
ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา หอง

ปท่ี 1 ค.บ.5 ป ภาษาไทย  หมู ๑ อาจารย ดร.สําราญ  ธุระตา ๑๕๑๐๐๕

๒๕๖๕ " ภาษาไทย  หมู ๒ อาจารยยุพาวดี  อาจหาญ ๑๕๑๐๐๖

" ภาษาอังกฤษ  หมู ๑ อาจารย ดร.ภัทรินธร  บุญทวี 151105/1

" ภาษาอังกฤษ  หมู ๒ อาจารย ดร.สินีนาฏ  วัฒนสุข 151105/2

" นาฏศิลป  หมู ๑ ผศ.ดร.เสาวรัตน  ทศศะ 151405/1

" นาฏศิลป  หมู ๒ อาจารย ดร.ศรีเพ็ญ  พลเดช 151405/2

ผศ.นพดล  อ่ิมสุด

คณะครุศาสตร

พลศึกษา  หมู ๑ 151205/1

สถานท่ีพบอาจารยท่ีปรึกษา (Home Room) ภาคปกติ

ในวันพุธ ท่ี 8 มิถุนายน ๒๕๖5  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑3.5๐ น.

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา ๒๕๖5  

ผศ.นพดล  อ่ิมสุด

ผศ.ดร.พรพิมล  รุงเรืองศิลป

ผศ.ดร.อมรเทพ  วันดี

อาจารยบาล  ชะใบรัมย

" สังคมศึกษา  หมู ๑ อาจารยวิศวมาศ  ปาลสาร ๑๙๕๓

" สังคมศึกษา  หมู ๒ ผศ.ดร.วีระชัย  ยศโสธร ๑๙๕๔

" วิทยาศาสตรทั่วไป  หมู ๑ ผศ.ดร.เทพพร  โลมารักษ ๑๙๖๘

" วิทยาศาสตรทั่วไป  หมู ๒ ผศ.ดร.วรวัฒน  พรหมเดน ๑๙๖๙

" ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)  หมู ๑ ผศ.ดร.ธิติ  ปญญาอินทร ๒๑๐๒๐๑

" ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)  หมู 2 อาจารย ดร.จิรานุวัฒน  ขันธจันทร ๒๑๐๒๐๒

" ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีไทย)  หมู 3 อาจารย ดร.พนาสินธุ  ศรีวิเศษ ๑๔๒๒๔

" ศิลปศึกษา  หมู ๑ ผศ.ดร.อโศก  ไทยจันทรารักษ ๑๕๑๔๐๒

" ศิลปศึกษา  หมู 2 อาจารยสุจิน  สังวาลยมณีเนตร ๑๕๑๔๐๒

" คณิตศาสตร  หมู ๑ อาจารยอรรจนีย  ศรีธรรมศาสน ๑๙๔๓

" คณิตศาสตร  หมู ๒ อาจารย ดร.ฐิตาพร  เวียงวิเศษ ๑๙๔๔

อาจารยอุกฤษฏ  นาจําปา

อาจารยจินดาพร  สืบขําเพชร  

อาจารยอารีรัตน  เมืองแสน

ฟสิกส  หมู ๑ 150603/1

" ฟสิกส  หมู ๒ 150603/2

"

"
พลศึกษา  หมู ๑ 151205/1

"
พลศึกษา  หมู ๒ 151205/2

อาจารยอารีรัตน  เมืองแสน

อาจารยภัทรพงศ  ขําคม

" การศึกษาปฐมวัย  หมู ๑ อาจารยวิภารัตน  อ่ิมรัมย ๑๙๓๓

อาจารยวิภารัตน  อ่ิมรัมย

ผศ.ดร.นิตยา  บรรณประสิทธิ์

" เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา หมู ๑ อาจารยสัญชัย  ครบอุดม ๑๐๓๒

" เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา หมู ๒ อาจารย ดร.เลอสันต  ฤทธิ์ขันธ ๑๐๓๓

