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สูงสุด
สาขาวิชา ความเช่ียวชาญ พ้ืนที่ที่สามารถปฏิบัติงาน

1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ผศ.วิชยุทธ  จนัทะรี 091-014-0028 v.juntaree@gmail.com อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอสีาน

ปริญญาโท Appropriate Technology Productivity, industrail engineering นครราชสีมา

2
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี), 
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย,  โรงเรียนศรี
บณุยานนท์, โรงเรียนสุนารีวิทยา

นางสาวสุชาดา  ไชยสุข 093-321-6188 suchada_c@yahoo.com
Integration 
Engineer

AIS Master of Science
Electrical and computer 
engineering

Telecommunication engineering Bangkok / นครราชสีมา

3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา นางสาวอจัฉราพร  สุวรรณ 089-630-3016 aj_kku@hotmail.com Civil Engineer
หจก.วงศ์สุริยะกอ่สร้าง 
1989

Master Degree/ 
Asian Institute of 
Technology

Construction Engineering 
and Infrastrucuture 
Management

2005 : Wongsureya 1989 Co., Ltd.(Civil 
engineer) 2008 : Bangkok Bank (Head 
office, Silom)/ Loan Management 2009-
2015 : Oil and Gas service company 
(Wireline) 2015- Present: Wongsuriya 
1989 Co., Ltd. (Civil engineer)

Suranaree Wittaya 
School 
(Nakhonratchasima)

4 โรงเรียนสุนารีวิทยา น.ส.จติถนอม  ซองผม 089-847-7493 ja_ayajung@windowslive.com
นักเทคนิค
การแพทย์

หอ้งปฏิบติัการ 
โรงพยาบาลริม ลิฟว่ิง

ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ จ.นครราชสีมา

5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา คุณสุทศัน์   ถาวรวิไลฤกษ์ 094-019-7309
เจา้ของ
กจิการ

ร้านเคร่ืองปัน้ดินเผา ด้านการท าเคร่ืองปัน้ดินเผา

6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา นายสถาพร  สิทธิวงค์ 086-247-7123 sathaporn.s@cit.kmutnb.ac.th อาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

โท อเิล็กทรอนิกส์ก าลัง

7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา นายอทิธิพล  ฟองแกว้ 083-383-7897 ittipon_aof@yahoo.com นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

ปริญญาเอก ฟิสิกส์

-เชี่ยวชาญด้าน condensed matter 
physics และฟิสิกส์พื้นฐาน -เปน็นักศึกษาใน
โครงการ พสวท. -เปน็วิทยากรและทีป่รึกษา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโครงการ
หอ้งเรียนวิทยาศาสตร์ และค่ายวิทยาศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี -เปน็
อาจารย์พิเศษในการอบรมค่าย สอวน.ศูนย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พื้นทีภ่าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
จงัหวัดนครราชสีมา

รายชือ่ทตูสะเต็ม ศนูยส์ะเต็มศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1
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8
โรงเรียนสุรนารีวิทยา, โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย,  โรงเรียนศรีบณุยานนท,์ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห ์สิงหเสนี)

ดรวีรยุทธ  เจริญเรืองกจิ 084-116-8258 wcharoe@gmail.com
Dean, Faculty of 
Science and 
Technology

Stamford 
International 
University

Ph.D.
Electrical and Computer 
Engineering

Adjunct faculty, teaching technology 
subject at * Department of 
Management and Information 
Technology: City University, Seattle, 
USA, * Henan Mechanical and Electrical 
Engineering College (HMEEC), China * 
Universities in Thailand : Rangsit 
University, Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi, Sripatum 
University - Software Engineer at IBM, 
Boca Raton, USA - Software Engineer at 
Siemens, Boca Raton, USA   

Bangkok area and 
Nakhonratchasima

9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ดร.สุรชัย  จนัทร์ศรี 097-209-6242 k_aew474@yahoo.com อาจารย์

สาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ

ปริญญาเอก เทคโนโลยีพลังงาน การผลิตไบโอดีเซล
นครราชสีมา ขอนแกน่ 
ชัยภูมิ เพชรบรูณ์ ลพบรีุ

10 ทัว่ประเทศ นางสาวเทพสุดา  จวิตระกลู085-096-0301 j.thapsuda@gmail.com
นักวิจยัอสิระด้าน
การพัฒนาเด็ก

ท างานร่วมกบักรมกจิการ
เด็กและเยาวชน และ
คณะศึกษาศาสตร์ มศว.

ปริญญาโท การศึกษาตลอดชีวิต
มีประสบการณ์ด้านการท าวิจยัเกีย่วกบัการ
พัฒนาเด็ก และกจิกรรมสร้างสรรค์ส าหรับ
เด็กและเยาวชน

ทัว่ประเทศ
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11 ทัว่ประเทศ ดร.นพรัตน์  พฤกษท์วีศักด์ิ 098-645-9915 nopparat@tu.ac.th อาจารย์

ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 (ศูนย์รังสิต)

ปริญญาเอก เคมี/วัสดุศาสตร์ (พอลิเมอร์)

- เชี่ยวชาญด้านการจดัการส่ิงแวดล้อมด้วย
สารประกอบพอลิเมอร์และงานวิจยัที่
เกีย่วข้องกบัพอลิเมอร์ทีย่่อยสลายได้ใน
ธรรมชาติ - มีประสบการณ์ด้านสอนวิชาเคมี
ทัว่ไปและวิชาพอลิเมอร์ในระดับอดุมศึกษา
มากว่า 10 ป ีและมีโอกาสในการสอนรายวิชา
เคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในฐานะ
อาจารย์พิเศษเปน็ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
 -เปน็ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร
ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มากว่า 
5 ป ี- เปน็กรรมการออกข้อสอบคัดเลือกวิชา
เคมีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้ังแต่ป ีพ.ศ.
 2546 - เปน็กรรมการจดัการแข่งขันทางด้าน
วิทยาศาสตร์ศูนย์ภาคกลาง ร่วมกบั อพวช. 
เนื่องในสัปดาหวั์นวิทยาศาสตร์ไทย และ - 
เปน็วิทยากรอบรมการใช้ animation ในการ
สอนวิชาเคมีใหแ้กค่รูระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายอกีด้วย - ได้รับการคัดเลือกเปน็ "ครู
ดีเด่น" สาขาเคมี ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประจ าปกีารศึกษา 2557

สามารถเข้าร่วมกจิกรรมฯ ได้
ในทกุพื้นที่

12 ทัว่ประเทศ นางสาวรพาภัสสร์  พชรกติติวิชญ์089-170-4902 baimai_shade@hotmail.com Geophysicist
PTT Exploration and 
Production

Master's Petroleum Geophysics

Currently working as a geophysicist, 
previously worked as a seismic 
engineer. Directly experience in Seismic 
data acquisition systems/equipment 
both operation and project 
management. Specialise in all 
geophysical explorations and portfolio 
management with Petroleum 
Geophysics and Electrical Engineering 
background. Highly computer literate 
and possess good organisational, 
teamwork and interpersonal skills. 
Work offshore, onshore and office 
based, in Africa, Asia and Europe.
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13 ทัว่ประเทศ นายแพทย์เจตนา  เรืองประทปี090-132-2047 cruangpratheep@yahoo.com
อาจารย์และพยาธิ
แพทย์

ภาควิชาพยาธิวิทยา 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกฎุเกล้า

ปรัชญาดุษฏีบณัฑิต มะเร็งศึกษาและอณูเวชศาสตร์

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ - พยาธิวิทยากาย
วิภาค (Anatomical Pathology) - ศัลย
พยาธิวิทยา (Surgical Pathology) - พยาธิ
ชีววิทยา (Pathobiology) - อณูศัลยพยาธิ
วิทยา (Molecular Surgical Pathology) - 
พยาธิวิทยาของเซลล์ (Cellular Pathology) 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2543 - ปจัจบุนั
 - บรรยายและควบคุมปฏิบติัการวิชาพยาธิ
วิทยาทัว่ไป (General Pathology) และพยาธิ
วิทยาตามระบบ (Systemic Pathology) 
ส าหรับนักเรียนแพทย์ชั้นปทีี ่3 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า - ปฏิบติังาน
ด้านการตรวจวินิจฉัยทางจลุกายพยาธิวิทยา 
(Histopathology) ณ กองพยาธิวิทยา 
สถาบนัพยาธิวิทยา ศูนย์อ านวยการแพทย์
พระมงกฎุเกล้า - ปฏิบติังานด้านการชันสูตร
ศพ (Autopsy) ผู้ปว่ยทีเ่สียชีวิตใน
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า ณ สถาบนัพยาธิ
วิทยา ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกฎุเกล้า 
พ.ศ. 2544 - ปจัจบุนั - อาจารย์ในหลักสูตร
การฝึกอบรมแพทย์ประจ าบา้น (Residency 
Training) เพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขา
พยาธิวิทยากายวิภาค (Diplomate of the 

ทกุจงัหวัดของประเทศไทย
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14 ทัว่ประเทศ นางสาววราพร  หนองหว้า 083-741-4686
WARAPORN_NONGWA@YAHOO.
COM

DMF Liaison 
Executive

EMAS Energy Services 
(Thailand) Limited.

