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คณะครุศาสตร์
1 UA001 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง การจดัการการเรียนรู้ 08-19462283 amornrat2_3@hotmail.com
2 UA002 ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ารณีย ์ ขาวเจริญ จติวิทยา 08-1860-2535 giftazy@hotmail.com
3 UA003 อาจารย ์ดร. สุขรักษ์  แซ่เจีย่ คอมพิวเตอร์ศึกษา 08-3549-2913 sukkharak@yahoo.com
4 UA004 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม คณิตศาสตร์ 08-1666-7898 piyathida.to@gmail.com
5 UA005 ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์สาวลักษณ์  ประมาน พลศึกษา 08-1744-4968 saowaluk57@hotmail.com
6 UA006 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง บริหารการศึกษา 08-4463-6398 teerawat_1974@hotmail.com P

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 UA007 ผู้ช่วยศาสตราจารยห์ทัยรัตน์  ทรรพวสุ ภาษาญีปุ่่น 08-6399-9935 hatairatd@hotmail.com P

8 UA008 ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์วรศรี  มณีพงษ์ ภาษาญีปุ่่น 08-9444-0757 mphongb@hotmail.com
9 UA009 รองศาสตราจารย ์ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิ์ลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ 08-5936-2304 pakin_ch@hotmail.com
10 UA010 อาจารยณิ์ศรา  ประดิษฐ์ด้วง รัฐประศาสนศาสตร์ 08-1616-8849 nisarapradit@hotmail.com
11 UA011 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง รัฐประศาสนศาสตร์ 08-1636-1611 duean_2520@hotmail.com P

12 UA012 ผู้ช่วยศาสตราจารยป์กาศิต  เจมิรอด นิติศาสตร์ 08-1588-2349 p.pakasit@hotmail.com
13 UA013 อาจารยอ์รพิมพ์  สุขสุวรรณ ศิลปกรรม 08-3822-0368 oraphimss@yahoo.com
14 UA014 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นฤมล  อนุสนธิพ์ัฒน์ การพัฒนาชุมชน 08-9810-5015 giftrb70@yahoo.com
15 UA015 อาจารยต์ราดุลย ์ นรนิติผดุงการ นิติศาสตร์ 08-1905-0617 ntradul@hotmail.com

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 UA016 รศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ เกษตรศาสตร์ 08-9874-7535 ssanit33@hotmail.com
17 UA017 อาจารย ์ดร.วีรภัทร  ภัทรกลุ สาธารณสุขชุมชน 08-1807-7793 p_weeraphat@hotmail.com

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ และสถาบัน (หลักสูตร สกอ.) (ขึ้นทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา)
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18 UA018 อาจารยสิ์ริวรรณ  สมิทธิอาภรณ์ เกษตรศาสตร์ 08-1496-4139 sirioom@hotmail.com P

19 UA019 อาจารยสุ์นันทา  คะเนนอก คหกรรมศาสตร์ 08-5985-9619 herminun@hotmail.com,  
sununta.kanenok@gmail.com

P

20 UA020 อาจารยสุ์วรรณ  อาจคงหาญ เทคโนโลยสีารสนเทศ 08-9506-7009 aonaons@gmail.com P

21 UA021 อาจารยน์พา  ลีละศุภพงษ์ คหกรรมศาสตร์ 08-9794-7919 jan_lsp@yahoo.com P

22 UA022 ผู้ช่วยศาสตราจารยย์พุิน  พวกยะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 081-870-8528 yupinpy@gmail.com, yupinpy@aru.ac.th P

คณะวิทยาการจัดการ
23 UA023 อาจารยช์ุติมา  นิ่มนวล คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 08-6126-1081 Chu_2550@hotmail.com P

24 UA024 ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ัทราพร  จนัตะนี เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 08-7119-2299 p_pat46@hotmail.com P

25 UA025 อาจารยสุ์รารักษ์ สุพัฒนมงคล การจดัการโลจสิติกส์ m_surarak@hotmail.com
26 UA026 ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์รรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ การจดัการ 08-1752-2557 patsawan2549@gmail.com P

27 UA027 ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์พ็ญนภา  หวังที่ชอบ การบัญชี P

28 UA028 อาจารยเ์อกพล  วิงวอน การท่องเที่ยว 08-5156-0676 Ekaphonaru@gmail.com
29 UA029 ผู้ช่วยศาสตราจารยว์นิดา  อินทรลักษณ์ การบัญชี 08-1372-7937 iwanida@hotmail.com
30 UA030 อาจารย ์ดร.เมธารัตน์  จนัตะนี การจดัการธุรกจิการค้าสมัยใหม่ 085-5505893 Apichat_asm@hotmail.com P

31 UA031 อาจารย ์ดร. ภาวินีย ์ ธนาอนวัช การบัญชี
สถาบันวิจัยและพัฒนา

32 UA032 รศ.ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
33 UA033

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุจติกลัยา  มฤครัฐอินแปลง
จลุชีววิทยา

34 UA034 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เลิศชาย สถติพนาวงศ์ เทคโนโลยอีุตสาหกรรม
สถาบันอยธุยาศึกษา
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35 UA035 อาจารย ์ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ ศิลปกรรม 08-6345-7558
36 UA036 อาจารยก์นัยารัตน์  คงพร การท่องเที่ยว 08-9806-2878