" ฟสิกส  หมู ๒ 150603/2

คณะครุศาสตร

" การศึกษาปฐมวัย  หมู ๒ ๑๙๓๔



หนา้ท ี2

ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา หอง

ปท่ี 2 ค.บ.5 ป ภาษาไทย  หมู ๑ รศ.ดร.บุณยเสนอ  ตรีวิเศษ ๑๕๑๐๐๗

๒๕๖๔ " ภาษาไทย  หมู ๒ ผศ.ณภัทร  เชาวนวม ๑๕๑๐๐๘

" ภาษาอังกฤษ  หมู ๑ อาจารย ดร.ปองเอก  เพ็งลุน ๑๕๑๑๐๖

" ภาษาอังกฤษ  หมู ๒ ผศ.ดร.ชูเกียรติ  จารัตน ๑๕๑๑๐๗

" นาฏศิลป  หมู ๑ อาจารยนฤมล  จิตตหาญ ๑๕๑๔๐๖

" นาฏศิลป  หมู ๒ อาจารยอรนุช  ศรีคํา ๑๕๑๔๐๗

ผศ.สราวุธ  ทัศนาวิวัฒน

อาจารยกรรัช  มากเจริญ

อาจารยบาล  ชะใบรัมย

ผศ.ดร.อมรเทพ  วันดี

" สังคมศึกษา  หมู ๑ อาจารย ดร.ประทวน  วันนิจ ๑๙๕๕

" สังคมศึกษา  หมู ๒ อาจารย ดร.มนูญ  สอนโพนงาม ๑๙๕๖

" วิทยาศาสตรทั่วไป  หมู ๑ ผศ.ดร.วรวัฒน  พรหมเดน ๑๕๐๔๐๖

" วิทยาศาสตรทั่วไป  หมู ๒ ผศ.ดร.เทพพร  โลมารักษ ๑๕๐๔๐๗

พลศึกษา  หมู ๒ 151207

" พลศึกษา  หมู ๑ ๑๕๑๒๐๖

"

" วิทยาศาสตรทั่วไป  หมู ๒ ผศ.ดร.เทพพร  โลมารักษ ๑๕๐๔๐๗

" ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)  หมู ๑ อาจารย ดร.ณัฐวัฒน  โฆษิตดิษยนันท ๒๑๐๒๐๓

" ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)  หมู 2 ผศ.ดร.ธิติ  ปญญาอินทร ๒๑๐๒๐๔

" ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีไทย)  หมู 3 ผศ.ดร.เชาว  การวิชา ๒๑๒๐๓

" ศิลปศึกษา  หมู ๑ ผศ.ทรงเกียรติ  สมญาติ ๒๖๐๕๐๒

ศิลปศึกษา  หมู 2 อาจารยประภาส  ไชยเขตร ๒๖๐๕๐๓

" คณิตศาสตร  หมู ๑ ผศ.ดร.เกษสุดา  บูรณพันศักดิ์ ๑๙๔๕

" คณิตศาสตร  หมู ๒ อาจารย ดร.วรัชยา  พนมรัมย ๑๙๔๖

อาจารยรัตนาภรณ  สมฤทธิ์

อาจารย ดร.วัลลภ  หอมระหัด

อาจารยธีระวิทย  พลโคก

อาจารยอารีรัตน  เมืองแสน

" การศึกษาปฐมวัย  หมู ๑ ผศ.ดร.วราลี  โกศัย ๑๙๓๕

" การศึกษาปฐมวัย  หมู ๒ ผศ.วิไลวรรณ  ศิริเมฆา ๑๙๓๖

" เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา หมู ๑ อาจารยกรนาลิน  สาริยา ๑๐๓๔

" เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา หมู ๒ อาจารยวิทวัส  สหวงษ ๑๐๓๕

