รายชื่อศิษยเกา-ปจจุบันระดับปริญญาเอกมีวิชาเรียน
name
คุณวินัย ดําสุวรรณ

รูป

address1
1004/131

address2
ซ.สายสิน แขวงประชาชื่น

1

Address3
เขตบางซื่อ

prov

code รุนที่ No

กรุงเทพฯ 10800 1-ร

phon

164/325 หมูบานดิเอมมอรัลด ซ.เทศบาล2 ต.พิมลราช

บางบัวทอง

นนทบุรี 11110 1-ร

ภาควิชาสุขภาพจิต ฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร

คณะพยาบาลศาสตร

แขวงศิริราช เขตบางกอก กรุงเทพฯ 10700 1-ร

มหาวิทยาลัยมหิดล

นอย

103

09-7712423

คุณสุรพงษ ชูเดช

30/1 หมู 6

satwnd@ku.a
c.th
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

102

พารค2
คุณชมชื่น สมประเสริฐ

work

101

01-8989173

คุณสุพจน พันธนียะ

mail

ถนนอุดมสุข แขวงดอกไม

เขตประเวศ

กรุงเทพฯ 10260 1-ร

มหาวิทยาลัยมหิดล

104
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี

คุณประสิทธิ์ สาระสันต

44/93 หมู 9 ซ.อยูเย็น

ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง

เขตบางเขน

กรุงเทพฯ 10230 1-ร

105

01-3364046

คุณวิรัติ ปานศิลา

คณะสาธารณสุขศาสตร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต. ขามเรียง อําเภอกันทร มหาสารค 44150 1-ร
วิชัย

ขาราชการบํานาญ

106

าม
09-8412510

wpansila@ho
tmail.com
ม.มหาสารคาม

2
คุณธีรเดช ฉายอรุณ

29/167 รามอินทรา 27

แขวงอนุสาวรีย

เขตบางเขน

กรุงเทพฯ 10220 1-ร

107

คุณนวลฉวี ประเสริฐสุข

คณะศึกษาศาสตร

พระราชวังสนามจันทร

อําเภอเมือง

นครปฐม 73000 1-ร

108

01-8756146

มหาวิทยาลัยมหิดล

01-6250577

มหาวิทยาลัยศิลปากร

01-9053984

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อ
การุณย

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คุณจารุพร แสงเปา

คุณอิศรฏฐ รินไธสง

วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย

คณะศึกษาศาสตร

(หลัง รพ.วชิระ) 131/5

มหาวิทยาลัยทักษิณ

แขวงวชิระ เขตดุสิต

อําเภอเมือง

กรุงเทพฯ 10300 1-ร

สงขลา

90000 1-ร

109

110

01-5436543

คุณวัลภา สบายยิ่ง

23/282 หมู 9

หมูบานสหกรณเคหะสถาน ถ.ติวา

ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด

นนทบุรี 11200 1-ร

idsaratf@hot
mail.com

มหาวิทยาลัยทักษิณ

111

นนท
01-4385678, eseoswvn@h มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
02-5047630 otmail.com
ธิราช

คุณรังสรรค โฉมยา

ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตําบลตลาด อําเภอเมือง

มหาสารค 44000 2-ร

112

าม
01-2636980

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3
คุณวิริณธิ์ กิตติพิชัย

ภาควิชาอนามัยครอบครัว

คณะสาธารณสุขศาสตร ม.มหิดล

420/1 ถนนราชเทวี เขต กรุงเทพฯ 10400 2-ร

113

ราชเทวี
คุณรัตติกรณ จงวิศาล

คุณวันเพ็ญ วรวงศพงศา

คณะสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม ถนนประชาอุทิศ

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 2-ร

เขตทุงครุ

กรุงเทพฯ 10600 2-ร

04-0330675

คณะสาธารณสุขศาสตร ม.
มหิดล

01-6576283

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

06-6338620

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี

114

115

เกลาธนบุรี
คุณมะลิ วิมาโน

นักวิชาการสาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุข 5

อําเภอวิหารแดง

สระบุรี

18150 2-ร

116

06-8841675

คุณรสวลีย อักษรวงศ

44 ซอยแจงสนิท 4

อําเภอเมือง

อุบลราชธ 34000 2-ร

dmaliw@yah
oo.co.th

สํานักงานสาธารณสุข
สระบุรี

117

านี
คุณจินดารัตน ปมณี

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย

มหาสารค 44150 2-ร

06-8782606

ร.ร.เบ็ญจมมหาราช อุบล ฯ

01-9170438

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

118

าม

4
คุณสุวรรณ พิณตานนท

247/67 ซอย 7/5 ศาลา

หมูบานชวนชื่นพารควิลล

เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10170 2-ร

119

ธรรมสพน

คุณเสกสรรค ทองคํา

40/225 หมู 10

ซอยนวลจันทร

เขตบึงกุม

กรุงเทพฯ 10240 2-ร

01-4027909

กระทรวงมหาดไทย

01-6854622

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

120

บรรจง
คุณสุทิติ ขัตติยะ

คุณวันชัย ธรรมสัจการ

คุณสมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน ฯชอง 11

คณะศิลปศาสตร

ถนนวิภาวดีรังสิต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

เขตดินแดง

อําเภอหาดใหญ

อําเภอเมือง

กรุงเทพฯ 10400 2-ร

สงขลา

เลย

90112 2-ร

42000 2-ร

121

09-0144886

suthiti@thaib
ell.com

สถานีวิทยุโทรทัศน ฯชอง
11

01-9572536

Wanchai.m@
psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

122

123

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

09-8413721

คุณเรวดี ทรงเที่ยง

ภาควิชาจิตวิทยา คณะ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุขุมวิท 23

กรุงเทพฯ 10110 3-ร

124

มนุษยศาสตร
04-8296423

rewadee@sw
u.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

5
คุณวัลนิกา ฉลากบาง

คณะครุศาสตร

คุณมารศรี กลาง

ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุ

ประพันธ

ศาสตร

คุณเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์

คุณสุภาพร ธนะชานันท

คุณศักดินา บุญเปยม

299 หมู 4

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ปากพง

4/31 หมูบานเสรีออนนุช ซ.13 ถนนออนนุช

คณะมนุษยศาสตรและ

มหาวิทยาลัยบูรพา

อําเภอเมือง

อําเภอเมือง

แกลง

เขตประเวศ

อําเภอเมือง

สกลนคร 47000 3-ร

สกลนคร 47000 3-ร

ระยอง

21110 3-ร

กรุงเทพฯ 10250 3-ร

ชลบุรี

20131 3-ร

125

09-2085122

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร

06-6400853

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร

126

127

09-0227470

pensri0701@
hotmail.com กระทรวงสาธารณสุข

01-4824091

สถาบันวิจัยพฤติกรรม
ศาสตร

128

129

สังคมศาสตร
คุณนริศว ปรารมย

สํานักติดตามและประเมินผลการ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
จัดการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

กรุงเทพฯ 10300 3-ร

09-7479585

sakdina@hot
mail.com

มหาวิทยาลัยบูรพา

09-6856615

narispar@ya
hoo.com

สํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

130

พื้นฐาน

6
ร.ต.อ.หญิงปานจักษ

39/484 หมู 11 ม.ปรีชา

ถนนศรีนครินทร ต.บางแกว

อําเภอบางพลี

เหลารัตนวรพงษ

คุณการุณย ประทุม

คุณจรัล อุนฐิติวัฒน

คุณปรีดา เบ็ญคาร

131

การ

195/3 หมู 2

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร

เนินพระ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช ถนนกาญจนวานิช ต.เขาชางรูป

เมือง

สุขุมวิท 23 วัฒนา

อ. เมือง

ภัฎสงขลา
คุณผกาวรรณ จันทรเพิ่ม

สมุทรปรา 10540 3-ร

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ระยอง

21000 3-ร

กรุงเทพฯ 10110 3-ร

จังหวัด

90000 3-ร

01-7358697

panchack@g
mail.com
นักวิจัยอิสระ

04-1524628

Karun_patoo
m@yahoo.co
m
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

09-9935474

jarun@swu.a สถาบันวิจัยพฤติกรรม
c.th
ศาสตร

132

133

134

สงขลา
ถนนรัตนาธิเบศร

อําเภอเมือง

นนทบุรี 11000 3-ร

135

แขวงทาแรง

เขตบางเขน

กรุงเทพฯ 10230 3-ร

136

01-4454896

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

01-4865476

กระทรวงสาธารณสุข

01-4405059

อาจารยพิเศษ ม.
ธรรมศาสตร

นนทบุรี
คุณนําชัย ศุภฤกษชัย

17/115 รามอินทรา 45

สกุล

7
คุณวิไลลักษณ ทองคํา

541 หมู 4

ตําบลทาบุญมี

อําเภอเกาะจันทร

ชลบุรี

20240 4-ร

137

บรรจง
01-823-3245

คุณวีรวรรณ สุกิน

121 หมู 1

ตําบลสารภี

อําเภอสารภี

เชียงใหม 50140 4-ร

138

09-4350537

คุณศยามล เอกะ

600/618

พหลโยธิน คูคต

ลําลูกกา

ปทุมธานี 12130 4-ร

139

กุลานันต
คุณอนุ เจริญวงศระยับ

คุณจินตนา ตันสุวรรณ

341/279 ซ. วชิรธรรมสาธิต 21 แขวงบางจาก

1037/1 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน

เขตพระโขนง

เขตพญาไท

กรุงเทพฯ 10260 4-ร

กรุงเทพฯ 10400 4-ร

Veerawan22@hotmail. จิตวิทยา มหาวิทยาลัย
com
พายัพ

06-8949930,
02-5366399

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

01-3656010

มหวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ

140

141

นนท
J_chintana@ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
01-791-3619 yahoo.com ดุสต
ิ

