
ล าดบั รหัส ชือ่ - สกุล สงักัดหลกัสตูร
เบอร์โทรศัพท์ E-mail

ประสบการณ์
ประเมิน

ภายนอก ม.

รายชือ่ผู้ขึน้ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร รุ่นที ่1/2558วนัที ่17-18 กรกฎาคม 2558
คณะครุศาสตร์

1 PA001 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.อมรรัตน์  สนัน่เสียง การจดัการการเรียนรู้ 08-19462283 amornrat2_3@hotmail.com
2 PA002 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.สุภัทรา  คงเรือง การศึกษาปฐมวัย 089-1692515 ksupatthara@gmail.com P

3 PA003 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.สุวนิตย ์ รุ่งราตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา 08-1948-6735 suwanit_r@hotmail.com P

4 PA004 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ปารณีย ์ ขาวเจริญ จติวิทยา 08-1860-2535 giftazy@hotmail.com P

5 PA005 อาจารยสุ์ขรักษ์  แซ่เจี่ย คอมพิวเตอร์ศึกษา 08-3549-2913 sukkharak@yahoo.com P

6 PA006 อาจารยอ์จัฉราพรรณ  กนัสุยะ การประถมศึกษา 09-9002-2905 ningyongg@gmail.com P

7 PA007 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม คณิตศาสตร์ 08-1666-7898 piyathida.to@gmail.com
8 PA008 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์เสาวลักษณ์  ประมาน พลศึกษา 08-1744-4968 saowaluk57@hotmail.com
9 PA009 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง บริหารการศึกษา 08-4463-6398 teerawat_1974@hotmail.com P

10 PA010 อาจารย ์ดร.นริสานันท์  เดชสุระ บริหารการศึกษา/ปฐมวัย 08-1572-1034 narisanan3@hotmail.com P

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
11 PA011 ผู้ชว่ยศาสตราจารยห์ทัยรัตน์  ทรรพวสุ ภาษาญี่ปุน่ 08-6399-9935 hatairatd@hotmail.com P

12 PA012 ผู้ชว่ยศาสตราจารยบ์วรศรี  มณีพงษ์ ภาษาญี่ปุน่ 08-9444-0757 mphongb@hotmail.com
13 PA013 รองศาสตราจารย ์ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิ์ลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ 08-5936-2304 pakin_ch@hotmail.com P

14 PA014 อาจารยณิ์ศรา  ประดิษฐ์ด้วง รัฐประศาสนศาสตร์ 08-1616-8849 nisarapradit@hotmail.com
15 PA015 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง รัฐประศาสนศาสตร์ 08-1636-1611 duean_2520@hotmail.com P

16 PA016 อาจารยท์ัศนี  สุทธิวงศ์ บรรณารักษ์ศาสตร์ (กลุ่มวิชา) 09-4952-1229 thongmakt@gmail.com
17 PA017 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ปกาศิต  เจมิรอด นิติศาสตร์ 08-1588-2349 p.pakasit@hotmail.com P

รายชือ่ผู้ผ่านการอบรมหลกัสตูรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร (หลกัสตูร สกอ.) (ขึน้ทะเบียนมหาวทิยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา)
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18 PA018 อาจารยอ์รพิมพ์  สุขสุวรรณ ศิลปกรรม 08-3822-0368 oraphimss@yahoo.com P

19 PA019 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์ การพัฒนาชมุชน 08-9810-5015 giftrb70@yahoo.com P

20 PA020 อาจารยต์ราดุลย ์ นรนิติผดุงการ นิติศาสตร์ 08-1905-0617 ntradul@hotmail.com P

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 PA021 ผู้ชว่ยศาสตราจารยศ์านิต  สวัสดิกาญจน์ เกษตรศาสตร์ 08-9874-7535 ssanit33@hotmail.com
22 PA022 อาจารย ์ดร.วีรภัทร  ภัทรกลุ สาธารณสุขชมุชน 08-1807-7793 p_weeraphat@hotmail.com
23 PA023 ผู้ชว่ยศาสตราจารยอ์ร่าม  ชนะโชติ ฟิสิกส์ 08-9176-7156 achanachot@hotmail.com P

24 PA024 อาจารยก์ฤษณะ  กนัอ่่า คณิตศาสตร์ 08-4021-5509 kkrishna@aru.ac.th
25 PA025 ผู้ชว่ยศาสตราจารยช์าญณรงค์  น้อยบางยาง วิศวกรรมไฟฟ้า 09-5406-7849 elecmail@hotmail.com