ปท่ี 3 ค.บ.5 ป ภาษาไทย  หมู ๑ อาจารยอุภาวัณณ  นามหิรัญ ๑๕๑๐๐๑

๒๕๖๓ " ภาษาไทย  หมู ๒ อาจารยพิพัฒน  ประเสริฐสังข ๑๕๑๐๐๒

" ฟสิกส  หมู ๑ 150604/1

" ฟสิกส  หมู ๒ 150604/2

๒๕๖๓ " ภาษาไทย  หมู ๒ อาจารยพิพัฒน  ประเสริฐสังข ๑๕๑๐๐๒

" ภาษาอังกฤษ  หมู ๑ ผศ.ดร.นิยม  อานไมล ๑๕๑๑๐๑

" ภาษาอังกฤษ  หมู ๒ อาจารยภานรินทร  ไทยจันทรารักษ ๑๕๑๑๐๒

" นาฏศิลป  หมู ๑ อาจารยภูวนัย  กาฬวงศ ๑๕๑๔๐๓

" นาฏศิลป  หมู ๒ อาจารย ดร.ชลาลัย  วงศอารีย ๑๕๑๔๐๔

ผศ.ดร.พรพิมล  รุงเรืองศิลป

ผศ.นพดล  อ่ิมสุด

ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา หอง

คณะครุศาสตร

" พลศึกษา  หมู ๑ ๑๕๑๒๐๗



หนา้ท ี3

ปท่ี 3 ค.บ.5 ป ผศ.สราวุธ  ทัศนาวิวัฒน

๒๕๖๓ " อาจารยบาล  ชะใบรัมย

" สังคมศึกษา  หมู ๑ อาจารยบัญชา  นวลสาย ๑๙๕๗

" สังคมศึกษา  หมู ๒ อาจารย ดร.อุดม  ชัยสุวรรณ ๑๙๕๘

" วิทยาศาสตรทั่วไป  หมู ๑ ผศ.ดร.กิติวัชร  ถวยงาม ๑๙๖๕

" วิทยาศาสตรทั่วไป  หมู ๒ อาจารยนิยม  ขุนรองรัมย ๑๙๖๗

อาจารย ดร.ธนพล  ตีรชาติ

อาจารยคณิต  พรมนิล

อาจารย ดร.เอกชัย  ธีรภัคสิริ

อาจารยกชพร  อูไพบูรณ

" ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีไทย)  หมู 3 ผศ.ไชยวัฒน  ไชยชาติกิตติยศ ๒๑๐๒๐๔

" ศิลปศึกษา อาจารยภูกัน  เจกไธสง ๑๕๑๔๐๑

" คณิตศาสตร  หมู ๑ รศ.ดร.นฤมล  ศักดิ์ปกรณกานต ๑๙๔๗

" คณิตศาสตร  หมู ๒ ผศ.ดร.สุชาติ  หอมจันทร ๑๙๔๘

อาจารย ดร.วัลลภ  หอมระหัด

๒๑๐๒๐๖

" ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)  หมู ๑ ๒๑๐๒๐๕

" ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)  หมู 2

พลศึกษา  หมู ๒ 151205/2

อาจารย ดร.วัลลภ  หอมระหัด

อาจารยรัตนาภรณ  สมฤทธิ์

อาจารยชนิตา  บุตรรัตนะ

อาจารยปฐพงศ  เทียมตรี

อาจารยธนากร  เทียมทัน

ผศ.ดร.นิตยา  บรรณประสิทธิ์

อาจารยธนากร  เทียมทัน

ผศ.สุทิศา  โขงรัมย

" เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา หมู ๑ อาจารย ดร.บรรพต  วงศทองเจริญ ๑๐๒๒

ผศ.พงษพัฒน  สมใจ

อาจารยโยธิน  จาแทนทะรังค

ปท่ี 4 ค.บ.5 ป ภาษาไทย  หมู ๑ อาจารยอรรถพล  ธรรมรังษี ๑๕๑๐๐๓

๒๕๖๒ " ภาษาไทย  หมู ๒ ผศ.สันติภาพ  ชารัมย ๑๕๑๐๐๔

" ภาษาอังกฤษ  หมู ๑ อาจารยวงจันทร  พูลเพ่ิม ๑๕๑๑๐๓

" ภาษาอังกฤษ  หมู ๒ อาจารย ดร.เสาวรจ  เรืองไพศาล ๑๕๑๑๐๔

" นาฏศิลป  หมู ๑ อาจารยนพรัตน  บรรณาลัย ๑๕๑๔๐๖

" นาฏศิลป  หมู ๒ อาจารยสุวิมล  ชูสุวรรณ ๑๕๑๔๐๖

" พลศึกษา  หมู ๑ ผศ.ดร.อมรเทพ  วันดี ๑๕๑๒๐๓

" เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา หมู ๒ ๑๐๒๓

"
การศึกษาปฐมวัย  หมู ๑ ๑๙๓๗

"
การศึกษาปฐมวัย  หมู ๒ ๑๙๓๘

" ฟสิกส  หมู ๑ ๑๒๒๐๖

" ฟสิกส  หมู ๒ ๑๒๒๐๒

" พลศึกษา  หมู ๑ ผศ.ดร.อมรเทพ  วันดี ๑๕๑๒๐๓

" พลศึกษา  หมู ๒ อาจารยกรรัช  มากเจริญ ๑๕๑๒๐๔

" สังคมศึกษา  หมู ๑ รศ.ดร.สุนันท  เสนารัตน ๑๕๑๒๐๑

" สังคมศึกษา  หมู ๒ อาจารยภาวิดา  แสนวันดี ๑๕๑๒๐๒

" วิทยาศาสตรทั่วไป  หมู ๑ ผศ.ดร.เทพพร  โลมารักษ ๑๙๖๖

" วิทยาศาสตรทั่วไป  หมู ๒ ผศ.ดร.วรวัฒน  พรหมเดน ๑๙๖๔

ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา หอง

ปท่ี 4 ค.บ.5 ป ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)  หมู ๑ อาจารยวีระยุทธ  สุทโธ ๒๑๐๒๐๒

