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ล ำดับ ต ำแหน่ง/ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล เขตพ้ืนท่ี คณะ/หน่วยงำน อีเมล์กำรเข้ำใช้งำน

1 อำจำรย์ สิริกำนต์ มีธัญญำกร เชียงใหม่ ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ nokkamin@rmutl.ac.th

2 อำจำรย์ ฐิติรัตน์ วิจำรณ์ปรีชำ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ annita_tr@rmutl.ac.th

3 อำจำรย์ สุพงศ์ แดงสุริยศรี เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ research_bala@rmutl.ac.th

4 อำจำรย์ ปภำวดี เนตรสุวรรณ เชียงรำย วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร papawadee@rmutl.ac.th

5 นำย ศรัณยู จินำวงศ์ ตำก ส ำนักงำนบริหำร มทร.ล้ำนนำ ตำก saranyoo_ee11@rmutl.ac.th

6 อำจำรย์ คุณำกร สุปน ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ maxddmm@rmutl.ac.th

7 อำจำรย์ วชิรวิชญ์ วงษ์หอมจันทร์ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ tontantak2529@rmutl.ac.th

8 อำจำรย์ สถิรศักด์ิ รังสินำนนท์ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ kwang@rmutl.ac.th

9 นำย ชิณ เฟ่ืองฟุ้งสุข ตำก ส ำนักงำนบริหำร มทร.ล้ำนนำ ตำก marutshingshana@rmutl.ac.th

10 อำจำรย์ โบว์ ถ่ินโพธ์ิวงศ์ เชียงใหม่ วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร bowtinpovong@rmutl.ac.th

11 อำจำรย์ สุภำวดี วรุณกูล เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ supawadee_w@rmutl.ac.th

12 อำจำรย์ ปิยะพร เสมำทอง ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ p_sama@rmutl.ac.th

13 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เนำวลักษณ์ เอ้ือพิชญำนนท์ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ naovaluk@rmutl.ac.th

14 อำจำรย์ สำวิตรี วงศ์ฤกษ์ดี ตำก วิศวกรรมศำสตร์ sa.wongrerkdee@rmutl.ac.th

15 อำจำรย์ กำญจนำ ใบวุฒิ เชียงใหม่ วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร wootkarn@rmutl.ac.th

16 อำจำรย์ เกษม ตรีภำค ล ำปำง วิศวกรรมศำสตร์ kasem_tree@rmutl.ac.th

17 อำจำรย์ ดำรณี ใจวงค์ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ daranee@rmutl.ac.th

18 อำจำรย์ จีรพงศ์ จีบกล่ ำ ตำก วิศวกรรมศำสตร์ jeeraphong@rmutl.ac.th

19 อำจำรย์ ณิชกุล ค ำรินทร์ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ nitchakun@rmutl.ac.th

20 อำจำรย์ กนกพร บัวทรัพย์ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ kae_kanokporn@rmutl.ac.th

21 อำจำรย์ ณัฐพงศ์ ดีไพร เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ Nat_deephai@rmutl.ac.th

22 อำจำรย์ อภิชัย ซ่ือสัตย์สกุลชัย ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ apichai@rmutl.ac.th

23 อำจำรย์ อ ำนำจ ผัดวัง ล ำปำง วิศวกรรมศำสตร์ amnaj@rmutl.ac.th

24 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ฐิติพร  พันธ์ุท่ำช้ำง เชียงใหม่ วิศวกรรมศำสตร์ thitibhorn@rmutl.ac.th

25 อำจำรย์ จิรัฐิติกำล มำนะจรรยำพงศ์ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ givefy@rmutl.ac.th

26 อำจำรย์ ชญำภำ บัวน้อย ตำก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร chayarpar@rmutl.ac.th

27 อำจำรย์ วำสนำ ดวงค ำ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ wasana_k@rmutl.ac.th

28 อำจำรย์ วริษำ สำรวิทย์ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ warissa@rmutl.ac.th

29 อำจำรย์ สิรินพร เกียงเกษร ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ abc.3925@rmutl.ac.th

30 นำงสำว ทิพย์สุดำ อินทะอุด เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ tipsuda.i@rmutl.ac.th

31 อำจำรย์ สมนึก สุระธง เชียงใหม่ วิศวกรรมศำสตร์ somnuek@rmutl.ac.th

32 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ น้ ำฝน คงสกุล ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ namphonkong@rmutl.ac.th

33 อำจำรย์ จิรพนธ์ ทำแกง ล ำปำง วิศวกรรมศำสตร์ chiraphon@rmutl.ac.th

34 อำจำรย์ สุรีนำฎ มะโนลำ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ sureenat@rmutl.ac.th

35 อำจำรย์ รัชนีวรรณ สันลำด ล ำปำง วิศวกรรมศำสตร์ ratchaneewan.s@rmutl.ac.th

36 นำงสำว ภัทรมน ล้ิมเลิศเจริญวนิช เชียงใหม่ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ patharamonl@rmutl.ac.th

37 อำจำรย์ ญำดำ ค ำลือมี ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ying_yada@rmutl.ac.th

38 อำจำรย์ ธันย์นรี พรไพรเพชร ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ charadarw@rmutl.ac.th

39 อำจำรย์ ชนัสพงศ์ โปธิกลำง เชียงใหม่ วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร chanatpong_p@rmutl.ac.th

40 อำจำรย์ ธนิสสรำ พินิจมนตรี ตำก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร tanissara_p@rmutl.ac.th

41 อำจำรย์ ธรำพงษ์ กำญจนปำริชำติ เชียงใหม่ วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร tarapong@rmutl.ac.th

42 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ธีรยุทธ อินทร์แก้ว เชียงใหม่ ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ theerayuth9@rmutl.ac.th

43 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน เชียงใหม่ ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ chaipathom@rmutl.ac.th

44 อำจำรย์ สมใจ วงค์เทียนชัย ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ somjai_wong@rmutl.ac.th

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์ (Online training)
LIVE #4 กำรวัดและประเมินผลส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ด้วย Moodle

วันท่ี 19 พฤษภำคม 2563 เวลำ 13.30 - 16.30 น. 

งานบริการการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทรศัพท์ 053921444 ต่อ 1624

mailto:sangduan_MG@rmutl.ac.th
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ล ำดับ ต ำแหน่ง/ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล เขตพ้ืนท่ี คณะ/หน่วยงำน อีเมล์กำรเข้ำใช้งำน

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์ (Online training)
LIVE #4 กำรวัดและประเมินผลส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ด้วย Moodle

วันท่ี 19 พฤษภำคม 2563 เวลำ 13.30 - 16.30 น. 

45 อำจำรย์ เก็จวลี ศรีจันทร์ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ taew.am.girl@rmutl.ac.th

46 อำจำรย์ ประสงค์ วงศ์ชัยบุตร ล ำปำง วิศวกรรมศำสตร์ pwb@rmutl.ac.th

47 อำจำรย์ สุทัศน์ กุณำ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ sutat@rmutl.ac.th

48 อำจำรย์ สุวัจนกำนดำ พูลเอียด ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ pooleaid@rmutl.ac.th

49 อำจำรย์ วันชนะ จูบรรจง ตำก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร wanchanaj@rmutl.ac.th

50 อำจำรย์ สรินยำ สุภัทรำนนท์ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ Kaisarinya@rmutl.ac.th

51 อำจำรย์ อวยพร ต๊ะวัน เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ aouypron@rmutl.ac.th

52 อำจำรย์ ลัดดำวัลย์ หวังเจริญ พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ a_laddawun@rmutl.ac.th

53 อำจำรย์ นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ navarat@rmutl.ac.th

54 อำจำรย์ อุษำมำศ รัตนวงศ์ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ aj.usamas_123@rmutl.ac.th

55 อำจำรย์ อดิศักด์ิ ฝนห่ำแก้ว เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ adisak@rmutl.ac.th

56 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ยุพดี หัตถสิน เชียงใหม่ วิศวกรรมศำสตร์ uht@rmutl.ac.th

57 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ณภัทร ทิพย์ศรี เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ napat@rmutl.ac.th

58 อำจำรย์ นิพล โนนจุ้ย พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ n_juy@rmutl.ac.th

59 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สวำท สำยปำระ น่ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร sirisawat@rmutl.ac.th

60 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิรัตน์ นักกรองดี เชียงใหม่ วิศวกรรมศำสตร์ wiratling@rmutl.ac.th

61 อำจำรย์ นภอร อำรีย์ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ napaon@rmutl.ac.th

62 อำจำรย์ พิทธินันท์ สมไชยวงค์ เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ bala.cr_2@rmutl.ac.th

63 อำจำรย์ ฐำณิญำ อิสสระ น่ำน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ Dhaniyai@rmutl.ac.th

64 อำจำรย์ ชำนิกำ ฉัตรสูงเนิน ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ chanika@rmutl.ac.th

65 อำจำรย์ พิมผกำ สำครินทร์ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ pimpaka@rmutl.ac.th

66 อำจำรย์ กิรณำ แย้มกล่ินพุฒ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ yamkinput@rmutl.ac.th

67 อำจำรย์ ดำรำรัตน์ เต็งไตรสรณ์ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ dararat6696@rmutl.ac.th

68 อำจำรย์ วิรยะ เดชแสง ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ wirayo@rmutl.ac.th

69 อำจำรย์ กร จันทรวิโรจน์ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ wikorn007@rmutl.ac.th

70 อำจำรย์ ณัฏฐิรำ ก๋ำวินจันทร์ พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร nuttira224@rmutl.ac.th

71 อำจำรย์ อำริสำ ลินิฐฎำ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ arrisa@rmutl.ac.th

72 อำจำรย์ ณัฐนรี ทองดีพันธ์ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ nthongdee@rmutl.ac.th

73 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อโนชำ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ เชียงใหม่ วิศวกรรมศำสตร์ anocha@rmutl.ac.th

74 อำจำรย์ ณัชชิยำ โม้ฟู ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ natchiyamofu@rmutl.ac.th