Bachelor's degree Tourism Management

Employment and Experience: EMAS 
Energy Services (Thailand) Limited. MF 
Liaison Executive, November 2014 to 
Present • Act on behalf of company for 
liaise with DFT (Department of Foreign 
Trade, MOC (Ministry of Commerce), 
Thai Consular, The Embassies and 
other departments as required by 
Company for support projects and 
permit extension such as Rig 250, DMF's 
privilege. • Review and approve 
documents, and master list which 
supplied by freight forwarding which is 
complying and meets DMF 
(Department of Mineral Fuels) 
requirements and ensure all task is 
accomplished. • Coordinate with Oil & 
Gas Clients/Government Affair team for 
material transfer/contract confirmation 
letter and send report to DMF. • 
Coordinate and Liaise with Operation 
team, Material man, and Store team to 
keep/record the used DMF privilege's 
equipmentfor DMF officer's 

Bangkok

15 ทัว่ประเทศ นายทรงพล  เกริกกดิาการ 091-778-3999
songpon.klerkkidakan@gmail.co
m

Supervisor ไทยพาณิชย์ประกนัชีวิต ปริญญาตรี คณิตศาสตร์ประยุกต์
มีประสบการณ์การท างานเปน็นักคณิตศาสตร์
ประกนัภัย ประมาณ 1 ปคีร่ึง และ ปจัจบุนั
ท างาน Programmer ได้ประมาณ 3 ปคีรับ

ทัว่ประเทศไทย

16 ทัว่ประเทศ นางสาวกฤษณา  อายุยืน 086-855-7575 ouumoo@hotmail.com recruiter DTAC MBA Genaral Management ด้านสรรหาบคุลากร ประเภท mass position ทกุจงัหวัด

17 ทัว่ประเทศ นายกฤษณะ  สนธิมโนธรรม080-909-0659 sontimanotham@live.com
Senior 
environmental 
scientist

SGS (Thailand) 
Limited

M.Sc. Botany

Environmental due diligence/site 
assessment Environmental 
monitoring/compliance check Carbon 
credits/Climate change

ทัว่ประเทศ
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18 ทัว่ประเทศ นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร 081-905-7722 wirojl@se-ed.com ผู้อ านวยการ
ศูนย์การเรียนรู้ซีเอด็ 
(SE-ED Learning 
Center)

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

การวางแผน และดูแลธุรกจิด้านการศึกษาของ
องค์กร ซ่ึงเปน็การจดัการการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษใหก้บันักเรียน
ระดับประถมศึกษา โดยหลักสูตรคณิตศาสตร์
นั้น เปน็หลักสูตรทีเ่น้นการสร้างความเข้าใจ 
และการพัฒนาทกัษะการแกโ้จทย์ปญัหา โดย
ใช้เทคนิคการสร้างความเข้าใจแบบเหน็ภาพ 
(Visualization) และแนวคิดบางส่วนจาก
คณิตศาสตร์สิงคโปร์ เช่น Bar Modeling และ
 Heuristics ส าหรับหลักสูตรภาษาองักฤษ นั้น
เปน็หลักสูตรทีเ่น้นการสอนภาษาองักฤษแบบ
เน้นการส่ือสาร (Communicative Language
 Teaching: CLT) โดยเน้นการประยุกต์ใช้ส่ือ 
Interactive Multimedia ซ่ึงทา่นสามารถดู
รายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที ่
www.fanmath.com และ 
www.act-english.com นอกจากนี้ยังได้เปน็
ผู้ร่วมออกแบบ วางแผน และควบคุมการจดั
ค่ายเยาวชน SE-ED Super Camp (ดู
รายละเอยีดได้ที ่www.se-edlearning.com)
 ซ่ึงกจิกรรมภายในค่ายจะได้รับการออกแบบ
ใหม้ีกจิกรรมทีห่ลากหลายในการพัฒนาทกัษะ
การคิดวิเคราะหอ์ย่างเปน็ระบบ (Critical 
Thinking) ใหก้บัเด็ก เช่น กจิกรรมทีป่ระยุกต์

กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง 
จริงๆ ผมสามารถช่วยใน
พื้นทีใ่นทกุๆ ภาคส่วนได้นะ
ครับ ถ้ามีการนัดหมาย
ล่วงหน้า ผมยินดีเปน็อย่างย่ิง

19 ทัว่ประเทศ นายอมัรินทร์  อภิรักษม์าศ 081-250-7839 aballa_thailand@hotmail.com อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม

ปริญญาโท คณิตศาสตร์
วิทยากรบรรยายตามสถาบนัการศึกษา ค่าย
พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

ทัว่ประเทศ

20 ทัว่ประเทศ คุณจนิตนา  พรรักษมณี 081-646-6595 jintana@edupark.co.th กรรมการผู้จดัการ บริษทั เอดู พาร์ค จ ากดั ปริญญาตรี
การใช้ส่ืออปุกรณ์ทาง
คณิตศาสตร์

ทัว่ประเทศ

mailto:jintana@edupark.co.th

