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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 ี

PR0001R 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 PR0002R prachakrot@hotmail.com 08 1345 9245

3 ผศ.ดร.กาญจนา  วงษส์วสัดิN มรภ.สกลนคร สขุศึกษา สขุศึกษา หลักสตูรและการสอน วทิยาศาสตร์สขุภาพ, การศึกษา PR0003R P570265R1 kanjana_v@yahoo.com 08 9097 4458

4 ผศ.สธุีรา  เขม็ทอง มรภ.นครราชสมีา เทคโนโลยกีารอาหาร

และโภชนาการ

วทิยาศาสตร์การอาหาร วทิยาศาสตร์การอาหาร, วทิยาศาสตร์ประยกุต ์ PR0004R 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

PR0005R 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 PR0006R P570074R1 k_wichit@yahoo.com 08 1380 3894

7 ผศ.บญุไท  เจริญผล มรภ.พระนครศรีอยธุยา ค.บ. (การอนุบาลศึกษา กศ.ม. (การศึกษาปฐมวยั) การศึกษาปฐมวยั, การประถมศึกษา PR0007R 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 PR0008R sasi3310@hotmail.com 09 8896 4515

9 รศ.ดร.สวุฒัน์  ฉมิะสงัคนันท์ มรภ.นครปฐม รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ PR0009R P570496R1 Dr.suwat.1962@gmail.com 09 4459 9463

10 ผศ.ดร.ชชัวาล  แอร่มหล้า มรภ.หมู่บา้นจอมบงึ เทคโนโลยกีารเกษตร พัฒนาการเกษตร รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน PR0010R ake_ch1991@hotmail.com 08 5845 5252

11 ผศ.อนุสรณ ์ จิตมนัส มรภ.นครศรีธรรมราช คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ PR0011R 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 PR0012R kwandawjamjang@gmail.com 09 5139 4259

13 ผศ.ดร.ชนกานต ์ สวุรรณทรัพย ์ มรภ.จันทรเกษม เทคโนโลยกีารศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา PR0013R suwannasab8@gmail.com 08 6365 5540

14 อ.สวุมิล อิสระธนาชยักุล มรภ.ยะลา รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ PR0014R suwimol.i@yru.ac.th 08 1918 9760

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

คณติศาสตร์ประยกุต ์

PR0015R supachai_dd@hotmail.com 08 1899 4359

16 ผศ.ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง มรภ.ธนบรีุ ศิลปศาสตรบณัฑติ 

(ภาษาไทย)

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ  

(ภาษาไทย)

ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 

(ภาษาไทย)

ภาษาไทย, ภาษาศาสตร์, ภาษาไทยสาํหรับ

ชาวต่างประเทศ, ภาษาเพืCออาชพี, การสอน

ภาษาไทย

PR0016R rodsarin.d@dru.ac.th 09 8249 9751

รายชื3อผู้ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏั (Retreat) ระดับหลกัสูตร รุ่นที3 1

ที3 ชื3 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที3จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที3เชี3ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์



Page 2 of 8

18/4/2022

ปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก ราชภฏั TQR

รายชื3อผู้ประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏั (Retreat) ระดับหลกัสูตร รุ่นที3 1

ที3 ชื3 อ - สกุล สถาบนั
สาขาที3จบการศกึษาระดบั

สาขาวชิาที3เชี3ยวชาญ
รหัสผู้ประเมนิ

E-Mail โทรศพัท์

17 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

PR0017R singhbsru@gmail.com 08 6757 7760

18 ผศ.ปภสัวลัญช ์นพวงศ์ ณ อยธุยา มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา กศ.บ. (ภาษาไทย) อ.ม.(ภาษาไทย) ภาษาไทย วรรณกรรม การสอนภาษาไทย PR0018R ajansupitcha@gmail.com 09 4415 4246

