
ทะเบียนรายช่ือผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

ผานการอบรมผูประเมินฯ ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง อบรมผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร (หลักสูตร2)  รุนที ่21 
โดยหลักเกณฑของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภฏั (คปภ.) 
วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 

การอบรมผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ของมหาวิทยาลัยราชภฏั

นครสวรรค  

รุนที่1 เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 

2560  

รุนที่2 เมื่อวันที่ 25-27พฤษภาคม 

2560 

การอบรมพัฒนาความรูและ

ทักษะในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร  

ปการศึกษา 2557  

เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 

2558 

คณะครุศาสตร 

1.  อาจารยวัชรศักดิ ์  มาเกิด วิทยาศาสตรท่ัวไป    

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปพนสรรค โพธ์ิพิทักษ การบริหารการศึกษา    

3.  ผูชวยศาสตราจารยอนงคนาถ  ยิ้มชาง การศึกษาปฐมวัย    

4.  อาจารย ดร.บัณฑิตา อินสมบัต ิ หลักสตูรและการสอน    

5.  ผูชวยศาสตราจารยไอริน  ชุมเมืองเย็น คณิตศาสตร    

6.  อาจารย ดร.กุลรภสั   เทียมทิพร ประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวิชาชีพครู    

7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันธวัช นุนารถ คอมพิวเตอรศึกษา    

8.  อาจารยสุทธิกร   แกวทอง พลศึกษา    

9.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร สังคมศึกษา    

10.  อาจารยวันวิสาข  พูลทอง ภาษาอังกฤษ    

11.  อาจารยสุชาดา  ตั้งศิรินทร ภาษาไทย    

12.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธร    ทรัพยรวงทอง การบริหารการศึกษา    

13.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทีปพิพัฒน สันตะวัน การบริหารการศึกษา    

14.  อาจารย ดร.สายทิตย ยะฟู การบริหารการศึกษา    

15.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาทิพย งามนิล หลักสตูรและการสอน    
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ผานการอบรมผูประเมินฯ ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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มหาวิทยาลัยราชภฏั (คปภ.) 
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รุนที่1 เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 

2560  

รุนที่2 เมื่อวันที่ 25-27พฤษภาคม 

2560 

การอบรมพัฒนาความรูและ

ทักษะในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร  

ปการศึกษา 2557  

เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 

2558 

16.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิเวศน   คํารัตน หลักสตูรและการสอน    

17.  ผูชวยศาสตราจารยมงคล จันทรภิบาล ประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวิชาชีพครู    

18.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน การศึกษาปฐมวัย    

19.  อาจารยสุชานาฎ ไชยวรรณะ การศึกษาปฐมวัย    

20.  อาจารยภริญา โพธิพิทักษ สังคมศึกษา    

21.  อาจารยณิชารีย ปอมสัมฤทธ์ิ คอมพิวเตอรศึกษา    

22.  อาจารย ดร.ไกรวิชญ  ดีเอม คอมพิวเตอรศึกษา    

23.  อาจารยพรรณ ี เหมะสถล คณิตศาสตร    

24.  อาจารยวีรวัฒน ไทยขํา คณิตศาสตร    

25.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทินกร ชอัมพงษ พลศึกษา    

26.  อาจารยเนรัญชลา   จารุจิตร ภาษาอังกฤษ    

27.  อาจารยนิพัทธา สังขยก ภาษาอังกฤษ    

28.  อาจารยดารารตัน ชัยพิลา วิทยาศาสตรท่ัวไป    

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

29.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประจักร รอดอาวุธ ภาษาตางประเทศ ทะเบียน คปภ. ระดับหลักสูตร : PR0002 

30.  อาจารย ดร.ประสพ ยลสริิธัม ภาษาตางประเทศ ทะเบียน คปภ. ระดับหลักสูตร : PR0060 

31.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรภพ  วงครอด การพัฒนาชุมชน    
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ผานการอบรมผูประเมินฯ ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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ของมหาวิทยาลัยราชภฏั

นครสวรรค  

รุนที่1 เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 

2560  

รุนที่2 เมื่อวันที่ 25-27พฤษภาคม 

2560 

การอบรมพัฒนาความรูและ

ทักษะในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร  

ปการศึกษา 2557  

เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 

2558 

32.  อาจารย ดร.อาทิตย  ดรุนัยธร ภาษาไทย    

33.  อาจารยรตันา  สังขโชต ิ ภาษาไทย    

34.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดาเรศ  นฤมล ภาษาตางประเทศ    

