
No. e-Mail Department
1 อาจารย์ คันธรส ภาผล khantharot@vru.ac.th คณะครุศาสตร์

2 อาจารย์ จติตรี พละกลุ jittree@vru.ac.th คณะครุศาสตร์

3 อาจารย์ ชยพล ใจสูงเนิน chayaphon@vru.ac.th คณะครุศาสตร์

4 อาจารย์ ฝายวารี ประภาสะวัต phaiwaree@vru.ac.th คณะครุศาสตร์

5 ผศ. พนิดา ชาตยาภา panida.cha@vru.ac.th คณะครุศาสตร์

6 อาจารย์ พชัรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ patcharin.set@vru.ac.th คณะครุศาสตร์

7 อาจารย ์ดร. เลอลักษณ์ โอทกานนท์ lerlak@vru.ac.th คณะครุศาสตร์

8 อาจารย์ วณิชชา สิทธิพล wanitcha@vru.ac.th คณะครุศาสตร์

9 อาจารย์ วรานิษฐ์ ธนชัยวรพนัธ์ waranit@vru.ac.th คณะครุศาสตร์

10 อาจารย์ วราพร อศัวโสภณชัย waraporn@vru.ac.th คณะครุศาสตร์

11 อาจารย์ วิลินดา พงศ์ธราธิก virinda@vru.ac.th คณะครุศาสตร์

12 อาจารย์ ศศิธร จนัทมฤก sasithorn@vru.ac.th คณะครุศาสตร์

13 อาจารย์ ศุภมัย พรหมแกว้ suppamai@vru.ac.th คณะครุศาสตร์

14 อาจารย ์ดร. สุวรรณา จุ้ยทอง suwana@vru.ac.th คณะครุศาสตร์

15 อาจารย์ แสงดาว ออ่นจาง sangdao@vru.ac.th คณะครุศาสตร์

16 นาง พรทิพย์ กศุลสิริสถาพร porntip@vru.ac.th คณะครุศาสตร์

17 นาย วุฒิศักด์ิ อยู่จ านง wuttisak@vru.ac.th คณะครุศาสตร์

18 นาง อารีย์ ทิพรส aree.tip@vru.ac.th คณะครุศาสตร์

19 ผศ. ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอนิแปลง songpoltanarit@vru.ac.th คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

20 อาจารย์ กนัภา สุขล้ิม kannapha@vru.ac.th คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

21 อาจารย์ ภาสุรี ฤทธิเลิศ pasuree@vru.ac.th คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

22 ผศ. วรรณิภา พาณิชกรกลุ wannipa@vru.ac.th คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

23 อาจารย ์ดร. สุภณิดา พฒัธร supanida@vru.ac.th คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

24 อาจารย์ จฑุามาศ เถยีรเวช jutamach@vru.ac.th คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

25 อาจารย์ ธนพร พยอมใหม่ tanaporn@vru.ac.th คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

26 อาจารย์ ภานุ พฒันปณิธิพงศ์ panu@vru.ac.th คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

27 อาจารย์ วิศวรรธน์ พชัรวิชญ์ wissawat@vru.ac.th คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

28 อาจารย์ ศักด์ิดา มั่นคง sakda@vru.ac.th คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

29 รศ. ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี sasinan@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 ผศ. ดร. อนงค์ อนันตริยเวช anong@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อผู้เขา้อบรม Google Apps for Education รุ่นที ่4 (ส าหรับอาจารย์และบุคลากร)

วันที ่26-28 พฤษภาคม 2558  เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร์  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Name



31 อาจารย์ ชัชพนัธุ์ ยิ้มออ่น chatchapan@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

32 อาจารย์ ณัชชามน เปรมปล้ืม nuchchamon@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

33 อาจารย์ ปิยะ สงวนสิน piya.sa@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

34 อาจารย์ วิภาพร ตัณฑสวัสด์ิ vipaporn@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

35 อาจารย์ วิไลลักษณ์ เรืองสม wilailuk@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 นางสาว จนัทิมา ทามี janthima.ta@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

