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๑ ผศ.มลฤดี ล่ิวเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ 081-0567242 U570271 สกอ.

๒ ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ 081-3806091 prasantri@hotmail.com U570775 สกอ.

๓ ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ 061-8946161 nutcharat@npu.ac.th U570401 สกอ.

๔ ผศ.ธราธิป ภู่ระหงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 065-5915923 tharathip_ph@npu.ac.th U570534 สกอ.

๕ ผศ.ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ 081-9990239 sumaleesriput@hotmail.com U570535 สกอ.

๖ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 093-3217450 worawut_i@npu.ac.th U570600 สกอ.

๗ ผศ.ชาติหญิง กสิบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี 081-7399373 chatying_k@hotmail.com U570779 สกอ.

๘ ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ 081-9758384 U580144 สกอ.

๙ ผศ.ดร.นาวี อุดร ผู้อานวยการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 089-6216677 nawee@npu.ac.th U580261 สกอ.

๑๐ รศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ 081-2632857 k_sutida@hotmail.com U580332 สกอ.

๑๑ นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญกุศล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักวิทยบริการ 081-6785822 julalux27@gmail.com NPU58001

๑๒ ผศ.ดร.อดิเทพชัยย์การณ์ ภาชนะวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี 081-3206954 kaipachanawan@gmail.com NPU58002

๑๓ ดร.วโรทัย สิริเศรณี อาจารย์ สถาบันภาษา 087-8570822 drwarothai@gmail.com NPU58003

๑๔ นายพัฒน์ธวัตร์ เอ่ียมสม ผู้อานวยการ ส านักงานอธิการบดี 081-7395320 thawat.es@gmail.com NPU58004

๑๕ ผศ.ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 081-7686929 rachata_2504@hotmail.com NPU58005

๑๖ รศ.ฉวีวรรณ พลสนะ รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ 061-5933674 pchaveewan@hotmail.com NPU58006

๑๗ อาจารย์ภาวดี พันธรักษ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 085-7516214 pawadee2014@gmail.com NPU58007

๑๘ อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 081-3692335 kmuangthai@yahoo.com NPU58008

๑๙ ดร.มุทุดา แก่นสุวรรณ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 081-8714579 ploy1_mu@hotmail.com NPU58009

๒๐ อาจารย์วรรณธิภา อุนารัตน์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 091-0502514 wantiphau@gmail.com NPU58010 *ลาศึกษาต่อ

๒๑ ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี 083-6786761 tanomi@npu.ac.th NPU58011

๒๒ นายสุรศักด์ิ ต้ังตระกูล คณบดี คณะเกษตรและเทคโนโลยี 081-7393590 surasak_ttk@hotmail.com NPU58012

๒๓ อาจารย์ปรีชา ศิริสม อาจารย์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี 081-6624716 Chakalo49@hotmail.com NPU58013

๒๔ อาจารย์พิชิต รอดชุม อาจารย์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี 087-2241311 rodchoom@hotmail.com NPU58014

ช่ือ - นำมสกุล

ทะเบียนผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะและสถำบัน มหำวิทยำลัยนครพนม
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๒๕ อาจารย์นวลจันทร์ เพชรนุ้ย อาจารย์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี 098-2263914 nuanjan54@hotmail.com NPU58015

๒๖ ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 092-5171661 sit.npu2@gmail.com NPU58016

๒๗ ดร.บัณฑิต บุญขาว อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 088-7110619 bundit@npu.ac.th NPU58017

๒๘ ผศ.ดร.ดนุพัฒน์ ดวงมาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 081-9546455 danupat@npu.ac.th NPU58018

๒๙ ผศ.โกวิท ยอดมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 081-4986241 kowit2551@gmail.com NPU58019

๓๐ ผศ.บุญเย่ียม ยศเรืองศักด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 081-9645607 y_iam@npu.ac.th NPU58020

๓๑ ผศ.พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 087-7710050 sayam@npu.ac.th NPU58021

๓๒ อาจารย์บุญเลิศ โพธ์ิข า ครู คศ.๓ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 084-6012183 p.boonlert@hotmail.co.th NPU58022

๓๓ อาจารย์รชต ตามา ครู คศ.๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 096-2523969 rachata.tama@gmail.com NPU58023

๓๔ อาจารย์จุฑามาศ ใจสบาย อาจารย์ วิทยาลัยธาตุพนม 084-7869689 jutamart_ta@npu.ac.th NPU58024

๓๕ ผศ.ดร.พันตรี โคมพิทยา อาจารย์ วิทยาลัยธาตุพนม 081-9990622 ele_pantre@hotmail.com NPU58025

๓๖ ผศ.เนียน ค ามุลตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีฯ 089-5695209 niank.npu@gmail.com NPU58026

๓๗ อาจารย์สุจิรา หงษามนุษย์ ครู คศ.๒ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีฯ 081-2611756 sujira_h@hotmail.com NPU58027

๓๘ อาจารย์เพ็ญพักตร์ สืบศรี ครู คศ.๒ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีฯ 089-7107883 penpuk.npu@gmail.com NPU58028

๓๙ ผศ.ว่าท่ี ร.ต.ภูมินทร์ ฮงมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีฯ 089-4189188 phumin_h@hotmail.com NPU58029

๔๐ อาจารย์ปิยธิดา รัตนรามา อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีฯ 083-1421989 ajanoom@hotmail.com NPU58030

๔๑ อาจารย์รสสุคนธ์ สุวรรณกูฏ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีฯ 086-4583132 mookoylll@hotmail.com NPU58031

๔๒ อาจารย์จีราพร รัตนโกสุม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีฯ 081-1818882 aaa.jee@gmail.com NPU58032

๔๔ ผศ.ระวิวร ฮงมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีฯ 081-2625869 worn_h@hotmail.com NPU58033

๔๕ ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ อาจารย์ วิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมฯ 088-5523124 noffon.npu@gmail.com NPU58034

๔๖ อาจารย์สาวิณี โกพลรัตน์ อาจารย์ วิทยาลัยการบินนานาชาติ 089-5694843 kopolrat@gmail.com NPU58035

๔๗ อาจารย์ณัฎฐ์นรี สุริยสิทธ์ิ อาจารย์ วิทยาลัยการบินนานาชาติ 088-5720989 thinking_carefully@hotmail.com NPU58036

๔๘ ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ 088-3213236 wiramon27@gmail.com NPU58037

๔๙ อาจารย์วราพร มีแก้ว อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ 093-5415535 waraporn@npu.ac.th NPU58038

๕๐ อาจารย์อภิสิทธ์ิ ฉกรรจ์ศิลป์ พยาบาลวิชาชีพ ช านาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ 086-6400439 apisit@npu.ac.th NPU58039

๕๑ อาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ 088-5524707 bombay2627@gmail.com NPU58040
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๕๒ ผศ.ดร.นันทวัน เอ้ือวงศ์กูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 086-8511950 nunthaua@yahoo.com NPU58041

๕๓ อาจารย์ชนาพร รัตนมาลี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 087-7721660 chanawiw@yahoo.ac.th NPU58042

๕๔ อาจารย์ปุณภวัฒน์ กาศรุณ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 086-6127507 sornram8@hotmail.com NPU58043

๕๕ อาจารย์อาทิตยาพร อรุณพิพัฒนพงศ์ อาจารย์ วิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมฯ 090-554-1345 atitayaporn@npu.ac.th NPU58044

๕๖ อาจารย์อัจฉริยา ทุมพานิชย์ อาจารย์ วิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมฯ 081-060-3550 probpy@gmail.com NPU58045 *ลาศึกษาต่อ

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔


