
ช้ันปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้อง
ปีท่ี 1 ค.บ.5 ปี ภาษาไทย  หมู่ ๑ อาจารย์อุภาวัณณ์  นามหิรัญ ๑๙๓๓
๒๕๖๓ " ภาษาไทย  หมู่ ๒ อาจารย์พิพัฒน์  ประเสริฐสังข์ ๑๙๓๔

" ภาษาอังกฤษ  หมู่ ๑ อาจารย์ ดร.นิยม  อานไมล์ ๑๙๓๕
" ภาษาอังกฤษ  หมู่ ๒ อาจารย์ภานรินทร์  ไทยจันทรารักษ์ ๑๙๔๓
" นาฏศิลป์  หมู่ ๑ อาจารย์ภูวนัย  กาฬวงศ์ ๑๙๕๘
" นาฏศิลป์  หมู่ ๒ อาจารย์ชลาลัย  วงศ์อารีย์ ๑๙๔๕

อาจารย์ ดร.พรพิมล  รุ่งเรืองศิลป์
อาจารย์นพดล  อ่ิมสุด
ผศ.สราวุธ  ทัศนาวิวัฒน์
อาจารย์บาล  ชะใบรัมย์

" สังคมศึกษา  หมู่ ๑ อาจารย์บัญชา  นวลสาย ๑๙๖๕
" สังคมศึกษา  หมู่ ๒ อาจารย์ ดร.อุดม  ชัยสุวรรณ ๑๙๔๙
" วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  หมู่ ๑ อาจารย์ ดร.กิติวัชร  ถ้วยงาม ๑๙๕๓
" วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  หมู่ ๒ อาจารย์นิยม  ขุนรองรัมย์ ๑๙๕๔

อาจารย์ ดร.ธนพล  ตีรชาติ
อาจารย์คณิต  พรมนิล
อาจารย์เอกชัย  ธีรภัคสิริ
อาจารย์กชพร  อู่ไพบูรณ์

" ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีไทย)  หมู่ 3 อาจารย์ไชยวัฒน์  ไชยชาติกิตติยศ ๑๙๕๗
" ศิลปศึกษา อาจารย์ภู่กัน  เจ๊กไธสง ๑๕๑๒๐๑

อาจารย์วัลลภ  หอมระหัด
อาจารย์รัตนาภรณ์  สมฤทธ์ิ
อาจารย์ชนิตา  บุตรรัตนะ
อาจารย์ปัฐพงศ์  เทียมตรี
อาจารย์ธนากร  เทียมทัน
ผศ.ดร.นิตยา  บรรณประสิทธ์ิ
อาจารย์ธนากร  เทียมทัน
อาจารย์สุทิศา  โขงรัมย์

๑๙๖๖

๑๙๖๗

๑๙๕๖

พลศึกษา  หมู่ ๑

พลศึกษา  หมู่ ๒

"

"

"

สถานท่ีพบอาจารย์ท่ีปรึกษา (Home Room) ภาคปกติ

ในวันพุธ ท่ี  1  กรกฎาคม  ๒๕๖3  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3

คณะครุศาสตร์

" ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)  หมู่ 2

ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)  หมู่ ๑ ๑๙๕๕

๑๙๔๖

1959

๑๕๐๔๐๗

คณิตศาสตร์  หมู่ ๑ ผศ.ดร.นฤมล  ศักด์ิปกรณ์กานต์

" คณิตศาสตร์  หมู่ ๒ อาจารย์ ดร.สุชาติ  หอมจันทร์

๑๙๖๘" ฟิสิกส์  หมู่ ๑

"

"

" ฟิสิกส์  หมู่ ๒ ๑๙๖๙

"
การศึกษาปฐมวัย  หมู่ ๑

การศึกษาปฐมวัย  หมู่ ๒ 150503/1



หนา้ที ่2

ช้ันปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้อง
ปีท่ี 1 ค.บ.5 ปี เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา หมู่ ๑ อาจารย์ ดร.บรรพต  วงศ์ทองเจริญ ๑๕๐๖๐๑
๒๕๖๓ อาจารย์พงษ์พัฒน์  สมใจ