คณะครุศาสตร
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๒๕๖๒ " ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีไทย)  หมู ๒ อาจารย ดร.เฉลิมกิต  เขงแกว ๒๑๐๒๐๑

" ศิลปศึกษา อาจารย ดร.สรรเพชร  เพียรจัด ๒๖๐๕๐๕

" คณิตศาสตร  หมู ๑ ผศ.ไพรัชช  จันทรงาม ๑๙๔๙

" คณิตศาสตร  หมู ๒ อาจารยธราทิตย  เกตุหอม ๑๙๕๙

อาจารยอุกฤษฎ  นาจําปา

อาจารยปฐพงศ  เทียมตรี

อาจารยวรุตม  คุณสุทธิ์

อาจารยชนิตา  บุตรรัตนะ

อาจารยชนิสรา  ไกรสีห

ผศ.ดร.วราลี  โกศัย

อาจารย ดร.พัชนี  กุลฑานันท

ผศ.วิไลวรรณ  ศิริเมฆา

" เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา หมู ๑ ผศ.ดร.อนล  สวนประดิษฐ ๑๐๑๔

" เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา หมู ๒ อาจารยสัญชัย  ครบอุดม ๑๐๔๒

ปท่ี 5 ค.บ.5 ป ภาษาไทย  หมู ๑ อาจารย ดร.สินทรัพย  ยืนยาว

"
การศึกษาปฐมวัย  หมู ๒ ๑๙๓๙

" ฟสิกส  หมู ๒ ๗๒๕

"
การศึกษาปฐมวัย  หมู ๑ ๑๙๓๒

" ฟสิกส  หมู ๑ ๗๒๓

ปท่ี 5 ค.บ.5 ป ภาษาไทย  หมู ๑ อาจารย ดร.สินทรัพย  ยืนยาว

๒๕๖๑ " ภาษาไทย  หมู ๒ อาจารย ดร.สมศักดิ์  พันธศิริ

" ภาษาอังกฤษ  หมู ๑ อาจารย ดร.สินีนาฏ  วัฒนสุข

" ภาษาอังกฤษ  หมู ๒ อาจารย ดร.ภัทรินธร  บุญทวี

" นาฏศิลป  หมู ๑ ผศ.ดร.เสาวรัตน  ทศศะ

" นาฏศิลป  หมู ๒ อาจารย ดร.ศรีเพ็ญ  พลเดช

" พลศึกษา  หมู ๑ อาจารยบาล  ชะใบรัมย

" พลศึกษา  หมู ๒ อาจารยตอศักดิ์  กาญจนทรัพยสิน

" สังคมศึกษา  หมู ๑ ผศ.ธงชัย  ศรีโสภณ

" สังคมศึกษา  หมู ๒ อาจารยคําจันทร  รมเย็น

" วิทยาศาสตรทั่วไป  หมู ๑ อาจารย ดร.อรุณรัศมี  แสงศิลา

" วิทยาศาสตรทั่วไป  หมู ๒ ผศ.ดร.พัชรี  ถุงแกว           นักศึกษาออกฝก

" ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีตะวันตก)  หมู ๑ อาจารยกษมา  ศิริมุกดากุล          ประสบการณวิชาชีพ

" ดนตรีศึกษา  (วิชาเอกดนตรีไทย)  หมู ๒ อาจารย ดร.พนาสินธุ  ศรีวิเศษ

" ศิลปศึกษา อาจารยสุจิน  สังวาลยมณีเนตร

" คณิตศาสตร  หมู ๑ อาจารยอรรจนีย  ศรีธรรมศาสน

" คณิตศาสตร  หมู ๒ อาจารย ดร.ฐิตาภรณ   เวียงวิเศษ

" ฟสิกส  หมู ๑ อาจารยจินดาพร  สืบขําเพชร" ฟสิกส  หมู ๑ อาจารยจินดาพร  สืบขําเพชร

" ฟสิกส  หมู ๒ อาจารยอารีรัตน  เมืองแสน

อาจารยวิภารัตน  อ่ิมรัมย

ผศ.ดร.เบญจพร  วรรณูปถัมภ

ผศ.ดร.วินิรณี  ทัศนะเทพ

อาจารยวิภารัตน  อ่ิมรัมย

ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา หอง

ปท่ี 5 ค.บ.5 ป เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา หมู ๑ อาจารย ดร.เลอสันต   ฤทธิขันธ          นักศึกษาออกฝก

