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รายชื3อผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (Retreat) ระดับหลักสู ตร รุ่นที3 1
ที3

ชื3 อ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
ปริญ ญาโท
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (นิวเคลียร์
เทคโนโลยี)

ปริญ ญาเอก
วิทยาศาสตรดุ ษฎีบณั ฑิต คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีชวี ภาพ
(เทคโนโลยีชวี ภาพ) วิทยาศาสตร์ทวัC ไป นิวเคลียร์เทคโนโลยี

รหัสผู้ประเมิน
E-Mail
TQR
ราชภัฏ
PR0001R P570107R1 cdulsamphan@yahoo.com,
chalermkieat@gmail.com
PR0002R

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

โทรศัพท์

1

ผศ.ดร.เฉลิมเกี ยรติ ดุ ลสัมพัน ธ์

มรภ.จัน ทรเกษม

2

ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ

มรภ.นครสวรรค ์

ภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ

Ph.D. in Education

3

ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิN

มรภ.สกลนคร

สุขศึกษา

สุขศึกษา

หลักสูตรและการสอน วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ, การศึกษา

4

ผศ.สุธ ีรา เขม็ ทอง

มรภ.นครราชสีมา

เทคโนโลยีการอาหาร
และโภชนาการ

วิทยาศาสตร์การอาหาร

5

ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์

มรภ.มหาสารคาม

ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปร.ด.คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา,เทคโนโลยีสารสนเทศ,
ศึกษา ปร.ด.การจัดการ วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี

6

ผศ.ดร.วิชติ กํ ามัน ตะคุ ณ

มรภ.ร้อยเอ็ด

ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชานิเทศการศึกษา
และการพัฒนาหลักสูตร

7

ผศ.บุญไท เจริญผล

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

ค.บ. (การอนุบาลศึกษา

8

ผศ.ดร.ศศิธ ร วชิรปัญญาพงศ์

มรภ.เทพสตรี

ครุศาสตร์บณั ฑิต
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
(ธุรกิ จศึกษา)
(ธุรกิ จอุตสาหกรรม)
สถาบัน ราชภัฏจัน ทรเกษม สถาบัน เทคโนโลยีพ ระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ

การจัดการดุ ษฏ ีบัณฑิต การจัดการ, บริห ารธุรกิ จ
(การบริห ารทรัพ ยากร
มนุษย์) ม.ศรีปทุม

PR0008R

9

รศ.ดร.สุวฒั น์ ฉ ิมะสังคนัน ท์

มรภ.นครปฐม

รัฐ ศาสตร์

บริห ารธุรกิ จ

การจัดการ

รัฐ ประศาสนศาสตร์, บริห ารธุรกิ จ, การจัดการ

PR0009R

P570496R1 Dr.suwat.1962@gmail.com

09 4459 9463

10 ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่ มหล้า

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง

เทคโนโลยีการเกษตร

พัฒนาการเกษตร

รัฐ ประศาสนศาสตร์

การพัฒนาชุ มชน

PR0010R

ake_ch1991@hotmail.com

08 5845 5252

11 ผศ.อนุสรณ์ จิตมนัส

มรภ.นครศรีธ รรมราช

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

PR0011R

12 ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่ มแจ้ง

มรภ.กํ าแพงเพชร

วท.บ.เคมี

วท.ม.เคมี

ปร.ด.ยุทธศาสตร์การ เคมี, ยุทธศาสตร์การบริห ารและการพัฒนา
บริห ารและการพัฒนา

PR0012R

kwandawjamjang@gmail.com

09 5139 4259

13 ผศ.ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพ ย์

มรภ.จัน ทรเกษม

เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

PR0013R

suwannasab8@gmail.com

08 6365 5540

14 อ.สุวมิ ล อิสระธนาชัยกุ ล

มรภ.ยะลา

รัฐ ศาสตร์

รัฐ ศาสตร์

รัฐ ศาสตร์ รัฐ ประศาสนศาสตร์

PR0014R

suwimol.i@yru.ac.th

08 1918 9760

15 อ.ศุภชัย ดําคาํ

มรภ.สุราษฎร์ธ านี

ค.บ.(คณิตศาสตร์)

วท.ม.(สถิตปิ ระยุกต์)

สถิต,ิ สถิตปิ ระยุกต์, คณิตศาสตร์,
คณิตศาสตร์ประยุกต์

PR0015R

supachai_dd@hotmail.com

08 1899 4359

16 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง

มรภ.ธนบุรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาษาไทย)

ภาษาไทย, ภาษาศาสตร์, ภาษาไทยสําหรับ
ชาวต่างประเทศ, ภาษาเพืCออาชีพ , การสอน
ภาษาไทย

PR0016R

rodsarin.d@dru.ac.th

09 8249 9751

ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตร์การอาหาร, วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ศึกษาศาสตรดุ ษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
บริห ารการศึกษา

กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย)

P570265R1 kanjana_v@yahoo.com

PR0004R
PR0005R

การบริห ารการศึกษา, ประกั น คุ ณภาพการศึกษา PR0006R

การศึกษาปฐมวัย, การประถมศึกษา

ปรัชญาดุ ษฎีบณั ฑิต
(ภาษาไทย)