19 อ.วลัยลักษณ ์อมรสริิพงศ์ มรภ.นครปฐม ภาษาอังกฤษ บรรณารักษศาสตร์และ

สารนิเทศศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ PR0019R walailucka@gmail.com 09 1080 2562

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

วทิยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์)

คอมพิวเตอร์ PR0020R kanchana_919@hotmail.com 06 2196 5499

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

อุตสาหกรรม/นาฏศิลปการละคร

PR0021R waris253253@gmail.com 08 1868 9065

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

คอมพิวเตอร์

PR0022R rujirawade@webmail.npru.ac.th 08 1981 2133

23 อ.สรีุยพ์ร สลับส ี มรภ.ธนบรีุ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ PR0023R sureeporn.s@dru.ac.th

sureepornsalapsri@gmail.com 

09 2521 5444

24 ผศ.กุณฑรีา  อาษาศรี มรภ.มหาสารคาม บญัชบีณัฑติ บญัชมีหาบณัฑติ บญัช,ี ตน้ทนุ, อากร, วจัิย PR0024R Kumteera135@gmail.com 08 9394 4790

25 ผศ.ดร.ธีระวฒัน์  มอนไธสง มรภ.พระนครศรีอยธุยา สงัคมศึกษา สงัคมศึกษา การบริหารการศึกษา สงัคมศึกษา, การบริหารการศึกษา PR0025R teerawat_1974@hotmail.com 08 4463 6398

26 ผศ.ดร.ราตรี  แจ่มนิยม มรภ.กาญจนบรีุ สาขาวชิาภาษาไทย สาขาวชิาภาษาไทย สาขาวชิาภาษาไทย ภาษาไทย PR0026R aob_2549@hotmail.com 08 1259 5241

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

ภาคธุรกิจ

บริหารธุรกิจ, การจัดการ PR0027R sittichai.th@hotmail.com 08 5046 3345

28 ผศ.พฤกษ ์ โปร่งสาํโรง มรภ.นครปฐม ฟิสกิส ์ วทิยาศาสตร์ศึกษา วทิยาศาสตร์ศึกษา PR0028R pruekprong@gmail.com 08 4314 6991

29 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

PR0029R kallayas@hotmail.com 08 1917 1231

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

พัฒนาหลักสตูร)

การประถมศึกษา, การวจัิยและพัฒนาหลักสตูร PR0030R nim_20@hotmail.com 08 6319 7270
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31 อ.วลิาวณัย ์ จินวรรณ มรภ.นครศรีธรรมราช เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา เทคโนโลยอีุตสาหกรรม, เทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยกีารศึกษา

PR0031R wilawan_jin@nstru.ac.th 09 9685 9563

32 อ.ชลิดา แยม้ศรีสขุ มรภ.ภูเก็ต ความสมัพันธ์ระหว่าง

ประเทศ

การเมอืงการปกครอง เศรษฐศาสตร์การเมอืงและการบริหารจัดการ PR0032R ychalidaa@gmail.com 09 2113 5461

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

สิCงแวดล้อม

วศ.ม.การจัดการ

อุตสาหกรรม

เทคโนโลยอีุตสาหการ PR0033R kulaya.sr@skru.ac.th 08 1896 1238

34 ผศ.ดร.นงลักษณ ์อานี มรภ.เพชรบรูณ์ นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ กฎหมาย PR0034R nongarnee@yahoo.com 06 4419 8995

35 ผศ.ดร.รุ่งเกียรต ิสริิวงษส์วุรรณ มรภ.สวนสนุันทา ดนตรีศึกษา ศศ.ม.ดนตรีศึกษา ปรด.ดุริยางคศิลป์ ดนตรี ดนตรีศึกษา  ดุริยางคศิลป์ PR0035R jo.drum@hotmail.com 08 1298 7059

