ลาดับที่

รายชื่อผู้ผา่ นการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน
วันที่ 12 มิถนุ ายน 2562 ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ระดับการศึกษา (ระบุสาขา)
อีเมล์
เบอร์โทร
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก

ชื่อ - สกุล

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
1
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สุภาภรณ์

เอี่ยมเข่ง

08-1338-7231

ieamkhang@hotmail.com

เกษตรศาสตร์ (โรคพืช)

พันธุวศิ วกรรม

เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตร

สาขาที่เชียวชาญ

อื่น ๆ

โรคพืช , เทคโนโลยีชวี ภาพ
ทางพืช

2

นางสาวธนิตชยา

พุทธมี

06-1632-6497

thanid_9@hotmail.com

วท.บ. (พืชศาสตร์ พืชสวน) วท.ม. (เทคโนโลยีหลัง Ph.D. Bioprduetion
การเก็บเกี่ยว)
(plamt productlon)

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

3

นางสาวนัจภัค

สุขสวัสดิ์

08-1996-7437

hajjapak@gmail.com

วท.ป. (ชีววิทยา)

ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม ,
จุลชีววิทยาการผลิตสาร
ทางชีวภาพ

ชานาญกิจ
บุญเจริญ

087-4876005
08-6361-8505

chonnathee9@hotmail.com
nufa_nufa@hotmail.com

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
นางชนธี
2
นางสาวสุภาภรณ์

ปรด.หลักสูตรการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

3

นางสาวจิตสุภา

สาคร

063-1495535

jitsupa_sa@rmutto.ac.th

4

นางสาวนาฝน

ใจดี

086-7840809

namphone_ch@rmutto.ac.th

บธ.บ.(การจัดการ)

คณะสัตวแพทยศาสตร์
1
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ดลฤทัย

ศรีทะ

09-0983-4645

chopdon@hotmail.com

มีสุวรรณ

083-8933053

ก้านทอง
แตงจวง

2

นางสาวศิริลักษณ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นิภาพร
2

นางสาวปวีณา

ปร.ด. (ชีววิทยา)

การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์
บธ.ม. และ
M.M.
(Management)

กจ.ด.(การจัดการธุรกิจ)

การจัดการบริหารธุรกิจ
อุตสาหกรรม

สัตวแพทยศาสตร์

วท.ม. (พยาธิชวี วิทยา
ทางสัตวแพทย์)

วท.ด. (พยาธิชวี วิทยา
ทางสัตวแพทย์)

สัตวแพทยศาสตร์ ,
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

mesirilak@yahoo.com

สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต

วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต (พยาธิ
ชีววิทยา)

089-4420134

nipaporn.kanthong@gmail.com

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

วท.ม. (พันธุศาสตร์)

08-6817-0907

paweenasan@yahoo.com

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ , สถิติ

พยาธิชวี วิทยาทางสัตวแพทย์

ปร.ด.
(เทคโนโลยีชวี ภาพ)
สถิติ

เทคโนโลยีชวี ภาพ
สถิติ

ลาดับที่
3

นางสาวกรณัฏฐ์

รายชื่อผู้ผา่ นการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน
วันที่ 12 มิถนุ ายน 2562 ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ระดับการศึกษา (ระบุสาขา)
อีเมล์
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทร
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
นาคภิบาล
081-4036934
koranat.nark@gmail.com
วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชวี
มหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์
ผลิตภัณฑ์)
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร์

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
นางสาวพณีพรรณ

สาขาที่เชียวชาญ

อื่น ๆ

สรีรวิทยาพืช กายวิภาคพืช
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
เทคโนโลยีเอนไซม์ นาโน
เซลลูโลส

สมบัติ

09-5853-5719

paneepan_wo@hotmail.com

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
บริหารทั่วไป)

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การ
จัดการทั่วไป)