PR0003R

prachakrot@hotmail.com

PR0007R

P570506R

08 1713 4828
09 0934 5749
08 1345 9245
08 9097 4458

Suteera.k@nrru.ac.th

09 4415 3541
08 1790 4823

dr.worapapha@rmu.ac.th

08 1974 5464

P570074R1 k_wichit@yahoo.com

08 1380 3894

P570063R1 charoenpol56@gmail.com

0 3532 2084
08 9177 4887

sasi3310@hotmail.com

P570124R1 anusornjmn@yahoo.co.th

09 8896 4515

09 1034 3181
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ชื3 อ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาเอก
ปรัชญาดุ ษฏ ีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0017R

singhbsru@gmail.com

08 6757 7760

E-Mail

โทรศัพท์

17 ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปริญ ญาตรี
ปริญ ญาโท
นิเทศศาสตรบัณฑิต เอก นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
การประชาสัมพัน ธ์

18 ผศ.ปภัสวลัญช์ นพวงศ์ ณ อยุธ ยา

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กศ.บ. (ภาษาไทย)

อ.ม.(ภาษาไทย)

ภาษาไทย วรรณกรรม การสอนภาษาไทย

PR0018R

ajansupitcha@gmail.com

09 4415 4246

19 อ.วลัยลักษณ์ อมรสิริพ งศ์

มรภ.นครปฐม

ภาษาอังกฤษ

บรรณารักษศาสตร์แ ละ
สารนิเทศศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์แ ละสารนิเทศศาสตร์

PR0019R

walailucka@gmail.com

09 1080 2562

20 อ.กาญจนา ยลสิริธ ัม

มรภ.นครสวรรค ์

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา วท.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์)

คอมพิวเตอร์

PR0020R

kanchana_919@hotmail.com

06 2196 5499

21 อ.ดร.วริศรา เชนะโยธิน

มรภ.ราชนคริน ทร์

ค.บ.นาฎศิลปการละคร

บธ.ม.การจัดการ

บริห ารธุรกิ จ/การจัดการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม/นาฏศิลปการละคร

PR0021R

waris253253@gmail.com

08 1868 9065

22 อ.รุจิราวดี ธรรมแสง

มรภ.นครปฐม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ปัญญาประดิษฐ์ เหมิองขอ้ มู ล สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์

PR0022R

rujirawade@webmail.npru.ac.th

08 1981 2133

23 อ.สุรียพ์ ร สลับสี

มรภ.ธนบุรี

รัฐ ประศาสนศาสตร์

รัฐ ศาสตร์

รัฐ ประศาสนศาสตร์ รัฐ ศาสตร์

PR0023R

sureeporn.s@dru.ac.th
sureepornsalapsri@gmail.com

09 2521 5444

24 ผศ.กุ ณฑีรา อาษาศรี

มรภ.มหาสารคาม

บัญชีบณั ฑิต

บัญชีมหาบัณฑิต

บัญชี, ต้น ทุน , อากร, วิจัย

PR0024R

Kumteera135@gmail.com

08 9394 4790

25 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา

การบริห ารการศึกษา

สังคมศึกษา, การบริห ารการศึกษา

PR0025R

teerawat_1974@hotmail.com

08 4463 6398

26 ผศ.ดร.ราตรี แจ่ มนิยม

มรภ.กาญจนบุรี

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาไทย

ภาษาไทย

PR0026R

aob_2549@hotmail.com

08 1259 5241

27 ผศ.ดร.สิทธิชยั ธรรมเสน่ ห ์

มรภ.สวนสุน ัน ทา

การจัดการทัวC ไป

บริห ารธุรกิ จ

นวัตกรรมการจัดการ
ภาคธุรกิ จ

บริห ารธุรกิ จ, การจัดการ

PR0027R

sittichai.th@hotmail.com

08 5046 3345

28 ผศ.พฤกษ์ โปร่ งสําโรง

มรภ.นครปฐม

ฟิ สกิ ส์

วิทยาศาสตร์ศึกษา

วิทยาศาสตร์ศึกษา

PR0028R

pruekprong@gmail.com

08 4314 6991

29 รศ.(พิเศษ) กั ลยา แสงเรือง

มรภ.พระนคร

เคมี (กศ.บ.)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เคมี, ชีวะ, ฟิ สกิ ส์, วิทย์ทวัC ไป, วิทย์
เครืCองสําอาง, สิงC แวดล้อม,
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีภูมศิ าสตร์,
สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี,
สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์, สาขาวิชาในคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, สาขาวิชาในคณะ
มนุษยศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์

PR0029R

kallayas@hotmail.com

08 1917 1231

30 อ.ดร.วิลาวัลย์ ด่ านสิริสขุ

มรภ.ศรีสะเกษ

ศษ.บ.(การประถมศึกษา) กศ.ม.(การประถมศึกษา)

การประถมศึกษา, การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

PR0030R

nim_20@hotmail.com

08 6319 7270

บธ.ด.บริห ารธุรกิ จ

กศ.ด.(การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร)

นิเทศศาสตร์, การประชาสัมพัน ธ์, การสือC สาร
การตลาด, ดิจิทลั มีเดีย, การสือC สารเพืCอการ
ท่องเทียC ว, การสือC สารมวลชน, การสือC สาร
การเมือง, การสือC สารองคก์ าร, การวางแผน
การสือC สาร, กฎหมายด้านสือC มวลชน,
จริยธรรมสือC มวลชน
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สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี

ปริญ ญาโท

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

ปริญ ญาเอก
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการศึกษา

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0031R

wilawan_jin@nstru.ac.th

09 9685 9563

E-Mail

โทรศัพท์

31 อ.วิลาวัณย์ จิน วรรณ

มรภ.นครศรีธ รรมราช

32 อ.ชลิดา แย้มศรีสขุ

มรภ.ภู เก็ ต

ความสัมพัน ธ์ระหว่าง
ประเทศ

การเมืองการปกครอง

เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริห ารจัดการ

PR0032R

ychalidaa@gmail.com

09 2113 5461

33 ผศ.คุ ลยา ศรีโยม

มรภ.สงขลา

วศ.บ.วิศวกรรม
สิงC แวดล้อม

วศ.ม.การจัดการ
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหการ

PR0033R

kulaya.sr@skru.ac.th

08 1896 1238

34 ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี

มรภ.เพชรบูรณ์

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์

กฎหมาย

PR0034R

nongarnee@yahoo.com

06 4419 8995

35 ผศ.ดร.รุ่งเกี ยรติ สิริวงษ์สวุ รรณ

มรภ.สวนสุน ัน ทา

ดนตรีศึกษา

ศศ.ม.ดนตรีศึกษา

ปรด.ดุ ริยางคศิลป์

ดนตรี ดนตรีศึกษา ดุ ริยางคศิลป์

PR0035R

jo.drum@hotmail.com

08 1298 7059

36 ผศ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชีวเคมีแ ละชีวเคมี
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีทเีC หมาะสมเพืCอ การจัดการเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีสงิC แวดล้อม
การพัฒนาทรัพ ยากร

PR0036R

orapim.mo@bsru.ac.th ,
orapim.env@gmail.com

08 1722 6977

37 ผศ.ภัทราพร จัน ตะนี

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

การจัดการทัวC ไป

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

PR0037R

p_pat46@hotmail.com

08 7119 2299

38 รศ. ดร.จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทยั

มรภ.นครปฐม

วท.บ. (สถิตศิ าสตร์)

ศษ.ม. (วิจัยและ
ประเมิน ผลการศึกษา)

การศึกษา หลักสูตร วิจัย บริห ารการศึกษา
วิชาชีพ ครู

PR0038R

sjittirat@gmail.com

06 1615 9442

39 อ.ศิริจัน ทร์ อุปาละ

มรภ.เชียงใหม่

คหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตรศึกษา

คหกรรมศาสตร์

PR0039R

uparee_siri@hotmail.com

08 1960 7255

40 อ.ดร.ธิต ิ ปัญญาอิน ทร์

มรภ.บุรีรัมย์

ครุศาสตรบัณฑิต สาขา
ดนตรีศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาดนตรี (ดนตรี
ศึกษา)

ดนตรีศึกษา, ดนตรี, ดุ ริยางคศิลป์

PR0040R

41 ผศ.ชม ปานตา

มรภ.นครสวรรค ์

วท.บ. (คณิตศาสตร์)

วท.ม. (สถิตปิ ระยุกต์)

คณิตศาสตร์ สถิต ิ สถิตปิ ระยุกต์

PR0041R

chom.p@nsru.ac.th

08 2456 2466

42

มรภ.ราชนคริน ทร์

กศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์

บธ.ม.การจัดการ

บธ.ด.บริห ารธุรกิ จ

บริห ารธุรกิ จ, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

PR0042R

noppadol.rru@gmail.com
n..yothin@hotmail.com

08 1840 9001

43 ผศ.ดร.ลักขณา สุกใส

มรภ.ชัยภู ม ิ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา
และการสือC สาร

การศึกษา

PR0043R

luckhana.su@cpru.ac.th

08 3414 9542

44 ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ

มรภ.พระนคร

อนุบาลศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

PR0044R

P570488R1 uncha8136@hotmail.com

08 1341 1534

45 ผศ.มุ กดา ลิบลับ

มรภ.พระนคร

ภาษาไทย

การอุดมศึกษา(หลักสูตร
และวิธ ีสอนใน
ระดับอุดมศึกษา)

ภาษาไทย

PR0045R

mookdaliblub@gmail.com

08 1628 7356

46 รศ.ดร.ชัยณรงค ์ ขนั ผนึก

มรภ.เพชรบูรณ์

คณิตศาสตร์

การสอนคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การศึกษา

PR0046R

iprove2000ck@gmail.com

08 9567 5663

47 อ.ชมภู ่ เหนือศรี

มรภ.มหาสารคาม

วิทยาศาสตร์สงิC แวดล้อม บริห ารจัดการสิงC แวดล้อม

วิทยาศาสตร์สงิC แวดล้อม การจัดการ
สิงC แวดล้อม

PR0047R

chompooenvi@hotmail.com

08 6857 1427

ผศ.ดร.นภดล เชนะโยธิน

กศ.ด. (การวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร)
ปรัชญาดุ ษฎีบณั ฑิต
สาขาดุ ริยางคศิลป์

คณิตศาสตร์

P570585R1 thiti.py@bru.ac.th

08 8377 5826
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สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
วท.บ.วิทยาศาสตร์
สิงC แวดล้อม
ส.บ.อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

ปริญ ญาโท
วท.ม.เทคโนโลยี
สิงC แวดล้อม

ปริญ ญาเอก
วศ.ด.วิศวกรรม
สิงC แวดล้อม

E-Mail

โทรศัพท์

วิทยาศาสตร์ ,สิงC แวดล้อม

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0048R

Sucheewan.yo@skru.ac.th

08 6987 0990

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

48 อ.ดร.สุชวี รรณ ยอยรู้รอบ

มรภ.สงขลา

49 อ.สกุ ล จริยาแจ่ มสิทธิN

มรภ.สวนสุน ัน ทา

การจัดการโรงแรม

การจัดการโรงแรมและ
ท่องเทียC ว

การจัดการ,การท่องเทียC ว,การโรงแรม

PR0049R

a.sakul@yahoo.com

08 1931 7313

50 ผศ.ชยภรณ บุญเรืองศักดิN

มรภ.นครสวรรค ์

วท.บ. (สุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ)

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)

สาธารณสุขศาสตร์, สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์, การส่งเสริมสุขภาพ

PR0050R

dchayaporn@gmail.com

08 5818 0373

51 ผศ.ดร.นริน ทร์ กุ ลนภาดล

มรภ.ราชนคริน ทร์

วศ.บ.วิศวกรรมเครืCองกล วศ.ม.วิศวกรรมเครืCองกล

วศ.ด.
วิศวกรรมเครืCองกล

วิศวกรรมเครืCองกล, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม,
เทคโนโลยีพ ลังงาน

PR0051R

dr.narin@techno.rru.ac.th

08 3919 9964

52 ผศ.ดร.วรพล แวงนอก

มรภ.ราชนคริน ทร์

วท.บ.(สุขศึกษา)

ค.ม.(สุขศึกษา)

ส.ด.(สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา การส่งเสริม
สุขภาพ

PR0052R

worraphol18@outlook.co.th

09 2694 4569

53 อ.ดร.อารี สาริปา

มรภ.นครศรีธ รรมราช

การประถมศึกษา

การวัดและประเมิน ผล
การศึกษา

Curriculum and
Instruction

การศึกษา, การพัฒนาหลักสูตร, การจัดการ
เรียนรู้

PR0053R

a.areesaripa@gmail.com

08 1893 2783

54 ผศ.รัตนะ ยศเมธากุ ล

มรภ.นครสวรรค ์

ค.บ. ชีววิทยา

วท.ม.ชีววิทยา

ค.บ.ด้านวิทยาศาสตร์ /วท.บ.ชีววิทยา,จุล
ชีววิทยา,เทคโนโลยีชวี ภาพ

PR0054R

Phuph.2555@gmail.com

08 7313 5977

55 รศ.ดร.ประจักษ์ ไม้เจริญ

มรภ.พระนคร

นาฎศิลป์ ไทย

การบริห ารการศึกษา

นาฏศิลป์

PR0055R

rujanapron@hotmail.com

08 1491 7942

56 อ.ณปาล อุทยารัตน์

มรภ.เลย

การจัดการทัวC ไป
(การตลาด)

การจัดการโลจิสติกส์

การจัดการ การจัดการโลจิสติกส์การตลาด

PR0056R

u.napal@live.com
napal.utt@gmail.com

08 6356 5695

57 อ.ดร.เพียงแข ภู ผายาง

มรภ.ชัยภู ม ิ

ศษ.บ

หลักสูตรและการสอน

การศึกษา, เคมี, คณิต

PR0057R

k.piangkhae@gmail.com

09 1020 3863

58 อ.สัญฌา พัน ธุ์แ พง

มรภ.เชียงใหม่

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์

PR0058R

sancha@g.cmru.ac.th

06 1941 5361
06 1654 6945

59 อ.อมฤต วุ่น พู ลสมบัต ิ

มรภ.พิบลู สงคราม

รัฐ ศาสตร์

ร.ม. การปกครอง

การปกครอง

PR0059R

amarit_wu@hotmail.com

08 7939 4569

60 ผศ.ชัชวาล นิมโรธรรม

มรภ.ราชนคริน ทร์

ปทส.สาขาเครืCองกล

(คอม.) สาขาเครืCองกล

สาขาเครืCองกล ยานยนต์ เทคโนโลยีพ ลังงาน

PR0060R

nimrotham@yahoo.com

08 1667 3782

61 ผศ.นวพร วรรณทอง

มรภ.สกลนคร

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ,
ภาษาศาสตาร์ประยุกต์ Applied Linguistics

PR0061R

hochi_ja@hotmail.com

06 1414 9459

62 อ.ดร.วิชชุ ดา วงศ์พ านิชย์

มรภ.ศรีสะเกษ

ศศ.บ.การพัฒนาชุ มชน

ศศ.ม.รัฐ ศาสตร์

รัฐ ศาสตร์,รัฐ ประศาสนศาสตร์

PR0062R

witchuda.wongpanit@gmail.com

09 7331 1121

63 ผศ.ดร.อํานาจ สวัสดิNน ะที

มรภ.จัน ทรเกษม

วิทยาการคอมพิวเตอร์

1. วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสือC สารเพืCอ
(มัลติมเี ดีย)
การศึกษา (DICT)

วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
มัลติมเี ดีย, คอมพิวเตอร์ศึกษา

PR0063R

P570184R1 amnats.cru@gmail.com

09 8990 2869

64 ผศ.วรรษมน เพียรเสมอ

มรภ.นครปฐม

ภาษาไทย (ศษ.บ.)

