
รายช่ือนักวิจัยและที่ปรึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สาขาที่เชี่ยวชาญ หมายเลขโทรศัพท/อีเมล 

1.  ผศ.ดร.เรวดี ศักดิ์ดุลยธรรม คอมพิเตอรธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 087-999-0318/ rasakd@rpu.ac.th 

2.  ผศ.วลัยนุช สกุลนุย คอมพิเตอรธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 083-131-7224/wasaku@rpu.ac.th 

3.  ดร.รสสุคนธ ทับพร คอมพิเตอรธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 081-695-6906/rotabp@rpu.ac.th 

4.  ผศ.พฤกษ์ภูมิ  ธีรานุตร คอมพิเตอรธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 082-453-9649/prdhee@rpu.ac.th 

5.  ผศ.ภาสกร  ปาละกูล คอมพิเตอรธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 081-657-9512/phpala@rpu.ac.th 

6.  ผศ.ศุภมิตร  คูศรีสุวรรณ คอมพิเตอรธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 081-791-4912/sukhus@rpu.ac.th 

7.  ผศ.ดร.พรพิมล สัมพัทธพงศ บริหารธุรกิจ (การตลาด) 081-327-6178/posamp@rpu.ac.th 

8.  ผศ.เสาวนีย ศรีจันทรนิล บริหารธุรกิจ (การตลาด) 081-639-3282/saowanee6275@hotmail.com 

9.  ดร.เจณิภา คงอ่ิม บริหารธุรกิจ (การตลาด) 063-456-3915/jenipa2513@hotmail.com 

10.  รศ.ศิร ิภูพงษวัฒนา บริหารธุรกิจ (การตลาด) 086-345-1919/sipoop@rpu.ac.th 

11.  ผศ.นิตยระดี วงษสวัสดิ ์ บริหารธุรกิจ (การตลาด) 081-657-1098/niwong@rpu.ac.th 

12.  ดร.ปริตภา รงุเรืองกุล บริหารธุรกิจ (การตลาด) 02-432-6102 ตอ 1304/rcplan@rpu.ac.th 

13.  ผศ.ดรุณี  มูเก็ม บริหารธุรกิจ (การตลาด) 086-724-1469/damuke@rpu.ac.th 

14.  ผศ.เศรษฐวิฐฬ์  คงกะพันธ์ บริหารธุรกิจ (การตลาด) 087-883-4466/sekong@rpu.ac.th 

15.  ผศ.ณิชชา  ปะณะรักษ์ บริหารธุรกิจ (การตลาด) 086-340-7963/nipana@rpu.ac.th 

16.  ผศ.จิรวุฒ ิเชิญเกียรติประดับ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 094-556-0475/jirawut_06@hotmail.com 

17.  ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ วิเศษ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 081-467-0480/nuwise@rpu.ac.th 

18.  ผศ.ดร.อาภรณีน อินฟาแสง บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 081-751-6799/arinfa@rpu.ac.th 

19.  ผศ.ปวรรัตน เลิศสุวรรณเสรี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 081-844-0255/palert@rpu.ac.th 

20.  ดร.สันธยา ดารารัตน บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 081-648-8493/suntaya85@hotmail.com 

21.  ผศ.พนิดา วัชระรังษี บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 089-920-9169/pavash@rpu.ac.th 

22.  ผศ.จิดาภา ธัญญรัตนวานิช บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 095-259-5451/noonshoping@hotmail.com 

23.  รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 081-551-9847/dr.tavru@hotmail.com 

24.  ดร.เศรษฐพงศ วัฒนพลาชัยกูร บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 080-066-6447/sewata@rpu.ac.th 

25.  ดร.วัชรีพร  หลิมรัตน์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) 086-554-5156/valimr@rpu.ac.th 

26.  ดร.กุณฑิญา จิรทิวาธวัช การทองเที่ยว 085-901-8119/koontiyac@hotmail.com 

27.  ดร.สมรศรี  ค าตรง การทองเที่ยว 081-481-1187/sakham@rpu.ac.th 

28.  ผศ.วันทิกา  หิรัญเทศ การทองเที่ยว 089-443-0429/wuhiru@rpu.ac.th 

29.  ผศ.วัชรินทร ์ เกิดทรัพย์ การทองเที่ยว 089-587-7803/wakead@rpu.ac.th 

30.  ผศ.บุญพา  ค าวิเศษณ์ การทองเที่ยว 095-268-1395/bukamw@rpu.ac.th 
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รายช่ือนักวิจัยและที่ปรึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สาขาที่เชี่ยวชาญ หมายเลขโทรศัพท อีเมล 

31.  ดร.อุทุมพร  อยู่สุข การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 089-587-2108/utyoos@rpu.ac.th 

32.  ผศ.สุภัสสรา  ปัญโญรัฐโรจน ์ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 086-810-2891/supany@rpu.ac.th 