การจัการ , การจัดการ
อุตสาหกรรม
วิทยาการคอมพิวเตอร์

2

นางสาวอรวรรณ

ชุณหปราณ

09-2270-3824

orawan.m@cpc.ac.th

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

3

นางสาวกัญจณ์ชญา

ชัยวิรัตน์นุกลู

08-1593-5658

a_art2000@hotmail.com

บัญชีบัณฑิต

บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (การ
จัดการ)

4

นายคมกริช

นันทะโรจพงศ์

091-5451614

aj.khomkrit@gmail.com

บธ.บ. (ระบบสารสนเทส
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (เทคโนโลยีการ
บริหาร) เอกการ
จัดการประยุกต์

การจัดการ

5

นางสาววรัญญา

เดชพงษ์

08-6756-6384

fon_browncony@hotmail.com

คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร

เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย ,
พืนฐานแอนิเมชั่น

6

นายสุรินทร์

พรหมนุรักษ์กจิ

089-1087622

surin_cpc@hotmail.com

การบัญชีบริหารธุรกิจ
การจัดการ

บัญชี

ศรีปะนะ

089-0857036

ny_th@hotmail.com

เจริญสวัสดิ์

081-2695655

rujira20@gmail.com

คณะศิลปศาสตร์
1
นางสาวนันทวัน

2

นางสาวรุจริ า

วท.บ.คณิตศาสตร์

ศศ.ภาษาอังกฤษ

วท.ม.คณิตศาสตร์
ประยุกต์
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์

คณิตศาสตร์,สถิติ

ภาษาอังกฤษ

ลาดับที่
3

นางสาวมนษิรดา

4

นายณัฏฐกิตติ์

รายชื่อผู้ผา่ นการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/สถาบัน
วันที่ 12 มิถนุ ายน 2562 ณ ห้องประชุมรัศมีธารา ชั้น 7 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ระดับการศึกษา (ระบุสาขา)
อีเมล์
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทร
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
ทองเกิด
09-1727-3734 mannawika@hotmail.com
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การ บริหารธุรกิจ
วิทยาศาสตรดุษฏี
ท่องเที่ยว)
มหาบัณฑิต (การ
บัณฑิต (การจัดการ
จัดการท่องเที่ยว)
ธุรกิจบริการระหว่าง
ประเทศ

อื่น ๆ

สาขาที่เชียวชาญ
อุตสหกรรมการบริการและ
การท่องเที่ยว

ตันสมรส

08-6339-8598

mr.tour@hotmail.com

ศศ.บ. (อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว)

วท.ม. (การจัดการ
นันทนาการการ
ท่องเที่ยว)

การท่องเที่ยว

คณะเทคโนโลยีสงั คม
1
นายทรงวุฒิ

บุญส่ง

064-1654559

krnwoot.rumtto@gmail.com

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)

วท.ม. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ)

คอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
1
นางสาวพิริยาภรณ์
2
นางสาววรรณศิริ

อันอาตม์งาม
หิรัญเกิด

08-6331-5216
09-9004-4516

pirin6152@yahoo.com
wannasiri_ft@hotmail.com

เทคโนโลยีทางชีวภาพ
วท.ม.เทคโนโลยีการ
อาหาร
เคมี

3

นางสาวศิริจนั ทร์

ตาใจ

08-1908-7073

chemistrychan@gmail.com

สัตววิทยา
วท.ม.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
เคมี

4

นางพรพนิต

ศศิวฒ
ั น์ชตุ กิ ลุ

08-9834-8191

sasivatchv@gmail.com

พืชศาสตร์-พืชสวน

เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)

ทิลารักษ์

085-9245419

monmannu@yahoo.com

ชีววิทยา

ชีววิทยา

ภู่พีระสุพงษ์

08-6087-7691

sompochpoo@hotmai.com

5
นางสาวปฐมาภรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
1
นายสมโภช

เทคโนโลยีการอาหาร
เคมีอนิ ทรีย์ , เคมี
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ,
การแยปการสกัดสารอินทรีย์

การเพาะเลียงเนือเยื่อพืช
วท.ด. เคมีเทคนิค

