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ระดับ ต ำแหน่ง

ปริญญำ ทำงวิชำกำร

๑  นายสุชิน นิธไิชโย โท เทคโนโลยีและการศึกษา ผศ. การศึกษา
๒  นางวนัทนีย์ บางเสน เอก การบริหารการศึกษา ผศ. การศึกษาพิเศษ
๓  นางสายฝน เสกขุนทด เอก อุดมศึกษา ผศ. คอมพิวเตอร์
๔  นางกัญภร เอี่ยมพญา เอก การบริหารการศึกษา ผศ. การบริหารการศึกษา
๕  น.ส. ธญัญภัสร์ ศิรธชันราโรจน์ เอก อุดมศึกษา ผศ. จติวทิยาและการแนะแนว
๖  นายวชิิต แสงสวา่ง เอก การจดัการการศึกษา ผศ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
๗  นายพอเจตน์ ธรรมศิริขวญั เอก หลักสูตรและการสอน ผศ. หลักสูตรและการสอน
๘  นางจริาภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ เอก การศึกษาปฐมวยั ผศ. จติวทิยาและการแนะแนว
๙  นางอังคณา กุลนภาดล เอก  การวจิยัและสถิติทางวทิยาการปัญญา ผศ. วจิยั วดัผล และประเมินผลการศึกษา

๑๐ นางกันยา ลุมพิกานนท์ โท การศึกษาปฐมวยั ผศ. การศึกษาปฐมวยั
๑๑ นางสมบูรณ์ ศุภจริยาวตัร โท การสอนภาษาไทย ผศ. การสอนภาษาไทย
๑๒ นายปฐวร์ี วจิบ โท การสอนภาษาอังกฤษ รศ. หลักสูตรและการสอน

๑  นางปิยะนุช พุฒแก้ว เอก หลักสูตรและการสอน ผศ. ภาษาอังกฤษ
๒  น.ส. ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล เอก การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผศ. พัฒนาชุมชน
๓  นายอุทัย ศิริภักด์ิ เอก ปรัชญา ผศ. ปรัชญาและศาสนา
๔  นายประมวล น้อยทรง โท พุทธศาสนาและปรัชญา ผศ. ปรัชญาและศาสนาและเทววทิยา
๕  นายสุริยศักด์ิ มังกรแก้ววกิุล โท รัฐประศาสนศาสตร์ ผศ. รัฐประศาสนศาสตร์

๑  นายอ านวย ปาอ้าย เอก พัฒนศึกษา ผศ. การตลาด

๒  นายครรชิต มาระโภชน์ โท การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ ผศ. การท่องเทีย่วและการโรงแรม

๓ นางสาวสุพรรัตน์ วงษ์ศรี โท การตลาด ผศ. บริหารธรุกิจ

๑  นางกุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ เอก สุขศึกษา รศ. วทิยาศาสตร์สุขภาพ
๒  นายเจริญ แก้วประดิษฐ์ เอก คณิตศาสตร์ ผศ. คณิตศาสตร์
๓  น.ส. จารุวรรณ สิงห์ม่วง เอก Mathematics Education ผศ. คณิตศาสตร์
๔  น.ส. ดวงพร ภู่ผะกา เอก วทิยาศาสตร์ศึกษาหลักสูตรภาษาองักฤษ ผศ. เคมี
๕  น.ส. วงเดือน ไม้สนธิ์ เอก เคมี ผศ. เคมี
๖  น.ส. สถาพร ดียิง่ เอก วทิยาศาสตร์ศึกษา ผศ. เกษตรศาสตร์
๗  นางอภริดี เมืองเดช เอก การบริหารการพฒันา(การพฒันาสังคม) ผศ. เคมี
๘  น.ส. อมรา เขียวรักษา เอก วทิยาศาสตรศึกษา ผศ. การศึกษา
๙  นายนิพนธ์ ปริญญาวฒิุชัย เอก Information  Science ผศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๐ นางสาวเพ็ญศรี ปักกะสีนัง โท Information  Science ผศ. คอมพิวเตอร์
๑๑ นางพิชญสินี อริยธนะกตวงศ์ เอก Tropical  Agriculture ผศ. เทคโนโลยีการเกษตร
๑๒  นางรุ้งรวี อ านาจตระกูล เอก สถิติ ผศ. คณิตศาสตร์

๑๓  นางสาวชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา โท เทคโนโลยีการศึกษาทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา ผศ. วทิยาการคอมพิวเตอร์
๑๔  นางนวสันันท์ วงศ์ประสิทธิ์ เอก Human  Resource  Development ผศ. วทิยาศาสตร์สุขภาพ
๑๕  นายพิสิษฐ์ สุนทราวฑูิร โท ปรสิตวทิยา ผศ. วทิยาศาสตร์สุขภาพ
๑๖ นางวฒันาพร งามสุทธิ โท Elementary  Education ผศ. คหกรรมศาสตร์
๑๗ นางคนึงนิตย์ ชื่นค้า โท สาธารณสุขศาสตร์ ผศ. วทิยาศาสตร์สุขภาพ

๑  นายภูมิพัฒน์ ก๋าค า โท นิวเคลียร์เทคโนโลยี ผศ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๒ นายวชิาญ ตอรบรัมย์ โท เทคโนโลยีการศึกษาทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา ผศ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๓  นายชัชวาล มงคล เอก การจดัการเทคโนโลยี ผศ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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