
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 

    สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์ e-mail 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัติ   จันทรทรัพย์  การจัดการอาหาร 089-9181871 wiratjan@hotmail.com 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา   หลิมศิโรรัตน์   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 087-4549276 nuntiya_l@hotmail.com 

3.  อาจารย์ผาณิต งามสัมฤทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 086-7540525 parnitpn@gmail.com  

4.  อาจารย์แก้วตา   เจือนาค คณิตศาสตร์ 091-6988845 ams_2413@hotmail.com 

5.  อาจารย์วาสนา   เนียมแสวง  ชีววิทยา 081-7018292 nong_naium@yahoo.com  

6.  อาจารย์สุธารัตน์   ชาวนาฟาง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 083-7787717 c.sutarat@outlook.com  

7.  อาจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา คอมพิวเตอร์ (ค.บ.) 081-0111148 nop123@gmail.com 

8.  อาจารย์ธานิล ม่วงพูล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 086-0899945 signal@npru.ac.th  

9.  อาจารย์พรพรรณ   อู่สุวรรณ   เทคโนโลยีการผลิตพืช 081-6186818 po_suwan@hotmail.com 

10.  อาจารย์วจินี อารีรอบ สาธารณสุขศาสตร์ 084-1237396 VAJINEE3P@hotmail.com  
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mailto:VAJINEE3P@hotmail.com


  สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์ e-mail 

11.  อาจารย์ ดร.ศุภรัตน์ ทัศน์เจริญ ฟิสิกส์ 081-3401286 tuscharoen@hotmail.com  

12.  อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา   จันทิมา   ฟิสิกส์ 086-9837899 natthakridta@webmail.npru.ac.th  

13.  อาจารย์รุจิราวดี ธรรมแสง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 086-6658733 rujith01@msn.com  

14.  อาจารย์วนิดา ชัยชนะ เทคโนโลยีการผลิตพืช 089-4157568 yom2521@yahoo.com  

15. อาจารย์ธวัชชัย ทองเหลี่ยม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 081-4575559 thawatchait@npru.ac.th 
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    สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์ e-mail 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

1.  อาจารย์ผุสดี ปทุมารักษ์ ภาษาอังกฤษ 081-9862868 pusadee21@yahoo.com 

2.  อาจารย์ไตรภพ สุวรรณศรี รัฐประศาสนศาสตร์ 096-8821335 baitaan@yahoo.com 

3.  อาจารย์วลัยลักษณ์ อมรสิริพงศ์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 091-0802562 walailucka@gmail.com  

4.  อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 081-1978687 nlib@hotmail.com  

5.  อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 081-7579801 ying.nucharee@live.com  

6.  อาจารย์ธารา จันทร์อนุ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 081-9430442 nemisskung@msn.com  

7.  อาจารย์วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ สังคมศึกษา 089-0312528 poolswatnpru@gmail.com  

8.  อาจารย์ลลนา ปฐมชัยวัฒน ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ). 081-7746244 linchie1977@yahoo.com  

9.  อาจารย์สัมฤทธิ์ ทองสิมา ภาษาอังกฤษ 081-4138020 sutongsima@yahoo.com  

10.  อาจารย์วรัญญา   ปรีดาธวัช   ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.) 087-6844677 wanda-pw@hotmail.com  

11.  อาจารย์ ดร.นิภาพรรณ   เจนสันติกุล   รัฐประศาสนศาสตร์ 089-4986432 nipapan.ni@hotmail.com  

12.  อาจารย์ปิยนาถ   อ่ิมดี   การพัฒนาชุมชน 098-4151996 piyanart1996@gmail.com  
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    สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์ e-mail 

13.  อาจารย์วรชิน มั่งค่ัง  ดนตรี 081-8807482 taymusic@hotmail.co.th 

14.  อาจารย์อัมพร   วรานนท์วนิช   ภาษาจีน 094-6603998 jeab123meiyu@gmail.com 

15.  อาจารย์สมโชค  เนียนไธสง   ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 081-0141509 somchok@npru.ac.th 

16.  อาจารย์ปิยะวรรณ   ปิ่นแก้ว  ออกแบบนิเทศศิลป์ 081-2991325 piyawan2512@gmail.com 

17.  อาจารย์ไพโรจน์   แก้วเขียว   บรรณารักษศาสตร์ 081-8418274 paikaw.keaw@gmail.com  

18.  อาจารย์ธีรศักดิ์   ลีละพัฒนา   นิติศาสตร์ 081-8223650 note_161@windowslive.com 

19.  อาจารย์วรรษมน เพียรเสมอ   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 081-7368024 ajarn_nipp@yahoo.com 

20.  อาจารย์วัชรพล   หงส์ทอง   ศิลปศึกษา 092-2571986 duke_body@yahoo.com 

21.  อาจารย์วิริยา วิริยารัมภะ ภาษาไทย 087-4074996 w_wiriya@hotmail.com  

  
   

  
   

  
   

  
   

mailto:taymusic@hotmail.co.th
mailto:paikaw.keaw@gmail.com
mailto:w_wiriya@hotmail.com


    สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์ e-mail 

คณะวิทยาการจัดการ   

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา   วัฒนกาญจนะ  การเงินและการธนาคาร 084-5456151 chantana1957@hotmail.com  

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช นิเทศศาสตร์ 085-5071991 YAOWAPA_1964@hotmail.com  

3.  อาจารย์กสมล ชนะสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 084-6509905 kasamol2520@gmail.com  

4.  อาจารย์พิชามญชุ์  เลิศวัฒนพรชัย   การตลาด 089-0556463 iammai555@gmail.com  

5.  อาจารย์จันทนา พงศ์สิทธิกาญจนา การจัดการทั่วไป 081-8582626 dr.yim21@mail.com  

6.  อาจารย์แพรวพรรณ   ตรีชั้น   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 092-2735525 pdamja@gmail.com 

7.  อาจารย์สมพล   สุขเจริญพงษ์   
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 097-1659149 

sompon2002@hotmail.comj, 
sompon@npru.ac.th 

8.  อาจารย์วัลลภา   วิชะยะวงศ์   ธุรกิจระหว่างประเทศ 089-9896347 vp_puy@hotmail.com 

9.  อาจารย์ศานติ  ดิฐสถาพรเจริญ   การจัดการโลจิสติกส์ 089-4932541 ajsanti2008@gmail.com 

10.  อาจารย์พิมพ์นารา   พิบูลจิระกานต์  การบัญชี 081-9836420 phimnara2505@hotmail.com 

11.  อาจารย์ ดร.มาริษา   สุจิตวนิช   นิเทศศาสตร์ 088-6446356 voon58@hotmail.com 

12.  อาจารย์ ดร.หรรษา   คล้ายจันทร์พงษ์ การจัดการทั่วไป  089-7173466 jassiga_k@hotmal.com 
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    สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์ e-mail 

13.  อาจารย์ขวัญยุพา ศรีสว่าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 083-4245646 khuanyu@hotmail.com  

  

mailto:khuanyu@hotmail.com


    สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์ e-mail 

คณะครุศาสตร ์   

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา   ไชยะธน การศึกษาปฐมวัย 085-2425915 suwanna059@gmail.com  

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์   แสงเลิศอุทัย  บริหารการศึกษา ปริญญาเอก 062-3249257 sjittirat@gmail.com  

3.  อาจารย์ ดร.พรรณี   สุวัตถี การบริหารการศึกษา ป.โท/ป.เอก 081-9091740 jarko999@hotmail.com  

4.  อาจารย์พนม  จองเฉลิมชัย การประถมศึกษา 081-8197342 panom.jong@gmail.com 

5.  อาจารย์ ดร.นภาภรณ์   ยอดสิน  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 081-2947033 jeabplaynet@hotmail.com 

6.  อาจารย์ ดร.จินตนา ศิริธัญญารัตน์  หลักสูตรและการสอน 081-7213217 s_nujin@hotmail.com 

7.  อาจารย์รัตนวรรณ   ลิมวัฒนาสมุทร การศึกษาปฐมวัย 089-7122492 oliveye99@hotmail.com  

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

mailto:suwanna059@gmail.com
mailto:sjittirat@gmail.com
mailto:jarko999@hotmail.com
mailto:s_nujin@hotmail.com
mailto:oliveye99@hotmail.com


    สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์ e-mail 

คณะพยาบาลศาสตร์   

1.  อาจารย์ศิริพร ฉายาทับ พยาบาลศาสตร์ 089-6925814 siriporncha@gmail.com 

2.  อาจารย์มาลินี จ าเนียร พยาบาลศาสตร์ 086-0943357 malinee2014@outlook.co.th 

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

  
    

 
   

  
   



    สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์ e-mail 

สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร   

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ ยงวณิชย์ วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 089-7950101,034-219363 niti@su.ac.th 

2.  อาจารย์กัญจน์อมล เรียงวงษ์ เทคโนโลยีชีวภาพ 083-1318064 lraingwong@yahoo.com  
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รายชื่อผู้ผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  

ระหว่างวันท่ี ๒๔ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘  
ณ โรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 

 

    สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์ e-mail 

   

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล เรืองศรี เคมี 086-6794429 suwimonn@live.com  

 

 

  

mailto:suwimonn@live.com


รายชื่อผู้ผ่านการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระหว่างวันท่ี ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  
 

    สาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์ e-mail 

   

1. อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล การจัดการทั่วไป 081-2535233 pongsai9@hotmail.com 

2. อาจารย์ ดร. ดวงใจ ชนะสิทธิ์ บริหารการศึกษา 081-9048241 aod932@yahoo.com 
 

 