อาจารย์โยธิน  จ่าแท่นทะรังค์
ปีท่ี 4 ค.บ.๕ ปี ภาษาไทย  หมู่ ๑ อาจารย์ยุพาวดี  อาจหาญ 150603/1
๒๕๖๐ " ภาษาไทย  หมู่ ๒ อาจารย์พิมพ์ผกา  ยอดนารี 150603/2

" ภาษาอังกฤษ  หมู่ ๑ อาจารย์ปองเอก  เพ็งลุน 150604/1
" ภาษาอังกฤษ  หมู่ ๒ ผศ.ดร.ชูเกียรติ  จารัตน์ 150604/2
" นาฏศิลป์  หมู่ ๑ อาจารย์นฤมล  จิตต์หาญ ๑๕๑๐๐๒
" นาฏศิลป์  หมู่ ๒ อาจารย์ชลาลัย  วงศ์อารีย์ ๑๙๔๔
" พลศึกษา  หมู่ ๑ อาจารย์นพดล  อ่ิมสุด 1948
" พลศึกษา  หมู่ ๒ อาจารย์ ดร.พรพิมล  รุ่งเรืองศิลป์ ๑๙๔๗
" สังคมศึกษา  หมู่ ๑ อาจารย์วิศวมาศ  ปาลสาร 15003
" สังคมศึกษา  หมู่ ๒ ผศ.ดร.วีระชัย  ยศโสธร ๑๕๑๐๐๔
" วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  หมู่ ๑ อาจารย์ ดร.ราชัย  บุณยรัตผลิน ฉ่่าทรัพย์ ๑๕๑๐๐๕
" วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  หมู่ ๒ ผศ.ครุปกรณ์  ละเอียดอ่อน ๑๕๑๐๐๖
" ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) หมู่ ๑ อาจารย์จิรานุวัฒน์  ขันธจันทร์ ๑๕๑๐๐๑
" ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีตะวันตก) หมู่ ๒ ผศ.ดร.ธิติ  ปัญญาอินทร์ ๑๕๑๐๐๗
" ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีไทย) หมู่ 3 อาจารย์ ดร.เชาว์  การวิชา ๑๕๑๐๐๘
" ศิลปศึกษา  หมู่ ๑ อาจารย์ประภาส  ไชยเขตร ๑๕๑๑๐๑
" ศิลปศึกษา  หมู่ ๒ ผศ.ดร.อโศก  ไทยจันทรารักษ์ ๑๕๑๑๐๒
" คณิตศาสตร์ ผศ.ดร.เกษสุดา  บูรณพันศักด์ิ ๑๕๑๑๐๓
" ฟิสิกส์ อาจารย์ธีระวิทย์  พลโคกก่อง ๑๕๑๑๐๔
" การศึกษาปฐมวัย  หมู่ ๑ ผศ.ดร.นิตยา  บรรณประสิทธ์ิ ๑๕๐๔๐๘
" การศึกษาปฐมวัย  หมู่ ๒ อาจารย์ธนากร  เทียมทัน 150503/2
" เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  หมู่ ๑ อาจารย์กรนาริน  สาริยา 151105/1
" เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  หมู่ ๒ อาจารย์ ดร.อนล  สวนประดิษฐ์ 151105/2

ช้ันปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้อง
ปีท่ี 1 วท.บ.4 ปี คณิตศาสตร์ อาจารย์วิชญาพร  จันทะนันท์ 220306
๒๕๖๓ อาจารย์สกรณ์  บุษบง

อาจารย์ชลัท  รังสิมาเทวัญ
" วิทยาศาสตร์การกีฬา  หมู่ ๑ อาจารย์วิศรุต  ศรีแก้ว ๒๒๐๔๐๗
" วิทยาศาสตร์การกีฬา  หมู่ ๒ อาจารย์วรีรัตน์  ก่อกิตติพงศ์ ๒๒๐๕๐๓
" วิทยาศาสตร์การกีฬา  หมู่ 3 อาจารย์ ดร.ปรัชญา  ชุมแวงวาปี ๒๒๐๕๐๔
" วิทยาศาสตร์การกีฬา  หมู่ 4 อาจารย์ปิยะวัฒน์  ลือโสภา ๒๒๐๗๐๒