36 ผศ.ดร.อรพิมพ์  มงคลเคหา มรภ.บา้นสมเด็จเจ้าพระยา ชวีเคมแีละชวีเคม ี

เทคโนโลย ี

เทคโนโลยที ีCเหมาะสมเพืCอ

การพัฒนาทรัพยากร

การจัดการเทคโนโลย ี วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสี ิCงแวดล้อม PR0036R orapim.mo@bsru.ac.th , 

orapim.env@gmail.com

08 1722 6977

37 ผศ.ภทัราพร จันตะนี มรภ.พระนครศรีอยธุยา การจัดการทัCวไป เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ PR0037R p_pat46@hotmail.com 08 7119 2299

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

ประเมนิผลการศึกษา)

กศ.ด. (การวจัิยและ

พัฒนาหลักสตูร)

การศึกษา หลักสตูร วจัิย บริหารการศึกษา 

วชิาชพีครู

PR0038R sjittirat@gmail.com 06 1615 9442

39 อ.ศิริจันทร์  อุปาละ มรภ.เชยีงใหม่ คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตรศึกษา คหกรรมศาสตร์ PR0039R uparee_siri@hotmail.com 08 1960 7255

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

ดนตรีศึกษา

ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาดนตรี (ดนตรี

ศึกษา)

ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ

สาขาดุริยางคศิลป์

ดนตรีศึกษา, ดนตรี, ดุริยางคศิลป์ PR0040R P570585R1 thiti.py@bru.ac.th 08 8377 5826

41 ผศ.ชม ปานตา มรภ.นครสวรรค ์ วท.บ. (คณติศาสตร์) วท.ม. (สถิตปิระยกุต)์ คณติศาสตร์ สถิต ิสถิตปิระยกุต ์ PR0041R chom.p@nsru.ac.th 08 2456 2466

42  ผศ.ดร.นภดล  เชนะโยธิน มรภ.ราชนครินทร์ กศ.บ.อุตสาหกรรมศิลป์  บธ.ม.การจัดการ บธ.ด.บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ, เทคโนโลยอีุตสาหกรรม PR0042R  noppadol.rru@gmail.com  

n..yothin@hotmail.com

08 1840 9001

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

และการส ืCอสาร

การศึกษา PR0043R luckhana.su@cpru.ac.th 08 3414 9542

44 ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ มรภ.พระนคร อนุบาลศึกษา การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั การศึกษาปฐมวยั PR0044R P570488R1 uncha8136@hotmail.com 08 1341 1534

45 ผศ.มุกดา  ลิบลับ มรภ.พระนคร ภาษาไทย การอุดมศึกษา(หลักสตูร

และวธิีสอนใน

ระดับอุดมศึกษา)

 ภาษาไทย PR0045R mookdaliblub@gmail.com 08 1628 7356

46 รศ.ดร.ชยัณรงค ์ขนัผนึก มรภ.เพชรบรูณ์ คณติศาสตร์ การสอนคณติศาสตร์ คณติศาสตร์ คณติศาสตร์, วทิยาศาสตร์, การศึกษา PR0046R iprove2000ck@gmail.com 08 9567 5663

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

ส ิCงแวดล้อม

PR0047R chompooenvi@hotmail.com 08 6857 1427
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48 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 PR0048R Sucheewan.yo@skru.ac.th 08 6987 0990

49 อ.สกุล จริยาแจ่มสทิธิN มรภ.สวนสนุันทา การจัดการโรงแรม การจัดการโรงแรมและ

ท่องเทีCยว

การจัดการ,การท่องเทีCยว,การโรงแรม PR0049R a.sakul@yahoo.com 08 1931 7313

50 ผศ.ชยภรณ บญุเรืองศักดิN มรภ.นครสวรรค ์ วท.บ. (สขุศึกษาและ

พฤตกิรรมสขุภาพ)

วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร์) สาธารณสขุศาสตร์, สขุศึกษาและพฤตกิรรม