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ภาษาไทย ภาษาศาสตร์

PR0064R

ajarn_nipp@yahoo.com

08 1736 8024

วัฒนธรรมศาสตร์

บริห ารการศึกษา

ปร.ด.รัฐ ประศาสน
ศาสตร์
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สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาโท
นาฏยศิลป์ ไทย

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

ปริญ ญาเอก

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0065R

nattaporn.p@dru.ac.th

09 4961 5554

E-Mail

โทรศัพท์

65 อ.ณัฐ พร เพ็ชรเรือง

มรภ.ธนบุรี

ปริญ ญาตรี
ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ ไทย

66 อ.ธนากร เมียงอารมณ์

มรภ.ธนบุรี

วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมอุตสาหการ

Aaggregate production planning
Optimization problem

PR0066R

thanakorn.m@dru.ac.th

08 6669 8635

67 อ.สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เกษตรศาสตร์

โรคพืช อารักขาพืช เกษตรศาสตร์

PR0067R

sirioom@hotmail.com

09 2641 9514

68 อ.วุฒชิ ยั สหัสเตโช

มรภ.พิบลู สงคราม

การจัดการ

การจัดการ

การจัดการ

PR0068R

Aj.thum@hotmail.com

09 2858 9936

69 ผศ.ดร.กั ณฑ์ธ ิมา นิลทองคาํ

มรภ.นครปฐม

คบ.ดนตรีศึกษา

ศศ.ม. วัฒนธรรมศึกษา
พบ.ม.(รัฐ ประะศาสน
ศาสตร์)

ปร.ด.รัฐ ประศาสน
ศาสตร์

รัฐ ประะศาสนศาสตร์, การจัดการภาครัฐ และ
เอกชน

PR0069R

dr.guntima29@gmail.com

09 5642 4624

70 ผศ.ดร.ปิยฉ ัตร ทองแพง

มรภ.ศรีสะเกษ

บธ.บ(การบัญชี)

บธ.ม(บริห ารธุรกิ จ

กจด.(การจัดการธุรกิ จ) การบัญชี/บริห ารธุรกิ จ

PR0070R

piyachat.sskru@gmail.com

09 9149 4661

71 ผศ.ดร.วิน ัยธร วิชยั ดิษฐ์

มรภ.ธนบุรี

สังคมศึกษา

ภู มศิ าสตร์

หลักสูตรและการสอน การสอนสังคม ภู มศิ าสตร์ สิงC แวดล้อม
หลักสูตรและการสอน

PR0071R

ajjeab2516@hotmail.com
winaithorn.w@dru.ac.th

08 1552 9102

72 อ.ดร.เบญจพร ชนะกุ ล

มรภ.นครศรีธ รรมราช

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

การประเมิน การศึกษา

ประถมศึกษา, ปฐมวัย, ประเมิน การศึกษา

PR0072R

chanakul_ben@hotmail.com

08 9650 6724

73 ผศ.ศิรภัสสร์ อิน ทร์พ านิชย์

มรภ.ชัยภู ม ิ

บริห ารธุรกิ จบัณฑิต
บริห ารธุรกิ จมหาบัณฑิต,
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ธุรกิ จ, สาขาวิชาการบัญชี (สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา)

ครุศาสตร์, คอมพิวเตอร์ศึกษาและเทคโนโลยี
การศึกษา, บริห ารธุรกิ จทุกสาขาวิชา

PR0073R

Nsirapat@hotmail.com

09 3932 4594

74 รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิN

มรภ.สกลนคร

การศึกษาปฐมวัย/ การ
วัดผลและประเมิน ผล
การศึกษา

การวัดผลการศึกษา

การบริห ารการศึกษา, การวัดผลและวิจัย
การศึกษา การศึกษาปฐมวัย

PR0074R

khai_p@hotmail.com

06 4092 6356

75 อ.นรภัทร สถานสถิตย์

มรภ.ราชนคริน ทร์

การบริห ารตลาด

การตลาด

การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการคา้ ปลีก การ
จัดการธุรกิ จการคา้ การตลาด

PR0075R

norrapat.sat@gmail.com

08 4645 2365

76 อ.ดร.ศุภลักษณ์ ศรีวไิ ลย

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

วท.บ. เคมี

วท.ม. การจัดการการ
ขนส่งและโลจิสติกส์

ปร.ด. การจัดการโลจิ
สติกส์แ ละโซ่อุปทาน

การจัดการกิ จการพาณิชยนาวี

PR0076R

suphalak.sr@gmail.com

09 4794 2244

77 ผศ.นววรรณ ทองมี

มรภ.พิบลู สงคราม

วท.บ. (ฟิ สกิ ส์)

วท.ม. (วัสดุ ศาสตร์)

วท.ด. (วัสดุ ศาสตร์)

ฟิ สกิ ส์/วัสดุ ศาสตร์

PR0077R

navavan_new@hotmail.com

06 4003 0727

78 ผศ.ดร.ปิยะธิดา ทองอร่ าม

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

ค.บ. (มัธ ยมศึกษา
วิทยาศาสตร์ทวัC ไป ชีววิทยา)

ค.ม. (การวิจัยการศึกษา)

ค.ด. (การวัดและ
ประเมิน ผล)