75 อำจำรย์ ปรียำนุช อนุสุเรนทร์ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ preeyanuch@rmutl.ac.th

76 อำจำรย์ ชัยวัฒน์ สมศรี พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ chaiwat4057@rmutl.ac.th

77 อำจำรย์ สุรัสวดี ปลิโพธ ตำก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร scisur@rmutl.ac.th

78 อำจำรย์ บงกช ศิลปำนนท์ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ koch_nut@rmutl.ac.th

79 รองศำสตรำจำรย์ วันไชย ค ำเสน ล ำปำง วิศวกรรมศำสตร์ wanchai_kh@rmutl.ac.th

80 อำจำรย์ ญำณี คีรีต๊ะ ล ำปำง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร yanee@rmutl.ac.th

81 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ กรรณิกำร์ จันทร์อินทร์ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ kannika_405@rmutl.ac.th

82 อำจำรย์ พงษ์เทพ ไพบูลย์หวังเจริญ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ wangcharoen62@rmutl.ac.th

83 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปัญจพร ศรีชนำพันธ์ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ punjaporn@rmutl.ac.th

84 อำจำรย์ กำญจนำ ทวินันท์ พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ kanjana@rmutl.ac.th

85 อำจำรย์ ปิยะวรรณ คุ้มญำติ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ piyawan@rmutl.ac.th

86 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภำนุพันธ์ ลำภรัตนทอง เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ porjmt@rmutl.ac.th

87 อำจำรย์ ธีร์วรำ แสงอินทร์ พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ kapoy@rmutl.ac.th

88 อำจำรย์ มนตรี ธรรมพัฒนำกูล พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ montri_tam@rmutl.ac.th

งานบริการการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทรศัพท์ 053921444 ต่อ 1624



3

ล ำดับ ต ำแหน่ง/ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล เขตพ้ืนท่ี คณะ/หน่วยงำน อีเมล์กำรเข้ำใช้งำน

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์ (Online training)
LIVE #4 กำรวัดและประเมินผลส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ด้วย Moodle

วันท่ี 19 พฤษภำคม 2563 เวลำ 13.30 - 16.30 น. 

89 อำจำรย์ รดำ สมเข่ือน เชียงใหม่ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร rada@rmutl.ac.th

90 อำจำรย์ ปณิธิ อมำตยกุล เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ panithi_a@rmutl.ac.th

91 อำจำรย์ วิไลพรรณ สุรินทร์ธรรม เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ wilaiphan_s@rmutl.ac.th

92 อำจำรย์ กชกร ม่ังมี เชียงใหม่ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร kot_ch@rmutl.ac.th

93 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ภำณุพงศ์ จงชำนสิทโธ เชียงใหม่ ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ panupong@rmutl.ac.th

94 อำจำรย์ สุธำรัตน์ โพธ์ิเลิก ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ sutharat@rmutl.ac.th

95 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อมรชัย ล้อทองค ำ น่ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร amornchai@rmutl.ac.th

96 อำจำรย์ วรัญญำ ฐำนะ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ matoi@rmutl.ac.th

97 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ กฤษดำ กำวีวงศ์ พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร krikaweewong@rmutl.ac.th

98 นำง อนุธิดำ แก้วสอน เชียงใหม่ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ anutida@rmutl.ac.th

99 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สุพรรัตน์ ทองฟัก พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ supornrat@rmutl.ac.th

100 อำจำรย์ ธนีนุช เร็วกำร เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ taneenuch@rmutl.ac.th

101 อำจำรย์ วิยะดำ มีศรี เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ wida2222@rmutl.ac.th

102 อำจำรย์ พรวิภำ สะนะวงศ์ พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร pornwipa9@rmutl.ac.th

103 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อำทิตย์ ยำวุฑฒิ เชียงใหม่ วิศวกรรมศำสตร์ yartit@rmutl.ac.th

104 อำจำรย์ มณฑิรำ ถ้ ำทอง เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ montira.th@rmutl.ac.th

105 อำจำรย์ อำรยำ นุ่มน่ิม พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ arayanumnim@rmutl.ac.th

106 อำจำรย์ ธิษณำ ศรัทธำรัตน์ธนำ เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ king21@rmutl.ac.th

107 อำจำรย์ ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์ เชียงใหม่ ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ trairat@rmutl.ac.th

108 อำจำรย์ ก่ิงกำญจน์ ปวนสุรินทร์ เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ kingkan@rmutl.ac.th

109 อำจำรย์ ธัญญลักษณ์ บุญลือ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ thanyalak_b@rmutl.ac.th

110 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วริษำ สินทวีวรกุล ล ำปำง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร risasin@rmutl.ac.th

111 อำจำรย์ ดุษฎี มุกดำอ่อน ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ paewvaew12@rmutl.ac.th

112 อำจำรย์ ภรณ์ธิพัชร วิมุกตำยน เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ pornthipatch@rmutl.ac.th

113 นำย คมกฤต ปัญญำต๊ิบ เชียงรำย ส ำนักงำนบริหำร มทร.ล้ำนนำ เชียงรำย komkrit_pa@rmutl.ac.th

