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ท ำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้ำนกำรเป็นที่ปรึกษำให้แก่ผู้ขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ล ำดับ ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ข้อมูลกำรติดตอ่ 
หมำยเหตุ 

เบอร์โทรศัพท ์ E-mail / ที่อยู่ 
1 นายอ านวย             ยัสโยธา ศาสตราจารย์ 081-2764117 654/33 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ข้าราชการเกษียน 

2 นายวรสิทธิ ์           มุทธเมธา รองศาสตราจารย ์ 081-8984348 199 หมู่ 6 ต.ทุง่ใหญ ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 ข้าราชการเกษียน  

3 นายกิตติ                 ตันไทย รองศาสตราจารย ์ 081-2769697 95/24 หมู่ 1 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ข้าราชการเกษียน 

4 นางวรรณี               ธรรมโชติ รองศาสตราจารย ์ 081-9907327 428 หมู่บ้านลพบุรีราเมศวร์ หมู่ 6 ต.น  าน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ข้าราชการเกษียน 

5 นางทิพย์วัลย ์         เรืองขจร รองศาสตราจารย ์ 086-6951908 650/20 หมู 3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ข้าราชการเกษียน 

6 นายชาญชัย             เรืองขจร รองศาสตราจารย ์ 086-9594847 650/20 หมู 3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ข้าราชการเกษียน 

7 นางเสาวภา            โชติเกษมศร ี รองศาสตราจารย ์ 081-8964519 42/12 ซ.แก้วอุทิศ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ข้าราชการเกษียน 

8 นางวิไลลักษณ์       เล็กศิริรัตน์ รองศาสตราจารย ์ 086-5799425 227/188 หมู่บ้านศุภลัยปาร์ควิลล์ 2 ถนนพหลโยธิน  ซอย 48 แขวงอนุเสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10220 ข้าราชการเกษียน 

9 นางนฤมล              อัศวเกศมณี รองศาสตราจารย ์ 089-1986520 usawakesmanee@hotmail.com คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

10 นายเทพกร             พิทยาภินันท์ รองศาสตราจารย ์ 081-4780126 teppagone2@gmail.com คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

11 นางยาใจ                โรจนวงศ์ชัย รองศาสตราจารย ์ 089-7354447 ryajai@yahoo.com คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

12 นางสาวพัชรี          จิ๋วพัฒนกุล รองศาสตราจารย ์ 086-9911910 phatchalee_j@hotmail.com คณะครุศาสตร์ 

13 นางสาวกุลยา         ก่อสุวรรณ รองศาสตราจารย ์ 089-7979699 kkosuwan@yahoo.com คณะครุศาสตร์ 
 

14 นายสนธยา            พลศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 081-7669967 1/5 ซ. 6  ถนนสระเกษ ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา  90000 ข้าราชการเกษียน 

15 นายสุเทพ              ทิพย์ธารา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 074-333103 381 หมู่ 3 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 ข้าราชการเกษียน 

16 นางเปรมใจ           เอื ออังกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 089-8705533 Preamjai_41@hotmail.com คณะครุศาสตร์ 

17 นางยุพดี                ธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 081-0969644 yupfa@yahoo.com คณะครุศาสตร์ 

18 นางจ าเป็น               สังข์มุสิกานนท ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 089-6553549 chumpen1@hotmail.com คณะครุศาสตร์ 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ข้อมูลกำรติดตอ่ 
หมำยเหตุ 

เบอร์โทรศัพท ์ E-mail / ที่อยู่ 
19 นายพิชิต              รอดทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 089-4661195 t1041@skru.ac.th คณะครุศาสตร์ 

20 นางนัยนา             ยีหมะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 081-8964667 nannaiyana@yahoo.com คณะครุศาสตร์ 

21 นายถวิล                อนันตพงศ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 086-2914623 tawin_phong@ hotmail.com คณะครุศาสตร์ 

23 นางกรุณา              แดงสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 084-4070520 karuna_40@hotmail.com คณะครุศาสตร์ 

