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สังกัด (หลกัสูตร/คณะ) จังหวัด สาขาวิชาที่เช่ียวชาญ เบอร์โทรศัพท์ e-mail 

1 นาง กลัยารัตน์  เศวตนนัทน์ ผศ. ป.โท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
สากล 

084-1513538 kanlayarat.s@hotmail.com 

2 นาง เพราพิลาส   ประสิทธิบุรีรักษ ์ - ป.โท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ การบญัชี 091-0689682 prow_pilas@hotmail.com 
3 นางสาว ลดัดา   ปินตา - ป.เอก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ การจดัการ  084-8073320 lemon_2910@hotmail.com 
4 นาย นรินทร์   จิวตินั - ป.โท 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
เชียงใหม่ ระบบสารสนเทศทาง

คอมพิวเตอร์ 
086-6722887 narin@rmutl.ac.th  

5 นาง เอมอร  ไชยโรจน์ รศ. ป.เอก คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร เชียงใหม่ เคมี 081-3666848 Emonchairote@gmail.com 
6 นางสาว ม่ิงขวญั   กนัจินะ - ป.โท คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร เชียงใหม่ สถิติประยกุต ์ 085-8666837 y_minky@hotmail.com 
7 นางสาว ศิรดา   ปินใจ - ป.เอก คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร เชียงใหม่ คณิตศาสตร์ 086-6739284 siradapinjai@gmail.com 
8 นาง นพรัตน์  เตชะพนัธ์รัตนกุล - ป.โท คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร เชียงใหม่ สถิติ 086-6796226 kpnoparat@hotmail.com 
9 นาย ไกรลาศ  ดอนชยั - ป.เอก คณะวศิวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 083-1535559 Red-machine26@hotmail.com 

10 นางสาว ปลูกเกษม  ชูตระกลู - ป.โท คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ เทคโนโลยทีางภาพพิมพ ์ 089-9975257 chootragoon@hotmail.com 
11 นางสาว มานิตา  ชีวเกรียงไกร - ป.โท คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม 095-44631087 manitayoon@gmail.com 
12 นาย ณภดล  เจนวนิิจฉยั - ป.โท คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ สถาปัตยกรรมภายใน 088-2601821 jodjumjodjum@gmail.com  

13 นางสาว ปิยะนุช  เจดียย์อด - ป.โท คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ออกแบบอุตสาหกรรม 088-8265146 jajapatonggo@gmail.com 
14 นางสาว มณีกาญจน์  ไชยนนท ์ - ป.โท คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ ออกแบบส่ือสาร 089-7892626 Ajgift14@gmail.com 
15 นาย สืบพงศ ์ จรรยสื์บศรี ผศ. ป.โท คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ สถาปัตยกรรม 081-6719012 Csuebpong@gmail.com 
16 นาง ณภทัร  ทิพยศ์รี ผศ. ป.เอก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย การจดัการ  083-1415660 t_wasana@hotmail.com 
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สังกัด (หลกัสูตร/คณะ) จังหวัด สาขาวิชาที่เช่ียวชาญ เบอร์โทรศัพท์ e-mail 

17 นางสาว สิริสาสน์  พนัธ์มณี - ป.โท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย การท่องเท่ียวและโรงแรม 084-3219231 sirisart_p@hotmail.com 

18 นาย หริพล    ธรรมนารักษ ์ - ป.เอก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย การศึกษา 081-7653688 Haripon_t@hotmail.com  

19 นางสาว ปภาวดี    เนตรสุวรรณ - ป.เอก คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร เชียงราย วทิยาศาสตร์ 081-5305099 p_papa28@hotmail.com 
20 นาย พีรวตัร    ลือสัก - ป.โท คณะวศิวกรรมศาสตร์ เชียงราย วศิวกรรมอุตสาหการ 088-2692476 peerawat_ie@hotmail.com  

21 นาง สุจิตตา    หงษท์อง - ป.โท คณะวศิวกรรมศาสตร์ เชียงราย การจดัการโลจีสติกส์ 085-0326367 S.nuning@hotmail.com  

22 นาย ราเชนทร์    ชูศรี ผศ. ป.โท คณะวศิวกรรมศาสตร์ เชียงราย การจดัการโลจีสติกส์ 062-4956982 kendosung@hotmail.com 
23 นาย สถิรศกัด์ิ  รังสินานนท ์ - ป.โท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก ภาษาองักฤษ 095-2945452 Sathirasak@gmail.com 
24 นาย ธีระ  พร้อมเพรียง - ป.โท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก คอมพิวเตอร์ 085-8683459 ptheera@rmutl.ac.th 
25 นางสาว สาวติรี  สุวรรณรอ - ป.เอก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก ภาษาองักฤษ 088-5469938 sawitri_75@yahoo.com 
26 นาง น ้าฝน  คงสกุล - ป.โท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก การบญัชี 061-3230255 namphon_ko@hotmail.com 
27 นางสาว สุวจันกานดา     พลูเอียด - ป.โท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก การท่องเท่ียว 063-1541953 aj.ka.phuniat@gmail.com 
28 นางสาว กฤตาพร   พชัระสุภา - ป.โท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก ระบบสารสนเทศฯ และ

วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
095-6410638 phucharasupa@hotmail.com 

29 นาง สุมลมาลย ์  อรรถวฒิุชยั - ป.โท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตาก การตลาด 089-8931601 Sumonmal@gmail.com 
30 นาย รุ่ง  หมลูอ้ม - ป.โท คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ตาก คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ไฟฟ้า 

ครุศาสตรบณัฑิต 
081-8872848 rung_c@hotmail.com 

31 นาย นิวฒัน์   ประทุมไชย - ป.โท คณะวศิวกรรมศาสตร์ ตาก วศิวกรรมเคร่ืองกล 083-3632973 Niwat.pratoomchai@gmail.com 
32 นาย สมนึก   เครือสอน ผศ ป.โท คณะวศิวกรรมศาสตร์ ตาก วศิวกรรมไฟฟ้า 080-3425588 naynuk2013@gmail.com 
33 นาย ก่อเกียรติ   อ๊อดทรัพย ์ - ป.เอก คณะวศิวกรรมศาสตร์ ตาก วศิวกรรมไฟฟ้า 083-4888491 kokiataodsup@gmail.com 
34 นางสาว อริสา    สุยะปัน - ป.โท คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตาก สาขาออกแบบอุตสาหกรรม 087-2103618 Suyapan_aris@hotmail.com 
35 นางสาว ธญัญาภกัด์ิ   ธิเดช - ป.โท คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตาก สาขาออกแบบอุตสาหกรรม 094-2655423 Thanyapak_20@hotmail.com 
36 นาง เพญ็จนัทร์  รวยิะวงศ ์ รศ. ป.โท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน บริหารธุรกิจ (MBA) 081-9929572 penchanraw@yahoo.com 
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สังกัด (หลกัสูตร/คณะ) จังหวัด สาขาวิชาที่เช่ียวชาญ เบอร์โทรศัพท์ e-mail 

37 นาง ปิยะนุช   รสเครือ ผศ. ป.เอก คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร น่าน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

082-1658141 piyanuch_ros@hotmail.com 

38 นาย ประกิต   ทิมข า ผศ. ป.เอก คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร น่าน วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

086-8812254 pt-prakittimkham@hotmail.com  

39 นาย ปกรณ์   สุนทรเมธ - ป.โท คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร น่าน เทคโนโลยสีารสนเทศ 090-3198209 pakorn_tid@hotmail.com 

40 นาย ชาญยทุธ์   กาญจนพิบูลย ์ ผศ. ป.เอก คณะวศิวกรรมศาสตร์ น่าน วศิวกรรมและเทคโนโลยี 089-4990429 chanyut@rmutl.ac.th  

41 นาย ศกัด์ิสิทธ์ิ   โรจน์ฤทธากร - ป.โท คณะวศิวกรรมศาสตร์ น่าน วศิวกรรมและเทคโนโลยี 084-6095445 Saksit.roj@gmail.com 
42 นาย ประเสริฐ   ศรีพนม - ป.โท คณะวศิวกรรมศาสตร์ น่าน วศิวกรรมและเทคโนโลยี 081-6134179 chay_mylove@hotmail.com  

43 นางสาว กรรณิการ์   ใจมา - ป.โท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง บญัชี 062-5151699 Kannika_405@hotmail.com 
44 นาย คงศกัด์ิ   ตุย้สืบ - ป.โท คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ล าปาง บริหารธุรกิจ/การจดัการ 091-7963539 tuisuep@hotmail.com 
45 นาย ธีรวฒัน์   เทพใจกาศ - ป.โท คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ล าปาง พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร/

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

086-9123868 teeravat@rmutl.ac.th  

46 นาย สุวรรณ     จนัทร์อินทร์ - ป.เอก คณะวศิวกรรมศาสตร์ ล าปาง วศิวกรรมเกษตรอิเลก็ทรอนิกส์ 089-1483993 suwanjanin@gmail.com 
47 นางสาว อุษณียภ์รณ์   สร้อยเพช็ร์ - ป.เอก คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร พิษณุโลก การผลิตสัตวปี์ก 089-7126620 usaneeporn_s@hotmail.com 
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