภ.พิบลูสงคราม ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ), 

ศษ.บ.(เทคโนโลยแีละ

ส ืCอสารการศึกษา), ศษ.บ.

(การวดัและประเมนิผล

การศึกษา),  ศป.บ.

(ดนตรีสากล)

ศศ.ม.(วทิยาการดนตรี

และนาฏศิลป์), ค.ม.

(อุดมศึกษา)

กําลังศึกษา 

Ph.D.(Pedagogy-Music 

Education)

ดนตรี, ดนตรีสากล, ดนตรีศึกษา, 

มานุษยวทิยาการดนตรี, ศึกษาศาสตร์, 

ภาษาต่างประเทศ

PR0807 klengt@hotmail.com klen.b@psru.ac.th 08 5736 8630

808 อ.คมสนัต ์ ธีระพืช มรภ.ราชนครินทร์ สาขาวชิาการจัดการ

บริหารธุรกิจบณัฑติ

สาขาวชิาการจัดการ

บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ

สาขาวชิาการจัดการ PR0808 komsuntheera@gmail.com

komsanteera@gmail.com

08 9173 1000

08 9962 8136

809 ผศ.ดร.วรพจน์ งามชมภู มรภ.มหาสารคาม วศิวกรรมเครืCองกล วศิวกรรมเครืCองกล วศิวกรรมเครืCองกล เทคโนโลยพีลังงาน, วศิวกรรมเครืCองกล, 

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม

PR0809 worapot_1@hotmail.com 08 1048 6600

810 ผศ.จุฬาลักษณ ์ จารุจุฑารัตน์ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา วท.บ. (เทคโนโลยกีาร

พิมพ์และบรรจุภณัฑ)์

วท.ม. (เทคโนโลยกีาร

พิมพ์และบรรจุภณัฑ)์

เทคโนโลยกีารพิมพ์และบรรจุภณัฑ,์ 

ออกแบบผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม

PR0810 julalak3383@gmail.com 09 5903 7711

811 อ.ณชิาภา  แก้วประดับ มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา น.ม. (วารสารสนเทศ-การ

หนังสอืพิมพ )์

นิเทศศาสตร์, สืCอสารมวลชน, หนังสอืพิมพ์ PR0811 08 6894 5999

812 อ.ดร.ฤตพชรพร  ทองถนอม มรภ.พระนครศรีอยธุยา ค.บ. นาฎศิลป์ M.Ed. (Bharatanatyam) ศป.ด. (นาฎยศิลป์) ศิลปะการแสดง, นาฎศิลป์และการละคร, 

นาฎศิลป์และการแสดง, นาฎศิลป์ศึกษา, 

ศิลปะนาฎดุริยางค ์

PR0812 roongrohini@hotmail.com 06 2049 7879

813 อ.ดร.ระตกิรณ ์นิยมะจันทร์ มรภ.พระนคร ศึกษาศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิา บริหารการศึกษา

 (ศษ.บ.)

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิา การบริหาร

การศึกษา (ศษ.ม.)

เศรษฐศาสตรบณัฑติ 

สาขาวชิา เศรษฐศาสตร์

ระหว่างประเทศ (ศ.บ.)

ศึกษาศาสตรดุษฎ ี

บณัฑติ (การบริหาร

การศึกษา) (ศษ.ด.)

การบริหารการศึกษา PR0813 dr.ratikorn@gmail.com 09 6924 6879

814 อ.ดร.ศิริรัตน์ ทองมศีรี มรภ.พระนคร คอมพิวเตอร์ศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา / ศึกษาศาสตร์ PR0814 sirirat.t@pnru.ac.th 09 6359 6154

815 อ.จิราภรณ ์ บวัพวง มรภ.กาญจนบรีุ บริหารธุรกิจการตลาด การส ืCอสารการตลาดแบบ

บรูณาการ

บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการธุรกิจคา้ปลีก PR0815 P580176 benzbue27@gmail.com  09 5954 7754

816 ผศ.สภุมิล  บญุพอก มรภ.ร้อยเอ็ด ค.บ. การศึกษาปฐมวยั ค.ม. การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั PR0816 supi24child@gmail.com 09 5547 8726



Page 47 of 48

22/12/2021

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ราชภฏั TQR
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ที3 ชื3 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที3จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที3เชี3ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

817 อ.วลัลักษณ ์ เท ีCยงดาห์ มรภ.ร้อยเอ็ด วท.บ. ฟิสกิส ์ วท.ม. การจัดการ

อุตสาหกรรม

การจัดการอุตสาหกรรม PR0817 wanluk711@gmail.com 06 4085 5544

818 ผศ.ดร.ธีรศาสตร์  คณาศรี มรภ.ร้อยเอ็ด อิเล็กทรอนิกส ์ อิเล็กทรอนิกส ์ พลังงานทดแทน วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส,์ เทคโนโลย ี

อิเล็กทรอนิกสแ์ละไฟฟ้า

PR0818 teerasad@windowslive.com 09 5663 2774

819 ผศ.ดร.อชติพล ศศิธรานุวฒัน์ มรภ.ชยัภูม ิ วท.บ. สาขาศึกษาสาสตร์ 

(ฟิสกิส)์

วท.ม. สาขาการสอนฟิสกิส ์ วท.ด. สาขาพลังงาน

ทดแทน

ฟิสกิส,์พลังงานทดแทน PR0819 achitpon@yahoo.com 08 1785 6060

820 ผศ.ดร.ประมุข ศรีชยัวงษ ์ มรภ.ชยัภูม ิ สส.บ. สาขาส่งเสริม

เกษตรบณัฑติ และ วท.บ. 

วท.ม. สตัวศาสตร์ รป.ด. รัฐประสาศน

ศาสตร์ และปร.ด. 

รัฐประสาศนศาสตร์ยทุธศาสตร์การพัฒนา

ภูมภิาค, เทคโนโลยกีารเกษตร

PR0820 pramuk@cpru.ac.th 09 5601 8733

821 อาจารย ์ดร.อดุลย ์สนัCนเอื]อเมง็ไธสง มรภ.ชยัภูม ิ วท.บ. สาขาวชิาระบบ

สารสนเทศเพืCอการจัดการ

กศ.ม. สาขาวชิาการวจัิย

การศึกษา

ปร.ด.สาขา ผูน้ ําทาง

การเมอืง เศรษฐกิจ 

และสงัคม

ระบบสารสนเทศเพืCอการจัดการ, การวจัิย

การศึกษา, ผูน้ ําทางการเมอืง เศรษฐกิจ และ

สงัคม

PR0821 adul.s@cpru.ac.th 08 1545 5840

822 ผศ.ดร.สมภารธัชธรณ ์ศิโลศรีไช มรภ.ชยัภูม ิ กศ.บ. การประถมศึกษา กศ.ม. การวดัผลการศึกษา ศษ.ด. การบริหาร

การศึกษา

การฝึกหัดครู, การประถมศึกษา, การวดัและ

ประเมนิผลการศึกษา, การบริหารการศึกษา

PR0822 somphanss387@gmail.com 09 1019 7135

823 ผศ.ดร.เทดิศักดิN  สพุันดี มรภ.ชยัภูม ิ คบ. สาขาวชิาการศึกษา

ปฐมวยั

ศษ.ม สาขาวชิาการวดัและ

ประเมนิผลการศึกษา

ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาวจัิยและ

ประเมนิผลการศึกษา

การวจัิย, การวดัผล, สถิต,ิ การศึกษาปฐมวยั PR0823 terdsakspd@hotmail.com 08 7776 9001

824 ผศ.ดร.พิทกัษพ์งศ์ กางการ มรภ.ชยัภูม ิ คบ. สาขาวชิาสงัคมศึกษา รป.ม. สาขาการเมอืงการ

ปกครอง

รป.ด. สาขารัฐ

ประศาสนศาสตร์

ภาวะผูน้ ํา PR0824 ptk_10@hotmail.com 08 2134 1311

825 อาจารย ์ดร.ปาริชาต ญาตนิิยม มรภ.ชยัภูม ิ พยาบาลศาสตรบณัฑติ พยาบาลศาสตร มหาบณัฑติ ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ การพยาบาลผูใ้หญแ่ละผูส้งูอาย ุ PR0825 pyatniyom@yahoo.com 09 2428 9516

826 ผศ. ว่าทีCร.ต.สาคร แก้วสมุทร์ มรภ.ศรีสะเกษ วทบ.พลศึกษา กศ.ม.พลศึกษา พลศึกษา , วทิยาศาสตร์การกีฬา PR0826 sakorn.2630@gmail.com 08 5949 4481

827 ผศ.ดร.จิตตวสิทุธิN  วมุิตตปิญัญา มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ฟิสกิส ์ หลักสตูรและการสอน หลักสตูรและการสอน หลักสตูรและการสอน PR0827 jittawisut21@gmail.com 08 3091 7636

828 ผศ.ดร.วรพจน์ งามชมภู มรภ.มหาสารคาม วศิวกรรมเครืCองกล วศิวกรรมเครืCองกล วศิวกรรมเครืCองกล เทคโนโลยพีลังงาน, วศิวกรรมเครืCองกล, 

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม

PR0828 worapot_1@hotmail.com 08 1048 6600

829 อ.ดร.ระพีพันธ์  ศิริสมัพันธ์ มรภ.มหาสารคาม ดุริยางคศิลป์ วฒันธรรมศาสตร์ วฒันธรรมศาสตร์ ดนตรี สงัคม วฒันธรรม PR0829 rapeepan_28@hotmail.com 09 4569 3541

830 อ.ดร.สมบตั ิ เดชบาํรุง ม.เอเชยีอาคเนย ์ กศ.บ. สงัคมศึกษา

ศษ.บ. บริหาร

บธ.บ. การจัดการ

รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

ค.ม. การบริหารการศึกษา

ค.ม. การศึกษานอก

โรงเรียน

บธ.ม. การตลาด

รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์

ปร.ด. การบริหาร

การศึกษา

Education

การบริหารการศึกษา

หลักสตูรและการสอน

รัฐประศาสนศาตร์

บริหารธุรกิจ (การตลาด)

มนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์

PR0830 doctoraljode@hotmail.com 08 1259 4329

831 อ.ดร.คณนิ ประยรูเกียรต ิ มรภ.จันทรเกษม พลศึกษา สขุศึกษาและพลศึกษา สขุศึกษาและพลศึกษา พลศึกษา PR0831 kimi_tarinmit@hotmail.com 08 5804 9109

832 อ.พรทพิย ์ ธนรตกุิล มรภ.ธนบรีุ วศิวกรรมการแปรรูป

อาหาร

วทิยาศาสตร์การอาหาร การวเิคราะห์คุณภาพอาหาร สารพฤกษเคม ี PR0832 porntip.t@dru.ac.th 09 7084 5628
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ที3 ชื3 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที3จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที3เชี3ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

833 อ.จักรพันธ์  พรมฉลวย มรภ.ธนบรีุ การพัฒนาชุมชน การเมอืงการปกครอง การพัฒนาชุมชน การจัดการชุมชน ภูมปิญัญา

ทอ้งถิCน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทนุทาง

สงัคม

PR0833 jakkapan.p@dru.ac.th 06 4932 4997

834 ผศ.ดร.อรวรรณ บญุพัฒน์ มรภ.เชยีงราย อุตสาหกรรมท่องเทีCยว การจัดการมนุษยกั์บ

ส ิCงแวดล้อม

การจัดการนวตักรรม

การท่องเทีCยวและบริการ

การท่องเทีCยว การโรงแรมและการบริการ PR0834 orawan.boo@crru.ac.th 08 1530 8993

835 ผศ.ดร.แดนวชิยั  สายรักษา มรภ.มหาสารคาม วทิยาศาสตร์ รัฐประศาสนศาสนศาสตร์

หลักสตูรและการสอน

ยทุธศาสตร์การพัฒนา

ภูมภิาค

ยทุธศาสตร์การพัฒนาภูมภิาค สงัคมศาสตร์ 

หลักสตูรและการสอน

PR0835 dr.dan2012@hotmail.com 08 7225 0190

836 อ.ชุตภิา  กองสมบตั ิ มรภ.มหาสารคาม ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ PR0836 chutipa.ko@rmu.ac.th 09 5236 3541

837 ผศ.นิธินาถ  อุดมสนัต ์ มรภ.ร้อยเอ็ด ค.บ. การประถมศึกษา ค.ม. การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั PR0837 noi_nitinard@hotmail.com 08 8572 0614

838 ผศ.ดร.ทศัพร เกตถุนอม ม.เอเชยีอาคเนย ์ ภาษาไทย การสอนภาษาไทย บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา/ภาษาไทย PR0838 kettanom23@gmail.com 08 1497 6798

839 อ.ดร.สรุางคนา มณัยานนท์ ม.ราชธานี การศึกษาศาตรบณัฑติ

(กศ.บ)

ครุศาสตรมหาบณัฑติ (ค.ม) ครุศาสตรดุษฏบีณัฑติ

(ค.ด)

สาขาการบริหารการศึกษา 

สาขาหลักสตูรและการสอน

PR0839 surangkana.manyanon@gmail.com 08 9118 0898

840 รศ.ดร.เกรียงศักดิN  โชควรกุล มรภ.ชยัภูม ิ นิตศิาสตร์ รัฐศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ

นิตศิาสตร์ รัฐประศาสน

ศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์ 

นิตศิาสตร์

นิตศิาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ

PR0840 dr.kreang@gmail.com 08 1120 4170 

08 0721 7999

841 ผศ.ธิต ิจันตะคุณ มรภ.ร้อยเอ็ด เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ศึกษา, เทคโนโลยสีารสนเทศ PR0841 Thiti100@gmail.com 08 9418 6231

842 ผศ.ดร.ชวน  ภารังกูล มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ สงัคมศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา บริหารการศึกษา บริหารการศึกษา,การศึกษา PR0842 Drchuan777@gmail.com 09 4241 9110

843 อ.อัมพร ใจเด็จ มรภ.พระนคร ศป.บ. นาฏกรรมไทย กศ.ม. ศิลปศึกษา 

(ศิลปะการแสดงศึกษา)

นาฏศิลป์ไทย, นาฏศิลป์ศึกษา, ศิลปะการแสดง PR0843 amporn.c@pnru.ac.th

amporn.chaided@gmail.com

08 7929 8012

844 อ.พิทกัษ ์ เผอืกม ี มรภ.พระนคร ศษ.บ. สงัคมศึกษา ศษ.ม. การสอนสงัคมศึกษา ปร.ด. สงัคมวทิยา สงัคมศึกษา สงัคมวทิยา มานุษยวทิยา 

วฒันธรรม

PR0844 kwan_luktung_heart@hotmail.com 08 6403 9873

845 อ.ดร.วทิวสั กรมณโีรจน์ มรภ.จันทรเกษม ศิลปะการแสดง-

นาฏศิลป์สากล

การอุดมศึกษา นาฏยศิลป์ นาฏศิลป์, ศิลปะการแสดง PR0845 gems_seven@hotmail.com 06 2639 1455