ศาสตร์, การส่งเสริมสขุภาพ

PR0050R dchayaporn@gmail.com 08 5818 0373

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

วศิวกรรมเครืCองกล

วศิวกรรมเครืCองกล, เทคโนโลยอีุตสาหกรรม, 

เทคโนโลยพีลังงาน

PR0051R dr.narin@techno.rru.ac.th 08 3919 9964

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

สขุภาพ

PR0052R worraphol18@outlook.co.th 09 2694 4569

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

การศึกษา

Curriculum and 

Instruction

การศึกษา, การพัฒนาหลักสตูร, การจัดการ

เรียนรู้

PR0053R a.areesaripa@gmail.com 08 1893 2783

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

ชวีวทิยา,เทคโนโลยชีวีภาพ

PR0054R Phuph.2555@gmail.com 08 7313 5977

55 รศ.ดร.ประจักษ ์ ไมเ้จริญ มรภ.พระนคร นาฎศิลป์ไทย การบริหารการศึกษา วฒันธรรมศาสตร์ นาฏศิลป์ PR0055R rujanapron@hotmail.com 08 1491 7942

56 อ.ณปาล อุทยารัตน์ มรภ.เลย การจัดการทัCวไป 

(การตลาด)

การจัดการโลจิสตกิส ์ การจัดการ การจัดการโลจิสตกิสก์ารตลาด PR0056R u.napal@live.com

napal.utt@gmail.com

08 6356 5695

57 อ.ดร.เพียงแข  ภูผายาง มรภ.ชยัภูม ิ ศษ.บ หลักสตูรและการสอน บริหารการศึกษา การศึกษา, เคม,ี คณติ PR0057R k.piangkhae@gmail.com  09 1020 3863

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

   ระบบสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์

PR0058R sancha@g.cmru.ac.th 06 1941 5361        

06 1654 6945

59 อ.อมฤต   ว ุ่นพูลสมบตั ิ มรภ.พิบลูสงคราม รัฐศาสตร์ ร.ม. การปกครอง การปกครอง PR0059R amarit_wu@hotmail.com 08 7939 4569

60 ผศ.ชชัวาล นิมโรธรรม มรภ.ราชนครินทร์ ปทส.สาขาเครืCองกล (คอม.) สาขาเครืCองกล สาขาเครืCองกล ยานยนต ์เทคโนโลยพีลังงาน PR0060R nimrotham@yahoo.com 08 1667 3782

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

ภาษาศาสตาร์ประยกุต ์Applied Linguistics

PR0061R hochi_ja@hotmail.com 06 1414 9459

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

ศาสตร์

รัฐศาสตร์,รัฐประศาสนศาสตร์ PR0062R witchuda.wongpanit@gmail.com 09 7331 1121

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

 2. เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

 (มลัตมิเีดีย)

เทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส ืCอสารเพืCอ

การศึกษา (DICT)

 วทิยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยสีารสนเทศ

    มลัตมิเีดีย, คอมพิวเตอร์ศึกษา

PR0063R P570184R1 amnats.cru@gmail.com 09 8990 2869

64 ผศ.วรรษมน เพียรเสมอ มรภ.นครปฐม ภาษาไทย (ศษ.บ.) ภาษาศาสตร์ประยกุต ์ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ PR0064R ajarn_nipp@yahoo.com 08 1736 8024
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65 อ.ณฐัพร  เพ็ชรเรือง มรภ.ธนบรีุ ศิลปะการแสดง-

นาฏศิลป์ไทย

นาฏยศิลป์ไทย นาฏศิลป์ PR0065R nattaporn.p@dru.ac.th 09 4961 5554

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

Optimization problem

PR0066R thanakorn.m@dru.ac.th 08 6669 8635

67 อ.สริิวรรณ สมทิธิอาภรณ์ มรภ.พระนครศรีอยธุยา วทิยาศาสตรบณัฑติ 

(เกษตรศาสตร์)

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

เกษตรศาสตร์

โรคพืช อารักขาพืช เกษตรศาสตร์ PR0067R sirioom@hotmail.com 09 2641 9514

68 อ.วฒุชิยั    สหัสเตโช มรภ.พิบลูสงคราม การจัดการ การจัดการ การจัดการ PR0068R Aj.thum@hotmail.com 09 2858 9936