114 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ยุพิน มีใจเจริญ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ yupin@rmutl.ac.th

115 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รุ่ง หมูล้อม ตำก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร rung@rmutl.ac.th

116 อำจำรย์ บวรศักด์ิ สมเครำะห์ เชียงใหม่ วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร bsomkror@rmutl.ac.th

117 อำจำรย์ วำที พันธุวัฒน์ ล ำปำง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร puntuwat@rmutl.ac.th

118 นำงสำว สุพัตรำ เพลิงบุตร เชียงใหม่ ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ mai49@rmutl.ac.th

119 อำจำรย์ ปำริฉัตร เดือนเพ็ญ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ann_pari@rmutl.ac.th

120 อำจำรย์ สวรรยำ หำญวงษำ พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ sawanya_pl@rmutl.ac.th

121 อำจำรย์ กรรณิกำ เครือทนุ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ nai_2568@rmutl.ac.th

122 อำจำรย์ สุวรรณี เจียรสุวรรณ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ j_suwannee@rmutl.ac.th

123 อำจำรย์ พชร สำยปำระ น่ำน วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร saipara@rmutl.ac.th

124 อำจำรย์ ชัยธวัช จำรุทรรศน์ ล ำปำง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร chaitavat@rmutl.ac.th

125 อำจำรย์ ศุภินันท์ จันมำ ล ำปำง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร supinan@rmutl.ac.th

126 อำจำรย์ กมลลักษณ์ ชัยดี เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ kamonlak@rmutl.ac.th

127 นำย ทศพร นุ่มเนตร พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร thodsaporn@rmutl.ac.th

128 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ กรรณิกำร์ ฤทธ์ิขุน ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ r_kunnika@rmutl.ac.th

129 อำจำรย์ ธีรวัฒน์ เทพใจกำศ ล ำปำง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร teeravat@rmutl.ac.th

130 อำจำรย์ นนท์ แสนประสิทธ์ิ พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ nonsa@rmutl.ac.th

131 อำจำรย์ กรวิกำ ไชยวงศ์ เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ kornwika_nim@rmutl.ac.th

132 อำจำรย์ เบญญำภำ กันทะวงศ์วำร เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ benyapa_kan@rmutl.ac.th

งานบริการการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทรศัพท์ 053921444 ต่อ 1624
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ล ำดับ ต ำแหน่ง/ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล เขตพ้ืนท่ี คณะ/หน่วยงำน อีเมล์กำรเข้ำใช้งำน

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์ (Online training)
LIVE #4 กำรวัดและประเมินผลส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ด้วย Moodle

วันท่ี 19 พฤษภำคม 2563 เวลำ 13.30 - 16.30 น. 

133 อำจำรย์ อัศรำ โรจนพิบูลธรรม เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ sararose@rmutl.ac.th

134 อำจำรย์ จรรยำ เกษวิทย์ พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ janyaketwit@rmutl.ac.th

135 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อรอนงค์ นิยมธรรม ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ nuionano@rmutl.ac.th

136 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ธวัชชัย ซ้อนยนต์ น่ำน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ tawatchai@rmutl.ac.th

137 อำจำรย์ สุกัญญำ ทับทิม พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร kungie1@rmutl.ac.th

138 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วิษณุ ช้ำงเนียม ล ำปำง วิศวกรรมศำสตร์ visanu@rmutl.ac.th

139 อำจำรย์ นภำภรณ์ ไชยรัง เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ napaporn@rmutl.ac.th

140 อำจำรย์ สมอ บุญพันธ์ เชียงรำย วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร samor356@rmutl.ac.th

141 อำจำรย์ นิตยำ เอกบำง ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ nittayata@rmutl.ac.th

142 อำจำรย์ อนำวิล ทิพย์บุญรำช ล ำปำง วิศวกรรมศำสตร์ anawin@rmutl.ac.th

143 อำจำรย์ รัชดำภรณ์ แสนประสิทธ์ิ พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ratchadaporn@rmutl.ac.th

144 อำจำรย์ เนตรนภำงค์ ทองศรี พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ nate12@rmutl.ac.th

145 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ยพรัตน์ อ่ิมพิทักษ์ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ yopharat@rmutl.ac.th

146 อำจำรย์ รัศมี รำชบุรี ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ loogmee_agigum@rmutl.ac.th

147 อำจำรย์ เมธำฤทธ์ิ จันทร์ทอง ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ metarit@rmutl.ac.th

148 อำจำรย์ คชรัตน์ ทองฟัก พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร kodcharat@rmutl.ac.th

149 อำจำรย์ ปำริชำติ อ ำนวยพรเลิศ เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ parichatam@rmutl.ac.th

150 อำจำรย์ แจ่มใส จันทร์กลำง พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ jamsai101@rmutl.ac.th

151 อำจำรย์ สิงหำ ค ำมูลตำ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ k.singha@rmutl.ac.th

152 อำจำรย์ รัฐพล ภุมรินทร์พงศ์ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ game6212@rmutl.ac.th