24 นายสุรชัย              ฉายศิริพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 086-9566999 c_suracha@yahoo.com คณะครุศาสตร์ 

25 นางณฐมน             เสมือนคิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 086-2906116 mpontip@ gmail.com คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

26 นางสบาย              ตันไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 083-1855230 sabais8@gmail.com คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

27 นายสมศักดิ์           แก้วพลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 084-9982131 somsakkp@hotmail.com คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

28 นายบูฆอรี             ยีหมะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 081-8983637 bukhorree2002@yahoo.com คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

29 นายจรูญศักดิ์        บุญญาพิทักษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 085-6700520 jaroonsak.bu@skru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

30 นายวินัย                จันทร์พริ ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 084-9693350 winaichanprim@gmail.com คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

31 นางสุพยอม           นาจันทร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 081-9632319 suphayom@hotmail.com คณะวิทยาการจัดการ 

32 นางนิตยา              จิตรักษ์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 081-3280503 jw_nitty@hotmail.com คณะวิทยาการจัดการ 

33 นางอังคณา           ธรรมสัจการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 081-6083633 dangkana@hotmail.com คณะวิทยาการจัดการ 

34 นางสาวสิริพร       จิตรักษ์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 089-9780373 aied50@hotmail.com คณะวิทยาการจัดการ 

35 นางสาวสายฝน     ไชยศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 089-8791093  คณะวิทยาการจัดการ 

36 นางประภาพร       แสงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 081-2770102  คณะวิทยาการจัดการ 

37 นายธนภัทร           ยีขะเด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 089-9773193  คณะวิทยาการจัดการ 

38 นางอ้อยทิพย์         พลศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 089-6582991 opolsri@yahoo.com คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

39 นายไชยวุธ            โกศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 086-7475773 c.goson.skl@gmail.com คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

40 นางขวัญกมล        ขุนพิทักษ ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 081-5424001 khwanamon@hotmail.com คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

41 นายพลพัฒน์         รวมเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 081-9635596 polphat@gmail.com คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

mailto:c.goson.skl@gmail.com
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล 
ต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ข้อมูลกำรติดตอ่ 
หมำยเหตุ 

เบอร์โทรศัพท ์ E-mail / ที่อยู่ 
42 นายคทาวุธ            ไชยเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 083-1905099 wpc4748@gmail.com คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

43 นางทวีสิน             นาวารัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 086-9111788 ktaweesin@yahoo.com คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

44 นางพิกุล                สมจิตต ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 086-7490109 P_somjitt@hotmail.com คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

45 นางศศลักษณ์        ทองขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 081-9578409 tsasalak@yahoo.com คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

46 นางจารุวรรณ        สุจริต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 085-8943316 csuitcharit@gmail.com คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

47 นางสุภาพร            สุขจันทร ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 086-6043009 supaporn11@gmail.com คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

48 นายวัฒนา             เดชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 086-6167592 dechana@hotmail.com คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

49 นายอ านาจ             ทองขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 080-6287640 aum1967@yahoo.com คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

50 นางทัศนา               ศิริโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 086-9111788  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

51 นางเชาวนีพร         ชีพประสพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 081-6472433 chepprasop@hotmail.com คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

52 นายเลิศ                   สิทธิโกศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 087-0205767 lertpla@yahoo.com คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

53 นางสุรย์ีพร            วุฒิมานพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 086-9607699 sctlearning@hotmail.com      (คหกรรมศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มรภ.นครศรีธรรมราช 

54 นายธีรวัฒน์           หังสพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 074-287933 theerawat.h@psu.ac.th          (คอมพิวเตอร์ , คณะวิทยาการจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

55 นางรจนา               สุนทรานนท ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 081-8542055 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ต.คลองหก อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี 12110   (นาฏศิลป ์, คณะศิลปกรรมศาสตร)์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

หมำยเหตุ :   การขึ นท าเนียบรายช่ือผู้มีต าแหนง่ทางวิชาการเป็นผูท้รงคุณวุฒิด้านการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผูข้อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ครั งที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 
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