69 ผศ.ดร.กัณฑธ์ิมา นิลทองคาํ มรภ.นครปฐม คบ.ดนตรีศึกษา ศศ.ม. วฒันธรรมศึกษา

พบ.ม.(รัฐประะศาสน

ศาสตร์)

ปร.ด.รัฐประศาสน

ศาสตร์

รัฐประะศาสนศาสตร์, การจัดการภาครัฐและ

เอกชน

PR0069R dr.guntima29@gmail.com 09 5642 4624

70 ผศ.ดร.ปิยฉตัร  ทองแพง มรภ.ศรีสะเกษ บธ.บ(การบญัช)ี บธ.ม(บริหารธุรกิจ กจด.(การจัดการธุรกิจ) การบญัช/ีบริหารธุรกิจ PR0070R piyachat.sskru@gmail.com 09 9149 4661

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

หลักสตูรและการสอน

PR0071R ajjeab2516@hotmail.com

winaithorn.w@dru.ac.th

08 1552 9102

72 อ.ดร.เบญจพร  ชนะกุล มรภ.นครศรีธรรมราช ประถมศึกษา ประถมศึกษา การประเมนิการศึกษา ประถมศึกษา, ปฐมวยั, ประเมนิการศึกษา PR0072R chanakul_ben@hotmail.com 08 9650 6724

73 ผศ.ศิรภสัสร์ อินทร์พานิชย ์ มรภ.ชยัภูม ิ บริหารธุรกิจบณัฑติ 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์

ธุรกิจ,  สาขาวชิาการบญัช ี

บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ, 

ครุศาสตรมหาบณัฑติ 

(สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา)

ครุศาสตร์, คอมพิวเตอร์ศึกษาและเทคโนโลย ี

การศึกษา, บริหารธุรกิจทกุสาขาวชิา

PR0073R Nsirapat@hotmail.com 09 3932 4594

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

วดัผลและประเมนิผล

การศึกษา

การวดัผลการศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา, การวดัผลและวจัิย

การศึกษา การศึกษาปฐมวยั

PR0074R khai_p@hotmail.com 06 4092 6356

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

จัดการธุรกิจการคา้ การตลาด

PR0075R norrapat.sat@gmail.com 08 4645 2365

76 อ.ดร.ศุภลักษณ ์ศรีวไิลย มรภ.พระนครศรีอยธุยา วท.บ. เคม ี วท.ม. การจัดการการ

ขนส่งและโลจิสตกิส ์

ปร.ด. การจัดการโลจิ

สตกิสแ์ละโซอุ่ปทาน

การจัดการกิจการพาณชิยนาว ี PR0076R suphalak.sr@gmail.com 09 4794 2244

77 ผศ.นววรรณ ทองม ี มรภ.พิบลูสงคราม วท.บ. (ฟิสกิส)์ วท.ม. (วสัดุศาสตร์) วท.ด. (วสัดุศาสตร์) ฟิสกิส/์วสัดุศาสตร์ PR0077R navavan_new@hotmail.com 06 4003 0727

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

วทิยาศาสตร์ทัCวไป - 

ชวีวทิยา)

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

ประเมนิผล)

การวดัและประเมนิผลการศึกษา การวจัิยทาง

การศึกษา

PR0078R piyathida.to@aru.ac.th 08 1666 7898

79 ผศ.ดร.วรีะชยั  แสงฉาย มรภ.สงขลา วศ.บ.วศิวกรรมวสัดุ วศ.ม.วศิวกรรมวสัดุ วศ.ด.วศิวกรรมวสัดุ เทคโนโลยอีุตสาหการ PR0079R weerachai.sang@yahoo.com 09 3786 3479

