รายชื่อ บุคลากรที่ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน ของ สกอ.
และ บุคลากรที่ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมิน

สถาบัน / หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ผู้ตวรจประเมิน ตําแหน่ง ประธานการและกรรมการ
และกรรมการตรวจประเมิน
๑. นางขวัญตา บุญวาศ
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ
๒. นางเบญญา คุณรักษ์พงศ์
ตําแหน่ง วิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ
๓. นางปัทมา แคนยุกต์
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
๔. นางสาวภารณี เทพส่องแสง
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
๕. นางสาวรุ่งฤดี อุสาหะ
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
๖. นางศศิธร คําพันธ์
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
๗. นางโสภิต สุวรรณเวลา
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจประเมิน ตําแหน่ง กรรมการ
๘. นางนิตยา ชีพประสพ
๙. นางนันทยา เสนีย์
ผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมิน
๑๐. นางเจียมจิต โสภณสุขสถิตย์
๑๑. นางลําเจียก กําธร
๑๒. นางเบญจวรรณ ช่วยแก้ว
๑๓. นางสาวอาภรณ์ ภู่พัทธยากร
๑๔. นางเพ็ญจันทร์ มณีโชติ
๑๕. นางสาววรรัตน์ สุขคุ้ม

โทร 086-9075168
โทร 085-8250921
โทร 089-5915173
โทร 089-8679886
โทร 089-6505907
โทร 084-8507602
โทร 081-7285848

ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีชาญการพิเศษ
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ

โทร 083-9690421
โทร 085-1323200

ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

โทร 081-6767493
โทร 089-7005380
โทร โทร 087-2767029
โทร 084-1043950
โทร 085-9496444

สถาบัน / หน่วยงาน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง
ผู้ตรวจประเมิน ตําแหน่ง กรรมการ
๑. นายอนุชา แซ่เจียม
ตําแหน่ง ครูชํานาญการ
๒. นางสาวนันภัทร คําวิจิตร ตําแหน่ง อาจารย์
๓. นางมันทิรา ผ่องอําไพ ตําแหน่ง อาจารย์
๔. นางปณิตา โพธิ์โพ้น
ตําแหน่ง ครูชํานาญการ
๕. นางสุวภัทร ตุลยนิษก์ ตําแหน่ง ครูชํานาญการพิเศษ.

โทร. 0-80524-1919
โทร. 0-84199-1207
โทร. 0-8414-30047
โทร. 0-81958-1237
โทร. 0-86295-8141

สถาบัน / หน่วยงาน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
ผู้ตวรจประเมิน ตําแหน่ง ประธานการและกรรมการตรวจประเมิน
๑. นายจิตติ
นิสยันต์
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
๒. นายสุนทร
ปราบเขต
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฯกลุ่มอํานวยการ
๓. นางนงนารถ สุขลิ้ม
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการฯกลุ่มวิชาการ

โทร. 081-3965897
โทร. 081-8945759
โทร. 089-6463100

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
๑. นายกีรติ
พลเพชร
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๒. นายพยงค์
เทพอักษร ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ
๓. นางจินตนา เซ่งสิ้ม
ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

โทร. 084-3172929
โทร. 081-9392262
โทร. 089-7259397

สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชมงคงศรีวิชัย สํานักงานวิทยาเขตตรัง
ผู้ตรวจประเมิน ตําแหน่ง กรรมการ
๑. นางสาวกชธินันท์ ทองคํา ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา โทร 089-8758874

สถาบัน / หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ผู้ตวรจประเมิน ตําแหน่ง ประธานการตรวจประเมิน
๑.นายปรีดา เกิดสุข
ตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทร. 081-8596820
ผู้ตรวจประเมิน ตําแหน่ง กรรมการ
๑. นางสาวชาคริยา ฉลาด
ตําแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
โทร. 089-9826771
๒. นางสาวนุชนาฎ นิลออ
ตําแหน่ง อาจารย์
โทร. 089-0148348
๓. นายกิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา
ตําแหน่ง อาจารย์
โทร. 089-4693039

สถาบัน / หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมิน
๑. ดร.ชุตินชุ สุจริต
๒. ผศ.ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง
๓. นางสาวอารีรัตน์ ว่องก๊ก

ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานคณบดี
ตําแหน่ง อาจารย์
ตําแหน่ง อาจารย์

โทร. 081-4797319
โทร. 086-2916364
โทร. 089-8870356

สถาบัน / หน่วยงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
ผู้ตรวจประเมิน ตําแหน่ง ประธานการตรวจประเมิน
๑. นายสุชาติ อินกล่ํา
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยฯ
๒. นางฟ้าพิไล ทวีสินโสภา
ตําแหน่ง รองผอ.ฝ่ายวิชาการและวิจัย
๓. นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง
ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ..
๔. นางสาวทิพากร เทพสุริวงศ์
ตําแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษฯ

โทร. 075-204060
โทร. 089-4645023
โทร. 075-204060
โทร. 075-204060

สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศุนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
๑.นางสาวนวลรัตน์ ว่องก๊ก
ตําแหน่ง อาจารย์

โทร. 085-1000731