26 PA026 อาจารยสิ์ริวรรณ  สมิทธิอาภรณ์ เกษตรศาสตร์ 08-1496-4139 sirioom@hotmail.com P

27 PA027 อาจารยสุ์นันทา  คะเนนอก คหกรรมศาสตร์ 08-5985-9619 herminun@hotmail.com,  
sununta.kanenok@gmail.com

P

28 PA028 อาจารยสุ์วรรณ  อาจคงหาญ เทคโนโลยสีารสนเทศ 08-9506-7009 aonaons@gmail.com P

29 PA029 อาจารยน์พา  ลีละศุภพงษ์ คหกรรมศาสตร์ 08-9794-7919 jan_lsp@yahoo.com P

30 PA030 อาจารยย์พุิน  พวกยะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 081-870-8528 yupinpy@gmail.com P

คณะวทิยาการจดัการ
31 PA031 อาจารย ์ดร.ศานติ  เล็กมณี เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 08-1567-8507 santilekmanee1@msn.com
32 PA032 รองศาสตราจารย ์ดร.วันทนีย ์ แสนภักดี การตลาด 08-1854-4607 van_1952@hotmail.com P

33 PA033 อาจารยป์ระพันธ์  แสงทองดี การจดัการธุรกจิการค้าสมัยใหม่ 08-7240-1156 Thongdee47@gmail.com
34 PA034 ผู้ชว่ยศาสตราจารยช์ติุมา  นิม่นวล คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 08-6126-1081 Chu_2550@hotmail.com P
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35 PA035 ผู้ชว่ยศาสตราจารยภ์ัทราพร  จนัตะนี เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 08-7119-2299 p_pat46@hotmail.com P

36 PA036 รองศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา  หล่อตระกลู เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 08-1628-1665 nmpungnaka@hotmail.com P

37 PA037 ผู้ชว่ยศาสตราจารยพ์รรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ การจดัการ 08-1752-2557 patsawan2549@gmail.com
38 PA038 อาจารยฤ์ดี  เสริมชยตุ การตลาด 08-9949-6236 Rudee_nok@yahoo.com P

39 PA039 อาจารยเ์อกพล  วิงวอน การท่องเทีย่ว 06-1424-1519 Ekaphonaru@gmail.com P

40 PA040 ผู้ชว่ยศาสตราจารยว์นิดา  อนิทรลักษณ์ การบัญชี 08-1372-7937 iwanida@hotmail.com
41 PA041 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ การจดัการ 085-5505893 Apichat_asm@hotmail.com P

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี
42 PA042 อาจารย ์ดร.เมธารัตน์  จนัตะนี การจดัการธุรกจิการค้าสมัยใหม่ 087-0312111 Metharat18@gmail.com P

43 PA043 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.พรเทพ  รู้แผน การบริหารการศึกษา (ป.เอก) 081-2945594 drpornthep@yahoo.co.th
44 PA044 อาจารย ์ดร.วัชรภัทร  เตชะวัฒนะศิริด่ารง ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชพีครู 081-2533473 Anan_xisu@163.com P

45 PA045 อาจารยสุ์พัตรา  ฟักออ่น การประถมศึกษา 089-8093461 Supatta_pui@hotmail.com
46 PA046 อาจารย ์ดร.พัชนี  บุญรัศมี การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 081-4434947 Paily_pai@hotmail.com
47 PA047 อาจารยว์รวุฒิ  ธาราวุฒิ พลศึกษา 081-2553157 eyearunaja@hotmail.com
48 PA048 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. บริบูรณ์  ชอบท่าดี คณิตศาสตร์ 085-2192377 Boss_av45@hotmail.com
49 PA049 อาจารย ์ดร. ศิริพล  แสนบุญส่ง คอมพิวเตอร์ศึกษา 087-5989753 ajponn@gmail.com
50 PA050 อาจารย ์ดร. สมกมล  กาญจนพิบูลย์ สังคมศึกษา 089-7657675 akikonarak@hotmail.com
51 PA051 อาจารยช์นิกา  จติจกัร การสอนภาษาไทย 083-6692307 chanika_jt@hotmail.com

