รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์
ลาดับ
คณะครุศาสตร์

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

เบอร์โทรศัพท์

E - Mail

1.

อาจารย์พนม

จองเฉลิมชัย

การประถมศึกษา/หลักสูตรและการสอน 081-8197342

Panom.jong@gmail.com

2.

อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ

พุ่มดียิ่ง

พื้นฐานการศึกษา

081-7216176

nut@npru.ac.th

3.

อาจารย์อานวย

สะอิ้งทอง

พลศึกษา

087-6640248

Amnuay_ku59@hotmail.com

4.

นางสาววรางค์ศิริ

วโรดมรุจิรานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

090-7876070

Mayoo_mioo@live.com

อังคประเสริฐกุล

พยาบาลศาสตร์

095-5489951

An.nuttaya@gmail.com

คณะพยาบาลศาสตร์
1.

อาจารย์ณัฐธยาน์

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา

เบอร์โทรศัพท์

E - Mail

1

อาจารย์ ดร.ชวนพิศ

อัตเนตร์

ภาษาไทย

094-6631313

chuanpit_siri@yahoo.com

2

อาจารย์ ดร.รุ่งนภา

รัฐประศาสนศาสตร์

3

อาจารย์ลลนา

เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
ปฐมชัยวัฒน์

081-5509550
081-7746244

Roong001@hotmail.com
Linchie1977@yahoo.com

4

อาจารย์นัฏฤดี

ปั้นกิจวานิชเจริญ ภาษาจีน(ค.บ.)

090-7742730

Natrudee_leeb@hotmail.com

5

อาจารย์จิตรภณ

สุนทร

สังคมศึกษา

085-1832060

jidpon@gmail.com

6

อาจารย์อัญชนา

สุตมาตร

ดนตรีศึกษา

081-6114522

Ancha_note@hotmail.com

7

อาจารย์ปทิตตา

พูพะเนียด

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Ok_5am@hotmail.com

8

อาจารย์ศศิธิดา

สาหร่ายวัง

ภาษาอังกฤษ

089-6245146
084-1451151

9

อาจารย์ปราณี

สีนาค

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

081-2593944

Pranee_chan@hotmail.com

10

อาจารย์จักรกฤช

แนมสมบัติ

ภาษาจีน

086-3875916

Jakkrit_ch_m@hotmail.com

11

อาจารย์นิลุบล

คงเปรม

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

063-2121319

Nilubon2557@gmail.com

12

อาจารย์วลัยลักษณ์

อมรสิริพงศ์

บรรณารักษศาสตร์

091-0802562

walailucka@gmail.com

13

อาจารย์พีรพัฒน์

พันศิริ

การพัฒนาชุมชน

084-8787542

pheerathano@hotmail.com

14

อาจารย์มนตรา

ตรีชั้น

ออกแบบดิจิทัลอาร์ต

081-8205124

Montra0012@gmail.com

15

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์

สืบญาติ

รัฐประศาสนศาสตร์

081-792-3919 Chanokchone_b@hotmail.com

16

อาจารย์ธีรศักดิ์

ลีละพัฒนา

นิติศาสตร์

081-8223650

Note_161@windowslive.com

17

อาจารย์ ดร.อิทธินันท์

คิมหะจันทร์

ภาษาอังกฤษ(ศศ.ม.)

081-7806992

18

อาจารย์นุชรี

บุญศรีงาม

บรรณารักษศาสตร์

081-7579801

mr_itthinank@hotmail.com
Nucharee574@gmail.com

ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)

ayoichan@hotmail.com

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา

เบอร์โทรศัพท์

E - Mail

1

อาจารย์ ดร.ศุภรัตน์

ทัศน์เจริญ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

081-3401286

tuscharoen@hotmail.com

2

อาจารย์บุญชะนะ

วาราชะนนท์

คณิตศาสตร์

085-9965195

Lek-makmak@hotmail.com

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย

โรจน์รุ่งศศิธร

อุตสาหกรรมศิลป์

084-5456141

Rsittichai2@gmail.com

4

อาจารย์อนัญญา

ทองสิมา

ชีววิทยา

092-2844892

tyaowaluck@hotmail.com

5

อาจารย์วินัย

เพ็งภิญโญ

คอมพิวเตอร์

080-6599998

Winai36@hotmail.com

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราชันย์ ไชยชนะ

เคมี (ค.บ.)

ekinchem@yahoo.com

7

อาจารย์นฤพล

สุวรรณวิจิตร

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

083-3456155
086-4126462

8

อาจารย์ ดร.กัญจน์รัตน์

สุขรัตน์

เคมี

097-0493322

kanjrat@npru.ac.th

9

อาจารย์ ดร.จารุชา

ยี่แสง

จุลชีววิทยา

090-5949932

10

รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์นาถ

นาถวรานันต์

เทคโนโลยีการผลิตพืช

11

อาจารย์ปางก์เพ็ญ

เหลืองเอกทิน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

081-9877946
089-2243620

pond_rno@hotmail.com
pongnart@yahoo.com

12

อาจารย์ศรัณยา

จังโส

การจัดการอาหาร

081-8573868

Key_p1@hotmail.com

13

อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา

จันทิมา

ฟิสิกส์

081-9256209

natthakridta@webmail.npru.ac.th

naruapon@webmail.npru.ac.th

Pangpen_c@hotmail.com

ลาดับ
คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ – สกุล

สาขาวิชา

1

อาจารย์ ดร.ดวงใจ

คงคาหลวง

การจัดการทั่วไป

2

อาจารย์ ดร.จันจิราภรณ์

ปานยินดี

3

อาจารย์ ดร.อริสรา

4

เบอร์โทรศัพท์

E - Mail

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

084-0024170
092-6415414

Duangjai1010@gmail.com
Janjao_pyd@yahoo.com

ธานีรณานนท์

ธุรกิจศึกษา

080-5992445

Arisara_baby@hotmail.com

อาจารย์ ดร.หรรษา

คล้ายจันทร์พงษ์

การจัดการทั่วไป

089-7173466

Jassiga_k@hotmail.com

5

อาจารย์พิชามญชุ์

เลิศวัฒนพรชัย

การตลาด

089-0556463

Iammai5555@gmail.com

6

อาจารย์แพรวพรรณ

ตรีชั้น

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

7

อาจารย์รชต

หวังจันทร์

การตลาด

092-2735525
092-5914590

pdamja@gmail.com
Rachata.wangchan@gmail.com

8

อาจารย์นพดล

มณีรัตน์

การจัดการทั่วไป

089-8378740

Delw_17@hotmail.com

9

อาจารย์ศานติ

ดิฐสถาพรเจริญ

การจัดการโลจิสติกส์

089-4932541

Ajsanti2008@gmail.com

10

อาจารย์พิมพ์นารา

พิบูลจิระกานต์

การบัญชี

081-9836420

Phimnara2505@hotmail.com

11

อาจารย์ปิยะดา

คัมภิรานนท์

การเงินและการธนาคาร

081-9952126

piyadak@gmail.com

12

อาจารย์กิตติพงษ์

ภู่พัฒน์วิบูลย์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

092-5499561

kittipong@npru.ac.th

13

อาจารย์นิตยา

งามยิ่งยง

ธุรกิจระหว่างประเทศ

061-9805099

Jnittaya2109@gmail.com

14

อาจารย์เสาวนีย์

มะหะพรหม

การจัดการทั่วไป

090-9922508

Saowanee_maan@hotmail.com

