
No. e-Mail Department

1 อาจารย์ ชลลดา กุลวัฒน์ chollada@vru.ac.th คณะครุศาสตร์
2 อาจารย์ ดนุชา สลีวงศ์ danucha@vru.ac.th คณะครุศาสตร์
3 อาจารย์ ตะวัน ไชยวรรณ tawan@vru.ac.th คณะครุศาสตร์
4 อาจารย์ ธัญวรัตน์ ปิน่ทอง tanwarat@vru.ac.th คณะครุศาสตร์
5 อาจารย์ ปิยะวรรณ ขุนทอง piyawan.kun@vru.ac.th คณะครุศาสตร์
6 อาจารย์ ศรัณยา ฤกษ์ข า saranya@vru.ac.th คณะครุศาสตร์
7 อาจารย์ ดร. อังคนา กรัณยาธิกุล angkana@vru.ac.th คณะครุศาสตร์
8 ว่าทีร่.ต. กิตติศักด์ิ วาดสันทัด kittisak.wad@vru.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 ผศ. เศกพร ตันศรีประภาศิริ sekporn@vru.ac.th คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 อาจารย์ กัมลาศ เยาวะนิจ kamalas@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 อาจารย์ จารุณี มุมบ้านเซ่า jarunee@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 นางสาว เฉลิมพร โตสงวน chaleumpron@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 อาจารย์ เทวพงษ์ พวงเพชร tawapong@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 นาง นิธิวดี เจริญสุข nitiwadee@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15 อาจารย์ บุญอนันต์ บุญสนธิ์ boonanan@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16 นางสาว บุษบงก์ วินิยม bussabong@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 อาจารย์ ปิยะ กล้าประเสริฐ piya.kla@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18 อาจารย์ ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว ruetaitip@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 นางสาว ศิริลักษณ์ ประเจียด siriluk@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20 อาจารย์ อรุณรัตน์ จินดา arunrat@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21 อาจารย์ กิตติ อัปสรภาสกร kitti@vru.ac.th คณะวิทยาการจัดการ
22 อาจารย์ จันทิมา ศิริ janthima@vru.ac.th คณะวิทยาการจัดการ
23 นางสาว นิสรา โภควัต nisara@vru.ac.th คณะวิทยาการจัดการ
24 นาง ปาริชาติ เพชรวิเศษ parichart@vru.ac.th คณะวิทยาการจัดการ
25 นาย พีรวัฒน์ ตันตอ peeravat@vru.ac.th คณะวิทยาการจัดการ
26 ผศ. ดร. ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล pinyapat@vru.ac.th คณะวิทยาการจัดการ
27 ร้อยตรี สมชาย ประกิตเจริญสุข somchai@vru.ac.th คณะวิทยาการจัดการ
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28 นางสาว สุกัญญา แก่นสมบัติ sukanya@vru.ac.th คณะวิทยาการจัดการ
29 อาจารย์ จิตติมา กอหร่ังกูล jittima@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 นาย ชาญยุทธ ล้ิมอยู่สวัสด์ิ chanyuth@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 อาจารย์ ดร. ฐพงษ์ ธีระวัฒนานนท์ thapong@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 อาจารย์ ณพัฐอร บัวฉุน napattaorn@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 อาจารย์ ณัฐกานต์ ทองพันธุพ์าน natagarn@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34 อาจารย์ ณัฐสิมา โทขันธ์ natsima@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 นางสาว ดวงสุดา ทับภูตา daungsuda@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 นาย ธนา ละมะณี tana@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 อาจารย์ ธีรพันธ์ แก้วดอก teeraphun@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
38 อาจารย์ ดร. นิสา พักตร์วิไล nisa@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
39 นางสาว เบ็ญจมาศ นามณรงค์ benjamat@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 ผศ. ดร. ปัณณ์รภัส ถกลภักดี pannraphat@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 นางสาว พนิดา ชาญชัย panida@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42 อาจารย์ ดร. พัชราภรณ์ วีระชวนะศักด์ิ patcharaporn@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 อาจารย์ มณทิพย์ จันทร์แก้ว montip@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44 นาง วารุณี จันทพึง่ warunee@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 ผศ. วิวัฒน์ ชินนาทศิริกุล wiwat@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46 ผศ. ดร. ศศมล ผาสุข sasamol@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 ผศ. สมบูรณ์ ภูพ่งศกร somboon@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48 ผศ.ดร. สิตา ทิศาดลดิลก sita@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49 ผศ. ดร. สุธาสินี นิลแสง suthasinee@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50 อาจารย์ เอกชัย จงเสรีเจริญ ekachai@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51 ว่าทีร่.ต.หญิง ณหทัย กระแสเสน nahatai@vru.ac.th งานวิเทศสัมพันธ์
52 นางสาว อรนุช เอื้อตระกูล oranoot@vru.ac.th งานวิเทศสัมพันธ์
53 นางสาว ภัทรนิษฐ์ ฐิระโกมลศักด์ิ phattaranit@vru.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย
54 นาย เฉลิมพล เสียงอ่ า chalermpol@vru.ac.th โรงเรียนสาธิต
55 นาย นรินทร์ อินทรี narin@vru.ac.th โรงเรียนสาธิต
56 นาง พรสวรรค์ บูลาเทา pornsawan@vru.ac.th โรงเรียนสาธิต
57 นางสาว ภิรมย์ภรณ์ พรหมมา phiromporn@vru.ac.th โรงเรียนสาธิต
58 อาจารย์ รุ่งฬิยา เมฆนิมิตตานนท์ rungriya@vru.ac.th วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
59 นางสาว พัชรินทร์ โพธิส์วัสด์ิ patcharin.pho@vru.ac.th ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
60 นางสาว ลัดดา เกาะโพธิ์ ladda@vru.ac.th ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร



61 นาย วาลี อุปแสน walee@vru.ac.th ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร
62 นางสาว กีรฉัตร วันช่วย keerachutr@vru.ac.th ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว
63 นางสาว อมรรัตน์ มณีบู่ amornrat@vru.ac.th ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว
64 นางสาว ชลธิชา วัสนชิน cholthicha@vru.ac.th ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
65 จ่าสิบเอกหญิง วรรณภา ปานสุข wannapa@vru.ac.th ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
66 อาจารย์ กุสุมา เลาะเด kusuma@vru.ac.th ศูนย์ภาษา
67 นางสาว ธนิศรา ทาสีเพชร thanisara@vru.ac.th ศูนย์ภาษา
68 นางสาว นงลักษณ์ นาคน้อย nonglak@vru.ac.th ศูนย์ภาษา
69 นางสาว พัชริดา ประทุมมาตย์ patcharida@vru.ac.th ศูนย์ภาษา
70 อาจารย์ วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์ worawan@vru.ac.th ศูนย์ภาษา
71 นางสาว งามเนตร ระพันธ์ ngamnetr@vru.ac.th ศูนย์วิทยาศาสตร์
72 นาง นริศรา เงินยวง narissara@vru.ac.th ศูนย์วิทยาศาสตร์
73 นางสาว เยาวนารถ งามนนท์ yawanart@vru.ac.th ศูนย์วิทยาศาสตร์
74 นางสาว อนัญญา นาคหัสดีย์ ananya@vru.ac.th ศูนย์วิทยาศาสตร์
75 นาย ชูศักด์ิ ขันธชาติ choosak@vru.ac.th สถาบันวิจัยและพัฒนา
76 นางสาว กัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ gunchayawri@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี
77 นางสาว กัลยา นันท์ส าเภา kullaya@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี
78 นาย จักรี อินท า chakri@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี
79 นาย ทวีศักด์ิ ปานเทวัญ taweesak@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี
80 นางสาว ธัญญาภรณ์ บุญเพิม่ tanyaporn@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี
81 นาย นริศ ปฏิสนธิ์ narit@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี
82 นาย ปราโมทย์ บุญมี pramote@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี
83 นาย ปรีชา พรมโชติ preecha@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี
84 นางสาว มลิวรรณ พันธ์ภักด์ิ maliwan.pan@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี
85 นาย มานพ สุขสุเดช manop@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี
86 นางสาว มาส ดอกสร้อย mas@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี
87 นางสาว วราภรณ์ ไชยสุริยานันท์ varaporn@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี
88 นางสาว วีนัส ปาลาเลย์ venus@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี
89 นางสาว ศิรินาฏ รักธรรม sirinat@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี
90 ว่าทีเ่รือตรี สรวรรธก์ ไชยาวรรณ sorrawat@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี
91 นาย สุธน บุญพยา suthon@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี
92 นางสาว ปัญจพร อะโนดาษ panjaporn@vru.ac.th ส านักศิลปวัฒนธรรม
93 นาย ธานี ศรีนารถ thanee@vru.ac.th ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ



94 นางสาว บุญญรักษา อรรถพันธ์ boonyaraksa@vru.ac.th ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
95 นางสาว พัทธนันท์ มาเจริญมหัทธโน phatthanan@vru.ac.th ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
96 นาย เมธี ถูกแบบ matee@vru.ac.th ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
97 ผศ. ละเอียด ขจรภัย laiad@vru.ac.th ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
98 นางสาว วิไลลักษณ์ การุญวงค์ wilailak@vru.ac.th ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
99 นางสาว ฐิติกานต์ จิตรจา titigran@vru.ac.th ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
100 ว่าทีร้่อยตรี สราวุฒิ คณะขาม sarawut.kana@vru.ac.th ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
101 นาย กานต์ บุญยานันต์ kan@vru.ac.th ส านักสิทธิประโยชน์
102 นางสาว ชุลีกร เพ็ชรหมื่นไวย chuleekorn@vru.ac.th ส านักสิทธิประโยชน์
103 นางสาว ภัชภิชา ศรีแย้ม phachphicha@vru.ac.th ส านักสิทธิประโยชน์
104 นาย ภาณุพงศ์ ข าพวง panupong@vru.ac.th ส านักสิทธิประโยชน์
105 นาง ยุพา บุญบ ารุง yupa.boon@vru.ac.th ส านักสิทธิประโยชน์
106 นาย วรพัทธ์ ธนแพรวพันธ์ worarphat@vru.ac.th ส านักสิทธิประโยชน์


