
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระยะท่ี  1  ระหว่างวันท่ี  13 – 14 กรกฎาคม 2563 
 

กลุ่มท่ี 1  ห้องอบรม 1081  อาคาร  10  ชั้น 8 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ 
1.  อาจารย์ ดร.พรรณา  พูนพิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นติยา  มณีวงศ ์ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ 
3.  อาจารย์เพียงธิดา  เสรีสุทธิกูลชัย ธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาการจัดการ 
4.  อาจารย์ณิชาภา  แก้วประดับ ส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ 
5.  อาจารย์นิวัฒน์  ประสิทธิวรวิทย์ ภาพยนต์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ 
6.  อาจารย์รัชนก  ปัญญาสุพัฒน ์ การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ 
7.  อาจารย์รัตนา  บญุอ่วม การประชาสัมพันธ์ฯ วิทยาการจัดการ 
8.  อาจารย์รัตนา  เทียมถนอม การประชาสัมพันธ์ฯ วิทยาการจัดการ 
9.  อาจารย์ ดร.อารียา  จุ้ยจ าลอง การประชาสัมพันธ์ฯ วิทยาการจัดการ 
10.  อาจารย์ ดร.ณัฐมน  ตั้งพานทอง การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ วิทยาการจัดการ 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา  นุชนารถ การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ 
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์  ชาค ารุน การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ 
13.  อาจารย์มนชนก  จุลสิกข ี การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ 
14.  อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์  ม่วงหมี การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ 
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุณี  สารสุวรรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 
16.  นางอัชรี  ภักดีสุวรรณ ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ 
17.  อาจารย์พรรณพิชญา  อัญชันภาต ิ การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณุศณ ี มีแก้วกุญชร บัญช ี วิทยาการจัดการ 
19.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทิรา  มาศมาลัย บัญช ี วิทยาการจัดการ 
20.  อาจารย์ธีรวีร์  เอ่ียมสุวรรณ เศรษฐศาสตร ์ วิทยาการจัดการ 
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ  นิภากรพันธ์ เศรษฐศาสตร ์ วิทยาการจัดการ 
22.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎฐ์  เดชะปัญญา การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ 
23.  อาจารย์โศภิณภา  สุนทรวร สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  วิทยาการจัดการ 
24.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา  เหลืองสุวาลัย เกษตรศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ฯ 
25.  อาจารย์ ดร.สุนทรียา  กาละวงศ ์ เกษตรศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ฯ 
26.  อาจารย์เพ็ญแข  รุ่งเรือง เกษตรศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ฯ 
27.  อาจารย์อังสุมา  แก้วคต เกษตรศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ฯ 



 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ 
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อาทิตยา  สามณฑา เคมี วิทยาศาสตร์ฯ 
29.  อาจารย์เพียงฤทัย  บุญประสิทธ์ิ เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ฯ 
30.  อาจารย์รัตน์สุภา  ธรรมาภรณ ์ เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ฯ 
31.  อาจารย์บุตรี  เทพทอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์ฯ 
32.  อาจารย์ณัฐจิต  อ้นเมฆ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์ฯ 
33.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประไพ ศรดีามา  วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ฯ 
34.  อาจารย์ ดร.ภัสราวดี  เผ่าจินดา เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ฯ 
35.  อาจารย์ ดร.กาญจนา  สุจิรชาโต เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ฯ 
36.  อาจารย์ ดร.นันทพร  ช่ืนสุพันธรัตน ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ฯ 
37.  อาจารย์สมภพ  แซ่ล้ี คณิตศาสตร์ (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ฯ 
38.  อาจารย์เด่นชัย  พันธ์ุเกตุ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ 
39.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ  หงกะเชิญ ฟิสิกส์ (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ฯ 
40.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนัทนัช  วัฒนสุภิญโญ ฟิสิกส์ (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ฯ 
41.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศริน  มีมล ฟิสิกส์ (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ฯ 
42.  อาจารย์ว่าท่ี ร.ต.อนุวัฒน์  หัสดี ฟิสิกส์ (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ฯ 
43.  อาจารย์สุนิศา  จติสุนทรชัยกุล ฟิสิกส์ (วท.บ.) วิทยาศาสตร์ฯ 
44.  อาจารย์บุญญาพร  บุญชัย  วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ฯ 
45.  อาจารย์เนตรนภา  แซ่ตั้ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ฯ 
46.  อาจารย์ ดร.รัชนู  เมยดง จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์ฯ 
47.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรา  ช่ืนวัฒนา สาธารณสุขศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ฯ 
48.  อาจารย์เบญจรัตน์  จันสน สาธารณสุขศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับคณาจารย์และบุคลากร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระยะท่ี  1  ระหว่างวันท่ี  13 – 14 กรกฎาคม 2563 
 