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์   

" วิทยาการคอมพิวเตอร์  ๒๒๐๓๐๗

" เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา หมู่ ๒ ๑๕๐๖๐๒



หนา้ที ่3

ช้ันปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้อง
ปีท่ี 1 อาจารย์ ดร.เขมิกา  อารมณ์
๒๕๖๓ อาจารย์ทองสา  บุตรงาม

อาจารย์บัวลอย  จันผกา
อาจารย์ ดร.สุภาวรัตน์   ทัพสุรีย์

ส.บ.4 ปี สาธารณสุขศาสตร์  หมู่ ๑ อาจารย์มณีนุช  ให้ศิริกุล ๒๒๐๙๐๓
" สาธารณสุขศาสตร์  หมู่ ๒ ผศ.กิตติศักด์ิ  นามวิชา ๒๒๐๙๐๔
" สาธารณสุขศาสตร์  หมู่ 3 อาจารย์ฉวีวรรณ  ยอดอินทร์ ๒๒๐๙๐๖

วท.บ.4 ปี นวัตกรรมอาหารและแปรรูป อาจารย์เพียรพรรณ  สุภะโคตร ๒๒๐๖๐๓
ผศ.ดร.ภาวิณี  ศิลาเกษ
อาจารย์ ดร.ศรัณย์  จ่ารัสธนสาร

" วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  อาจารย์ ดร.ธีรารัตน์  จีระมะกร ๒๒๑๐๐๙
" นวัตกรรมส่ิงทอและการออกแบบ อาจารย์ผจงจิต  เหมพนม ๒๒๐๙๐๙

ผศ.ดรัสวิน  วงศ์ปรเมษฐ์
อาจารย์ปุริม  ชฎารัตนฐิติ
อาจารย์จิรวดี  โยยรัมย์
อาจารย์นิธินันท์  มาตา
อาจารย์เก่ง  จันทร์นวล
อาจารย์พิชิต  วันดี

" ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ผศ.เอกลักษณ์  สลักค่า ๒๒๑๐๐๖
ปีท่ี 4 วท.บ.๔ ปี คณิตศาสตร์ ผศ.วชิรารักษ์  โอรสรัมย์ ๗๔๑
๒๕๖๐ " วิทยาการคอมพิวเตอร์  ผศ.ดร.สมศักด์ิ  จีวัฒนา ๑๗๒๑๒

" วิทยาศาสตร์การกีฬา  หมู่ ๑ ผศ.กริชเพชร  นนทโคตร ๗๔๒
" วิทยาศาสตร์การกีฬา  หมู่ ๒ อาจารย์วิศรุต  ศรีแก้ว ๒๒๐๔๐๘

อาจารย์จารุมาศ  แสงสว่าง
ผศ.รินทร์หทัย  กิตต์ิธนารุจน์
อาจารย์วิริญรัชญ์  ส่ือออก
อาจารย์ ดร.สุกัญญา  ทองขัน

" สาธารณสุขชุมชน  หมู่ ๑ ผศ.กิตติศักด์ิ  นามวิชา ๒๒๐๙๐๕
" สาธารณสุขชุมชน  หมู่ ๒ อาจารย์ฉวีวรรณ  ยอดอินทร์ ๒๒๐๙๐๗
" วิทยาศาสตร์การอาหาร  อาจารย์ ดร.จิตตะวัน  กุโบลา ๒๒๐๖๐๔
" ชีววิทยา  หมู่ ๑ อาจารย์ประภาพันธ์  ศิริขันธ์แสง ๑๕๑๑๐๖

ผศ.ดร.สราวุธ  แก้วศรี
อาจารย์วรนุช ภักดีเดชาเกียรติ

" วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  อาจารย์คณิตตา  ธรรมจริยวงศา ๒๒๐๖๐๕
" วิทยาศาสตร์ส่ิงทอ อาจารย์อมรรัตน์  สุขจิตต์ ๑๖๒๓

