
สาขาวิชา/ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ E-mail
 (กรุณาระบุ E-mail ของ มทร.ศรีวิชัย @rmutsv.ac.th)

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปีย่ม รองอธิการบดี  089-6522103 kwanhatai.j@rmutsv.ac.th

2 อาจารย์สถาพร  ขนุเพชร ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี  081-5422225 sathaporn.k@rmutsv.ac.th

1 รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง ขา้ราชการบ านาญ มทร.ศรีวิชัย  080-8652022 jaruya.k@gmail.com

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี  081-5953118 saner.s@rmutsv.ac.th

3 อาจารย์จตุพร  ฮกทา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเทีย่ว  086-9428708 jatuporn.h@rmutsv.ac.th

4 อาจารย์กานต์พชิชา  ดุลยะลา อาจารย์คณะศิลปศาสตร์  096-1974224 kanphitcha.d@rmutsv.ac.th

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาทินี วัฒนกจิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั 089-2061151 Satinee.w@rmutsv.ac.th

2 นายพชัร แสงสุวรรณ ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 095-0903939 Phatchara.s@rmutsv.ac.th

3 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุรกจิจ านง สาขาวิขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 081-9691032 Piyaporn.t@rmutsv.ac.th

4 อาจารย์เอกพงษ์ คงฉาง สาขาวิชาทัศนศิลป์ 063-5911094 akkapong.k@rmutsv.ac.th

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยะ ธนพฒัน์ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั 08 - 6994 - 9008 chaiya.t@rmutsv.ac.th

2 นางสาวฉารีฝ๊ะ หดัยี ผู้ช่วยคณบดี / หวัหน้าหน่วยประกนัคุณภาพ  09 - 1047 - 1787 chareefah.h@rmutsv.ac.th

3 นายชนาธิป ลีนิน ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 08 - 7293 - 5669 chanatip.l@rmutsv.ac.th

4 อาจารย์อาลาวีย์ ฮะซานี สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน 08 - 9208 - 4227 alavee.h@rmutsv.ac.th

5 อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม 08 - 5414 - 5541 nuttawut.s@rmutsv.ac.th

6 อาจารย์นวพล เทพนรินทร์ สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือขา่ย (ต่อเนือ่ง) 08 - 8786 - 5114 nawaphol.t@rmutsv.ac.th

7 อาจารย์จรัญ ธรรมใจ สาขาวิชาอตุสาหการ 08 - 9658 - 0474 jaran.t@rmutsv.ac.th

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงนคร การนา สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 08 - 1478 - 0680 songnakorn.k@rmutsv.ac.th

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

วิทยากร

รายชื่อตอบรับเข้าร่วมโครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมิน รุ่นที่ 1 
 ก่อนประกาศขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

ชื่อ-นามสกุล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

mailto:kwanhatai.j@rmutsv.ac.th
mailto:sathaporn.k@rmutsv.ac.th
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mailto:saner.s@rmutsv.ac.th
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สาขาวิชา/ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ E-mail
 (กรุณาระบุ E-mail ของ มทร.ศรีวิชัย @rmutsv.ac.th)

ชื่อ-นามสกุล

9 อาจารย์นุชจเิรศ แกว้สกลุ สาขาวิชาไฟฟา้ 08 - 6624 - 4319 nutjired.k@rmutsv.ac.th

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล บุญรอด สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 08 - 2438 - 9951 wimon.b@rmutsv.ac.th

1 นางสุธิกาญจน์  แกว้คงบุญ รองคณบดี 089-8224140 Sutikan.k@rmutsv.ac.th

2 นางสุาวกญัญา  ผันแปรจติต์ ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 081-7479725 kanya.p@rmutsv.ac.th

3 อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์ สาขาวิชาการจดัการนวัตกรรมทางการค้า 089-8713842 Supaporn.c@rmutsv.ac.th