การวัดและประเมิน ผลการศึกษา การวิจัยทาง
การศึกษา

PR0078R

piyathida.to@aru.ac.th

08 1666 7898

79 ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย

มรภ.สงขลา

วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ

วศ.ม.วิศวกรรมวัสดุ

วศ.ด.วิศวกรรมวัสดุ

เทคโนโลยีอุตสาหการ

PR0079R

weerachai.sang@yahoo.com

09 3786 3479

80 ผศ.ดร.สมประสงค ์ เสนารัตน์

มรภ.ร้อยเอ็ด

วิทยาศาสตร์ทวัC ไป

การวัดผลการศึกษา

วิจัยและประเมิน ผล
ทางการศึกษา

การศึกษา สถิต ิ วิจัย วัดและประเมิน ผล
การศึกษา

PR0080R

er2_somprasong@outlook.com

08 8569 1591

81 ผศ.เครือวัลย์ อิน ทรสุข

มรภ.เพชรบูรณ์

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์

กฎหมาย

PR0081R

banana-nongpop@hotmail.com

08 6939 7763

นาฏศิลป์

การบริห ารการศึกษา
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สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
ค.อ.บ.วิศวกรรม
อุตสาหการ

ปริญ ญาโท
ปริญ ญาเอก
วศ.ม.วิศวกรรมระบบการ ปร.ด.วิศวกรรม
ผลิต
อุตสาหการ

วิศวกรรมศาสตร์

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0082R

/

การท่องเทียC วและการโรงแรม

PR0083R

nilubon2557@gmail.com

06 3212 1319

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

E-Mail

โทรศัพท์

82 รศ.ดร.สมศักดิN แก้ วพลอย

มรภ.สงขลา

83 อ.นิลุบล คงเปรม

มรภ.นครปฐม

84 อ.เสาวนีย ์ ปรัชญาเกรียงไกร

มรภ.ธนบุรี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์แ ละเทต
โนโลยีสารสนเทศ

กํ าลังศึกษาสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา

PR0084R

soawanee.p@dru.ac.th

08 9223 8877

85 ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมคง

มรภ.พิบลู สงคราม

วท.บ. (สัตวศาสตร์)

วท.ม. (สัตวบาล)

วท.ด. (สัตวศาสตร์)

สัตวศาสตร์แ ละการเพาะเลี]ยงสัตว์น] าํ

PR0085R

suphayaku@hotmail.com

08 1824 9843

86 ผศ.ดร.ฐิตวิ สั ส์ สุขป้อม

มรภ.จัน ทรเกษม

การสอนสังคม , การ
แนะแนว

จิตวิทยา, บริห ารการศึกษา จิตวิทยา

สังคม , พุ ทธศาสนา , จิตวิทยา, สาขาการศึกษา,
การบริห าร

PR0086R

thitiwas2012@hotmail.co.th

08 1455 0544

87 ผศ.ดร.พรสิน สุภวาลย์

มรภ.พระนคร

วท.บ.(เทคโนโลยีทาง
อาหารและเทคโนโลยี
ทางชีวภาพ)

พบ.ม.(สถิตปิ ระยุกต์)

PhD.(Applied Statistics สถิตปิ ระยุกต์,วิจัยดําเนิน งาน,วิจัยและวัดผล,
and Research Methods) เทคโนโลยีทางอาหาร

PR0087R

pornsin.s@gmail.com

08 1988 6055

88 ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์

มรภ.จัน ทรเกษม

ศศ.บ. (อาหาร)

คศ.ม. (อาหาร)

ศศ.ด. (อาชีวศึกษา)

PR0088R

stap35@hotmail.com

08 7685 5735

89 ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา

มรภ.จัน ทรเกษม

วิศวกรรมเครืCองกล

เครืCองกล

วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การจัดการอุตสาหกรรม

90 ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ

มรภ.นครสวรรค ์

วิทยาศาสตร์การอาหาร

วิทยาศาสตร์การอาหาร

91 รศ.ดร.สุภาคย์ ดุ ลสัมพัน ธ์

มรภ.จัน ทรเกษม

วท.บ. (เคมี)

ค.ม. (การศึกษา
วิทยาศาสตร์)

ปร.ด.(สหวิทยาการเพืCอ เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีชวี ภาพ,
การพัฒนา)
วิทยาศาสตร์ทวัC ไป

PR0091R

92 อ.ดร.ประสพ ยลสิริธ ัม

มรภ.นครสวรรค ์

ศศ.บ.ภาษาฝรัCงเศส

ศศ.ม.รัฐ ศาสตร์

รป.ด.รัฐ ประศาสน
ศาสตร์

รัฐ ศาสตร์, รัฐ ประศาสนศาสตร์

PR0092R

yolsiritham@gmail.com

09 3149 8914

93 อ.พวัสส์ อัครพัฒน์กําชัย

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

ศศ.บ.(อุตสาหกรรม
ท่องเทียC ว)

บธ.ม. (การจัดการโรงแรม
และภัตตาคาร)

การท่องเทียC ว/โรงแรม

PR0093R

chumpol_oh@hotmail.com

08 3694 1515

94 อ.เอมอร อ่ าวสกุ ล

มรภ.สงขลา

ภู มศิ าสตร์

ภู มศิ าสตร์

ภู มศิ าสตร์, ภู มสิ ารสนเทศ

PR0094R

emorn.ao@skru.ac.th

08 3536 2442

95 ผศ.ปรารถนา ศิริสานต์

มรภ.พิบลู สงคราม

ศป.บ. (ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์)

ศป.ม. (ศิลปะและการ
ออกแบบ)

