
ล ำดับ ชือ่-สกุล สังกัดหลักสูตร/คณะ/หน่วยงำน โทรศัพท์ มือถือ e-mail
1 นายสัมพนัธ์  อ า่สุรา คณะเทคโนโลยีการเกษตร - 087-1054826 sampan@vru.ac.th
2 นางจุฑาลักษณ์  ช่วยรักษ์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์/คณะเทคโนโลยีการเกษตร 02-5293002 ต่อ 10,12 089-0173165 juthalak@vru.ac.th
3 นางสาวนิศารัตน์  ตามสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/คณะเทคโนโลยีการเกษตร 02-5293002 ต่อ 13 086-7933987 nisarat@vru.ac.th
4 นางสาวชุติมา  ค่าขันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 02-5293002 085-3013192 chutima@vru.ac.th
5 นางสาวพรรษชล ปขิุนทด คณะเทคโนโลยีการเกษตร 02-529-3002 ต่อ 10,12 086-012-7028 passachol@vru.ac.th
6 นางสาวจริยา  นามดา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 02-529-3002 ต่อ 10 , 12 095-537-9165 nsarawadee@yahoo.com
7 นางสาวเมธาวี เตียวสุวรรณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 025293002 ต่อ 12 09 7275 2072 metawee@vru.ac.th
8 นางสาวทวีพร   พนัสวัสด์ิ หลักสูตรโภชนาการและการก่าหนดอาหาร /คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 086-3353424 ballsom@hotmail.com
9 นางสาวสุมาลี  ยุพา หลักสูตรสาธรณสุขบณัฑิต/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อภายใน 606 062-3459451 yupha9451@hotmail.com
10 นางสาวภศัรา  วงค์สุดี หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-9093029 081-1905263 path_enu29@hotmail.co.th
11 นางสาวประกายรุ่ง  โกมุติบาล หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภยั/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อภายใน 435 061-4674438 koyprakay@hotmail.com
12 นางสาวงามเนตร  ระพนัธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-9093042 ต่อ 43 088-2148294 ngamnetr@vru.ac.th
13 นางสาวเยาวนารถ  งามนนท์ หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา (ป.โท) /คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-9093041 ต่อ 31 083-1329855 yawanart@hotmail.com
14 นางสาวพสัตราภรณ์   แสงปญัญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-9093029 081-1491177 qascivru@gmail.com
15 นายก่าพลศักด์ิ มณีงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - -
16 นางสาวพมิพน์ารา  นิลฤทธิ์ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ  /คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-5290674-7 ต่อ 163 # 206 081-9215521 somnuk@vru.ac.th
17 นายเนติวิทย์ วรรณโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - -
18 นายธนา ละมะณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 084-4741655 tana@vru.ac.th
19 นายไกรลาส พะวงษ์ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ /คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 086-7968419 love1186@hotmail.com
20 นางสาวสุพณิยา  อรุณจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - -
21 นางสาวศิริวรรณ  แสงสว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 นางจันทร์ฉาย บญุประกอบ ตรีวุฒิ หลักสูตรเคม/ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 089-8105064 janchayb2@gmail.com
23 นางนิธิวดี  เจริญสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-5293914 081-7788017 nitiwadee@hotmail.com
24 นางสาวนารถนรินทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 098-2714269 vrapat.kub@gmail.com
25 นางอรนุช  ปิ่นทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 061-7260449 huso@vru.ac.th
26 นางสาวศิริลักษณ์  ประเจียด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-5293914 090-9735541 sinava_true@hotmail.com

โครงกำรอบรมเชิงปฏบิตัิกำรหลักสูตรผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปกีำรศึกษำ 2558  รุน่ที่ 1 และรุน่ที่ 2
วันที่ 16 และ 23 มิถุนำยน 2559 ณ หอ้งปฏบิตัิกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

รำยชือ่ผู้ขึน้ทะเบยีนผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์ ประจ ำปกีำรศึกษำ 2558
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27 นางสาวภนาพร ยอดค่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-5293914 - yodkham59@gmail.com
28 นางณีรนุช ทศิกระโทก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - -
29 นางสาวบษุบงก์  วินิยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-529-3914 ต่อ 14 090-018-8934 bussabongwi@hotmail.com
30 นางสาวเฉลิมพร  โตสงวน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
31 นางสมฤดี คัชมาตย์ คณะครุศาสตร์ 02-5293099 081-2538733 somrudee_15@hotmail.com
32 นายกิตติภคั  สุดสะกรี คณะครุศาสตร์ 02-5293099 ต่อ 12 082-6518224 kittipak@vru.ac.th
33 นางสาวกนกภรณ์  สุธัมรส คณะครุศาสตร์ - - -
34 นางสาวสุดชีวา พลูเกษม คณะครุศาสตร์ 152 - 157 ต่อ 10 086-9382414 sudchiwa1980@hotmail.com
35 นางบณุยนุช  เทยีบแสน คณะครุศาสตร์ - 087-7064580 boyanot_c@hotmail.com
36 นางอารีย์  ทพิรส คณะครุศาสตร์ 02-5293099 081-8141002 july1966_mm@hotmail.com
37 นายล้อมพงค์ บริรักษ์ คณะครุศาสตร์ 02-5293099 087-1336339 lomphong@vru.ac.th
38 นางสาวลัดดาวัลย์ แทนทมุมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-5293829 095-9497014 dada_ss33@hotmail.com
39 นางสาวนิภารัตน์  ค่านิกร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-5293829 089-8007518 noonoi161234@gmail.com
40 นางสาวจรรยา พุ่มพงษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02 5293829 086 7982259 chanya@vru.ac.th
41 นางสาวมานิตา วรทตั คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-5293829 089-5078436 manita@vru.ac.th
42 นางพากเพยีร  ธุปบชูากร คณะวิทยาการจัดการ 02-5293847 - -
43 นายพรีวัฒน์  ตันตอ คณะวิทยาการจัดการ 02-5293847 - -
44 นางสาวศุภกร  เตชาพลาเลิศ คณะวิทยาการจัดการ 02-5293847 - -
45 นางสาวสุกัญญา  แก่นสมบติั คณะวิทยาการจัดการ 02-5293847 089-1807029 sukanya@vru.ac.th
46 นางสาววนิดา  ปลัดทว้ม คณะวิทยาการจัดการ - 080-7877079 wanida@vru.ac.th
47 นางปราณี   นายาว คณะวิทยาการจัดการ 02-9091571-2 081-3285843 pranee.na@vru.ac.th
48 นางสาวนิสรา  โภควัต คณะวิทยาการจัดการ 02-5293847 089-8158072 nisara@vru.ac.th
49 นางสาวทพิย์วรรณ   อักษรดี คณะวิทยาการจัดการ 02-5293847 085-7410094 tipwan@vru.ac.th
50 นายสุรเสน  กรานโต คณะวิทยาการจัดการ 02-5293847 083-0143889 surasen@vru.ac.th
51 นางสาวปทัมา  พรหมสวัสด์ิ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ต่อภายใน 479 062-9821828 patthama@vru.ac.th
52 นายนเรศ  นวนแจ้ง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02-9093021 087-7030814 ooy.240232@hotmail.com
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53 นางสาวสุภทัรา  อภชิาต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02-9093021 086-3241402 supattra@vru.ac.th
54 นางสาวอุไร  ท่าศรี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02-9093021 084-8382988 urai-2829@hotmail.co.th
55 นางสาวพจมาณ  บญุทลู วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02-9093021 089-6208480 pairva-phomin@hotmail.com
56 นางสาวผมหอม  เชิดโกทา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02-9093021 089-2442530 pomhom07@gmail.com
57 นางสาววรัญญา ลือจันดา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02-9093021 087-2124497 oilly34@hotmai.com
58 นางสาวจิราภรณ์ ศรีวันนา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 02-9093021 085-9602643 jiraporn.sriwanna@gmail.com
59 นายชัชพงศ์ มาเมือง บณัฑิตวิทยาลัย 02-5291638 090-3538033 chutchapong@vru.ac.th
60 นางศราวดี  ศรีอ่วม บณัฑิตวิทยาลัย 02-5290674 086-7797863 nsarawadee@yahoo.com
61 นางอัจฉรา  เฉลี ยกลาง บณัฑิตวิทยาลัย 02-5291638 098-8420353 achara@vru.ac.th
62 นางสาวสมลักษณ์ เทนิสระเกษ บณัฑิตวิทยาลัย 02-5291638 ต่อ 403 099-6456864 ai-ying_vip@hotmail.com
63 นางสาวรสกมล โพธิถ์าวร บณัฑิตวิทยาลัย 02-5162977 085-9711091 kukpraree@gmail.com
64 นางสาวนภาวรรณ ค่ามุงคุณ บณัฑิตวิทยาลัย 02-5291638 085-9203489 napawan@vru.ac.th
65 นางสาววิราวรรณ  สินแสง บณัฑิตวิทยาลัย 02-5291638 085-7052984 wirawan.singang@outlook.com
66 ขัวญฤดี  พงษเ์กิดลาภ บณัฑิตวิทยาลัย 02-5291638 083-2459083 mint_khanlurdee@hotmail.com
67 นางสาวนฤมล  ชัยศรี บณัฑิตวิทยาลัย 02-5291638 - -

mailto:supattra@vru.ac.th
mailto:pairva-phomin@hotmail.com
mailto:jiraporn.sriwanna@gmail.com
mailto:napawan@vru.ac.th
mailto:wirawan.singang@outlook.com
mailto:mint_khanlurdee@hotmail.com