4 อาจารย์พรรวจ ีจนัทร์นิม่ สาขาวิชาการบัญชี 064-8546642 Punwajee.j@rmutsv.ac.th

5 อาจารย์สุพตัรา ค าแหง สาขาวิชาการตลาด 083-1038264 Supatra.k@rmutsv.ac.th

6 อาจารย์สุวัฒนา พวงสุวรรณ สาขาวิชาการเงิน 088-7514651 Suwattana.p@rmutsv.ac.th

7 อาจารย์ชริสรา ปานทอง สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ 093-5971939 Charisara.p@rmutsv.ac.th

8 อาจารย์พจนา หอมหวล สาขาวิชาการจดัการธุรกจิดิจทิัล 095-8852922 Podjana.h@rmutsv.ac.th

1 นายภาณุมาศ  สุยบางด า ผู้อ านวยการวิทยาลัยรัตภูมิ 086-9612216 panumas.s@rmutsv.ac.th

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาริษา  โสภาจารย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 086-2973340 arrisa.r@rmutsv.ac.th

3 นางราตรี  สุยบางด า ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 089-5969586 ratree.s@rmutsv.ac.th

4 อาจารย์อ ามรรัตน์ คงกะโชติ สาขาวิชาการบัญชี 087-0484629 ammonrat.r@rmutsv.ac.th

5 อาจารย์ศุภชัย มะเด่ือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 086-9644232 suppachai.m@rmutsv.ac.th

6 อาจารย์สุหดี์ นิเซ็ง สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร 807-134583 suhdee.n@rmutsv.ac.th

7 อาจารย์ทศพธิ  วิสมิตนันท์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ 084-0563278 thossapit.w@rmutsv.ac.th

1 อาจารย์ดุสิตพร  ฮกทา รองผู้อ านวยการวิทยาลัย 082-2456474 Dusitporn.h@rmutsv.ac.th

2 นางสาวแสงเดือน แกว้กลาง ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 080-9954923 Sangduan.k@rmutsv.ac.th

3 อาจารย์สิริปุณยากร ไกรเทพ สาขาวิชาการท่องเทีย่ว 082-3492535 Siripoonyakorm@gmail.com

4 อาจารย์ศิววงศ์ เพชรจลุ สาขาวิชาการบัญชี 096-1546492 Siwawong.p@rmutsv.ac.th

5 อาจารย์ชยนรรจ ์ขาวปลอด สาขาวิชาการจดัการนวัตกรรมทางธุรกจิ 085-8334050 Chayanun.k@rmutsv.ac.th

6 อาจารย์โอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ สาขาวิชาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารนานาชาติ 098-2692621 oothsuma.c@rmutsv.ac.th

วิทยาลัยรัตภูมิ

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะเทคโนโลยีการจัดการ



สาขาวิชา/ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ E-mail
 (กรุณาระบุ E-mail ของ มทร.ศรีวิชัย @rmutsv.ac.th)

ชื่อ-นามสกุล

1 อาจารย์ชริยา นนทกาญจน์ รองคณบดี 081-3087694 chariya.n@rmutsv.ac.th

2 นางสาวศรัญญา  แกว้ปนทอง ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 081-9798287 saranya.k@rmutsv.ac.th

3 อาจารย์บุญเรือน สรรเพชร สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ ามันปาล์มและโอลีโอเคมี 089-1753545 boonruen.s@rmutsv.ac.th

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิพร วรรณโสภณ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 0817345625 nitiporn.r@rmutsv.ac.th

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎาพร เกล้ียงจนัทร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 081-2456632 chadaporn.s@rmutsv.ac.th

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม ฉนัทรางกรู สาขาวิชาภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร 088-7621969 vikrom.c@rmutsv.ac.th

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยากร ฤทธิมนตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหการ 089-7312276 vittakorn.r@rmutsv.ac.th

1 รองศาสตราจารย์จารุวัฒน์  เจริญจติ รองคณบดี 086-685-6747 jaruwat.j@rmutsv.ac.th

2 นางสาวพรเพญ็  จนัทรา ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 093-584-9173 pornpen.j@rmutsv.ac.th

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภิดา จรเด่น สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองนุง่หม่ 089-6462408 Sopida.c@rmutsv.ac.th

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สุทธิศักด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ 089-299-6222 somkid.l@rmtusv.ac.th