การออกแบบ และ ศิลปกรรม

PR0095R

s_prattana@hotmail.com

08 5737 4430

96 ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน

มรภ.จัน ทรเกษม

รัฐ ศาสตร์, ไฟฟ้ากํ าลัง,
เทคโนโลยีแ ละสือC สาร
การศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา,
บริห ารการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

PR0096R

P570586R1 nattakorn65@gmail.com

08 9718 5195

97 ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ

มรภ.ราชนคริน ทร์

พลศึกษา

หลักสูตรและการสอน

หลักสูตรและการสอน การออกแบบหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร
พลศึกษา

PR0097R

phochet26@hotmail.com

09 1776 4656

98 อ.ดร.สมคดิ สุทธิธ ารธวัช

มรภ.พระนคร

คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปร.ด.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ

PR0098R

somkid@pnru.ac.th

08 5059 6669

99 ผศ.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์

มรภ.กาญจนบุรี

วท.บ.เทคโนโลยีเซรามิกส์ ค.ม. เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

PR0099R

rjanup@kru.ac.th

08 3256 7778

อาหาร

วิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีการอาหาร

PR0089R
PR0090R

somsakkp@hotmail.com

08 8832 8112

P570429R1 webthaitutor@hotmail.com
benchapornrot@hotmail.com
P570102R1 s_uphak@yahoo.co.th

08 3629 6889
08 1534 0167
08 3305 5795
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สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี
ปริญ ญาโท
การศึกษาบัณฑิต
ป.บัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทวัC ไป การจัดการท่องเทียC วเพืCอ
การอนุรักษ์สงิC แวดล้อม

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

ปริญ ญาเอก

yared41959@gmail.com

08 1910 2477

E-Mail

โทรศัพท์

100 ผศ.ไอยเรศ ลิบลับ

มรภ.พระนคร

101 รศ.ดร.โองการ วณิชาชีวะ

มรภ.พระนคร

ชีววิทยา

ชีวเคมี

Natural Sciences

วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ

PR0101R

vanijajiva@gmail.com

08 6368 1755

102 อ.ดร.ปราณี สีน าค

มรภ.นครปฐม

ภาษาอังกฤษ

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

ภาษาอังกฤษศึกษา

การสอนภาษาอังกฤษ การประเมิน ผลภาษา
การสอนการออกเสียง

PR0102R

pranee_chan@hotmail.com

08 1259 3944

103 อ.ยุทธนา เรียนสร้อย

มรภ.จัน ทรเกษม

วิทยาศาสตร์การกี ฬา

วิทยาศาสตร์การกี ฬา

วิทยาศาสตร์การกี ฬา, พลศึกษา

PR0103R

yutthana377@gmail.com

08 6781 1666

104 ว่าทีC ร.ท.ไพฑูรย์ เหมือนเพ็ชร

มรภ.หมู ่บา้ นจอมบึง

เคมีอุตสาหกรรม

เคมีวเิ คราะห์/ เคมีสงิC แวดล้อม/เคมี
อุตสาหกรรม / อาชีวอนามัยฯ

PR0104R

iddariss@gmail.com

09 9052 1115

105 อ.มลวิภา เมืองพระฝาง

มรภ.พิบลู สงคราม

วทบ. เคมี

ค.ม. วิทยาศาตรศึกษา

วิทยาศาสตรศึกษา

PR0105R

Monwipha_21@hotmail.com

09 8104 2377

106 ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ โถวสกุ ล

มรภ.จัน ทรเกษม

ศศ.บ.(นาฏศิลป์ แ ละการ ศศ.บ.(นาฏยศิลป์ ไทย)
ละคร)

ปร.ด.(การวิจัยทาง
ศิลปกรรมศาสตร์

นาฏศิลป์ แ ละศิลปการแสดง

PR0106R

P570611R1 tammatowa@gmail.com

08 2453 9926

107 ผศ.ดร.พู น ศักดิN ศิริโสม

มรภ.มหาสารคาม

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิตปิ ระยุกต์

สถิต ิ

สถิตศิ าสตร์, แผนแบบการทดลอง, การวิจัย
และประเมิน ผล

PR0107R

P570517R1 poonsaksirisom@gmail.com

08 1380 4954

108 ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง

มรภ.สกลนคร

วท.บ.สถิตปิ ระยุกต์

สต.ม.สถิต ิ

ปร.ด.สารสนเทศศึกษา สถิต,ิ วิจัย, สารสนเทศ, การวางแผน,
การจัดการความรู้

PR0108R

P570516R1 chaikong_sb@hotmail.com

08 4428 5407

109 ผศ.ธีรศักดิN ลีละพัฒนา

มรภ.นครปฐม

น.บ. (นิตศิ าสตร์)

น.ม. (นิตศิ าสตร์)

กฎหมายอาญาและกระบวนการยุตธิ รรม

PR0109R

note_161@windowslive.com

08 1822 3650

110 ผศ.ทิวาพร ขนั ผนึก

มรภ.เพชรบูรณ์

คณิตศาสตร์

การสอนคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

PR0110R

mathiproof@gmail.com

08 2426 9248

111 อ.ดร.มัสติกา เรืองอุดมสกุ ล

มรภ.ศรีสะเกษ

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาเคมี

PR0111R

mustika.r@sskru.ac.th

08 5024 7831

112 อ.รตนดา อาจวิชยั

มรภ.มหาสารคาม

ค.บ. ภาษาไทย

ศศ.ม. ภาษาไทย

ภาษาไทย/ ภาษาไทยเพืCอการสือC สาร

PR0112R

odear.orn@gmail.com

08 3415 1422

113 ผศ ดร.วาสนา สังขพ์ ุ่ ม

มรภ.ธนบุรี

คอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา,เทคโนโลยีสารสนเทศ,
เทคโนโลยีการศึกษา,เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