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

ทางการศึกษา

การศึกษา สถิต ิวจัิย วดัและประเมนิผล

การศึกษา

PR0080R er2_somprasong@outlook.com 08 8569 1591

81 ผศ.เครือวลัย ์อินทรสขุ มรภ.เพชรบรูณ์ นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ กฎหมาย PR0081R banana-nongpop@hotmail.com 08 6939 7763
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82 รศ.ดร.สมศักดิN   แก้วพลอย  มรภ.สงขลา ค.อ.บ.วศิวกรรม

อุตสาหการ

วศ.ม.วศิวกรรมระบบการ

ผลิต

ปร.ด.วศิวกรรม

อุตสาหการ

วศิวกรรมศาสตร์ PR0082R somsakkp@hotmail.com 08 8832 8112

83 อ.นิลุบล คงเปรม มรภ.นครปฐม / การท่องเทีCยวและการโรงแรม PR0083R nilubon2557@gmail.com 06 3212 1319

84 อ.เสาวนีย ์ ปรัชญาเกรียงไกร มรภ.ธนบรีุ วทิยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และเทต

โนโลยสีารสนเทศ

กําลังศึกษาสาขาวชิา

เทคโนโลยสีารสนเทศ

วทิยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยสีารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

PR0084R soawanee.p@dru.ac.th 08 9223 8877

85 ผศ.ดร.สภุาวดี   แหยมคง มรภ.พิบลูสงคราม  วท.บ. (สตัวศาสตร์) วท.ม. (สตัวบาล) วท.ด. (สตัวศาสตร์) สตัวศาสตร์และการเพาะเลี] ยงสตัวน์ํ] า PR0085R suphayaku@hotmail.com 08 1824 9843

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

แนะแนว

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

 การบริหาร

PR0086R thitiwas2012@hotmail.co.th 08 1455 0544

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

อาหารและเทคโนโลย ี

ทางชวีภาพ)

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

and Research Methods)

สถิตปิระยกุต,์วจัิยดําเนินงาน,วจัิยและวดัผล,

เทคโนโลยทีางอาหาร

PR0087R pornsin.s@gmail.com 08 1988 6055

88 ผศ.ดร.สถาพร  ถาวรอธิวาสน์ มรภ.จันทรเกษม ศศ.บ. (อาหาร) คศ.ม. (อาหาร) ศศ.ด. (อาชวีศึกษา) อาหาร PR0088R stap35@hotmail.com 08 7685 5735

89 ผศ.ดร.เอนก  เทยีนบชูา มรภ.จันทรเกษม วศิวกรรมเครืCองกล เครืCองกล วจัิยและพัฒนาหลักสตูร การจัดการอุตสาหกรรม PR0089R P570429R1 webthaitutor@hotmail.com 08 3629 6889

90 ผศ.เบญจพร  รอดอาวธุ มรภ.นครสวรรค ์ วทิยาศาสตร์การอาหาร วทิยาศาสตร์การอาหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร PR0090R benchapornrot@hotmail.com 08 1534 0167

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

วทิยาศาสตร์)

ปร.ด.(สหวทิยาการเพืCอ

การพัฒนา)

เคม,ี ชวีวทิยา, เทคโนโลยชีวีภาพ, 

วทิยาศาสตร์ทัCวไป

PR0091R P570102R1 s_uphak@yahoo.co.th 08 3305 5795

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

ศาสตร์

รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ PR0092R yolsiritham@gmail.com 09 3149 8914

93 อ.พวสัส ์อัครพัฒน์กําชยั มรภ.พระนครศรีอยธุยา ศศ.บ.(อุตสาหกรรม

ท่องเทีCยว)

บธ.ม. (การจัดการโรงแรม

และภตัตาคาร)

การท่องเทีCยว/โรงแรม PR0093R chumpol_oh@hotmail.com 08 3694 1515

94 อ.เอมอร   อ่าวสกุล มรภ.สงขลา ภูมศิาสตร์ ภูมศิาสตร์ ภูมศิาสตร์, ภูมสิารสนเทศ PR0094R emorn.ao@skru.ac.th 08 3536 2442