คณะครุศาสตร

"

" การศึกษาปฐมวัย  หมู ๒

การศึกษาปฐมวัย  หมู ๑
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๒๕๖๑ " เทคโนโลยีและคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา หมู ๒ อาจารยวิทวัส  สหวงษ          ประสบการณวิชาชีพ

ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา หอง

ปท่ี 1 วท.บ.4 ป คณิตศาสตร ผศ.วชิรารักษ  โอรสรัมย 536

๒๕๖๕ อาจารย ดร.ทิพวัลย  แสนคํา

อาจารย ดร.ณปภัช  วรรณตรง

" วิทยาศาสตรการกีฬา  หมู ๑ อาจารยเชิดศักดิ์  แกวแกมดา ๒๐๔๐๔

" วิทยาศาสตรการกีฬา  หมู ๒ ผศ.กริชเพชร  นนทโคตร ๒๐๔๐๖

อาจารยพวงเพชร  ราชประโคน

" สถิติและวิทยาการสารสนเทศ  ผศ.รินทรหทัย  กิตติ์ธนารุจน ๕๓๕

อาจารยกรกช  ศิลปกอบ

ผศ.ธัญพรรณ  ฮอบรรทัด

อจารย ดร.วิริญรัชญ  สื่อออก

ส.บ.4 ป สาธารณสุขศาสตร  หมู ๑ อาจารยธนาฏย  อามาตยมลตรี ๒๒๐๓๐๖

เคมี ๑๒๓๐๒"

" วิทยาการคอมพิวเตอร  ๒๓๐๔๐๘

คณะวิทยาศาสตร   

ส.บ.4 ป สาธารณสุขศาสตร  หมู ๑ อาจารยธนาฏย  อามาตยมลตรี ๒๒๐๓๐๖

" สาธารณสุขศาสตร  หมู ๒ อาจารยสุภาพร  บุญมี ๒๒๐๓๐๗

" สาธารณสุขศาสตร  หมู 3 อาจารยมณีนุช  ใหศิริกุล ๒๒๐๖๐๓

วท.บ.4 ป นวัตกรรมอาหารและแปรรูป ผศ.ดร.จิตตะวัน  กุโบลา ๒๒๐๙๐๙

อาจารย ดร.ประภาพันธ  ศิริขันธแสง

ผศ.ดร.สราวุธ  แกวศรี

อาจารยสถิตรัตน  รอดอารี

อาจารย ดร.กุลธิดา  ธรรมรัตน

" เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมู 1 อาจารยเปรม  อิงคเวชชากุล ๒๓๐๔๐๑

" เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมู 2 อาจารยแสงดาว  นพพิทักษ ๒๓๐๔๐๒

" เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร อาจารยชนัดดา  รัตนา ๒๒๐๙๐๙