5 อาจารย์ณัฐพล หนูฤทธ์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 084-633-2364 nattapon.n@rmutsv.ac.th

6 อาจารย์จฬุาลักษณ์ โรจนานุกลู สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 089-657-0721 julaluk.r@rmutsv.ac.th

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ ละอองโชค สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์ 081-934-1279 sayan.l@rmutsv.ac.th

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์ พึง่ชมภู สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหการ 085-080-8939 sirirat.p@rmutsv.ac.th

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ ลูกจนัทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 089-737-7356 arun.l@rmutsv.ac.th

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 065-994-9562 watthanaphon.c@rmutsv.ac.th

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร  ธารางกรู รองคณบดี 081-7023360 woraporn.t@rmutsv.ac.th

2 นางปิยวรรณ ชูพลู ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 094-6616325 piyawan.ka@rmutsv.ac.th

3 รองศาสตราจารย์ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ สาขาวิชาการจดัการประมงและธุรกจิสัตว์น้ า 835-0564510 thongchai.n@rmutsv.ac.th

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อทุร เจริญเดช สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 087-0444392 uton.c@rmutsv.ac.th

5 อาจารย์ปรีดา เกดิสุข สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 081-8596820 preeda.k@rmutsv.ac.th

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฌานิกา แซ่แง่ ชูกล่ิน สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 087-4925651 chanika.s@rmutsv.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง



สาขาวิชา/ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ E-mail
 (กรุณาระบุ E-mail ของ มทร.ศรีวิชัย @rmutsv.ac.th)

ชื่อ-นามสกุล

7 อาจารย์ศิลปชัย เสนารัตน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 089-9863185 sinlapachai.s@rmutsv.ac.th

8 อาจารย์ขวัญตา ตันติก าธน สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม (ป.โท) 089-9086454 khwanta.t@rmutsv.ac.th

1 ผศ.ดร.ชัยวัฒน์  สากลุ รองคณบดี 086-3905156 chaiwat.s@rmutsv.ac.th

2 นางสาวทิพย์รัตน์  ช่วยธานี ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 087-0193943 tipparut.c@rmutsv.ac.th

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิศร บุญรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ 087-0926024 kanitsorn.b@rmutsv.ac.th

4 อาจารย์ศยมน พทุธมงคล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์และการส่ือสาร 086-9489494 sayamon.b@rmutsv.ac.th

5 อาจารย์ศิรินันทร์ นาพอ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 084-6262528 sirinun.n@rmutsv.ac.th

6 อาจารย์วัชระ ศรีสะกลู สาขาวิชาวิศวกรรมกอ่สร้าง 087-2960196 watchara.s@rmutsv.ac.th

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์ มลิวัลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั 081 3746797 praphot.m@rmutsv.ac.th 

2 นางจนัตินา สุชาฎา ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 093 7933659 chantina.c@rmutsv.ac.th

3 อาจารย์สุดนัย เครือหลี สาขาวิชาพชืศาสตร์ 086 7815670 sudanai.k@rmutsv.ac.th 

4 อาจารย์นิอร จริพงศธรกลุ สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและการจดัการทรัพยากรประมง (ป.โท)061 4694492 nion.c@rmutsv.ac.th 

5 อาจารย์ณปภัช ช่วยชูหนู สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 081 7371411 napapach.c@rmutsv.ac.th 

6 อาจารย์สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป สาขาวิชาประมง 089-4948778 siripong.w@rmutsv.ac.th

7 รองศาสตราจารย์วัฒนา ณ นคร สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 091-8246790 wattana.n@rmutsv.ac.th

8 อาจารย์เศรษฐวัฒน์ ถนิมกาญจน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรกลเกษตร 087-7462379 satthawat.t@rmutsv.ac.th

9 อาจารย์จรีวรรณ จนัทร์คง สาขาวิชาพฒันาการเกษตรและการจดัการธุรกจิเกษตร 094 2629995 jareewan.rmutsv@gmail.com 

10 รองศาสตราจารย์พรศิลป์ สีเผือก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพชื (ป.โท) 086 7472345 pornsil.s@rmutsv.ac.th