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

ภณัฑ)์

ศป.ม. (ศิลปะและการ

ออกแบบ)

การออกแบบ และ ศิลปกรรม PR0095R s_prattana@hotmail.com 08 5737 4430

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

เทคโนโลยแีละส ืCอสาร

การศึกษา

เทคโนโลยกีารศึกษา, 

บริหารการศึกษา

เทคโนโลยกีารศึกษา เทคโนโลยกีารศึกษา PR0096R P570586R1 nattakorn65@gmail.com 08 9718 5195

97 ผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวญั มรภ.ราชนครินทร์ พลศึกษา หลักสตูรและการสอน หลักสตูรและการสอน การออกแบบหลักสตูร การพัฒนาหลักสตูร 

พลศึกษา

PR0097R phochet26@hotmail.com 09 1776 4656

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

คอมพิวเตอร์

วทิยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยสีารสนเทศ PR0098R somkid@pnru.ac.th 08 5059 6669

99 ผศ.ธวชัชยั ประหยดัวงศ์ มรภ.กาญจนบรีุ วท.บ.เทคโนโลยเีซรามกิส ์ ค.ม. เทคโนโลย ี

อุตสาหกรรม

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม PR0099R rjanup@kru.ac.th 08 3256 7778
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100 ผศ.ไอยเรศ ลิบลับ มรภ.พระนคร การศึกษาบณัฑติ 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ทัCวไป

ป.บณัฑติ             

การจัดการท่องเทีCยวเพืCอ

การอนุรักษส์ ิCงแวดล้อม

วทิยาศาสตรทัCวไป

การท่องเทีCยวและการโรงแรม

PR0100R yared41959@gmail.com 08 1910 2477

101 รศ.ดร.โองการ  วณชิาชวีะ มรภ.พระนคร ชวีวทิยา ชวีเคม ี Natural Sciences วทิยาศาสตร์ชวีภาพ PR0101R vanijajiva@gmail.com 08 6368 1755

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

การสอนการออกเสยีง

PR0102R pranee_chan@hotmail.com 08 1259 3944

103 อ.ยทุธนา เรียนสร้อย มรภ.จันทรเกษม วทิยาศาสตร์การกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬา วทิยาศาสตร์การกีฬา, พลศึกษา PR0103R yutthana377@gmail.com 08 6781 1666

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

อุตสาหกรรม  / อาชวีอนามยัฯ

PR0104R iddariss@gmail.com 09 9052 1115

105 อ.มลวภิา เมอืงพระฝาง มรภ.พิบลูสงคราม วทบ. เคม ี ค.ม. วทิยาศาตรศึกษา วทิยาศาสตรศึกษา PR0105R Monwipha_21@hotmail.com 09 8104 2377

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

ละคร)

ศศ.บ.(นาฏยศิลป์ไทย) ปร.ด.(การวจัิยทาง

ศิลปกรรมศาสตร์

นาฏศิลป์และศิลปการแสดง PR0106R P570611R1 tammatowa@gmail.com 08 2453 9926

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

และประเมนิผล

PR0107R P570517R1 poonsaksirisom@gmail.com 08 1380 4954

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

การจัดการความรู้

PR0108R P570516R1 chaikong_sb@hotmail.com 08 4428 5407

109 ผศ.ธีรศักดิN  ลีละพัฒนา มรภ.นครปฐม น.บ. (นิตศิาสตร์) น.ม. (นิตศิาสตร์) กฎหมายอาญาและกระบวนการยตุธิรรม PR0109R note_161@windowslive.com  08 1822 3650

110 ผศ.ทวิาพร  ขนัผนึก มรภ.เพชรบรูณ์  คณติศาสตร์ การสอนคณติศาสตร์ คณติศาสตร์ PR0110R mathiproof@gmail.com 08 2426 9248