35.  อาจารย ดร.หทัยชนก  คะตะสมบูรณ การพัฒนาชุมชน    

36.  อาจารยฐิติชญาน   คงชู นิติศาสตร    

37.  อาจารย วาท่ีรอยตรี ดร.พิเศษ  ภัทรพงษ ดนตร ี    

38.  อาจารยปุณยภา  บุญธรรม ภาษาตางประเทศ    

39.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณุากร กรสิงห รัฐศาสตร    

40.  ผูชวยศาสตราจารยพรรณอร  วันทอง รัฐศาสตร    

41.  อาจารยนนทพัทธ  ตรีณรงค นิติศาสตร    

42.  อาจารยอรทัย  อินตะไชยวงค นิติศาสตร    

43.  อาจารย ดร.สน่ัน กัลปา การพัฒนาชุมชน    

44.  รองศาสตราจารย ดร.อุทัยวรรณ ภูเทศ การพัฒนาชุมชน    

45.  อาจารย ดร.สาวิตร ี สอาดเทียน การพัฒนาชุมชน    

46.  อาจารยพลกฤต เกษตรเวทิน การพัฒนาชุมชน    

47.  อาจารยปทมา  ดําประสิทธ์ิ ภาษาไทย    

48.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนิกา พรหมมาศ ภาษาไทย    
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 
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การศึกษาภายใน ระดับ
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การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ของมหาวิทยาลัยราชภฏั

นครสวรรค  

รุนที่1 เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 

2560  

รุนที่2 เมื่อวันที่ 25-27พฤษภาคม 

2560 

การอบรมพัฒนาความรูและ

ทักษะในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร  

ปการศึกษา 2557  

เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 

2558 

49.  อาจารยชัชนีย  วินิจชัยนันท ภาษาไทย    

50.  รองศาสตราจารยณัฐ ล้ําเลิศ ศิลปกรรม    

51.  อาจารย ดร.ศมลพรรณ ภูเล็ก ศิลปกรรม    

52.  อาจารยพัชร ี ดินฟา ภูมิศาสตร    

53.  ผูชวยศาสตราจารยไชยา อูชนะภัย ภูมิศาสตร    

54.  ผูชวยศาสตราจารยธนาภัสสร  สนธิรักษ ภาษาตางประเทศ    

55.  อาจารยอารรีักษ ศรีวราพงศ ภาษาตางประเทศ    

56.  อาจารยธิดากุล  บุญรักษา ภาษาตางประเทศ    

57.  อาจารยสุธินี แจมอุทัย ภาษาตางประเทศ    

58.  อาจารยพรพรรณ โพธิสุวรรณ ภาษาตางประเทศ    

59.  อาจารยวศิน ล่ําสัน ดนตร ี    

60.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภญิโญ ภูเทศ ดนตร ี    

61.  อาจารยภัทธิรา   จันทรด ี นาฏศิลป    

62.  ผูชวยศาสตราจารยนงลักษณ ปยะมังคลา นาฏศิลป    

63.  อาจารยธีรพร พรหมมาศ ประวัติศาสตร    

64.  อาจารยพิมพอุมา ธัญธนกุล ประวัติศาสตร    

65.  อาจารยทัศนีพร  วิศาลสุวรรณกร ประวัติศาสตร    
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2560 

การอบรมพัฒนาความรูและ

ทักษะในการประเมินคุณภาพ
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ปการศึกษา 2557  

เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 

2558 

66.  อาจารยณัฏฐิรา กาญจนศิลป ประวัติศาสตร    

67.  อาจารยอดลุเดช ถาวรชาต ิ รัฐศาสตร    

68.  อาจารยสุบัณฑติ จันทรสวาง รัฐศาสตร    

69.  อาจารย ดร.พิสิษฐ  จอมบุญเรือง รัฐศาสตร    

คณะวิทยาการจัดการ 

70.  ผูชวยศาสตราจารยมนตร ี ไชยานุกูลกิตต ิ การบัญชี ทะเบียน คปภ. ระดับหลักสูตร : PR0059 

71.  อาจารยปราณ ี เนรมิตร การบัญชี ทะเบียน คปภ. ระดับหลักสูตร : PR0196 

72.  อาจารยชุณษิตา  นาคภพ เศรษฐศาสตร ทะเบียน คปภ. ระดับหลักสูตร : PR0207 

73.  ผูชวยศาสตราจารยเพชรอําไพ  สุขารมณ การบัญชี    

74.  อาจารยปรศันีย   นัยนานนท การทองเท่ียวและการโรงแรม    

75.  อาจารยธิตยิา ทองเกิน การตลาด    

76.  อาจารย ดร.ลภัสวัฒน  คลายแสง การบัญชี    

77.  อาจารยสิริกาญจน   สิงหทองชัย การจัดการทรัพยากรมนุษย    

78.  อาจารยอธิกัญญ  แพรตวน คอมพิวเตอรธุรกิจ    

79.  ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณา  สรอยครี ี เศรษฐศาสตร    