PR0113R

wasana.s@dru.ac.th

08 1355 2314

114 อ.ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานัน ต์

มรภ.พิบลู สงคราม

ภาษาญปุ่ีC น

ภาษาญปุ่ีC น ศึกษา

ภาษาศาสตร์

ภาษาญปุ่ีC น

PR0114R

sujitra.b@psru.ac.th

08 1785 5527

115 ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์

มรภ.มหาสารคาม

ค.บ. คอมพิวเตอร์ ศึกษา วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

ปร.ด. การจัดการ
เทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์,
คอมพิวเตอร์ศึกษา, การจัดการเทคโนโลยี

PR0115R

dr.tharach@rmu.ac.th

09 0335 4488

116 ผศ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์

มรภ.ธนบุรี

พยาบาลศาสตร์

การตลาด

การจัดการ

การตลาด

PR0116R

patra_sukasukont@yahoo.com

08 1173 2617

117 ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์

มรภ.ร้อยเอ็ด

สถิตปิ ระยุกต์

การวิจัยและสถิตทิ างการ
ศึกษา

วิจัยและประเมิน
การศึกษา

วิจัยและประเมิน ผลการศึกษา

PR0117R

senarat_b@yahoo.com

08 8569 1618

118 อ.กมลทิพ ย์ โตเมศน์

มรภ.ธนบุรี

ครุศาสตร์บณั ฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

บริห ารธุรกิ จมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์

โลจิสติกส์

PR0118R

kamonthip.t@dru.ac.th

08 1927 8119

เคมี / อาชีวอนามัย

วิทยาศาสตรทัวC ไป
การท่องเทียC วและการโรงแรม

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0100R

สาขาวิชาเคมี
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รายชื3อผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (Retreat) ระดับหลักสู ตร รุ่นที3 1
ที3

ชื3 อ - สกุล

สถาบัน

สาขาทีจ3 บการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาโท
ศศม. การจัดการ
อุตสาหกรรมการท่องเทียC ว

ปริญ ญาเอก

E-Mail

โทรศัพท์

การท่องเทียC ว, การโรงแรม, ธุรกิ จบริการ

รหัสผู้ประเมิน
TQR
ราชภัฏ
PR0119R

r.wongsopana@gmail.com

09 5520 2181

ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ การใช้ภาษา

PR0120R

kittika_13@hotmail.com

08 2614 4156

รัฐ ประศาสนศาสตร์/รัฐ ศาสตร์

PR0121R

chotbodeerat@psru.ac.th

08 7313 7256

สาขาวิชาทีเ3 ชี3ยวชาญ

119 อ.รัชฎาพร วงษ์โสพนากุ ล

มรภ.ราชนคริน ทร์

ปริญ ญาตรี
ศศบ.อุตสาหกรรม
ท่องเทียC ว

120 อ.กฤติกา ชู ผล

มรภ.ธนบุรี

ศษ.บ. ภาษาไทย

อม. ภาษาไทย

121 รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ

มรภ.พิบลู สงคราม

พธ.บ.(รัฐ ศาสตร์)

ศน.ม. (รัฐ ศาสตร์การ
ปกครอง)

122 อ.ดร.ปารณีย ์ ขาวเจริญ

มรภ.พระนครศรีอยุธ ยา

กศ.บ.การแนะแนว

กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว ปร.ด.วิทยาการทาง
การศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้

จิตวิทยา หลักสูตรและการสอน

PR0122R

giftazy@hotmail.com

08 1860 2535

123 อ.จิตาพัชญ ์ ไชยสิทธิN

มรภ.นครสวรรค ์

วท.บ.วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ธ ุรกิ จ วิทยาการคอมพิวเตอร์
PR0123R
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

naricha.c@nsru.ac.th

08 2169 9299

124 อ.สุธ ัญญา ฐิโตปการ

มรภ.สงขลา

คศ.บ.คหกรรมศาสตร์

คศ.ม.พัฒนาการ
ครอบครัวและเด็ก

การศึกษาปฐมวัย

PR0124R

suthunya2519@gmail.com

06 4456 9563

125 อ.เนตรนภา สวยสี

มรภ.นครปฐม

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

การสอนภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษ การอ่ านและเขยี น
ภาษาอังกฤษ

PR0125R

s.netnapaa@gmail.com

09 4481 2527

126 อ.อรนี บุญมีน ิมติ ร

มรภ.จัน ทรเกษม

ศศ.บ.(บริห ารธุรกิ จ)

บธ.ม.(การตลาด)

บริห ารธุรกิ จ การตลาด

PR0126R

kruying@hotmail.com

08 1314 1793

127 ผศ.ฐิตริ ัตน์ แว่น เรืองรอง

มรภ.สกลนคร

เทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีการอาหาร

เทคโนโลยีการอาหาร

PR0127R

thithirat@snru.ac.th

08 0747 1118

รป.ด. (รัฐ ประศาสน
ศาสตร์)

