
รายช่ือผู้ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏบัิติการ 
แนวทางการปฏบัิติส าหรับเลขานุการ คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

ล าดบัที ่ ช่ือ-นามสกลุ สังกดั จงัหวดั เบอร์โทรศัพท์ e-mail 

1 นางสาวปาณิสรา   ธรรมเรือง ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา เชียงใหม่ 086-1952442 saithip_t@hotmail.com 
2 นางจีรพชัร์   วงคท์า ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา เชียงใหม่ 086-9852633 jirapuch@rmutl.ac.th 
3 นางสาวพชัราภรณ์   อว้นเฝือ ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา เชียงใหม่ 082-6948869 aunnie_b@hotmail.com 
4 นางสาวนิภาพร   ทาสีเขียว ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา เชียงใหม่ 086-1140424 nipaporn017@hotmail.com 
5 นางอนงค ์  มลัลวงค ์ ส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา เชียงใหม่ 089-9986480 anong_num@hotmail.com 
6 นางจิตติมา   ทองเลก็ ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน เชียงใหม่ 082-1802759 dsd_rmutl@hotmail.com 
7 นางสาวปวณ์ีสุดา  บุษยธานินทร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร เชียงใหม่ 083-7653331 research.sat.rmutl@gmail.com 
8 นางสาววรัญญา  กนัทะ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร เชียงใหม่ 081-8833483 Kratay_atm@hotmail.com 
9 นางอุมาพร  เจริญธนากลุ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร เชียงใหม่ 061-7929944 personal.sat@hotmail.com 
10 นางสาวเสาวลกัษณ์   พรหมมินทร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร เชียงใหม่ 088-2684688 science.rmutl@gmail.com  

11 นางสาวสุพรรณษา   ตาค ามูล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ 093-2531442 supan.tkm@hotmail.com  

12 นายเอกธนชั   ศรีบุญมา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ 081-5911966 eak.sri@hotmail.com  

13 นางสาวชนสัถน์นัท ์  กนัทาปา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ 082-6193155 namfonoo@hotmail.com  

14 นางสาวอรุณรัตน์  โยนะกาศ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม ่ 099-5413645 Ying_arunrat@hotmail.com  

15 นางสาวณฏัฐพชัร์  วงศค์  าอา้ย คณะวศิวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 095-4522556 littlebird.civil@gmail.com 
16 นางสาววราพร   สมมิตร คณะวศิวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 081-0260003 auaui.civil@gmail.com 
17 นางวรัญชรา   อุประทอง คณะวศิวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 087-1789603 waranchara_engineering@rmutl.ac.th 
18 นางสาวรุจิราพร  แสงปวง คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 081-8978538 ann_arch@hotmail.com 
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19 นางสาวศิรินภา  พรมมาแบน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 083-2063918 fight_m_321@windowslive.com 
20 นางสาวปลูกเกษม  ชูตระกลู คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ 089-9975257 chootragoon@hotmail.com 
21 นางสาววริีนทร์ภทัร์  สมพมิตร วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ เชียงใหม่ 082-4559549 ab_tarant@hotmail.com 
22 นางสาวยพุิน   วรกลุชน คณะวศิวกรรมศาสตร์ เชียงราย 081-5673766 yupin_tc@rmutl.ac.th  

23 นายอนุสรณ์    ยอดใจเพชร คณะวศิวกรรมศาสตร์ เชียงราย 086-6653086 anusorn@rmutl.ac.th 
24 นางสุวสิา   ทะยะธง คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย 084-0406459 Suwisa.taya@gmail.com 
25 นางสาวกรุณา    ใจนนถีย ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร เชียงราย 084-3746688 Karuna.chemiz@gmail.com 
26 นางณปภชั  พนัธ์ุแกว้ งานประกนัคุณภาพการศึกษา น่าน 095-6936124 nioy_suta@hotmail.com  

27 นางสาวพฒัน์ชญา   มณีค า คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร ตาก 093-0387097 phatchayam@gmail.com 
28 นางสาวสุดาพร   ปัญญาดี งานประกนัคุณภาพการศึกษา ตาก 088-7769745 punyadee2516@gmail.com 
29 นางสาวกนิษฐา   ทองเป้า งานประกนัคุณภาพการศึกษา ตาก 082-7679908 kanittha.thongpaol@gmail.com 
30 นายจเร    นะราชา กองการศึกษา ตาก 083-2151366 prayq@hotmail.com 
31 นางสาวธนิณี   นิติธรรมบณัฑิต งานประกนัคุณภาพการศึกษา ล าปาง 084-6877560 tani_fai@hotmail.com 
32 นางธิติมา   สมพงษ ์ งานประกนัคุณภาพการศึกษา ล าปาง 081-0232694 Thitima_nok18@hotmail.com 
33 นางสาวบุษบรรณ  ปัญญายนื สาขาสตัวศาสตร์และประมง ล าปาง 088-2909622 busabun_puy@hotmail.com  

34 นางสาวพจมาศ   ค าปัน หลกัสูตรวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร 

ล าปาง 086-4904685 Potjamas236@hotmail.com  

35 นายกิติศกัด์ิ  จอมวงค ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ล าปาง 089-9538402 aopoon@hotmail.co.th  

 
หมายเหตุ  :   ผู้ผ่านการอบรมในคร้ังนี ้จะต้องเข้ารับการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE SYTEM)  
 ในเดือนพฤษภาคม 2561  
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