80.  อาจารยมลัลิกา ภูมะธน การทองเท่ียวและการโรงแรม    

81.  อาจารยสุวชัช พิทักษทิม การจัดการทรัพยากรมนุษย    
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การอบรมผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ของมหาวิทยาลัยราชภฏั

นครสวรรค  

รุนที่1 เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 

2560  

รุนที่2 เมื่อวันที่ 25-27พฤษภาคม 

2560 

การอบรมพัฒนาความรูและ

ทักษะในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร  

ปการศึกษา 2557  

เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 

2558 

82.  อาจารยนันทภัค ธนาอภินนท การตลาด    

83.  ผูชวยศาสตราจารยลฎาภา แผนสุวรรณ คอมพิวเตอรธุรกิจ    

84.  อาจารย ดร.ภรูิพัศ   เหมือนทอง คอมพิวเตอรธุรกิจ    

85.  อาจารยจติาพัชญ  ไชยสิทธ์ิ คอมพิวเตอรธุรกิจ    

86.  อาจารยโชติกา ลิลา นิเทศศาสตร    

87.  อาจารย ดร.วรวิทย   พัฒนาอิทธิกุล นิเทศศาสตร    

88.  อาจารย ดร.วราวุธ  วัชรสรณ เศรษฐศาสตร    

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

89.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ ยศเมธกุล ชีววิทยา ทะเบียน TQR : P570128R1 

90.  ผูชวยศาสตราจารยชม                      ปานตา สถิติประยุกต ทะเบียน TQR : P570136R1 

91.  อาจารยสิรภัทร สิริบรรสพ คหกรรม    

92.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบูรณ  นิยม คณิตศาสตร    

93.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิโสพิต บัวดา คณิตศาสตร    

94.  ผูชวยศาสตราจารยชยภรณ บุญเรืองศักดิ ์ วิทยาศาสตรสุขภาพ    

95.  อาจารย ดร.ชยันต  นันทวงศ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

96.  อาจารย ดร.นารรีมย  รัตนสมัฤทธ์ิ วิทยาศาสตรสุขภาพ    

97.  อาจารยอนุวัตน  แสงออน วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

ผานการอบรมผูประเมินฯ ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง อบรมผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร (หลักสูตร2)  รุนที ่21 
โดยหลักเกณฑของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภฏั (คปภ.) 
วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 

การอบรมผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ของมหาวิทยาลัยราชภฏั

นครสวรรค  

รุนที่1 เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 

2560  

รุนที่2 เมื่อวันที่ 25-27พฤษภาคม 

2560 

การอบรมพัฒนาความรูและ

ทักษะในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร  

ปการศึกษา 2557  

เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 

2558 

98.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันยา   อนุกูลธนากร ชีววิทยา    

99.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรสา เตติวัฒน คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

100.  อาจารย ดร.ชนิตา  ขนันทอง เคม ี    

101.  อาจารยละออง  อุปมัย วิทยาศาสตรสุขภาพ    

102.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธวงษ ฟสิกส    

103.  อาจารย ดร.ฤทัยรัตน โพธิ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    

104.  อาจารยปฏิวิชช   สาระพิน วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    

105.  รองศาสตราจารย ดร.ทินพันธุ เนตรแพ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม    

106.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิติมา  วทานียเวช วิทยาศาสตรสุขภาพ    

107.  อาจารยณัฐกา  กุลรินทร วิทยาศาสตรสุขภาพ    

108.  อาจารย ดร.จีรพรรณ เทียนทอง เคม ี    

109.  อาจารย ดร.อภิชาต ิ  บุญมาลัย   เคม ี    

110.  อาจารย ดร.สาวิตร ี   ซัคลี่ย เคม ี    

111.  อาจารย ดร.รุงรตัติกาล มวงไหม คณิตศาสตร    

112.  อาจารย ดร.อารรีัตน  อรุณชัย คณิตศาสตร    

113.  อาจารยธนพัฒน วัฒนชัยธรรม คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

114.  อาจารย ดร.สมพร พูลพงษ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

ผานการอบรมผูประเมินฯ ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง อบรมผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร (หลักสูตร2)  รุนที ่21 
โดยหลักเกณฑของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภฏั (คปภ.) 
วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 

การอบรมผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ของมหาวิทยาลัยราชภฏั

นครสวรรค  

รุนที่1 เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 

2560  

รุนที่2 เมื่อวันที่ 25-27พฤษภาคม 

2560 

การอบรมพัฒนาความรูและ

ทักษะในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร  

ปการศึกษา 2557  

เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 

2558 

115.  อาจารยเอกสิทธ์ิ  สิทธิสมาน คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

116.  อาจารยภาสกร  วรอาจ คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

117.  อาจารยวรชนันท   ชูทอง คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

118.  อาจารยพงษศักดิ ์ ศิริโสม คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

