
ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ชื่อ-สกุล วิชา กลุ่มเรียน วัน-เวลา ช่องทางติดต่อ 
อาจารย์สมเกียรติ์  สาธิตพิกุล HLA309 กฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา2 
6002366601 ท1-3 

ท5-7 
เบอร์โทรศัพท์ 
0644464664 

อาจารย์โสภณวิชญ์  เสกขุนทด HPA108 การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ 

6202336201+6302336201 ส5-7 
ส8-10 

เบอร์โทรศัพท์ 
0655366391 

อาจารย์ ดร.อธิภัทร  สินทรโก HPA203 การจัดการภาครัฐและ
เอกชน 

6102336202 ส8-10 
ส5-7 

เบอร์โทรศัพท์ 
0955628604 

อาจารย์ศิริวัฒน์  สิริศรีวัฒนกุล HPA205 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ 

6102336202 ท5-7 
ท8-10 

เบอร์โทรศัพท์ 
0860754299 

อาจารย์ ดร.อาทิตยา  ดวงอำไพ HPA302 การบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่ 

6102336202 ส1-3 
ส5-7 

 
เบอร์โทรศัพท์ 
0828775191 HPA304 สัมมนาทางรัฐประศาสน

ศาสตร์ 
6102336201 ส1-3 

ส5-7 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยศักดิ์  มังกรแก้ววิกุล HPA303 ภาวะผู้นำและนวัตกรรม

การบริหาร 
6102336201 ท1-3 

ท5-7 
เบอร์โทรศัพท์ 
0928261539 

 

 

 

 



ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

ชื่อ-สกุล วิชา กลุ่มเรียน วัน-เวลา ช่องทางติดต่อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล  น้อยทรง HPA209 ธรรมาภิบาลและจริยธรรม

นักบริหาร 
6202336201+6302336201 ท5-7 

ท8-10 
เบอร์โทรศัพท์ 
0800709827 

Pramual.noi@rru.ac.th 
iampramual@hotmail.com 

 
อาจารย์อรอนงค์  โรงรักษา AGE211 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 6202336201+6302336201 ท8-10 

ส1-3 
 

เบอร์โทรศัพท์ 
095-6093015 AGE211 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 6302340501 ท5-7 

ส5-7 
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ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ชื่อ-สกลุ วิชา กลุ่มเรียน วัน-เวลา ช่องทางติดต่อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน ์ ชนะบุญ  HPS200 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนญู 6202366602 ท1-3 

ส8-10 
เบอร์โทรศัพท์ 
0935155498 

 HPS200 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนญู 6202366602 ท1-3 
ส8-10 

HPS200 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนญู 6202366602 ท1-3 
ส8-10 

HPS200 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนญู 6202366603+6202366604 ส1-3 
ส5-7 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่รต. ดร.ไชยะ เทพา  HPS206 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 6202366601 ท1-3 
ส8-10 

เบอร์โทรศัพท์ 
0817930718 

 HPS302การจัดการองค์การและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

6102366602 ส1-3 
ส5-7 

AGE131 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 6202366603+6202366604 ท5-7,ท8-10 

อาจารย์อรรถพจน์  บัวงาม  HPS301 ภาวะผู้นำจริยธรรมทางการเมือง
และการบริหาร 

6102366603 ท5-7 
ท8-10 

เบอร์โทรศัพท์ 
0829479778 

HPS311 พฤติกรรมทางการเมืองท้องถิ่น 6102366601-6102366602 ท1-3 
ส8-10 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ไชยะ  HPS400 สัมมนารัฐศาสตร ์ 6102366601 ท5-6 
ท7-8 

เบอร์โทรศัพท์ 
0808969393 

อาจารย์อธิวัฒน์  อภิรัตน์ธนารัฐ HLA416กฎหมายเกี่ยวกับการบรหิาร
ราชการและเจ้าหนา้ที่รัฐ 

6202366603+6202366604 ส8-10 
ท1-3 

เบอร์โทรศัพท์ 
0915529945 

อาจารย์ ดร.ปรีชา  หิรัญบูรณะ HPS102 ความรู้เบื้องต้นทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

6202366602 ท8-10 
ส1-3 

เบอร์โทรศัพท์ 
0877164655 

อาจารย์ภาคภูมิ ลบถม 
อาจารย์ปิยะกมล มหิวรรณ 

HPS300 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 

6102366603 ท1-3 
ส8-10 

เบอร์โทรศัพท์ 
0806154557 



 

ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 

ชื่อ-สกุล วิชา กลุ่มเรียน วัน-เวลา ช่องทางติดต่อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา  นสิัยสัตย์
อาจารย์พรนภา  พุทธรักษา 

AGE111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
และการสืบค้น 

6102325701 ท5-7 
ส8-10 

ผศ.ชลธิชา นสิัยสัตย์ 
เบอร์โทร 0971403519 

       
อ.พรนภา พุทธรักษา 
เบอร์โทร 0991845566 

         
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา  นสิัยสัตย์ AGE112 การเขียนภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

6002340503 ท1-3 
ส1-3 

เบอร์โทร 0971403519 

       
 

อาจารย์จรรยาลักษณ์  เกตุบุตร AGE112 การเขียนภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

6102327001 ส1-3 
ส5-7 

เบอรโ์ทร 0917024703 

         
 

 



ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ชื่อ-สกุล วิชา กลุ่มเรียน วัน-เวลา ช่องทางติดต่อ 
อาจารย์สุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล HEG976 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารทางธุรกิจ 
6102349004+6202349004+6302349801 ท8-10 

ส1-3 
เบอร์โทรศัพท์ 
0899328354 

อาจารย์สุวิชา  แสงรุ้งเพชร HEN111การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
เชิงปฏิสัมพันธ์ 

6202349003 ท1-4 
ส7-10 

เบอร์โทร 0931424651 
Line ID: zoesuwicha 

อาจารย์รัชดา   ประณม AGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

6202366602+6002340503 ท4-6 
ส4-6 

เบอร์โทร 0936182295 
Line ID: ajtoony4731 

 
อาจารย์นันทิพร  เรืองสวัสดิ์ AGE115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 
6002327002+6102327001 ท1-3 

ท5-7 
เบอร์โทร 0868267293 
Line ID: poolom25 
 
 
 

 

 

 

 



ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้สอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ชื่อ-สกุล วิชา กลุ่มเรียน วัน-เวลา ช่องทางติดต่อ 
อาจารย์จักรกฤษณ์ วรวีร์ HLA202 กฎหมายอาญา1 6202366601 ท 4-6 

ส 5-7 
 

เบอร์โทรศัพท์ 
0815123626 HLA303 กฎหมายลักษระครอบครัว 6202366501 ส8-10 

ท8-10 
อาจารย์ปฐวี  ประสิทธิรัตน์ HLA207 กฎหมายอาญา2 6102366602 ท 4-7 

ท 8-10 
เบอร์โทรศัพท์ 
0851326462 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มธุริน  พงศกรพาณิช HLA301 กฎหมายปกครอง 6202366501 ส1-3 
ส5-7 

ประสาน นศ.แล้ว 

อาจารย์อภิชัย  วิลาวรรณ HLA302 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน
บริษัท 

6202366501 ท1-3 
ท5-7 

ประสาน นศ.แล้ว 

อาจารย์สมาร์ท   อุปถัมภ์ HLA306 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา1 

6102366601+610236603 ส1-3 
ท5-7 

เบอร์โทรศัพท์ 
0891616126 

 

 

 