รายชือ่ผู้ขึน้ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร รุ่นที ่1/2559 (วนัที ่18-19 ธันวาคม 2559)
คณะครุศาสตร์
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52 PA052 อาจารยโ์สภิดา  จวิประเสริฐ คณิตศาสตร์ 084-7568519 sopida.jew@hotmail.com
53 PA053 ผู้ชว่ยศาสตราจารยว์ิมล กติติรักษ์ปัญญา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 085-1104964 kwimon55@gmail.com
54 PA054 อาจารย ์ดร.จนัทกานต์  นุชสุข เคมี 093-1645645 Pui.chanthakan@gmail.com
55 PA055 อาจารยภ์ารดี  แซ่อึ้ง เกษตรศาสตร์ 081-9811632 fengpds@ku.ac.th,eeecpds@yahoo.com
56 PA056 อาจารยน์ันทวรรณ  จนัทร์เพ็ชร์ คหกรรมศาสตร์ 087-0336511 kae_nantawan@hotmail.com
57 PA057 อาจารยช์ลวิภา  สุลักขณานุรักษ์ สาธารณสุขชมุชน 088-3283935 chonvipa.sulukana@gmail.com
58 PA058 อาจารยช์ะกาแกว้  สุดสีชงั การจดัการเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 095-9595683 S.chakakaew@gmail.com
59 PA059 อาจารยศิ์รประภา  ดีประดิษฐ์ การจดัการเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 089-8568998 d_siraprapha@aru.ac.th
60 PA060 อาจารยสุ์ภาวิณี  แสนทวีสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 086-5423644 ss.foodscience@gmail.com
61 PA061 อาจารย ์ดร.ปรัชวนี  พิบ่ารุง เทคโนโลยกีารผลิตพืช 081-8283868 Prachwanee29@yahoo.com
62 PA062 อาจารย ์ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 086-9466541 momojay_25@hotmail.com
63 PA063 อาจารย ์ดร.ภัททิรา  หอมหวล ฟิสิกส์ 089-8840457 Pattira_h@hotmail.com
64 PA064 ผู้ชว่ยศาสตราจารยสุ์ภาพร ณ หนองคาย เทคโนโลยสีารสนเทศ 080-1084008 notfeel@hotmail.com

65 PA065 อาจารยสุ์ดารัตน์  เกล้ียงสอาด การจดัการ 080-5865861 Sudarat_k@hotmail.com
66 PA066 อาจารยสิ์นีนาถ  วีระสวัสด์ิ การจดัการโลจสิติกส์ 089-5728408 m_maru@hotmail.com
67 PA067 อาจารยศ์รัญญา   วิสุทธิศาลวงศ์ การตลาด 092-2915144 saranyaaru@gmail.com
68 PA068 ผู้ชว่ยศาสตราจารยสิ์ริพร  อนิทสนธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 089-0812654 srp0812651@hotmail.com
69 PA069 อาจารยม์ณฑิรา  ชมุวรานนท์  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 090-4266695 cmonthira@gedu.aru.ac.th

คณะวทิยาการจดัการ

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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70 PA070 อาจารยเ์สาวลักษณ์  ชาติศรีสัมพันธ์  การตลาด 089-1073551 chartsrisumpun@gmail.com
71 PA071 อาจารยสุ์รารักษ์  สุพัฒนมงคล การจดัการโลจสิติกส์ 081-8747688 m_surarak@hotmail.co.th
72 PA072 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.วันทนา  เนาว์วัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 089-9134854 Wanthana_nt@hotmail.com
73 PA073 อาจารยพ์ิเชษฐ  เนตรสว่าง การจดัการโลจสิติกส์ 085-0713794 Kobby@hotmail.com
74 PA074 อาจารยอ์รรถพล  วงศ์เลิศวิริยะ ธุรกจิระหว่างประเทศ 095-8124900 jomyutshinjo@hotmail.com
75 PA075 อาจารยจ์นัจริา ดีเลิศ คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 080-0438614 Yingroony@gmail.com
76 PA076 อาจารย ์ดร.กติิมา ทามาลี บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 086-3111708 ktamalee@gmail.com