153 อำจำรย์ ศิริลักษณ์ นรินทร์รัตน์ น่ำน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ajsiriluck11@rmutl.ac.th

154 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เผด็จ ทุกข์สูญ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ phadett@rmutl.ac.th

155 อำจำรย์ รุจำภำ สุกใส ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ sarujapa@rmutl.ac.th

156 อำจำรย์ ณฤทธ์ิ ฝ้ันสืบ ล ำปำง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร pan503@rmutl.ac.th

157 อำจำรย์ พวงทอง วังรำษฎร์ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ jojo@rmutl.ac.th

158 อำจำรย์ นมิดำ ซ่ือสัตย์สกุลชัย ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ namida_nong@rmutl.ac.th

159 อำจำรย์ คัชรินทร์ ทองฟัก พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร kacharin@rmutl.ac.th

160 อำจำรย์ วรีวรรณ เจริญรูป เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ Wareewan@rmutl.ac.th

161 อำจำรย์ กัญญ์วรำ สมใจ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ kanwara@rmutl.ac.th

162 อำจำรย์ ศรำวุธ เอกบำง ล ำปำง วิศวกรรมศำสตร์ thai_sarawut@rmutl.ac.th

163 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วรัญญำ ธำรำเวชรักษ์ ล ำปำง วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร kwan_or@rmutl.ac.th

164 อำจำรย์ สุจิตรำ เรืองเดชำวิวัฒน์ พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร civil80@rmutl.ac.th

165 อำจำรย์ กนิษฐำ ลังกำพินธ์ุ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ kanitta@rmutl.ac.th

166 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ศักด์ิสำยันต์ ใยสำมเสน เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ saksayan@rmutl.ac.th

167 อำจำรย์ วรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์ เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ nice@rmutl.ac.th

168 อำจำรย์ ปฐมชัย กรเลิศ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ pathomchai@rmutl.ac.th

169 อำจำรย์ อัจฉรำภรณ์ ชัยนันทนำพร เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ adcharaporn@rmutl.ac.th

170 อำจำรย์ ปลูกเกษม ชูตระกูล เชียงใหม่ ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ ploogkasem@rmutl.ac.th

171 อำจำรย์ คทำชำ ศรีฟ้ำเล่ือน เชียงใหม่ วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร buncha001@rmutl.ac.th

172 อำจำรย์ นงนุช ต้ังใจเจริญทรัพย์ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ peipei@rmutl.ac.th

173 อำจำรย์ มำนิตำ ดุมกลำง ตำก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร manitajun@rmutl.ac.th

174 อำจำรย์ อรอุมำ เมธำเกษร เชียงใหม่ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร pookonuma_k@rmutl.ac.th

175 อำจำรย์ เทวฤทธ์ิ ละมูล ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ dhevariddhila@rmutl.ac.th

176 อำจำรย์ พิศำพิมพ์ จันทร์พรหม เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ phisaphim@rmutl.ac.th

งานบริการการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทรศัพท์ 053921444 ต่อ 1624
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ล ำดับ ต ำแหน่ง/ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล เขตพ้ืนท่ี คณะ/หน่วยงำน อีเมล์กำรเข้ำใช้งำน

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์ (Online training)
LIVE #4 กำรวัดและประเมินผลส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ด้วย Moodle

วันท่ี 19 พฤษภำคม 2563 เวลำ 13.30 - 16.30 น. 

177 รองศำสตรำจำรย์ สุรพล มโนวงศ์ เชียงใหม่ ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ suraphon@rmutl.ac.th

178 อำจำรย์ นิติศักด์ิ เจริญรูป เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ nitisak@rmutl.ac.th

179 อำจำรย์ เพียงกำนต์ นำมวงศ์ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ phiengkan@rmutl.ac.th

180 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ซินเนีย รัติภัทร์ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ rzinzin@rmutl.ac.th

181 อำจำรย์ ชรัญญำ สุวรรณเสรีรักษ์ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ big-apple@rmutl.ac.th

182 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พำยัพ เกตุช่ัง ตำก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร p.katchang@rmutl.ac.th

183 อำจำรย์ จักรรินทร์ ถ่ินนคร เชียงใหม่ วิศวกรรมศำสตร์ jakarin_t@rmutl.ac.th

184 อำจำรย์ ศักด์ิสิทธ์ิ ช่ืนชมนำคจำด พิษณุโลก วิศวกรรมศำสตร์ saksit273@rmutl.ac.th

185 อำจำรย์ ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ yuparat2550@rmutl.ac.th

186 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี เชียงใหม่ ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ suebpong@rmutl.ac.th

187 อำจำรย์ อุสิธำรำ จันตำเวียง เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ usitara@rmutl.ac.th

188 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อดิศร กวำวสิบสำม เชียงใหม่ วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร adisorn_401@rmutl.ac.th

189 อำจำรย์ สำยนที ทรัพย์มี ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ sainatee2@rmutl.ac.th

190 อำจำรย์ ปฏิกมล โพธิคำมบ ำรุง พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ scoopy_i@rmutl.ac.th

191 อำจำรย์ อัมพิกำ รำชคม เชียงใหม่ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร ampika_aom@rmutl.ac.th

192 อำจำรย์ พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธ์ิ เชียงใหม่ วิศวกรรมศำสตร์ pisit@rmutl.ac.th

193 อำจำรย์ ดำรำรัตน์ ธำตุรักษ์ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ dararat_6@rmutl.ac.th

194 อำจำรย์ รัตนำกำล ค ำสอน เชียงใหม่ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร rattanakarn@rmutl.ac.th

195 อำจำรย์ ปัณณวิช ค ำรอด พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร pk_g@rmutl.ac.th

196 อำจำรย์ จักรรัฏฐ์ ธรรมจิต ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ peep@rmutl.ac.th

197 อำจำรย์ ต้องหทัย ทองงำมข ำ พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ amietong@rmutl.ac.th

198 อำจำรย์ วิภำดำ ญำณสำร เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ vasikan@rmutl.ac.th

199 อำจำรย์ สำวิตรี สุวรรณรอ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ sawitri_75@rmutl.ac.th

200 อำจำรย์ ศุภณิตำ พงศ์สุวรรณ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ supanita@rmutl.ac.th

201 อำจำรย์ ศิรินภำ ใจเมือง เชียงใหม่ วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร sirinapa_tay@rmutl.ac.th

202 อำจำรย์ ปวีรัฐ ภักดีณรงค์ พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ paveerat@rmutl.ac.th

203 อำจำรย์ ทัศวรรณ อินทะสร้อย ตำก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร thatsawan@rmutl.ac.th

204 อำจำรย์ ปวียำ รักน่ิม เชียงใหม่ วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร paweeya@rmutl.ac.th

205 อำจำรย์ ศักด์ิสิทธ์ิ โรจน์ฤทธำกร น่ำน วิศวกรรมศำสตร์ saksit369@rmutl.ac.th

206 อำจำรย์ อรรถพล ตันไสว พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร uttapoln_tan@rmutl.ac.th

207 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รำเชนทร์ ชูศรี เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ rachen@rmutl.ac.th

208 นำย สุรินทร์ ศรีจันทร์ ล ำปำง ส ำนักงำนบริหำร มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง surin@rmutl.ac.th

209 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ กัญฐณำ ดิษฐ์แก้ว ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ dr.noon@rmutl.ac.th

210 อำจำรย์ อนิรุทธ์ สงค์ธนำพิทักษ์ เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ anirut@rmutl.ac.th

211 อำจำรย์ พิมเนตร เทพปัญญำ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ pimnett@rmutl.ac.th

212 อำจำรย์ ศิริภรณ์ บุญประกอบ พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ gling_yun@rmutl.ac.th

213 อำจำรย์ ปองสุข ศรีชัย เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ pongsooks@rmutl.ac.th

214 อำจำรย์ ธีระ พร้อมเพรียง ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ptheera@rmutl.ac.th

215 อำจำรย์ นฤภร ปำลวัฒน์วิไชย พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ cakii_86@rmutl.ac.th

216 อำจำรย์ เจนจิรำ ฝ้ันเต็ม ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ janjirakae2004@rmutl.ac.th

217 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ประภำพร หัสสรังสี เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ prapaporn_h@rmutl.ac.th

218 อำจำรย์ สุพจน์ ใหม่กันทะ เชียงใหม่ ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ maikunta@rmutl.ac.th

219 อำจำรย์ อมรรัตน์ ช่ำงเกวียน พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร amornratc@rmutl.ac.th

220 อำจำรย์ อุ่นอำรี ตลำดเงิน พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ unaree@rmutl.ac.th

งานบริการการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทรศัพท์ 053921444 ต่อ 1624
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ล ำดับ ต ำแหน่ง/ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล เขตพ้ืนท่ี คณะ/หน่วยงำน อีเมล์กำรเข้ำใช้งำน

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์ (Online training)
LIVE #4 กำรวัดและประเมินผลส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ด้วย Moodle

วันท่ี 19 พฤษภำคม 2563 เวลำ 13.30 - 16.30 น. 

221 อำจำรย์ วัลจิลีน จันทรวิโรจน์ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ jinnie3640@rmutl.ac.th

222 รองศำสตรำจำรย์ พรหทัย ตัณฑ์จิตำนนท์ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ pt_khwan@rmutl.ac.th

223 อำจำรย์ อนิตำ ประดำอินทร์ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ nutchatan_sing@rmutl.ac.th

224 อำจำรย์ รุจิรำ สุขมณี เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ rujira@rmutl.ac.th

225 อำจำรย์ มนต์ธิรำ สุวรรณประภำ เชียงรำย วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร montira.s@rmutl.ac.th

226 อำจำรย์ สุรีย์รัตน์ อินทร์สุเทพ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ sureerat@rmutl.ac.th

227 อำจำรย์ สุภรพรรณ คนเฉียบ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ supornphan@rmutl.ac.th

228 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สินีนำฏ วงค์เทียนชัย ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ bua2008@rmutl.ac.th

229 อำจำรย์ ตะวัน วำทกิจ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ tawan@rmutl.ac.th

230 อำจำรย์ เดือนเพ็ญ มะโนเรือง เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ manoruang@rmutl.ac.th

231 อำจำรย์ จีรสุดำ เกษมสุข ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ jeerasuda@rmutl.ac.th

232 อำจำรย์ ณัฐชญำ สำยค ำวงศ์ พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร s.natchaya@rmutl.ac.th

233 อำจำรย์ นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล เชียงใหม่ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร noparat@rmutl.ac.th

234 อำจำรย์ หฤทัยรัตน์ จันต๊ะคำด เชียงรำย วิศวกรรมศำสตร์ harutairat.j@rmutl.ac.th

235 อำจำรย์ วรรณภำ สระพินครบุรี พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร wannapa_noo@rmutl.ac.th

236 อำจำรย์ จุมพล ชัยประเดิมศักด์ิ ตำก วิศวกรรมศำสตร์ chumphon@rmutl.ac.th

237 อำจำรย์ ก ำพล จินตอมรชัย เชียงรำย วิศวกรรมศำสตร์ kapo_jinta@rmutl.ac.th

238 อำจำรย์ กิตตินัน สระสวย เชียงใหม่ วิศวกรรมศำสตร์ kittinun.s@rmutl.ac.th

239 รองศำสตรำจำรย์ สมชำติ หำญวงษำ พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร somchat@rmutl.ac.th

240 อำจำรย์ เบ็ญญำ อินวรรณ์ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ benyainwon@rmutl.ac.th

241 อำจำรย์ กิตติ เอ่ียมเปรมจิต เชียงใหม่ วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร kitti@rmutl.ac.th

242 อำจำรย์ วรกำร ใจดี เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ worakarn_ji@rmutl.ac.th

243 อำจำรย์ กรรณิกำร์ ประทุมโทน พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ pratumtone@rmutl.ac.th

244 อำจำรย์ พิทูร นพนำคร ล ำปำง วิศวกรรมศำสตร์ pitoon@rmutl.ac.th

245 อำจำรย์ พัชญ์สิตำ เหล่ียมทองค ำ พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ phatsita@rmutl.ac.th

246 นำย วัชรินทร์ สิทธิตัน ล ำปำง ส ำนักงำนบริหำร มทร.ล้ำนนำ ล ำปำง mastertong@rmutl.ac.th

247 อำจำรย์ จิตรำ ป้ันรูป น่ำน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ nayty2521@rmutl.ac.th

248 อำจำรย์ ศตวรรษ บูรณำ เชียงใหม่ วิศวกรรมศำสตร์ sattawat_bu@rmutl.ac.th

249 อำจำรย์ พิกุลทอง ไชยมงคล เชียงใหม่ วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร c.pikulthong@rmutl.ac.th

250 อำจำรย์ กนกวรรณ คชสีห์ เชียงใหม่ ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ kkanokwan@rmutl.ac.th

251 อำจำรย์ สุรัตน์ ยำสิทธ์ิ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ surat001@rmutl.ac.th

252 อำจำรย์ บุญญฤทธ์ิ วังงอน พิษณุโลก วิศวกรรมศำสตร์ bunyarit@rmutl.ac.th

253 อำจำรย์ สุภำภรณ์ นุกูลธรประกิต ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ supaporn_goong@rmutl.ac.th

254 อำจำรย์ กุลพรภัสร์ ภรำดรภิบำล เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ papapon@rmutl.ac.th

255 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ พจนำรถ นพนำคร ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ potjanart_eat@rmutl.ac.th

256 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เกรียงศักด์ิ วัฒนวิฑูร ตำก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร kriengsak.wat@rmutl.ac.th

257 อำจำรย์ กนกอร จิตจ ำนงค์ เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ kanokon@rmutl.ac.th

258 อำจำรย์ มรกต ทองพรหม พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ morakot@rmutl.ac.th

259 อำจำรย์ ปิยพล ยืนยงสถำวร เชียงใหม่ วิศวกรรมศำสตร์ piyaphol@rmutl.ac.th

260 อำจำรย์ ปรัชญำ นำมวงค์ เชียงใหม่ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร prachaya@rmutl.ac.th

261 อำจำรย์ ณฐมน ทรัพย์บุญโต เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ ninja_jaja@rmutl.ac.th

262 อำจำรย์ ศุภลักษณ์ จงชำนสิทโธ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ supaluck@rmutl.ac.th

263 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สุรสิทธ์ิ แสนทอน ตำก วิศวกรรมศำสตร์ san_surasit@rmutl.ac.th

264 อำจำรย์ ณัฐวุฒิ ป้ันรูป ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ natthakub2inter@rmutl.ac.th

งานบริการการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทรศัพท์ 053921444 ต่อ 1624
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ล ำดับ ต ำแหน่ง/ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล เขตพ้ืนท่ี คณะ/หน่วยงำน อีเมล์กำรเข้ำใช้งำน

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกำรอบรมออนไลน์ (Online training)
LIVE #4 กำรวัดและประเมินผลส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ด้วย Moodle

วันท่ี 19 พฤษภำคม 2563 เวลำ 13.30 - 16.30 น. 

