
ล ำดบัที่ หลกัสูตร คณะ จังหวัด เบอร์ตดิต่อ e-mail

1 ดร.ลดัดา ปินตา การจดัการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ 084-8073320 lemon_2910@hotmail.com

2 ผศ.มานิตย์ มลัลวงค์ การจดัการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ 089-4328046 manitmallawong@hotmail.com

3 นางสาวอาภาศรี เทวตา การจดัการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ 089-5602373 apple_arpa@hotmail.com

4 นางสาวศิวพร เจรียงประเสริฐ การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ 083-5700055 sjariangprasert@gmail.com

5 นางสาวสุภาภรณ์ ศภุพลกิจ การท่องเท่ียวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ 082-3929242 p_angle24@hotmail.com
6 นางเพราพิลาส ประสิทธ์ิบุรีรักษ์ การบญัชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ 091-0689682 prow_pilas@hotmail.com
7 นายนรินทร์ จิวิตนั ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ 086-6722887 narin@rmutl.ac.th
8 นางลมยั ผสัดี สงัคม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ 091-8529822 LPASSADEE1@gmail.com
9 ผศ.ประยงค์ ใสนวน วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เชียงใหม่ 089-7588725 psainuan@hotmail.com

10 ดร.ศิรดา ปินใจ วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เชียงใหม่ 086-6739284 siradapinjai@gmail.com
11 นางนพรัตน์ เตชะพนัธ์รัตนกลุ วิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เชียงใหม่ 081-0319898 kpnoparat@hotmail.com
12 นายศรีธร อุปค า วิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 081-7831973 srithorn@gmail.com

13 ผศ.นทีชยั ผสัดี วิศวกรรมแมพิ่มพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 089-7566486 nateechai2010@rmutl.ac.th
14 ผศ.ศภุชยั อคัรนรากลุ วิศวกรรมแมพิ่มพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 081-6813707 auk_sup@hotmail.com
15 ผศ.นิพนธ์ วงคท์า วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 086-9102575 nipon_w@hotmail.com
16 นายมานสั สุนนัท์ วิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 089-9520293 manas_su@hotmail.com
17 ผศ.ดร.วชัรินทร์ สิทธิเจริญ วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 097-9213875 wsitticharoen@yahoo.com

18 รศ.วนัชยั เพ้ียมแตง เซรามิก คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 084-6118386 wanchai_wan@hotmail.com
19 นางสาวปลูกเกษม ชูตระกลู เทคโนโลยีการพิมพแ์ละบรรจุภณัฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 089-9975257 chootragoon@hotmail.com
20 นางสาวมานิตา ชีวเกรียงไกร สถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 095-4461087 manitayoon@gmail.com
21 ผศ.สืบพงศ์ จรรยสื์บศรี สถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 081-6719012 suebpong@gmail.com
22 นางสาวจุรีพร เลือกหา สถาปัตยกรรมภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 081-2801617 July.motivation@gmail.com
23 นายณภดล เจนวินิจฉยั สถาปัตยกรรมภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 088-2601821 jodjum-jodjum@hotmail.com

ช่ือ-สกลุ

ทะเบียนรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรอบรมคณะกรรมกำรประเมนิคุณภำพภำยใน ระดบัหลกัสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
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24 ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค ส่ิงทอและเคร่ืองประดบั คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 088-2695459 vachirapoo@yahoo.com

25 นางสาวมณีกาญจน์ ไชยนนท์ ออกแบบส่ือสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 089-7892626 ajgift14@gmail.com
26 นายฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ ออกแบบส่ือสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 090-8910080 tapanon@live.com

27 นางสาวปิยะนุช เจดียย์อด ออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 084-6583520 jajapatonggo@gmail.com
28 นางสุจิตตา หงษท์อง การจดัการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 085-0326367 s.nuning@hotmail.com

29 ผศ.ราเชนทร์ ชูศรี การจดัการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 062-4956982 kendosung@hotmail.com
30 ผศ.ดร.ณภทัร ทิพยศ์รี การจดัการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 083-1415660 t_wasana@hotmail.com
31 ดร.วรีวรรณ เจริญรูป การบญัชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 084-0437842 wareewan_s@hotmail.com

32 นางสุวิสา ทะยะธง การบญัชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 084-0406459 suwisa_taya@gmail..com 

33 ดร.แววดาว พรมเสน การบญัชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 091-8519589 waewdao@rmutl.ac.th

34 ดร.นิติศกัด์ิ เจริญรูป ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 082-7840840 nitisak@rmutl.ac.th
35 ดร.ปภาวดี เนตรสุวรรณ วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เชียงราย 081-5305099 papa28ja@gmail.com
36 นายก าพล จินตอมรชยั วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย 088-2686357 kapo.jinta@gmail.com
37 ดร.หริพล ธรรมนารักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย 081-7653688 haripon_t@hotmail.com
38 นายนิวฒัน์ชยั ใจค า วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย 099-5364539 Nueng.ie08@gmail.com
39 นายพีรวตัร ลือสกั วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย 088-2692476 peerawat_ie@hotmail.com

40 นางสาวชลธิชา อ่องทุน การท่องเท่ียวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 087-7340720 aethicha26@gmail.com
41 นางสาวสุวจันกานดา พลูเอียด การท่องเท่ียวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 080-0805070 aj.ka.phuniat@gmail.com
42 นางน ้าฝน คงสกลุ การบญัชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 061-3230255 phonfirst@gmail.com  
43 ดร.สาวิตรี สุวรรณรอ ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 088-5469938 sawitrisuwanaroa75@gmail.com
44 นายสถิรศกัด์ิ รังสินานนท์ ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 095-2945452 sathirasak@gmail.com
45 นางสาวกฤตาพร พชัระสุภา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก 095-6410638 krittaporn.phucharasupa@gmail.com / 
46 นายธานินทร์ สินพรมมา เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก 088-148-1610 / thaninsinpromma@gmail.com / 
47 นายรุ่ง หมลูอ้ม เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก 081-8872848 rung2555@gmail.com / 
48 นายชาตรี ศรีถาวร วิศวกรรมเคร่ืองกล (ค.อ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 089-7027118 Chatree.srithavorn@gmail.com / 

e_chatree@hotmail.com
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49 นายสถาพร คีรีตะ๊ วิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 087-5622325 skksatapon@gmail.com / 
skk41@hotmail.com

50 นายสมนึก เครือสอน วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 080-3425588 Naynuk2013@gmail.com / 
Naynuk2000@yahoo.com51 นายภาคภูมิ ใจชมภู วิศวกรรมอุตสาหการ (ค.อ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 086-5917786 Pakpoomjai@gmail.com

52 นายกานต์ วิรุณพนัธ์ วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตาก 089-666-0301, 
082-773-5434

kantwirunphan@gmail.com / 
kan_wirunphan@hotmail.co.th53 รศ.เพญ็จนัทร์ รวิยะวงศ์ MBA คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 081-9929572 penchanraw@yahoo.com

54 นางพชัราภรณ์ หงษสิ์บสอง ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน 089-6377610 aompat@rmutl.ac.th

55 ผศ.ดร.ปิยะนุช รสเครือ เทคโนโลยีการเกษตร (วท.ม.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน 082-1658141 piyanuch_ros@hotmail.com

56 ดร.รัชนี บวัระภา เทคโนโลยีการผลิตสตัว์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน 088-3238221 ratchanee_bou@hotmail.com
57 นางเจนจิรา ลานแกว้ เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน 089-9993048 biochemistryjb@hotmail.com

58 นายปกรณ์ สุนทรเมธ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน 081-2680639 pakorns@rmutl.ac.th
59 นายจุลทรรศน์ คีรีแลง ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน 086-1011606 junlatat999@hotmail.com
60 ผศ.ดร.ประกิต ทิมข า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน 086-8812254 pt-prakittimkham@hotmail.com  
61 นางสาวสิริญาณ์ พาเหมาะ สตัวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน 092-2493253 veeveehappy@hotmail.com

62 นายประเสริฐ ศรีพนม เทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน 081-6134179 chay_mylove@hotmail.com
63 นายศกัด์ิสิทธ์ิ โรจน์ฤทธากร เทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน 085-0392739 saksit147@hotmail.com

64 ดร.ชาญยทุธ์ กาญจนพิบูลย์ วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน 089-4990429 charnyutk@gmail.com

65 ผศ.กานตธี์รา โพธ์ิปาน การจดัการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 096-6624466 Kanttera@rmutl.ac.th
66 นายมรกต ทองพรหม ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พิษณุโลก 080-5151651 tonmorakot@gmail.com
67 นางสาวอมิตตา คลา้ยทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก 087-3178803 ajgk1980@hotmail.com
68 ดร.รุ่งระวี ทองดอนเอ ประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก 081-9955092 rungraweeth@gmail.com

69 ดร.อุษณียภ์รณ์ สร้อยเพช็ร์ สตัวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก 089-7126620 usaneeporn_s@hotmail.com
70 ผศ.ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน สตัวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พิษณุโลก 086-8967325 nokgapood@gmail.com
71 ดร.ประเทียบ พรมสีนอง วิศวกรรมเคร่ืองกล (ค.อ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก 088-1484648 prataeb.p@gmail.com
72 นายศภุชยั ชุมนุมวฒัน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล (ค.อ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก 081-6802562 s.chumnumwat@gmail.com
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ล ำดบัที่ หลกัสูตร คณะ จังหวัด เบอร์ตดิต่อ e-mailช่ือ-สกลุ

73 นายกิตติศกัด์ิ ศรีสวสัด์ิ วิศวกรรมไฟฟ้า (ค.อ.บ.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก 080-2542220 kittisakd_s@rmutl.ac.th
74 นายคงศกัด์ิ ตุย้สืบ การจดัการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง 091-7963539 tuisuep@hotmail.com,  
75 นางสาวกรรณิการ์ ใจมา การบญัชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง 062-5151699 kannika_405@hotmail.com

76 นายธีรวฒัน์ เทพใจกาศ พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ล าปาง 086-9123868 teeravat@rmutl.ac.th, 
77 นายชยัยนัต์ ใจบุญมา วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง 083-8812814 chaiyun_engineer@hotmail.co.th

78 ดร.สุวรรณ จนัทร์อินทร์ วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง 089-1483993 suwanjanin@gmail.com

79 นายกีรติ วุฒิจารี อสบ.เทคโนโลยีเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง 081-3635131 kerati_24@hotmail.com   
80 นายพงศกร สุรินทร์ อสบ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง 089-8555395 p.surin1980@yahoo.co.th
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