37 นางสาว อรนุช ปิน่ทอง ooranut@vru.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

38 ผศ. เจษฎา ความคุ้นเคย jessada@vru.ac.th คณะวิทยาการจดัการ

39 อาจารย์ ดวงมณี ชักน า duangmanee@vru.ac.th คณะวิทยาการจดัการ

40 อาจารย์ ธนิษฐ์นันท์ จนัทร์แยม้ thanitnan@vru.ac.th คณะวิทยาการจดัการ

41 อาจารย์ ธันยน์ิชา วิโรจน์รุจน์ tannicha@vru.ac.th คณะวิทยาการจดัการ

42 ผศ. ประพนัธ์พงษ์ ชินพงษ์ praphunphong@vru.ac.th คณะวิทยาการจดัการ

43 รศ. วรุณี เชาวน์สุขมุ warunee.ch@vru.ac.th คณะวิทยาการจดัการ

44 อาจารย์ ศิริพร จริะชัยประสิทธิ siriporn@vru.ac.th คณะวิทยาการจดัการ

45 อาจารย์ ศุภมล คงทน suppamon@vru.ac.th คณะวิทยาการจดัการ

46 อาจารย์ อญัชลี เยาวราช anchalee@vru.ac.th คณะวิทยาการจดัการ

47 นางสาว ศุภกร เตชาพลาเลิศ suphakorn@vru.ac.th คณะวิทยาการจดัการ

48 อาจารย์ ยงยทุธ สงวนชม yongyut@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

49 อาจารย์ วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา weerawat@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

50 ผศ. อารีย์ สงวนชื่อ aree.sa@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

51 นางสาว สุพณิยา อรุณจนัทร์ suphinya@vru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52 อาจารย์ กานต์มณี ไวยครุฑ kanmanee@vru.ac.th งานวิชาศึกษาทัว่ไป

53 อาจารย ์ดร. โกมล จนัทวงษ์ komol@vru.ac.th งานวิชาศึกษาทัว่ไป

54 อาจารย์ จฑุามาศ ทองมูล chuthamart@vru.ac.th งานวิชาศึกษาทัว่ไป

55 อาจารย์ ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ teerapong@vru.ac.th งานวิชาศึกษาทัว่ไป

56 อาจารย์ มนตรี ชินสมบูรณ์ montee@vru.ac.th งานวิชาศึกษาทัว่ไป

57 อาจารย์ โรจนันท์ ทรงอยู่ rojjanant@vru.ac.th งานวิชาศึกษาทัว่ไป

58 อาจารย์ วรภร อิ่มเยน็ woraporn@vru.ac.th งานวิชาศึกษาทัว่ไป

59 อาจารย ์ดร. สุภารัตน์ ค าเพราะ suparat@vru.ac.th งานวิชาศึกษาทัว่ไป

60 ผศ. ดร. สุวรรณิน คณานุวัตน์ suwannin@vru.ac.th งานวิชาศึกษาทัว่ไป

61 นางสาว ชานิกา คงมี chanika@vru.ac.th งานวิชาศึกษาทัว่ไป

62 นางสาว วิลันดา ขจรภัย wilunda@vru.ac.th งานวิเทศสัมพนัธ์

63 นางสาว อรนุช เอื้อตระกลู oranoot@vru.ac.th งานวิเทศสัมพนัธ์

64 อาจารย ์ดร. ชาคริต ศรีทอง charcrit@vru.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย

65 นาย ชัชพงศ์ มาเมือง chutchapong@vru.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย



66 นางสาว นภาวรรณ ค ามุงคุณ napawan@vru.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย

67 นางสาว รสกมล โพธิถ์าวร rodkamon@vru.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย

68 นางสาว วิจติรา จนัทะเรือง wijitra@vru.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย

69 นางสาว สมลักษณ์ เทินสระเกษ somlak@vru.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย

70 นาง อจัฉรา เฉล่ียกลาง achara@vru.ac.th บัณฑิตวิทยาลัย

71 อาจารย์ จกัรพนัธุ์ เพช็รข า chakrapan@vru.ac.th วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ

72 อาจารย์ พชัราภรณ์ จนัทรฆาฎ patcharaporn.jan@vru.ac.th วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ

73 ผศ. วงษ์ธีรา สุวรรณิน wongtheera@vru.ac.th วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ

74 อาจารย์ อรวรรณ สิทธิวิจารณ์ orawan@vru.ac.th วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ

75 นางสาว ปัทมา พรหมสวัสด์ิ patthama@vru.ac.th วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ

76 นาย สุจนิต์ แช่มชื่น sujin@vru.ac.th ศูนยจ์ดัการศึกษาสระแกว้

77 นางสาว ปุญญิศา ทองโชติ punyisa@vru.ac.th ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพ

78 นางสาว วิชุดา มานุช wichuda@vru.ac.th ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพ

79 นางสาว อรุาภรณ์ ขอ้งม่วง urapon@vru.ac.th ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพ

80 อาจารย์ จริาภรณ์ ทองทวี chiraporn@vru.ac.th ศูนยภ์าษา

81 อาจารย์ จริารัตน์ ประยรูวงษ์ chirarat@vru.ac.th ศูนยภ์าษา

82 อาจารย์ ประวิทย์ ธงชัย prawit@vru.ac.th ศูนยภ์าษา

83 อาจารย์ ปัทมา ร่ืนสุข pattama@vru.ac.th ศูนยภ์าษา

84 นางสาว เมลดา วงค์จนัตา melada@vru.ac.th ศูนยว์ิทยาศาสตร์

85 นางสาว กรรณิกา สร้อยส าโรง kannika.sroy@vru.ac.th สถาบันวิจยัและพฒันา

86 นาย ทวี เจริญสุข thawee@vru.ac.th ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

87 นางสาว วันดี น้ าทอง vandee@vru.ac.th ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

88 นางสาว วีร์สุดา  พรหมประดิษฐ์ weesuda@vru.ac.th ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

89 นางสาว แกว้ตา แสนรักษ์ kaewta@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี

90 นาง คนึงนารถ แตงออ่น kanungnart@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี

91 นาย จาตุรนต์ เทพเดชา jaturon@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี

92 นางสาว บัวทิพย์ บุญประเสริฐ buatip@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี

93 นางสาว ปิยาภรณ์ จกัรเพช็ร์ piyaporn@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี

94 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คล้ายร่มไทร puncharas@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี

95 นาย มาโนช เงาภูท่อง manoch@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี

96 นางสาว ศิรินันท์ จนัทร์โฉม sirinan@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี

97 นาง สุภวรรณ วรรณสอน supawan@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี

98 นาย อธิการ โพธิอ์นิทร์ athikarn@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี

99 นาย อษัฐพล ประดับเพชร atthapon@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี

100 นางสาว อาทูล คูณศรี artoon@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี



101 นางสาว เอื้องฟา้ ขนัค า aueanfa@vru.ac.th ส านักงานอธิการบดี

102 นางสาว นรีกานต์ ภูมิคงทอง nareekan@vru.ac.th ส านักมาตรฐานฯ

103 นางสาว สายพนิ ทาทอง saipin@vru.ac.th ส านักส่งเสริมการเรียนรู้ฯ

104 นาง กนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์ ganitta@vru.ac.th ส านักสิทธิประโยชน์

105 นางสาว กลุธิดา พาณิชกรกลุ kultida@vru.ac.th ส านักสิทธิประโยชน์

106 นางสาว ณิชาภัทร เชียงสกลุ nichabhat@vru.ac.th ส านักสิทธิประโยชน์

107 นางสาว ดุจเดือน ศรีนวลข า dujduan@vru.ac.th ส านักสิทธิประโยชน์

108 นางสาว พรรณพร มากผ้ึง panporn@vru.ac.th ส านักสิทธิประโยชน์

109 นางสาว มัลลิกา เกื้อกลู mullika@vru.ac.th ส านักสิทธิประโยชน์
110 อาจารย์ กนกนาฏ พรหมนคร kanoknat@vru.ac.th คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม


