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ที ่
รำยช่ือ 

หน่วยงำน เบอร์โทรศัพท์ E-mail 
LINE ID 

ชื่อ สกุล 
1 ผศ.ขวัญหทัย   ใจเปี่ยม รองอธิการบดี 089-652- 2103 kwanhatai.j@rmutsv.ac.th - 
2 นายสถาพร ขุนเพชร ส านักงานอธิการบดี 081-542-2225 sathaporn.k@rmutsv.ac.th   - 
3 นางสาวสุชาดา  บุญโท งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี 097-361-8558 Suchada.b@rmutsv.ac.th petanque19 
4 นางสาวอภิชญา  ลิมปนะพิทยาธร งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี 097-351-8191 Apitchaya.l@rmutsv.ac.th eyesminimini 
5 นางจงกลนี ศรีจงกล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 084-056-1256 Chongkonnee.s@rmutsv.ac.th 084-056-1256 
6 นางสาวกรองทอง ซีบังเกิด วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) 087-689-3976 Krogthong.s@rmutsv.ac.th potaegirl 
7 นายคมสิทธิ์  สิทธิประการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 081-080-1773 komsit.s@rmutsv.ac.th Komsit Sitipragan 
8 นางสาวทาริกา   จันทรานุช วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 062-669-2419 Lovemalee16@gmail.com Lovemalee16 
9 นางเมธาพร  หิรัญวงศ ์ วิทยาเขตตรัง 081-970-3793 mataporn.h@rmutsv.ac.th 081-970-3793 
10 นางสาวอรทัย จริงจิตร วิทยาเขตตรัง 083-102-3911 orathai.c@rmutsv.ac.th 086-391-2648 
11 รศ.จารุวัฒน์ เจริญจิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 086-685-6747 Jaruwat.j@rmutsv.ac.th 086-685-6747 
12 นางสาวกนกวรรณ เดชสถิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 097-242-6831 kanokwan.d@rmutsv.ac.th carbommi 
13 ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ คณะศิลปศาสตร์ 080-593-1323 nicha.p@rmutsv.ac.th - 
14 นายจิรายุ  สงเคราะห์ คณะศิลปศาสตร์ 080-710-7532 jirayu.s@rmutsv.ac.th - 
15 ผศ.สาทินี  วัฒนกิจ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 089-206-1151 satinee.w@rmutsv.ac.th - 
16 ผศ.ทัชชญา สังขะกูล คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ 081-598-1090 tachaya.s@rmutsv.ac.th - 
17 ผศ.สุชาดา ศรีเชื้อ คณะบริหารธุรกิจ 062-964-5219 suchada.sr@rmutsv.ac.th - 
18 ผศ.วัลลภา พัฒนา คณะบริหารธุรกิจ 086-692-9222 wanlapa.p@rmutsv.ac.th - 
19 ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ 086-994-9008 chaiya.t@rmutsv.ac.th 086-994-9008 
20 ผศ.วาสณา บุญส่ง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ 095-102-9374 wasana.b@rmutsv.ac.th - 
21 ผศ.ประพจน์ มลิวัลย์ คณะเกษตรศาสตร์ 081-374-6797 praphot.m@rmutsv.ac.th prapot_maliwan 
22 นายกิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ 081-599-0778 kittichon.u@rmutsv.ac.th 081-599-0778 
23 ผศ.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 081-143-2713 nomchit.k@rmutsv.ac.th 081-143-2713 
24 ผศ.ธณิกานต์ ธรสินธุ ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 098-253-5495 thanikan.t@rmutsv.ac.th 098-253-5495 
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25 สพ.ญ.เมธาสุ  จันทร์รอด คณะสัตวแพทยศาสตร์ 065-512-2335 metasu.c@rmutsv.ac.th  065-512-2335 
26 ผศ.สพ.ญ.วิภาว ี แสงสร้อย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 084-174-7589 wipawee.s@rmutsv.ac.th tonfai555 
27 นางชริยา นนทกาญจน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 081-308-7694 chariya.n@rmutsv.ac.th - 
28 นางกัลยกร  เสริมสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 081-959-7387 kanyakorn.pi@rmutsv.ac.th - 

29 นางสุธิกาญจน ์ แก้วคงบุญ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 089-822-4140 sutikan.k@rmutsv.ac.th 089-822-4140 

30 นายธิรนันท์ วัฒนโยธิน คณะเทคโนโลยีการจัดการ 086-593-1789 tiranan.w@rmutsv.ac.th 086-593-1789 
31 ผศ.วรพร ธารางกูร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 081 -702 -3360 woraporn.t@rmutsv.ac.th - 
32 ผศ.รัตนาพร อนันตสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 081-253-8812 rattanaporn.a@rmutsv.ac.th - 
33 ผศ.ชัยวัฒน ์ สากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 086-390-5156 chaiwatsakul@gmail.com @chaiwat_sakul 
34 ผศ.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 083-182-1585 phatchakorn.a@rmutsv.ac.th 083-182-1585 
35 ผศ.อาริษา โสภาจารย ์ วิทยาลัยรัตภูมิ 086-297-3340 arrisa.r@rmutsv.ac.th 086-297-3340 
36 นายทักษ์สุริยา หมาดสะ วิทยาลัยรัตภูมิ 087-272-1035 taksuriya.m@rmutsv.ac.th 0872721035 
37 นายชูเกียรติ ชูสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ (ขนอม) 081-956-2007 chookiat.c@rmutsv.ac.th choo56 
38 ผศ.จิตติมา  ชูพันธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ (ขนอม) 089-469-8707 Jitima.c@rmutsv.ac.th jittima 
39 นายดุสิตพร ฮกทา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 082-245-6474 dusitporn.h@rmutsv.ac.th l-tuator 
40 นางสาวโอษฐ์สุมา ชุมพงศ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 098-269-2621 oothsuma.c@rmutsv.ac.th angleoth 
41 งานวิเทศสัมพันธ์ - ส านักงานอธิการบดี 074-317-142 internationalaffairs@rmutsv.ac.th - 

 

 