265 อำจำรย์ เถกิงศักด์ิ ภูสิทธิอัคคโชติ เชียงใหม่ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร zenjea@rmutl.ac.th

266 อำจำรย์ ขนิษฐำ สุวรรณประชำ น่ำน บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ tikytoky@rmutl.ac.th

267 อำจำรย์ รังศิมำ กันธิวำส เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ kibjeab@rmutl.ac.th

268 อำจำรย์ ปรีดำ ตัญจนะ ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ tukmk@rmutl.ac.th

269 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ทวีชัย กำฬสินธ์ุ เชียงใหม่ วิศวกรรมศำสตร์ ithaasin@rmutl.ac.th

270 อำจำรย์ เมธำสิทธ์ิ ถำไชยลำ ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ bobby_pe24@rmutl.ac.th

271 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สุบงกช โตไพบูลย์ เชียงใหม่ วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร subongkoj@rmutl.ac.th

272 อำจำรย์ กรณิศ เป้ียอุดร ล ำปำง บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ korranid@rmutl.ac.th

273 อำจำรย์ มนินทรำ ใจค ำปัน ล ำปำง วิศวกรรมศำสตร์ maninthara@rmutl.ac.th

274 อำจำรย์ วรรณิก พิชญกำนต์ เชียงใหม่ ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ w.pichayakan@rmutl.ac.th

275 อำจำรย์ ภัทรำพร สมเสมอ เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ pattraporn@rmutl.ac.th

276 อำจำรย์ เฉลิมพงค์ ท ำงำน เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ chalermphong@rmutl.ac.th

277 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ มำนะ ทะนะอ้น ตำก วิศวกรรมศำสตร์ cut_ta@rmutl.ac.th

278 อำจำรย์ ขวัญกมล รักปรำงค์ พิษณุโลก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ muanjai_feeno@rmutl.ac.th

279 อำจำรย์ ยรรยง เฉลิมแสน พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร yanyong@rmutl.ac.th

280 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เสรฐสุดำ ปรีชำนนท์ เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ setasuda@rmutl.ac.th

281 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ประไพพร ศิริคติธรรม พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร teoill@rmutl.ac.th

282 อำจำรย์ โชคชรัตน์ ฤทธ์ิเย็น ตำก วิศวกรรมศำสตร์ chokcharat@rmutl.ac.th

283 อำจำรย์ อังกูร ว่องตระกูล เชียงรำย วิศวกรรมศำสตร์ unggoon@rmutl.ac.th

284 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปณิฐิ แสนจิตร ล ำปำง วิศวกรรมศำสตร์ pan_rmutll@rmutl.ac.th

285 อำจำรย์ สุภำณี ใหม่จันทร์ดี เชียงใหม่ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร supanee_j@rmutl.ac.th

286 อำจำรย์ สุพัฒตรำ ปรำงสุรำงค์ พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร suktes@rmutl.ac.th

287 อำจำรย์ ธัญลักษณ์ อินพล ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ thanya_ip@rmutl.ac.th

288 อำจำรย์ สุรีวรรณ รำชสม เชียงใหม่ วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร sureewan@rmutl.ac.th

289 อำจำรย์ พิสุทธ์ิ เพชรสุวรรณ์ ตำก วิศวกรรมศำสตร์ pisutphechsuwan14@rmutl.ac.th

290 อำจำรย์ หฤทัย ล่องกุลบุตร เชียงใหม่ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร lharu@rmutl.ac.th

291 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ มนตรี เงำเดช เชียงใหม่ วิศวกรรมศำสตร์ montri@rmutl.ac.th

292 อำจำรย์ สุมลมำลย์ อรรถวุฒิชัย ตำก บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ phum-pham@rmutl.ac.th

293 อำจำรย์ จันทร์จิรำ นที เชียงใหม่ ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ janjira@rmutl.ac.th

294 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วำสนำ สิงห์ดวง พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร wassana08@rmutl.ac.th

295 อำจำรย์ บุญญรัตน์ อ่ ำสุรำ เชียงรำย บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ bunyarat.um@rmutl.ac.th

296 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อรนุช ค ำแปน เชียงใหม่ ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ oranutch.khampan@rmutl.ac.th

297 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ประกำศิต ศรีทะแก้ว เชียงรำย วิศวกรรมศำสตร์ prakasit@rmutl.ac.th

298 อำจำรย์ ธรรมนูญ บุพเต เชียงใหม่ วิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร thammanoon_rung@rmutl.ac.th

299 อำจำรย์ บุณิกำ คุณยศย่ิง เชียงใหม่ บริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ bunika_khu@rmutl.ac.th

300 อำจำรย์ วิไรวรรณ แสนชะนะ พิษณุโลก วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร wiraiwans@rmutl.ac.th

งานบริการการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทรศัพท์ 053921444 ต่อ 1624
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