77 PA077 หม่อมหลวงบราลี  สุทัศนีย์ ภาษาองักฤษ 086-9375839 baralee.suthatsanee@gmail.com
78 PA078 อาจารยพ์ันธรัตน์  ศรีสุวรรณ นิติศาสตร์ 099-7383268 pantarat.sr@hotmail.com
79 PA079 อาจารยอ์ทิธิเทพ  หลีนวรัตน์ นิเทศศาสตร์ 088-5191651 tithep@hotmail.com
80 PA080 อาจารยร์วมศักด์ิ  เจยีมศักด์ิ ดนตรีสากล 095-4689717 jruamsak@gmail.com
81 PA081 อาจารยอ์มุาภรณ์  กล้าหาญ ดนตรี 089-7333485 t0897333485@gmail.com
82 PA082 อาจารยธ์ัญญารัตน์  มะลาศรี ภาษาจนี 094-3292129 Memory_tu@hotmail.com
83 PA083 อาจารย ์ดร.เอนก  รักเงิน การพัฒนาชมุชน 081-4127255 anek_r@hotmail.com
84 PA084 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.วิชชกุร  นาคธน การปกครองท้องถิ่น 089-1146316 witchugon@yahoo.co.th
85 PA085 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.อภิชาติ  พงษ์เกษม สหวิทยาการอสิลาม 080-2234818 nilesense@gmail.com
86 PA086 อาจารยว์ิชชลุดา  ตันประเสริฐ ศิลปะการแสดง 089-3981811 wjaipong@yahoo.com

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

รายชือ่ผู้ขึน้ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสตูร รุ่นที ่2/2559 (วนัที ่20-21 มกราคม 2560)
คณะครุศาสตร์

mailto:Yingroony@gmail.com
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87 PA087 อาจารยภ์ัทราวรรณ  จนัทร์เนตร์ การศึกษาปฐมวัย 089-1122212 cpattarawan@hotmail.com
88 PA088 อาจารยภ์รภัทร  นิยมชยั การศึกษาปฐมวัย 099-4952246 Danger.red10@gmail.com
89 PA089 อาจารย ์ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 086-5136709 waritsaraw@hotmail.com
90 PA090 ผู้ชว่ยศาสตราจารยว์ัชรินทร์  เสมามอญ พลศึกษา 081-5866152 semamon@aru.ac.th
91 PA091 อาจารยรั์ชดาภรณ์  ตัณฑิกลุ การประถมศึกษา 081-4119657 Rachadaporn_swu@hotmail.com
92 PA092 อาจารยภ์ัธภร  หล่ังประยรู การสอนภาษาองักฤษ 087-7460380 koontika@hotmail.com
93 PA093 อาจารยสิ์อร  หาสาสน์ศรี คณิตศาสตร์ 087-0765071 Sion.hasadsri@hotmail.com
94 PA094 อาจารยเ์นตรนิภา  ชาอา้ย การสอนภาษาองักฤษ 085-0553436 Nednipa29@gmail.com
95 PA095 อาจารยจ์นัจริา  หาวิชา การสอนภาษาไทย 081-2917515 Jass_v_@hotmail.com

96 PA096 อาจารย ์ดร.วรรณิศา  มุมทอง คณิตศาสตร์ 081-3745305 pormarch@yahoo.co.th
97 PA097 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม เคมี 089-1341828 rwimon@aru.ac.th , wimon@aru.ac.th
98 PA098 อาจารยพ์งระภี  ศรีสวัสด์ิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 081-3417082 prp1612@hotmail.com
99 PA099 อาจารยสุ์ภารัตน์  ชยักติติภรณ์ อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 081-8707048 suparatc@hotmail.com
100 PA100 อาจารยส์มปรารถนา  สุขเกษม อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 081-9471539 nuuna898@yahoo.com
101 PA101 อาจารย ์ดร.ปทิตตา  นาควงษ์ การจดัการเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 086-8813220 patittar.n@gmail.com
102 PA102 อาจารยช์อ่เพชร  จ่าปี เทคโนโลยอีตุสาหกรรม 087-1027419 jeenandjeen@hotmail.com
103 PA103 อาจารยสุ์พิชญา ค่าคม คหกรรมศาสตร์ 086-0517754 supichaya_culinary@hotmail.com
104 PA104 อาจารยจ์นัทร์เพ็ญ มะลิพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 086-7669067 malipand@hotmail.com
105 PA105 อาจารย ์ดร.เพชรพิกลุ  วางมูล เทคโนโลยกีารผลิตพืช 098-2732346 vangmoon@hotmail.com

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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106 PA106 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.สุจติกลัยา มฤครัฐอนิแปลง จลุชวีวิทยา 085-1981921 sujidkanlaya@gmail.com
107 PA107 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ประดินันท์  เอี่ยมสะอาด วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 083-1908907 pradinunt_eiamsaard@yahoo.com
108 PA108 อาจารย ์ดร.สายชล สุขญาณกจิ เกษตรศาสตร์ 098-2582057 saychol.agri@gmail.com
109 PA109 รองศาสตราจารย ์ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ บูรณาการสุขภาพและความงาม 085-8119391 tnoppawan@aru.ac.th 
110 PA110

อาจารยร์งรอง แรมสิเยอ เทคโนโลยสีารสนเทศ 080-9091002
ayuttayagal@yahoo.com,ouoiay@yaho
o.com

111 PA111 อาจารยน์ภัสนันท์  ทองอนิทร์ การท่องเทีย่ว 086-5485951 Naphasanan_aru@hotmail.com
112 PA112 อาจารยสุ์ฑามาศ  ยิ้มวัฒนา การจดัการโลจสิติกส์ 089-090-4050 poweriew@live.com
113 PA113 อาจารยรุ่์งเรือง  ทองศรี การตลาด 098-4164451 Rungruang_t@hotmail.com
114 PA114 อาจารยช์าญชยั  เมธาวิรุฬห์ การจดัการ 082-0122650 i.chanchai@hotmail.com
115 PA115 ผู้ชว่ยศาสตราจารยน์าตยา  เกตุสมบูรณ์ การท่องเทีย่ว 086-3152695 Natty5900@hotmail.com
116 PA116 ผู้ชว่ยศาสตราจารยอ์รกช  เกจ็พิรุฬห์ เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 095-2471147 orakoch@hotmail.com
117 PA117 อาจารยม์รุต กลัดเจริญ เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 098-3639351 Marut_16@hotmail.com
118 PA118 อาจารยพ์ิเนต  ตันศิริ เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 085-8222226 pestiphant@hotmail.com
119 PA119 อาจารยว์รรณิภา  ใจดี ธุรกจิระหว่างประเทศ 089-4108977 Wannipa_nmut@hotmail.com
120 PA120 อาจารยว์รปภา มหาส่าราญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 093-1240159 worapapha.m@gmail.com
121 PA121 อาจารยญ์าณิศา  เผ่ือนเพาะ การเป็นผู้ประกอบการ 092-4642615 y.phuanpoh@gmail.com
122 PA122 อาจารยส์วิตา  อยู่สุขข ี คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 092-5969566 sawitay@hotmail.com
123 PA123 รองศาสตราจารยป์ราณี  ตันประยรู การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 081-860-7785 tanprayoon@yahoo.com

คณะวทิยาการจดัการ
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124 PA124 อาจารยพ์วัสส์  อคัรพัฒน์ก่าชยั การท่องเทีย่ว 083-6941515 chumpol_oh@hotmail.com

125 PA125 อาจารยด์วงพร  ร่ืนเรืองฤทธิ์ ภาษาจนี 099-7711968 afternoon18@hotmail.com
126 PA126 ว่าที ่ร.ต.บัณฑิต  สุนทรวิกรานต์ รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.โท) 085-7393082 soontornwigarn@hotmail.com
127 PA127 อาจารยศุ์ภฤกษ์  แกว้ศรีงาม ภาษาญี่ปุน่ 081-9475345 ayjapanese@hotmail.com
128 PA128 อาจารยศิ์รินันท์  นุยภูเขยีว ภาษาองักฤษ 085-3143452 Sirinunn.49010110132@gmail.com
129 PA129 อาจารยป์ราโมทย ์ ระวิน ภาษาไทย 088-1369454 thaihumanity@hotmail.com
130 PA130 อาจารยก์ลุธีร์  บรรจแุกว้ ดนตรีสากล 081-1717745 khuntheeb@gmail.com
131 PA131 อาจารยก์าญจนา  สุขาบูรณ์ นิติศาสตร์ 061-5515553 k_sukhaboon@hotmail.com
132 PA132 อาจารยก์านดา  เต๊ะขนัหมาก การพัฒนาชมุชน 089-9006574 tkdady@hotmail.com
133 PA133 อาจารยป์านหทัย  สุคนธรส ดนตรี 098-9010965 palmhatai@gmail.com
134 PA134 อาจารยม์ูนีเราะฮ์  ยด่ีา รัฐประศาสนศาสตร์ (ป.ตรี) 084-0661855 sandmy2729@gmail.com
135 PA135 อาจารยฤ์ตพชรพร  ทองถนอม ศิลปะการแสดง 062-0497879 roongrohini@hotmail.com

136 PA136 อาจารยน์รินทร์ อุ่นแกว้ การตลาด Meeunkeaw0210@gmail.com

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

มหาวทิยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี

mailto:chumpol_oh@hotmail.com
mailto:soontornwigarn@hotmail.com
mailto:roongrohini@hotmail.com
mailto:Meeunkeaw0210@gmail.com