๗๔๓"

คณะวิทยาศาสตร์   

วท.บ.4 ปี

๑๕๑๑๐๗ชีววิทยา  หมู่ ๒

เคมี ๒๒๐๙๐๒

เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมู่ 3 ๕๔๔

เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมู่ 1 ๕๔๑

"

สถิติประยุกต์  ๒๒๐๙๐๑

"

๗๔๔" เคมี 

สถิติประยุกต์  

" ชีววิทยา  ๒๒๐๙๐๘

๕๓๖

"

"

"

เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมู่ 2



หนา้ที ่4

ช้ันปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้อง
ปีท่ี 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒๕๖๐ (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เทคโนโลยีสารสนเทศ
(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(กลุ่มวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา) 

" ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  อาจารย์ชนัดดา  รัตนา ๒๒๑๐๐๗

ช้ันปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้อง
ปีท่ี 1 ศศ.บ.๔ ปี ภาษาไทย อาจารย์ณภัทร  เชาว์นวม ๒๕๐๖๐๑
๒๕๖๓ อาจารย์เฉลิมเกียรติ  เย็นเพชร

อาจารย์ชมพู  อิสริยวัฒน์
อาจารย์บ่ารุง  กันรัมย์
อาจารย์ภูริสา  วัชเรนทร์วงศ์
อาจารย์เชาวลิต  ค้ึมภูเขียว
ผศ.ดร.สุรชัย  ปิยานุกูล
อาจารย์พัลลภา  เลิศเจริญวนิช
อาจารย์วริษฐา  รัตนวโรภาส
ผศ.ดร.นวมินทร์  ประชานันท์
อาจารย์จินตนา  วัชรโพธิกร
อาจารย์จันทร์สุดา  บุญตรี
อาจารย์โสภณ  เพ็งลุน

" บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พรทิพา  ด่าเนิน 150406
" การพัฒนาสังคม  หมู่ ๑ ผศ.อุทิศ  ทาหอม ๒๕๐๗๐๑
" การพัฒนาสังคม  หมู่ ๒ อาจารย์ธิดารัตน์  คีมกระโทก ๒๕๐๗๐๒

ศป.บ.4 ปี ดนตรี อาจารย์เชาวฤทธ์ิ  ชาค่าไฮ ๒๕๐๗๐๓
" ศิลปะดิจิทัล อาจารย์ชินานาง  สวัสด์ิรัมย์ ๒๕๐๗๐๔

ผศ.ดร.ธัญญรัตน์  พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ
รป.บ.4 ปี รัฐประศาสนศาสตร์  หมู่ ๑ ผศ.ดร.สถาพร  วิชัยรัมย์ 623

อาจารย์ ดร.ภัทรพล  ทศมาศ
อาจารย์รชต  อุบลเลิศ

" รัฐประศาสนศาสตร์  หมู่ 2 อาจารย์ธนกร  เพชรสินจร 625
อาจารย์ ดร.วิษณุ  ปัญญายงค์
อาจารย์ธนพัฒน์  จงมีสุข

" รัฐประศาสนศาสตร์  หมู่ 3 อาจารย์ ดร.สุธีกิต์ิ  ฝอดสูงเนิน 641
อาจารย์ ดร.ธิติ  ศรีใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์   

ภาษาอังกฤษ  หมู่ ๒

ภาษาอังกฤษธุรกิจ  หมู่ ๑

250604

" ภาษาอังกฤษธุรกิจ  หมู่ 3

๕๔๒

๕๔๓

ภาษาอังกฤษ  หมู่ 3 250605"

"

๒๕๐๖๐๖

" ภาษาอังกฤษธุรกิจ  หมู่ ๒ 250609

250608

"

วท.บ.๔ ปี

" อาจารย์ศิโรรัตน์  กุลวงศ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดรัสวิน  วงศ์ปรเมษฐ์"

" ภาษาอังกฤษ  หมู่ ๑ 250602

อาจารย์ปุริม  ชฎารัตนฐิติ

CIT 101
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ช้ันปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้อง
ปีท่ี 1 น.บ.4 ปี นิติศาสตร์  หมู่ ๑ อาจารย์พลอยไพลิน  ศรีวิเศษ ๖๔๒
๒๕๖๓ " นิติศาสตร์  หมู่ ๒ ผศ.ดร.ศุภธัช  ศรีวิพัฒน์ ๖๔๓
ปีท่ี 4 ศศ.บ.๔ ปี ภาษาไทย อาจารย์ ดร.สินทรัพย์  ยืนยาว ๒๕๐๗๐๕
๒๕๖๐ ภาษาอังกฤษ  หมู่ ๑ อาจารย์ชมพู  อิสริยวัฒน์

ผศ.ศุภกิจ  ภูวงค์
ผศ.ดร.ค่าภีรภาพ  อินทะนู
ผศ.สิทธิศักด์ิ  พงผือฮี

อาจารย์จันทร์สุดา  บุญตรี
อาจารย์วริษฐา  รัตนวโรภาส

" บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ อาจารย์จุฑามาศ  พรหมทอง ๒๕๐๗๐๘
ศป.บ.๔ ปี ศิลปะดิจิทัล อาจารย์จิรายุฑ  ประเสริฐศรี ๒๕๐๗๐๙
ศศ.บ.๔ ปี การพัฒนาสังคม  หมู่ ๑ ผศ.ดร.ขวัญนภา  วงศ์ไพศาลสิริกุล ๒๕๐๘๐๖

" การพัฒนาสังคม  หมู่ ๒ ผศ.ดร.ศรีนวล  แตงภู่ ๒๕๐๘๐๗
" ดนตรี ผศ.ธงรบ  ขุนสงคราม ๒๕๐๘๐๘

รป.บ.๔ ปี รัฐประศาสนศาสตร์  หมู่ ๑ ผศ.ดร.สถาพร  วิชัยรัมย์ ๖๒๔
" รัฐประศาสนศาสตร์  หมู่ ๒ อาจารย์สากล  พรหมสถิตย์ ๖๔๕

น.บ.๔ ปี นิติศาสตร์  หมู่ ๑ อาจารย์กนกพล  สมวงศ์ ๖๔๖
" นิติศาสตร์  หมู่ ๒ ผศ.ดร.ศุภธัช  ศรีวิพัฒน์ ๖๔๔

ช้ันปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้อง
ปีท่ี 1 บธ.บ.4 ปี การบริหารทรัพยากรมนุษย์  อาจารย์กิตติกร  ฮวดศรี ๒๔๐๖๐๖
๒๕๖๓ " การเงินและการธนาคาร  อาจารย์รวีพรรณ  อุตรินทร์ ๒๔๐๖๐๘

" การตลาด  อาจารย์อาทิตยา  ลาวงศ์ ๒๔๐๗๐๑
" การจัดการ  หมู่ ๑ อาจารย์ฤทัยภัทร  ให้ศิริกุล ๒๔๐๗๐๒
" การจัดการ  หมู่ ๒ อาจารย์จตุพร  จันทารัมย์ ๒๔๐๗๐๓
" คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หมู่ ๑  อาจารย์นิธิโรจน์  ศุภกฤษสุวรรณกุล ๒๔๐๗๐๕
" คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หมู่ ๒  อาจารย์คธาวุฒิ  จันบัวลา   ๒๔๐๗๐๖

บช.บ.4 ปี บัญชี  หมู่ ๑ อาจารย์ผกามาศ  บุตรสาลี ๒๔๐๗๐๗
" บัญชี  หมู่ ๒ อาจารย์ฐิติพร  วรฤทธ์ิ ๒๔๐๘๐๑
" บัญชี  หมู่ 3 อาจารย์แก้วมณี  อุทิรัมย์ ๑๕๑๔๐๑

ศศ.บ.4 ปี การท่องเท่ียวและการโรงแรม  อาจารย์รุ่งรัตน์  หัตถกรรม ๒๔๐๗๐๙
ศ.บ.4 ปี เศรษฐศาสตร์ อาจารย์ภวิษย์หาญ  พะนุมรัมย์ ๒๔๐๘๐๕

