
1 ผศ.ดร.เสนาะ กล่ินงาม รองอธิการบดี 081-8209814 sanork3000@hotmail.com
2 ผศ.อุบล สมทรง รองอธิการบดี 089-1486735 ubol04@hotmail.com
3 ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี 081-2084452 nart2003@hotmail.com
4 รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง รองอธิการบดี 081-8569078 kanchana_boon@hotmail.com อบรมกับ สกอ.
5 รศ.สุเทพ ล่ิมอรุณ ข้าราชการบ านาญ 081-8567801 sutep42@hotmail.com

6 รศ.วัชรี กาญจนกีรติ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 0869992630 patoyz@hotmail.com
7 ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 081-8567806
8 ผศ.ดร.ปัญญา ทองนิล คณบดีคณะครุศาสตร์ 081-1948686 panya_na@yahoo.com

9 ผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 081-9442415 vekhon@gmail.com
11 อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 089-5505552 t_piyawan@hotmail.com
12 ผศ.ดร.พรรณี คอนจอหอ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 0863769924 na_pannee@yahoo.co.th อบรมกับ สกอ.
14 อ.ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม รองคณบคณะวิทยาการจัดการ 086-3222642 suksangaram@hotmail.com
16 ผศ.ดร.อัญชนา พานิช รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 086-5603507 anpanich032@yahoo.com
17 อาจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ 081-0668475 Kung_pbru@hotmail.com
18 อาจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ 081-4251006 ypattamaporn@gmail.com
19 อาจารย์ ดร.นพพล มิ่งเมือง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 081-4329664 nopponm@yahoo.com
20 ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 830330793 ornanong.sri@gmail.com
21 อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 080-4361014 w.apirat@hotmail.com
22 ดร.นิภา ไพโรจน์จิรกาล หัวหน้าส านักงานส านักส่งเสริมวิชาการฯ 080-2059779 peenipha_@hotmail.com
23 อาจารย์ ดร.กัญญา รัชตชัยยศ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 086-8665046 kanya.satit@gmail.com
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24 ผศ.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 087-5492558 wiboonsirikul@yahoo.com
25 ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักด์ิ สาขาวิชาบัญชี 086-8117173 rat-pbru@hotmail.com

26 อาจารย์จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ สาขาวิชาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 086-7851624 runchoo@hotmail.com
27 ผศ.ประกาศ ชมภูท่อง สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 861287725 prakard-c@hotmail.com
28 ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสโนบล สาขาวิชาเคมี 081-7491073 wprapasanobol@yahoo.co.th
30 ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกุล สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ 081-5134847 boun03@yahoo.com
31 อาจารย์พงษ์ลดา ทัง่ทอง สาขาวิชานิติศาสตร์ 081-3154991 tt_phonglada@yahoo.com
32 อาจารย์พิศาล ปานแก้ว สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 085-8366567 apkeaw@hotmail.com
33 ผศ.พรทิพย์ โต๊ะระหมาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 086-6235359 tohraman@yahoo.co.th
35 รศ.ดร.อุทัย ผ่องรัศมี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 081-9399069 Uthai_Mt@hotmail.com
38 อาจารย์เยาวภา อินทเส สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป 081-5724724 yaowapa-pbru@hotmail.com
39 อาจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ฯ 085-8440510 sukuma_ay@yahoo.com
40 อาจารย์ ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ฯ 090-9893050 panchit.lon@mail.pbru.ac.th
41 อาจารย์จารุต บุศราทิจ สาขาวชิาความมั่นคงคอมพวิเตอร์ฯ 085-4288605 b.jarut@outlook.co.th
42 ผศ.ดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 081-4219915 pbru2554@hotmail.com
43 ผศ.ดร.มณฑา จ าปาเหลือง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 089-7549939 monta_jumpaluang@hotmail.com
44 อาจารย์คมชนัญ โวหาร สาขาวิชาพลศึกษา 081-4440564 komtp105@hotmail.com
45 อาจารย์ชนาธิป บุบผามาศ สาขาวิชาปฐมวัย 081-5266044 dream.rjan@hotmail.com
46 อาจารย์กฤษณะ พวงระย้า สาขาวิชาเคมี 081-0131140 kris_sa_na@hotmail.com
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48  อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว สาขาวิชาไฟฟ้า 089-0773483 p_bhark@hotmail.com
49 ผศ.ดร. นสพ.มหิศร ประภาสโนบล สาขาวิชาสัตว์ศาสตร์ 081-8808969 Pmahisorn@gmail.com
50 รศ.ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 081-4550029 bunyat4@gmail.com
51 ผศ. ดร.สุขศิริ ประสมสุข สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 896005550 SUKSIRIDRKO@gmail.com
52 อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ รัตนานนท์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 081-6891334 dr.nipawan@gmail.com
53 ผศ. ดร.สายใจ พัวพันธ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 846474368 psaichai@yahoo.com
55 อาจารย์เมธาวิน สาระยาน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 082-8177995 ansor_pbru@hotmail.com
56 อาจารย์จิธิวดี วิไลลอย สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 081-7772878 jithiwadee@live.com
59 อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ อุดมทรัพย์ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 081-8504317 p17520@hotmail.com
62 อาจารย์อรรถวิทย์ รอดเจริญ สาขาวิชาภาษาไทย 086-6953099 dew_099@yahoo.co.th
64 อาจารย์อุบลวรรณ สวนมาลี สาขาวิชาภาษาไทย 086-6135275 nuiubol@gmail.com
65 อาจารย์ศิวาพร พิรอด สาขาวิชาภาษาไทย 081-9418006 s_pirod@yahoo.com
66 อาจารย์ธิดารัตน์ ปิน่ทอง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 089-4806648 arale_23@hotmail.com
67 ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิสู์งเนิน สาขาหลักสูตรและการสอน 081-8790678 sithchon@hotmail.com

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ สาขาหลักสูตรและการสอน 081-8569612 maream_su@hotmail.com
69 อาจารย์ฒวีพร   โตวนิช มรภ.กาญจนบุรี
70 อาจารย์ศิริรัตน์ เช็งเส็ง มรภ.กาญจนบุรี
73 อาจารย์ฒวีพร   โตวนิช มรภ.กาญจนบุรี
74 อาจารย์ศิริรัตน์ เช็งเส็ง มรภ.กาญจนบุรี 081-3817932 Si.326@hotmail.com
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75 น.ส.ดวงเดือน   จังพานิช มรภ.กาญจนบุรี Duangduenj@hotmail.com
76 นายบัณฑิต  ปานโศก มรภ.กาญจนบุรี
77 อาจารย์สุวิมล กะตากูล มรภ.กาญจนบุรี
78 อาจารย์สาโรจน์ เผ่าวงศากุล มรภ.กาญจนบุรี sengken@hotmail.com
79  อาจารย์ชนันท์ธิพัฒน์ พรหมสนธิ์ มรภ.กาญจนบุรี
87 อาจารย์ฐิติมา บุญฑริก สาขาความมั่นคงคอมพิวเตอร์ไซเบอร์ 084-1002254
88 อาจารย์ ดร.ภัทรา จุลวรรณา สาขาพยาบาลศาสตร์ 097-1594866 patt-ara.jun@mail.ac.th
89 อาจารย์นันท์นภัส อิ่มฤธรา สาขาพยาบาลศาสตร์ 081-4929141 Nstee@gmail.com
90 อาจารย์ณรงค์ พันธุค์ง มรภ.กาญจนบุรี 086-6055370 jaynrongpunkong@gmail.com
91 ผศ.สุมาลี งามสมบัติ สาขาการศึกษาปฐมวัย 081-8802129 Numfon0735@hotmail.com
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