119.  อาจารยภคัจิรา ศิริโสม คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

120.  อาจารยกาญจนา ยลสริิธัม คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ    

121.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สภุาวรรณ วงคคําจันทร ชีววิทยา    

122.  อาจารยปรญิญารัตน    จินโต ชีววิทยา    

123.  อาจารยพิมพกัลยา     ฤทธ์ิเพ็ญ คหกรรม    

124.  อาจารยยภุาวด ี สําราญฤทธ์ิ สถิติประยุกต    

125.  อาจารย ดร.อาวีพร    ปานทอง สถิติประยุกต    

126.  อาจารย ดร.พีรพัฒน  คําเกิด ฟสิกส    

127.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ทวี ฟสิกส    

128.  อาจารยชัยวัฒน  ยิ้มชาง ฟสิกส    
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ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

ผานการอบรมผูประเมินฯ ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง อบรมผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร (หลักสูตร2)  รุนที ่21 
โดยหลักเกณฑของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภฏั (คปภ.) 
วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 

การอบรมผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ของมหาวิทยาลัยราชภฏั

นครสวรรค  

รุนที่1 เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 

2560  

รุนที่2 เมื่อวันที่ 25-27พฤษภาคม 

2560 

การอบรมพัฒนาความรูและ

ทักษะในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร  

ปการศึกษา 2557  

เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 

2558 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

129.  ผูชวยศาสตราจารยเบญจพร รอดอาวุธ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ทะเบียน คปภ. ระดับหลักสูตร : PR0058 

130.  ผูชวยศาสตราจารยจามรี   เครือหงษ เกษตรศาสตร    

131.  ผูชวยศาสตราจารยภิญโญ ชุมมณ ี วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต    

132.  ผูชวยศาสตราจารยวีระชาต ิ จริตงาม วิศวกรรมพลังงาน    

133.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เพียงพิศ  ชะโกทอง ออกแบบผลิตภัณฑและกราฟก    

134.  ผูชวยศาสตราจารยมาศสกุล  ภักดีอาษา การจัดการงานวิศวกรรม    

135.  ผูชวยศาสตราจารยเพ็ญนภา   มณีอุด ออกแบบผลิตภัณฑและกราฟก    

136.  อาจารยชัญญพัชร จารุวัชรเศรษฐ เทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม    

137.  ผูชวยศาสตราจารยกรรณิการ มิ่งเมือง การจัดการงานวิศวกรรม    

138.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทิดพันธุ ชูกร ไฟฟาอุตสาหกรรม    

139.  อาจารยชัชชัย  เข่ือนธรรม ไฟฟาอุตสาหกรรม    

140.  อาจารยอาสาฬห อุตตาลกาญจนา เทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม    

141.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรวณะ แสงสุข เทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม    

142.  ผูชวยศาสตราจารยสนธยา แพงศรีสาร เทคโนโลยีการจดัการอุตสาหกรรม    

143.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัช พะยิ้ม ออกแบบผลิตภัณฑและกราฟก    

144.  อาจารยจริทัศน ดาวสมบูรณ ออกแบบผลิตภัณฑและกราฟก    



10 
 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา 

ผานการอบรมผูประเมินฯ ท่ีจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง อบรมผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร (หลักสูตร2)  รุนที ่21 
โดยหลักเกณฑของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยราชภฏั (คปภ.) 
วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 

การอบรมผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ของมหาวิทยาลัยราชภฏั

นครสวรรค  

รุนที่1 เมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 

2560  

รุนที่2 เมื่อวันที่ 25-27พฤษภาคม 

2560 

การอบรมพัฒนาความรูและ

ทักษะในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร  

ปการศึกษา 2557  

เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 

2558 

145.  ผูชวยศาสตราจารยณัฐเศรษฐ นํ้าคํา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

146.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิปปวิชญกร  สิทธิอัครานนท เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

147.  ผูชวยศาสตราจารยโกเมน หมายมั่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

148.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณวิชญ เย็นจิตต เกษตรศาสตร    

149.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนุพันธุ กุศลสถิตย เกษตรศาสตร    

150.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จงด ี ศรีนพรัตนวัฒน เกษตรศาสตร    

151.  อาจารยนพดล  ชุมอินทร เกษตรศาสตร    

152.  อาจารย ดร.สุกัญญา สุจริยา เกษตรศาสตร    

153.  อาจารย ดร.ศรณัรตัน  คงมั่น วิศวกรรมไฟฟาเครื่องกลการผลิต    

154.  อาจารยจักราวุฒิ  เตโช วิศวกรรมพลังงาน    

155.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณิชา กาวิละ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร    

156.  อาจารย ดร.พรพรรณ  จิอู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร    

157.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อ่ิมเอิบ พันสด วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร    

 
ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563 
 
 
 