คุณบุญสิทธิ์ ไชยชนะ

คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อําเภอเมือง

ยะลา

95000 4-ร

142

01-1283428

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

8
คุณปนกนก วงศปนเพ็ชร

26/7 ซ.สมบูรณ

แขวงดินแดง

เขตดินแดง

กรุงเทพฯ 10400 4-ร

143

06-3131061

คุณฐาศุกร จันประเสริฐ

111/573 หมู 3

ตําบลบึงยี่โถ

อําเภอธัญบุรี

ปทุมธานี 12130 4-ร

144

คุณชุลีกร ยิ้มสุด

118/3 ม. 4

ตําบลบานควน

อําเภอเมือง

ตรัง

145

Pinkanok26@yahoo.c
om
มหาวิทยาลัยบูรพา

09-806-3958

92000 4-ร

06-6874907

คุณชัญญา ลี้ศัตรูพาย

209/301 ซ.พัฒนาการ 61

แขวงประเวศ

เขตประเวศ

กรุงเทพฯ 10250 4-ร

146

คุณยุภาดี ปณะราช

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ถ.นครชุม

อ.เมือง

กําแพงเพ 62000 4-ร

147

chuleekorn_
@hotmail.co
m
สพท. ตรังเขต 2

01-628-9039

กําแพงเพชร

ชร
04-7691571

คุณวรรณะ บรรจง

223/2

ถนนสุขุมวิท 31

เขตวัฒนา

กรุงเทพ 10110 4-ร

Pyu7417@ho
tmail.com
ม.ราชภัฎกําแพงเพชร

148

ฯ
Banchong@yaho มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษร
01-894-1103 o.com
ธานี

9
คุณกมลวรรณ คารม

116 ม.เทพฤทธิ์เรสสิเดนท 501 ซอยรามคําแหง 4

ปราชญ

แขวงสวนหลวง เขตสวน กรุงเทพฯ 10250 4-ร

149

หลวง
01-501-0195

คุณภิญญาพันธ รวมชาติ

15 ถนนทามะโอ

ตําบลเวียงเหนือ

อําเภอเมือง

ลําปาง

52000 4-ร

150

pinyapan@y
09-699-4810 ahoo.com

พ.ต.ท หญิงกัญญฐิตา ศรี

492/1 โรงพยาบาลตํารวจ

ถนนพระราม 1

ปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 5-ร

151

ภา
จ.อ.ยงยุทธ แสนประสิทธิ์

กองวิทยาการ กรมกิจการ

200 ถ.มหาราช แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

กรุงเทพฯ 10200 5-ร

01-6401051

kantitas@yah
oo.com

โรงพยาบาลตํารวจ

09-4875027

yut@hotmail

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

01-8775232

 ครองเด็กและ
Jira_friends กรมพินิจคุม
@yahoo.com เยาวชน

01-8234043

Sukuma_tida
@yahoo.com สถาบันธัญญารักษ

152

พลเรือนทหารเรือ
คุณจิราภรณ ชมบุญ

คุณสุกุมา แสงเดือนฉาย

262 หมู 8

279 หมู 2

ต.เหมืองจี๋

ต.ประชาธิปตย

อ.เมือง

อ.ธัญบุรี

ลําพูน

51000 5-ร

ปทุมธานี 12130 5-ร

153

154

10
คุณวิไลลักษณ ลังกา

คุณธรรมนันทิกา แจง

98 หมู 3

ต.หนองโพ

203/1 VIP แมนชั่น หอง 402 ซ.วิจิตรชัย ถ.ประชาอุทิศ

อ.โพธาราม

หวยขวาง

ราชบุรี

70120 5-ร

กรุงเทพฯ 10310 5-ร

155

09-5361312

W_langka@h
otmail.com

01-4393994

crinum@hot
mail.com

09-8113398

Warakorn13
@hotmail.co
m
มหาวิทยาลัยบูรพา

156

สวาง
คุณวรากร ทรัพยวิระ

4/55 ซ. 3 ถ.เนตรดี

ต.แสนสุข

อ.เมือง

ชลบุรี

20131 5-ร

157

ปกรณ
คุณพลรพี ทุมมาพันธ

71/83 หมู 7

ต.ลาดสวาย

อ.ลําลูกกา

ปทุมธานี 12150 5-ร

158

Taiyo949@h
09-181-4679 otmail
สพท. อํานาจเจริญ

คุณตรีทิพ บุญแยม

คุณฐิติมา เวชพงศ

334 ซอยออนนุช 36

ถนนสุขุมวิท 77

19/1 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 23 ต. บางซื่อ

สวนหลวง

เขตบางซื่อ

กรุงเทพฯ 10250 5-ร

กรุงเทพฯ 10800 5-ร

159

01-6189206

tracy_b16@y
ahoo.com
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

01-8745523

vtitima@yaho
o.com
มหาวิทยาลัยศิลปากร

160

11
คุณทินกฤต อรรถโกวิท

126/1 ซอยพิพัฒน 2

ถ.คอนแวนต แขวงสีลม

เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500 5-ร

161

ธาตรี
คุณสุจินดา ประเสริฐ

1/305 หมู 10

โชคชัย 4

ลาดพราว

กรุงเทพฯ 10230 5-ร

05-9171517

William_wit@
hotmail

05-1475709

muratapraser
t@yahoo.co มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร
m
เกษม

162

