
Page 1 of 5

21/2/2020

ปริญญญาตรี ปริญญญาโท ปริญญญาเอก ราชภัฏ TQR

1 อ.ดร.ประยงค ์หตัถพรหม มรภ.มหาสารคาม พลศึกษา พลศึกษา นวตักรรมหลกัสูตรและ

การเรียนรู้

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

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

การจดัการเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ศึกษา การ

จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ มลัติมีเดียและแอนิ

เมชัน่

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

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

โทรคมนาคม และ รบ. 

(บริหารรัฐกิจ)

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

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

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

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

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

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

สื่อดิจิทลั

PR0155 poomlaochaeng@gmail.com 08 9889 8454

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

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

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

เพื่อการจดัการ)

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

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

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

14 ผศ.ดร.อุทยั  โคตรดก มรภ.มหาสารคาม วท.บ.เกษตรศาสตร์ วทม.สัตวศาสตร์ ปรด.สัตวศาสตร์ การผลิตสัตว ์สัตวศาสตร์ PR0161 uthaikoatdoke2014@gmail.com 080 317 2454

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

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

ประเมินผลการศึกษา

วิจยัและประเมินผลการศึกษา วิศวกรรม

สิ่งแวดลอ้ม วิศวกรรมดินและนํ้า วิศวกรรม

พลงังานและสิ่งแวดลอ้ม

PR0163 9peng55@gmail.com 09 9387 4555

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

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

พฒันา) ศศ.บ.(บริหารรัฐ

กิจ) ศษ.บ.(บริหาร

การศึกษา)

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)/ รป.ม.

(รัฐประศาสนศาสตร์)

1.ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์

ประยกุต)์ 2.ศษ.ด.

(บริหารการศึกษา)

เศรษฐศาสตร์ /  บริหารการศึกษา/ รัฐประศาสน

ศาสตร์

PR0165 Subunn_i@hotmail.com 09 4593 5193

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

รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่น 2

ที่ รายชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์
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20 รศ.ดร.โองการ  วณิชาชีวะ มรภ.พระนคร ชีววิทยา ชีวเคมี Natural Sciences วิทยาศาสตร์ชีวภาพ PR0167 vanijajiva@gmail.com 08 6368 1755

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

ทัว่ไป

PR0168 surachai_med@hotmail.com 08 1790 1803

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

คอมพิวเตอร์

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

23 อ.นยันา  ประทุมรัตน์ มรภ.มหาสารคาม สังคมศึกษา บรรณารักษศาสตร์และ

สารสนเทศศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ PR0170 naiyanasp@gmail.com 08 0262 8792

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

วฒันธรรม ประวตัิศาสตร์

PR0171 noksoda@gmail.com 08 9940 3308

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

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

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

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

และการสื่อสาร

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

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

วิทยาการคอมพิวเตอร์

PR0176 phanak108@gmail.com 08 1061 7655

30 ผศ.สัมฤทธิ์ เสนกาศ มรภ.เทพสตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา PR0177 sksamrit@gmail.com 08 9550 0525

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

คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ศึกษา, 

เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์

PR0178 signal@npru.ac.th 09 6946 8759

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

and Molecular 

Mecdicine)

เคมี,ผลิตภณัฑธ์รรมชาตินาโนเทคโนโลยี,จุลชีว

,โรคพืช

PR0179 dr.sommai@gmail.com 08 9720 1597

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

34 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

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

36 ดร.วาสนา  สุรียเ์ดชะกลุ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจดัการ การจดัการองคก์รและการจดัการพฒันาสังคม/

ชุมชน, นิติศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์

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

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

38 ผศ.ดร.กลัยา ยศคาํลือ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย วิทยาศาสตรบณัฑิต ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

(กศ.ม.) การบริหารการศึกษา

Doctor of  Public 

Administration 

(D.P.A.)/Doctor of  

Education (Ed.D.) 

Public Administration PR0185 yaeduca@hotmail.com 08 1380 5273

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

40 ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ สถิติประยกุต์ การวิจยัและสถิติทางการ

ศึกษา

วิจยัและประเมิน

การศึกษา

วิจยัและประเมินผลการศึกษา PR0187 senarat_b@yahoo.com 08 8569 1618

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

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



Page 3 of 5

21/2/2020

ปริญญญาตรี ปริญญญาโท ปริญญญาเอก ราชภัฏ TQR

รายชื่อผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวทิยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร รุ่น 2

ที่ รายชื่อ - สกุล สถาบัน
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สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

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

พฒันาหลกัสูตร)

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

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

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

เทคโนโลยีพลงังาน

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

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

อุตสาหกรรม/นาฏศิลปการละคร

PR0193 waris253253@gmail.com 08 1868 9065

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

วิศวกรรมการผลิต

PR0194 wairut.impho@hotmail.com 08 8560 8699

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

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

PR0195 non_fer@hotmail.com 08 1768 7299

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

50 ผศ.ดร.ปิยวรรณ  ศภุวิทิตพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร

PR0197 psupavititpatana@gmail.com 06 1556 5355

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

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

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

54 อ.สกลุ จริยาแจ่มสิทธิ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา การจดัการโรงแรม การจดัการโรงแรมและ

ท่องเที่ยว

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

55 อ.ชุมพล รอดแจ่ม มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา บญัชี 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

เศรษฐศาสตร์ 

พฒันาแรงงานและสวสัดิการ

การพฒันาทรัพยากร

มนุษย์

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์

บริหารธุรกิจและการจดัการ เศรษฐศาสตร์ 

บญัชี

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

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

jasu1881@hotmail.co.th

08 1546 6992

57 อ.ดร.นุกลู ธรรมจง  มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง ภาษาจีน จีนในระบบเศรษฐกิจโลก 

การบริหารการศึกษา

ผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ

และการเมือง

ภาษาจีน PR0204 nu347168@gmail.com 06 4952 2664

58 ผศ.วิเชษฐ  ยิ้มละมยั มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี อิเลก็ทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ PR0205 wichet_y@hotmail.com 095-536-5990

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

การจดัการเทคโนโลยี

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

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

61 ผศ.ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัขอนแก่น มหาวิทยาลยัขอนแก่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี PR0208 piyawadee.sa@rmu.ac.th 08 4265 5050
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ที่ รายชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

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

อุตสาหกรรมเซรามิก

วท.ด. วสัดุศาสตร์ วิศวกรรมวสัดุ,  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 

วิศวกรรมการจดัการ

PR0209 phonphuak@gmail.com 08 9791 6381

63 ผศ.ดร.ญาณิศา  ตนัติปาลกลุ มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็

เจา้พระยา

เคมี เคมีอุตสาหกรรม การจดัการนวตักรรมและ

เทคโนโลยี

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

64 ผศ.ดร.สมประสงค ์เสนารัตน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็ วิทยาศาสตร์ทัว่ไป การวดัผลการศึกษา วิจยัและประเมินผล

ทางการศึกษา

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

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

กาํลงักายและกีฬา

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

66 ผศ.ดร.ลกัษณพร โรจน์พิทกัษก์ลุ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ เทตโนโลยีและนวตักรรม

การศึกษา

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา การศึกษาเพื่อการพฒันา

ทอ้งถิ่น

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

67 อ.นรภทัร  สถานสถิตย์ มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ การบริหารตลาด การตลาด การจดัการโลจิสติกส์ การจดัการคา้ปลีก การ

จดัการธุรกิจการคา้ การตลาด

PR0214 norrapat.sat@gmail.com 08 4645 2365

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

69 อ.ดร.อรรถพล อดุลยศาสน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

อิเลค็ทรอนิกส์

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

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

ศาสตร์-พฒันาสังคมและวฒันธรรม

PR0217 sukanyasripho@hotmail.com 08 1677 7883

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

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

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

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

75 ผศ.ดร.วนิดา  ดุรงคฤ์ทธิชยั มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม การพยาบาลและผดุงครรภ์

 ชั้น 1

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

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

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

ส่งเสริมสุขภาพ

สาธารณสุขศาสตร์ PR0224 rung_noona@hotmail.com 09 5739 7890

78 อ.ยพุยงค ์ วิงวร มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ PR0225 yupayong_26@hotmail.com 09 2267 6267
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ที่ รายชื่อ - สกุล สถาบัน
สาขาที่จบการศึกษาระดับ

สาขาวชิาที่เชี่ยวชาญ
รหัสผู้ประเมิน

E-Mail โทรศัพท์

79 ผศ.ดร.ดาราวรรณ ญาณะนนัท์ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการจดัการระบบ

สารสนเทศ

ยทุธศาสตร์การพฒันา เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, 

ยทุธศาสตร์การพฒันา

PR0226 darawan.ya@gmail.com 09 1819 9041

80 อ.ดร.วนิดา สาระติ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบบึง บริหารธุรกิจบณัฑิต(การ

จดัการธุรกิจบริการ)

ครุศาสตรมหาบณัฑิต

(หลกัสูตรและการสอน)

การศึกษาดุษฎีบณัฑิต

(หลกัสูตรและการสอน)

หลกัสูตรและการสอน PR0227 krudadada@gmail.com 08 8485 9455

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

82 อ.ดร.นาวิน คงรักษา มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง วิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงข่ายโทรคมนาคมและ

คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อ

การศึกษา

เทคโยโลยีดิจิทลั PR0229 nawin30@hotmail.com 09 1724 3738

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

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

85 อ.กมลทิพย ์ โตเมศน์ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ครุศาสตร์บณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการโลจิ

สติกส์

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

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