1 ผศ.ณิชา   ประสงค์จนัทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั 080-5391323 nicha.p@rmutsv.ac.th

2 นางรจวรรณ   รามแกว้ ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 081-5855888 rojjawan.r@rmutsv.ac.th

3 รองศาสตราจารย์พชัรินทร์ ฆงัฆะ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเพือ่การส่ือสาร 089-9203319 patcharin.k@rmutsv.ac.th

4 อาจารย์นุชเนตร กาฬสมุทร์ สาขาวิชาการโรงแรม 0950370473  nootchanate.k@rmutsv.ac.th

5 อาจารย์ศินีนาฎ พลูเกื้อ สาขาวิชาการท่องเทีย่ว 0831692999 sineenart.p@rmutsv.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเกษตรศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์



สาขาวิชา/ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ E-mail
 (กรุณาระบุ E-mail ของ มทร.ศรีวิชัย @rmutsv.ac.th)

ชื่อ-นามสกุล

6 อาจารย์ฉตัรดาว ไชยหล่อ สาขาวิชาธุรกจิคหกรรมศาสตร์ 081-4855803 chatdaw.c@rmutsv.ac.th

7 อาจารย์รุ่งทิพย์ รัตนพล สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 081-9901017 rungtip.r@rmutsv.ac.th

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวิวรรณ พวงสอน สาขาวิชาการโรงแรม 091-1914455 rawiwan.p@rmutsv.ac.th

1 อาจารย์ชูเกยีรติ ชูสกลุ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและวิจยั 081-956-2007 chookiat.c@rmutsv.ac.th

2 นางสาวมัติยาภรณ์ ศรีใส ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 087-466-3344 Mattiyaporn.s@rmutsv.ac.th

3 อาจารย์อภิรัญธ์ จนัทร์ทอง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้ 066-136-5195 apirun.c@rmutsv.ac.th

4 อาจารย์ทักษกร พรบุญญานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 092-693-9791 thaksakorn.p@rmutsv.ac.th

5 อาจารย์อารีรัตน์ ชูพนัธ์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 092-281-7616 areerat.c@rmutsv.ac.th

6 อาจารย์เมธาพร มีเดช สาขาวิชาการจดัการ 089-645-7373 metaporn.m@rmutsv.ac.th

7 อาจารย์ภริศฑ์ชาก ์ชดช้อย สาขาวิชาการบัญชี 080-592-8717 pritcha.c@rmutsv.ac.th

8 อาจารย์น้ าฝน จนัทร์นวล สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 088-399-6498 namfon.c@rmutsv.ac.th

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา  กอ่ตระกลู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั 062 9645219 suchada.s@rmutsv.ac.th

2 นางสาวนลินรัตน์  คลังธารชูสิน ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 094 369 4236 sirinan.k@rmutsv.ac.th

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ ผิวนวล สาขาวิชาการบัญชี 06 4590 1571 navarat.p@rmutsv.ac.th

4 อาจารย์ปิยวรรณ มานะ สาขาวิชาการจดัการ 084-086-6446 piyawan.ba@rmutsv.ac.th

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัศนีย์ กายพนัธ์ สาขาวิชาการบัญชี - prassanee.k@rmutsv.ac.th

6 นายอานนท์ บัวศรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกจิ 089 977 5020 Arnon.b@rmutsv.ac.th

7 อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี สาขาวิชาการจดัการ 083 533 3382 boonrad.b@rmutsv.ac.th

1 ผศ.ดร.น้อมจติต์ แกว้ไทย อนัเดร รองคณบดี nomchit.k@rmutsv.ac.th

2 นางสาวเดือนพตัรา จนัทร์สุด ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 085-4707515 duanphattra.j@rmutsv.ac.th

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกามาส ปุรินทราภิบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 083-6924829 pakamart.p@rmutsv.ac.th

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินาถ ศรีออ่นนวล สาขาวิชาการจดัการอตุสาหกรรมอาหารและบริการ/หวัหน้า

งานประกนัคุณภาพการศึกษา

091-8240484 sirinat.s@rmutsv.ac.th

คณะบริหารธุรกิจ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

mailto:suchada.s@rmutsv.ac.th
http://piyawan.ba/
http://piyawan.ba/
mailto:Arnon.b@rmutsv.ac.th
mailto:boonrad.b@rmutsv.ac.th