111 อ.ดร.มสัตกิา  เรืองอุดมสกุล มรภ.ศรีสะเกษ สาขาวชิาเคม ี สาขาวชิาเคม ี สาขาวชิาเคม ี สาขาวชิาเคม ี PR0111R mustika.r@sskru.ac.th 08 5024 7831

112 อ.รตนดา  อาจวชิยั มรภ.มหาสารคาม ค.บ. ภาษาไทย ศศ.ม. ภาษาไทย ภาษาไทย/ ภาษาไทยเพืCอการส ืCอสาร PR0112R odear.orn@gmail.com 08 3415 1422

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

เทคโนโลยกีารศึกษา,เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา

PR0113R wasana.s@dru.ac.th 08 1355 2314

114 อ.ดร.สจิุตรา เลิศเสม บณุยานันต ์ มรภ.พิบลูสงคราม ภาษาญ ีCป ุ่ น ภาษาญ ีCป ุ่ นศึกษา ภาษาศาสตร์ ภาษาญ ีCป ุ่ น PR0114R sujitra.b@psru.ac.th 08 1785 5527

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

คอมพิวเตอร์

ปร.ด. การจัดการ

เทคโนโลย ี

เทคโนโลยสีารสนเทศ, วทิยาการคอมพิวเตอร์,

 คอมพิวเตอร์ศึกษา, การจัดการเทคโนโลย ี

PR0115R dr.tharach@rmu.ac.th 09 0335 4488

116 ผศ.ดร.ภทัรา สขุะสคุนธ์ มรภ.ธนบรีุ พยาบาลศาสตร์ การตลาด การจัดการ การตลาด PR0116R patra_sukasukont@yahoo.com 08 1173 2617

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

ศึกษา

วจัิยและประเมนิ

การศึกษา

วจัิยและประเมนิผลการศึกษา PR0117R senarat_b@yahoo.com 08 8569 1618

118 อ.กมลทพิย ์ โตเมศน์ มรภ.ธนบรีุ ครุศาสตร์บณัฑติ 

สาขาวชิาคณติศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาการจัดการโลจิ

สตกิส ์

โลจิสตกิส ์ PR0118R kamonthip.t@dru.ac.th 08 1927 8119
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119 อ.รัชฎาพร   วงษโ์สพนากุล มรภ.ราชนครินทร์ ศศบ.อุตสาหกรรม

ท่องเทีCยว

ศศม. การจัดการ

อุตสาหกรรมการท่องเทีCยว

การท่องเทีCยว, การโรงแรม, ธุรกิจบริการ PR0119R r.wongsopana@gmail.com 09 5520 2181

120 อ.กฤตกิา   ชูผล มรภ.ธนบรีุ ศษ.บ. ภาษาไทย อม. ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ การใชภ้าษา PR0120R kittika_13@hotmail.com 08 2614 4156

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

ปกครอง)

รป.ด. (รัฐประศาสน

ศาสตร์)

รัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์ PR0121R chotbodeerat@psru.ac.th 08 7313 7256

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

การศึกษาและการ

จัดการเรียนรู้

จิตวทิยา  หลักสตูรและการสอน PR0122R giftazy@hotmail.com 08 1860 2535

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

คอมพิวเตอร์

วท.ม.เทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

PR0123R naricha.c@nsru.ac.th 08 2169 9299

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

ครอบครัวและเด็ก

การศึกษาปฐมวยั PR0124R suthunya2519@gmail.com 06 4456 9563

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

ภาษาอังกฤษ

PR0125R s.netnapaa@gmail.com 09 4481 2527

126 อ.อรนี บญุมนีิมติร มรภ.จันทรเกษม ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ) บธ.ม.(การตลาด) บริหารธุรกิจ  การตลาด PR0126R kruying@hotmail.com  08 1314 1793

127 ผศ.ฐิตรัิตน์  แว่นเรืองรอง มรภ.สกลนคร เทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยกีารอาหาร เทคโนโลยกีารอาหาร PR0127R thithirat@snru.ac.th 08 0747 1118