33.  รศ.ดร.จักรวุฒิ  ชอบพิเชียร การบัญชี 080-606-8016/jachob@rpu.ac.th 

34.  ผศ.ไพสรณ สูงสมบัต ิ การบัญชี 081-580-3060/paisorn@gmail.com 

35.  ผศ.ทวิชชัย อุรัจฉัท การบัญชี 089-042-5198/thawischai2012@hotmail.co.th 

36.  ผศ.สกลพร  พิบูลย์วงศ์ การบัญชี 093-639-4619/sapibo@rpu.ac.th 

37.  ดร.สุนันทา  สังขทัศน์ การบัญชี 062-625-9698/ting.sunantha@gmail.com 

38.  ดร.พรรณเพ็ญ สิทธิพัฒนา การบัญชี 081-533-7199/panpen1@hotmail.com 

39.  ดร.ประภัสสร กิตติมโนรม การบัญชี 095-697-9615/poopleponpae@gmail.com 

40.  ผศ.ปฐมาภรณ์    ค าชื่น การบัญชี 081-860-5586/pla248@hotmail.com 

41.  ผศ.สายสมร    สังข์เมฆ การบัญชี 089-103-2336/aj.saisamorn01@gmail.com 

42.  ผศ.โสภาพรรณ  ไชยพัฒน์ การบัญชี 086-478-9879/sopachaipat2@gmail.com 

43.  ผศ.ทัศนีย ด าเกิงศักดิ์ นิเทศศาสตร 086-448-3323/tassneedev@hotmail.com 

44.  ผศ.นันธิการ จิตรีงาม นิเทศศาสตร 081-922-0948/star_dao2525@hotmail.com 

45.  รศ.อวยพร พานิช นิเทศศาสตร 086-054-6087/pomuayporn@gmail.com 

46.  ผศ.นนทรี สัจจาธรรม สาธารณสุขศาสตร 086-661-0901/nontaree92@gmail.com 

47.  ผศ.ดร.ปณต นามะวิโรจน สาธารณสุขศาสตร 081-839-6238/samana@rpu.ac.th 

48.  ผศ.วรรณวิมล จงจรวยสกุล งานทะเบียนและวัดผล 089-042-4212/vochon@rpu.ac.th 

49.  ผศ.อาภาภรณ ดิษฐเล็ก ภาษาไทย 089-891-2526/apditl@rpu.ac.th 

50.  ดร.สุพัฒน กอบตระกูล ภาษาจีน 02-432-6102 ตอ 4611/sukopt@rpu.ac.th 

51.  ผศ.พานิช  บัวส าอางค์ ภาษาอังกฤษ 097-138-2504/pabuas@rpu.ac.th 

52.  ผศ.ปวันรัตน์  นิกรกิตติโกศล ภาษาอังกฤษ 095-719-9582/pawanik@hotmail.com 

53.  ผศ.ปิ่นรัตน์  สิริพันธ์พงศ์ สิ่งแวดล้อม 062-049-1133/pisiri@rpu.ac.th 

54.  ผศ.ดร.กรัณยพัฒน อ่ิมประเสริฐ บริหารธุรกิจ (การตลาด) 084-207-4949/kaimpr @rpu.ac.th 

55.  ผศ.ดร.ลักษณาวดี บุญยะศิรินันท บริหารธุรกิจ (การตลาด) 084-681-5057/luxanawadee.b@gmail.com 

56.  ผศ.ดร.ยุทธนาท บุณยะชัย บริหารธุรกิจ (การตลาด) 097-056-3737/yoboon@rpu.ac.th 

57.  ผศ.ดร.ฉัตยาพร เสมอใจ บริหารธุรกิจ (การตลาด) 083-700-7979/chsame@rpu.ac.th 

58.  รศ.ดร.โกวิทย กังสนันท รัฐศาสตร 081-614-8148/kowitan@yahoo.com 

59.  รศ.ดร.สุพจน์  บุญวิเศษ รัฐศาสตร 081-744-1903/supot45@hotmail.com 

60.  ผศ.ดร.เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ รัฐศาสตร 089-761-3278/saovanard@hotmail.com 
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รายช่ือนักวิจัยและที่ปรึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สาขาที่เชี่ยวชาญ หมายเลขโทรศัพท อีเมล 

61.  รศ.ดร.ลัดดาวัลย เพชรโรจน ศึกษาศาสตร การวัดและประเมินผล 086-052-6256/ladrojch@gmail.com 

62.  รศ.ดร.โกสุม สายใจ ศึกษาศาสตร 089-685-1513/kosoomdusit@hotmail.com 

63.  ผศ.ดร.ส าเริง ออนสัมพันธุ ศึกษาศาสตร 086-366-6186/saonsa@rpu.ac.th 

64.  ดร.ศักดา  สถาพรวจนา ศึกษาศาสตร 0-2432-6101-5 ต่อ 4611/ 
nabangchang.s8882@gmail.com 

65.  ดร.สุกัญญา  สุดารารัตน์ ศึกษาศาสตร 081-820-0964/susuda@rpu.ac.th 

66.  ผศ.ดร.อรุณี ส าเภาทอง ศึกษาศาสตร หลักสูตรและการสอน 094-536-4959/arsump@rpu.ac.th 

67.  รศ.ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา ศึกษาศาสตร การวัดและประเมินผล 087-977-7194/somtawin2499@yahoo.com 

68.  ดร.ชมแข พงษเจริญ ศึกษาศาสตร 081-445-4646/chphon@rpu.ac.th  

69.  ดร.นิติศักดิ์  ไพโรจน์ ศึกษาศาสตร 065-525-7915/nipair@rpu.ac.th 
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