สาขาวิชา/ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ E-mail
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ชื่อ-นามสกุล

1 อาจารย์สพ.ญ.เมธาสุ จนัทร์รอด รองคณบดี 065-5122335 metasu.c@rmutsv.ac.th

2 นางสาวสุภาภรณ์ กล่ินแกว้ ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 083-5386135 Supapon.k@rmutsv.ac.th

3 อาจารย์สพ.ญ.กตัติเนตร สกลุสวัสดิพนัธ์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ 095-0137117 Kattinet.s@rmutsv.ac.th

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์ ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการหรือหวัหน้างาน 065-9949562 watthanaphon.c@rmutsv.ac.th

2 นายต่อยศ เจริญ ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 093-5797766 toryot.c@rmutsv.ac.th

1 นางนงนาฎ  ระวังวงศ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ 081-9909841 nongnard.r@rmutsv.ac.th

2 นางสาววารุณี  จงกลศรี ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 086-9793896 warunee.w@rmutsv.ac.th

1 นางสาวสุดคนึง  ณ ระนอง ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการหรือหวัหน้างาน 081-5352829 Sutkanung.N@rmutsv.ac.th

2 นางสาวกชธินันท์  ทองค า ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 089-8758874 khottinan.t@rmutsv.ac.th

1 นางเมธาพร  หรัิญวงศ์ ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการหรือหวัหน้างาน  081-9703793 mataporn.h@rmutsv.ac.th

2 นางวัชรี  กกแกว้ ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา  085-3804424 wacharee.k@rmutsv.ac.th

1 นางพชิามญชุ์ วัฒนสุข ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการหรือหวัหน้างาน 087-0773216 phichamon.w@rmutsv.ac.th

2 นางจงกลนี ศรีจงกล ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 084-0561256 chongkonnee.s@rmutsv.ac.th

3 นางสาวธวัลรัตน์ ทวีสุข ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 098-0492072 thawalrat.t@rmutsv.ac.th

1 นางดาวดล   จนัทรประทิน ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการหรือหวัหน้างาน 08-1599-9068 daowadol.j@rmutsv.ac.th

2 นางสาวสโรชา   เรืองกาญจน์ ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 08-3655-1701 sarocha.r@rmutsv.ac.th

1 นางสาวสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการหรือหวัหน้างาน 081-7387030 sarintorn.p@rmutsv.ac.th

กองพัฒนานักศึกษา

กองบริหารงานบุคคล

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ส านักงานวิทยาเขตตรัง

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
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ชื่อ-นามสกุล

2 นางสาวสรัลชนา  ถรีาวุฒิ ผู้รับผิดชอบประกนัคุณภาพการศึกษา 08-3936-1449 saranchana.t@rmutsv.ac.th

1 นายสุจนิดา  แซ่ฮ้ัน ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการหรือหวัหน้างาน 08-7383-9436 sujinda.s@rmutsv.ac.th

2 นางธารารัตน์  อะฆะนัง ผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 08-4749-7252 tararat.a@rmutsv.ac.th

1 นางสาววีรวรรณ  อ าภา เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป  091-8469108 weerawan.a@rmutsv.ac.th

2 นาวสาวมัชรินทร์  สังขไ์พฑูรย์ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป  083-1834703 muchcharin.s@rmutsv.ac.th

3 นายชาติชาติ  ช่างแก้ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป  086-6971142 chartchay.c@rmutsv.ac.th

4 นางสาวกวิตา  แกว้พุม่ช่วง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป  080-5480366 kawita.k@rmutsv.ac.th

5 นางสาววิจติรา ช่วยแกว้ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป  094-2769714 wijittra.c@rmutsv.ac.th

งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานอธิการบดี

กองกลาง

mailto:weerawan.a@rmutsv.ac.th
mailto:muchcharin.s@rmutsv.ac.th
mailto:chartchay.c@rmutsv.ac.th
mailto:kawita.k@rmutsv.ac.th
mailto:wijittra.c@rmutsv.ac.th