กลุ่มท่ี 2  ห้องอบรม 1041  อาคาร  10  ชั้น 4  
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ 
1 อาจารย์ ดร.วิกรม  ศุขธณี พลศึกษา ครุศาสตร ์
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์  มิง่มิตร กลุ่มวิชาชีพครู ครุศาสตร ์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พัชรีภรณ์  บางเขียว กลุ่มวิชาชีพครู ครุศาสตร ์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษา  ตระกูลบางคล้า การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ์
5 อาจารย์ญาณิกา  สกุลกลจักร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร ์
6 อาจารย์จีรภรณ์  กิจเจรญิ กลุ่มวิชาชีพครู ครุศาสตร ์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ภิญญาพัชร์  ปลากัดทอง การประถมศึกษา ครุศาสตร ์
8 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์คเรศ  ประกอบผล เทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร ์
9 อาจารย์ ดร.สิริกร  โตสติ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตร ์
10 อาจารย์ ดร.ฑิตยา  สิทธิโสภาสกุล การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตร ์
11 อาจารย์นงคณ์ภัส ปาแก้ว พลศึกษา ครุศาสตร ์
12 อาจารย์ศุภชัย  ศรีอักษร ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ 
13 อาจารย์เพชรรัตน ์ อ้วนโฮม ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรุณรตัน์  คนซ่ือ บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ มนุษยศาสตร์ฯ 
15 อาจารย์ศักดา      เซะวิเศษ ธุรกิจอิสลาม มนุษยศาสตร์ฯ 
16 อาจารย์ประสงค์    ผ่องภิรมย์  ธุรกิจอิสลาม มนุษยศาสตร์ฯ 
17 อาจารย์มีเดียน     จูมะ ธุรกิจอิสลาม มนุษยศาสตร์ฯ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ       ม่วงศิริ  นิติศาสตร ์ มนุษยศาสตร์ฯ 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิบูลย์         วิฑูรย์ปัญญากุล นิติศาสตร ์ มนุษยศาสตร์ฯ 
20 อาจารย์เสสินา    นิ่มสุวรรณ ์ นิติศาสตร ์ มนุษยศาสตร์ฯ 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพรรณ    ปานช่วย นิติศาสตร ์ มนุษยศาสตร์ฯ 
22 อาจารย์ชุลีวรรณ  ไหลเจรญิ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก มนุษยศาสตร์ฯ 
23 อาจารย์ดร.ธนากร  สรรย์วราภิภ ู นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤด ี   กมลสวัสดิ์ ภาษาไทย (ค.บ.) มนุษยศาสตร์ฯ 
25 อาจารย์สุภัทรา  จันทะคัด ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ฯ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.อภิวัฒน์   สุธรรมด ี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์ฯ 
27 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา   พงศ์พัฒนโยธิน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ 



 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ 
28 อาจารย์กมลวรรณ จรูญศร ี ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) มนุษยศาสตร์ฯ 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุนีย ์อุลิศ ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) มนุษยศาสตร์ฯ 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐศรัณย์  ทฤษฎีคุณ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตร ี
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี  จันทร์ศร ี ดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตร ี
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  รตันประภาเมธีรัฐ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตร ี
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาษิต  ทินนาม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
34 ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์ุฬาลักษณ์  จารจุุฑารัตน ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
35 อาจารย์ธิดาธิป  หารชุมพล วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรศักดิ์  เขียนวงศ ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
37 อาจารย์ชุมพล  อินทร์มณ ี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
38 อาจารย์วันวิสาข์  กาญจนาภรณ ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
39 อาจารย์พลกฤต  กล่ันแก้วด ารง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชฎา  ผลพูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
41 อาจารย์กวินชัย  ต้องตรงทรัพย ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
42 อาจารย์พีระพงษ ์ ยืนยงชัยวัฒน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
43 อาจารย์ราชนิรันดร์  ดวงชัย ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
44 อาจารย์พิเชฐ  มีมะแม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
45 อาจารย์อัญญา  อ าไพ การจัดการวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
46 อาจารย์จาตุรงค ์ สาระวงศ ์ การจัดการวิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ฯ 
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัจน์   มีสุข วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ฯ 

 
 