เศรษฐศาสตร์  (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)  หมู่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ ๒๔๐๘๐๖

"

อาจารย์ ดร.เสาวรจ  เรืองไพศาล

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

๒๕๐๗๐๖ภาษาอังกฤษ  หมู่ ๒

คณะวิทยาการจัดการ

" ๒๕๐๖๐๓

ภาษาอังกฤษ  หมู่ ๓ ๒๕๐๗๐๗

" ๒๕๐๖๐๗

"

"
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ช้ันปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้อง
ปีท่ี 1 เศรษฐศาสตร์  (กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
๒๕๖๓ ธุรกิจการค้าสมัยใหม่)  หมู่ 2

นศ.บ.๔ ปี การส่ือสารมวลชน อาจารย์ปัทมาวดี  วงษ์เกิด ๑๕๑๒๐๒
ปีท่ี 4 บธ.บ.๔ ปี การบริหารทรัพยากรมนุษย์  อาจารย์กิตติกร  ฮวดศรี ๒๔๐๖๐๗
๒๕๖๐ บช.บ.๔ ปี บัญชี  หมู่ ๑ อาจารย์ฐิติพร  วรฤทธ์ิ ๒๔๐๘๐๒

" บัญชี  หมู่ ๒ อาจารย์ผกามาศ  บุตรสาลี ๒๔๐๗๐๘
" บัญชี  หมู่ ๓ อาจารย์แก้วมณี  อุทิรัมย์ ๑๕๑๔๐๒

บธ.บ.๔ ปี การเงินและการธนาคาร  หมู่ ๑ อาจารย์กานต์มณี  การินทร์ ๑๕๑๒๐๔
" การเงินและการธนาคาร  หมู่ ๒ อาจารย์รัชนีกร  บวรชาติ 151205/1
" การตลาด  อาจารย์ปัญจมาพร  ผลเกิด 151205/2
" การจัดการ  หมู่ ๑ ผศ.ดร.จันทิราพร  ศิรินนท์ ๒๔๐๖๐๙
" การจัดการ  หมู่ ๒ อาจารย์จตุพร  จันทารัมย์ ๒๔๐๗๐๔

ศศ.บ.๔ปี การท่องเท่ียวและการโรงแรม อาจารย์นรินทร์  เจตธ่ารง ๑๕๑๒๐๖
บธ.บ.๔ ปี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หมู่ ๑  ผศ.ดร.กุลกันยา  ศรีสุข ๑๕๑๒๐๗

" คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หมู่ ๒  อาจารย์อนงค์  ทองเรือง 240803
เศรษฐศาสตร์ 
(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ)
เศรษฐศาสตร์ 
(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร)

นศ.บ.๔ ปี การส่ือสารมวลชน  หมู่ ๑ อาจารย์ปัทมาวดี  วงษ์เกิด ๑๕๑๒๐๓
" การส่ือสารมวลชน  หมู่ ๒ รศ.สายใจ  ทันการ 240804

ช้ันปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้อง
ปีท่ี 1 วท.บ.4 ปี วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  ผศ.ดร.อุดมพงษ์  เกศศรีพงษ์ศา ๑๘๓๑
๒๕๖๓ " เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ อาจารย์วัชระ  วชิรภัทรกุล ๑๘๓๒

" ออกแบบผลิตภัณฑ์ ผศ.สนิท  พาราษฎร์ ๑๘๓๓
" เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม อาจารย์กฤษณ์  ปิตาทะสังข์ ๑๘๗๓
" เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  อาจารย์ณรงค์เดช  ยังสุขเกษม ๑๘๓๔
" เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์ก่ิงกาญจน์  สระบัว ๑๘๘๖
" เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์ณัฐพล  ภูครองทอง ๑๘๓๕

ปีท่ี 4 วท.บ.๔ ปี เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  หมู่ ๑ อาจารย์ ดร.ณัฐนันท์  ประสีระเตสัง ๑๘๔๑
๒๕๖๐ " เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  หมู่ ๒ อาจารย์ ดร.ณัฐ  ประสีระเตสัง ๑๘๔๒

" เทคโนโลยีเซรามิกส์ ผศ.ดร.อุษณีย์  มาลี ๑๘๓๖
" ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาจารย์สินีนาฏ  รามฤทธ์ิ ๑๘๕๑
" เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม อาจารย์ ดร.ดนัย  นิลสกุล ๑๘๗๔

คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์บัญชา  จันทราช ๒๔๐๘๐๘

ศ.บ.๔ ปี รศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์

๒๔๐๘๐๙"

ศ.บ.4 ปี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๒๔๐๘๐๗

ผศ.ทศพร  แก้วขวัญไกร
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ช้ันปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้อง
ปีท่ี 4 วท.บ.๔ ปี เทคโนโลยีก่อสร้าง อาจารย์ ดร.ธวัชระพงษ์  วงศ์สกุล ๑๘๕๒
๒๕๖๐ " เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  หมู่ ๑ อาจารย์ก่ิงกาญจน์  สระบัว ๑๘๘๕

" เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า  หมู่ ๒ อาจารย์ภูริชญ์  งามคง ๑๘๕๓
" อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสาร ผศ.ดร.วิสิทธ์ิ  ลุมชะเนาว์ ๑๘๕๔

ช้ันปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้อง
ปีท่ี 1 วท.บ.4 ปี เกษตรศาสตร์  ผศ.ดร.วนิดา  ส่าราญรัมย์ ๒๐๓๐๑
๒๕๖๐ " สัตวศาสตร์  อาจารย์ ดร.กันตพัฒน์  รัตนสินธุพงศ์ ๒๐๓๐๒

" ประมง ผศ.ดร.บรรเจิด  สอนสุภาพ ๒๐๓๐๓
ปีท่ี 4 วท.บ.๔ ปี เกษตรศาสตร์  หมู่ ๑ ผศ.อารยา  มุสิกา ๒๐๓๐๖
๒๕๖๐ " เกษตรศาสตร์  หมู่ ๒ อาจารย์ ดร.นิจพร  ณ พัทลุง ๒๐๓๐๗

" สัตวศาสตร์  หมู่ ๑ ผศ.ดร.บรรยง  ศรีตะวัน ๒๐๓๐๘
" สัตวศาสตร์  หมู่ ๒ ผศ.น.สพ.ดร.ด่ารง  กิตติชัยศรี ๒๐๔๐๑
" ประมง ผศ.ดร.สายรุ้ง  สอนสุภาพ ๒๐๔๐๒

ช้ันปี ระดับ สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้อง
ปีท่ี 1 อาจารย์นธภร  วิโสรัมย์        อ.ประจ าช้ัน

๒๕๖๓ อาจารย์สุภาพร  มะรังสี        อ.ท่ีปรึกษา

อาจารย์ณิชาภัทร  มณีพันธ์    อ.ท่ีปรึกษา

อาจารย์นงนุช  หอมเนียม      อ.ท่ีปรึกษา

อาจารย์ยงยุทธ  บรรจง         อ.ท่ีปรึกษา

อาจารย์ณรงค์กร  ชัยวงศ์       อ.ท่ีปรึกษา

พย.บ.4 ปี พยาบาลศาสตร์ อาจารย์กนิษฐา  จอดนอก      อ.ท่ีปรึกษา 221008
อาจารย์รณชิต  สมรรถนะกุล   อ.ท่ีปรึกษา

อาจารย์วีระชัย  เตชะนิรัติศัย   อ.ท่ีปรึกษา

อาจารย์ ดร.ฐพัชร์  คันสร       อ.ท่ีปรึกษา

อาจารย์เวียงพิงค์  ทวีพูน       อ.ท่ีปรึกษา

อาจารย์อานนท์  สังขะพงษ์     อ.ท่ีปรึกษา

อาจารย์เย่ียม  คงเรืองราช      อ.ท่ีปรึกษา

อาจารย์สุนิสา  สอนวิชา        อ.ท่ีปรึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์


