รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

คณะครุศาสตร์
1

อาจารย์พนม

จองเฉลิมชัย

การประถมศึกษา/หลักสูตรและการสอน

081-8197342

Panom.jong@gmail.com

2

อาจารย์จารัส

อินทลาภาพร

หลักสูตรและการสอน

084-1553626

Chamras6651@gmail.com

3

อาจารย์วรรณี

สุจจิตร์จูล

วัดผลการศึกษา

086-5564839

ajwannee@gmail.com

4

อาจารย์เทพยพงษ์

เศษคึมบง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

086-3481559

m.you.i@hotmail.com

5

นางสาววรางค์ศิริ

วโรดมรุจิรานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

090-7876070

Mayoo_mioo@live.com

คณะพยาบาลศาสตร์
1

อาจารย์กรวรรณ

สุวรรณสาร

พยาบาลศาสตร์

085-3832715

skorawan@rocketmail.com

2

อาจารย์จุฑารัตน์

ผู้พิทักษ์กุล

พยาบาลศาสตร์

092-8725964

poopitukkul@gmail.com

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร ตันณีกุล

นิติศาสตร์

088-5440660

Piyaporn7230@gmail.com

2

อาจารย์ธนปพล

ภูสุวรรณ

รัฐประศาสนศาสตร์

083-7727273

i_amvit@hotmail.com

3

อาจารย์ ดร.ปรารถนา

แซ่อึ้ง

สังคมศึกษา

092-7929933

pradtanasaeung@hotmail.com

4

อาจารย์อุมาพร

สิทธิบูรณาญา

นิติศาสตร์

081-8287008

urredmonster@hotmail.com

5

อาจารย์ไพโรจน์

แก้วเขียว

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 081-8418274

Paikaw.keaw@gmail.com

6

อาจารย์ฉลองบูรณ์

เพ็งลา

นิติศาสตร์

081-8863087

Oede_ee@hotmail.com

7

อาจารย์ผุสดี

ปทุมารักษ์

ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)

081-9862868

Pusadee21@yahoo.com

8

อาจารย์สนธยา

โจมกัน

นิติศาสตร์

081-3847388

Sontaya48@yahoo.com

9

อาจารย์พีรพัฒน์

พันศิริ

การพัฒนาชุมชน

084-8787542

pheerathano@hotmail.com

10

อาจารย์ธารา

จันทร์อนุ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 081-9430442

nemisskung@hotmail.com

11

อาจารย์ดวงจิตร

สุขภาพสุข

ภาษาอังกฤษ

062-5322528

Duangjit018@hotmail.com

12

อาจารย์ธีรศักดิ์

ลีละพัฒนา

นิติศาสตร์

081-8223650

Note_161@windowslive.com

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.

อาจารย์พงษ์ดนัย

จิตตวิสุทธิกุล

คอมพิวเตอร์

094-5941555

vazabizatan@webmail.npru.ac.th

คณะวิทยาการจัดการ
1

อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์

ปานยินดี

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

092-6415414

Janjao_pyd@yahoo.com

2

อาจารย์ ดร.อริสรา

ธานีรณานนท์

ธุรกิจศึกษา

080-5992445

Arisara_baby@hotmail.com

3

อาจารย์ ดร.ดวงใจ

คงคาหลวง

การจัดการทั่วไป

084-0024170

Duangjai1010@gmail.com

4

อาจารย์แพรวพรรณ

ตรีชั้น

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

092-2735525

pdamja@gmail.com

5

อาจารย์วัลลภา

วิชะยะวงศ์

ธุรกิจระหว่างประเทศ

089-9896347

Vp_puy@hotmail.com

6

อาจารย์ขวัญยุพา

ศรีสว่าง

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

083-4245646

khuanyu@hotmail.com

7

อาจารย์มาลินี

นาคใหญ่

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

081-8804419

Npru.malinee@gmail.com

8

อาจารย์อัฎศณี

เพียรเจริญวงศ์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

085-5699644

Nhee123@hotmail.com

9

นางสาวสร้อยมณี

เดชะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

093-2596244

sroy2525.30@gmail.com

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

สานักงานอธิการบดี
2.

นางสาวสุวรรณา

บ่อยกระโทก

กองนโยบายและแผน

094-5497274

Suwanna_nla@windowslive.com

3.

นางสาวนิรมล

โชคธนานนท์

งานบริหารทั่วไป

0-3426-1046

rajabhat@npru.ac.th

4.

นายธัชพงศ์

ชาลานุมาศ

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

0-3426-1084

rajabhat@npru.ac.th

ร่มเพชร

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

089-6619822

janyatanu@hotmail.com

สุขพัฒน์

ภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)

สานักศิลปะและวัฒนธรรม
1

นางจรรยา

สถาบันภาษา
1.

อาจารย์รุจา

081-8348082

rujaaa@gmail.com

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

เบอร์โทรศัพท์

E-mail

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1

นางสาวอินทิรา

พุกทา

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

0-3426-1041

rajabhat@npru.ac.th

2

นางสาวสายพิรุณ

รอดผา

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

0-3426-1041

rajabhat@npru.ac.th

3

นางสาววนาลัย

คนอยู่

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

0-3426-1041

rajabhat@npru.ac.th

4

นางสาวนาฏถยา

แดงเย็น

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

0-3426-1041

rajabhat@npru.ac.th

5

นางสาวใจกาญ

ยอดอานนท์

สานักงานบัณฑิตศึกษา

0-3410-9300

gradnpru@hotmail.com

ปรีชานุกูล

สานักวิทยบริการฯ

0-3426-1054-6 Rankua22@gmail.com

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
นางสาวเรณุกา
2

นางสาวสุรีรัตน์

คล้ายสถาพร

สานักวิทยบริการฯ

0-3426-1054-6 jeabsureerat@gmail.com

3

นางสาวลัดดา

บุญเปลี่ยนพล

สานักวิทยบริการฯ

0-3426-1054-6 library@gmail.com

4

นายสุภกิติ

มุสิราช

สานักวิทยบริการฯ

0-3426-1054-6 library@gmail.com

5

นางสาวเขมิกา

ศูนย์กลาง

สานักวิทยบริการฯ

0-3426-1054-6 library@gmail.com

6

นางสาวกิ่งดาว

ฮั่วจั่น

สานักวิทยบริการฯ

0-3426-1054-6 library@gmail.com