ปท่ี 2 วท.บ.4 ป คณิตศาสตร ผศ.สําคัญ  ฮอบรรทัด 541

๒๕๖๔ อาจารยสมพร   กระออมแกว

อาจารย ดร.ชาติวุฒิ  ธนาจิรัณธร

" วิทยาศาสตรการกีฬา  หมู ๑ อาจารยเชิดศักดิ์  แกวแกมดา ๒๐๔๐๗

" วิทยาศาสตรการกีฬา  หมู ๒ อาจารยวิศรุต  ศรีแกว ๒๐๔๐๘

" วิทยาศาสตรการกีฬา  หมู 3 อาจารยปยะวัฒน  ลือโสภา ๒๐๔๐๗

อาจารยจารุมาศ  แสงสวาง

๗๔๓" วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  

" วิทยาการคอมพิวเตอร  ๕๔๓

" ชีววิทยา  ๗๓๓

วท.บ.4 ป สถิติประยุกต  ๕๓๕
อาจารยจารุมาศ  แสงสวาง

อาจารยรัชนีกร  ทบประดิษญ

ผศ.ดร.ศรัญญา  มณีทอง

อาจารย ดร.สุกัญญา  ทองขัน

ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา หอง

ปท่ี 2 ส.บ.4 ป สาธารณสุขศาสตร  หมู ๑ อาจารยศักดิ์ชัย  ศรีกลาง ๒๒๐๙๐๑

คณะวิทยาศาสตร   

" เคมี ๑๒๓๐๖

วท.บ.4 ป สถิติประยุกต  ๕๓๕
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๒๕๖๔ " สาธารณสุขศาสตร  หมู ๒ อาจารยเสกสิทธิ์  ดวงคํา ๒๒๐๙๐๒

" สาธารณสุขศาสตร  หมู 3 ผศ.ดร.สุภาพร  ชื่นชูจิตร ๒๒๐๙๐๓

วท.บ.4 ป นวัตกรรมอาหารและแปรรูป อาจารยชุลีพร  บุงทอง ๒๒๐๗๐๕

อาจารย ดร.วรนุช  ภักดีเดชาเกียรติ

อาจารยนฤมล  ประครองรักษ

" วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  อาจารยคณิตตา  ธรรมจริยวงศา ๒๒๐๙๐๗

อาจารย ดร.ชูศักดิ์  ยาทองไชย

ผศ.ดร.วิไลรัตน  ยาทองไชย

ผศ.ดร.กมลรัตน  สมใจ

อาจารยวรินทรพิพัชร  วัชรพงษเกษม

อาจารยนพพล  เชาวนกุล

อาจารยปุริม  ชฎารัตนฐิติ

" เทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิศาสตร อาจารยชลาวัล  วรรณทอง ๒๒๑๐๐๖

ปท่ี 3 วท.บ.4 ป คณิตศาสตร อาจารยวิชญาพร  จันทะนันท 542

๒๕๖๓ อาจารยสกรณ  บุษบง

๒๒๑๐๐๗

๗๓๕

๒๒๑๐๐๙

" ชีววิทยา  

" เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมู 2

"

๒๒๑๐๐๘

" เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมู 3

เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมู 1

๒๕๖๓ อาจารยสกรณ  บุษบง

อาจารยชลัท  รังสิมาเทวัญ

" วิทยาศาสตรการกีฬา  หมู ๑ อาจารยวิศรุต  ศรีแกว ๒๐๔๐๙

" วิทยาศาสตรการกีฬา  หมู ๒ อาจารยวรีรัตน  กอกิตติพงศ ๒๐๔๐๙

" วิทยาศาสตรการกีฬา  หมู 3 ผศ.ดร.ปรัชญา  ชุมแวงวาป ๒๐๕๐๗

" วิทยาศาสตรการกีฬา  หมู 4 อาจารยปยะวัฒน  ลือโสภา ๒๐๕๐๗

ผศ.ดร.เขมิกา  อารมณ

อาจารยทองสา  บุตรงาม

อาจารยบัวลอย  จันผกา

อาจารย ดร.สุภาวรัตน   ทัพสุริย

ส.บ.4 ป สาธารณสุขศาสตร  หมู ๑ อาจารยมณีนุช  ใหศิริกุล ๒๒๐๙๐๔

" สาธารณสุขศาสตร  หมู ๒ ผศ.กิตติศักดิ์  นามวิชา ๒๒๐๙๐๕

" สาธารณสุขศาสตร  หมู 3 อาจารยฉวีวรรณ  ยอดอินทร ๒๒๐๙๐๖

วท.บ.4 ป นวัตกรรมอาหารและแปรรูป อาจารยเพียรพรรณ  สุภะโคตร ๒๒๐๗๐๗

ผศ.ดร.ภาวิณี  ศิลาเกษ

ผศ.ดร.ศรัณย  จํารัสธนสาร

" วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  อาจารย ดร.ธีรารัตน  จีระมะกร ๒๒๐๙๐๘

" นวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ อาจารยผจงจิต  เหมพนม ๑๖๒๓

ชีววิทยา  ๑๒๔๐๕"

" วิทยาการคอมพิวเตอร  ๕๔๔

สถิติประยุกต  ๕๓๕

" เคมี ๑๒๓๑๖

"

" นวัตกรรมสิ่งทอและการออกแบบ อาจารยผจงจิต  เหมพนม ๑๖๒๓

ผศ.ดรัสวิน  วงศปรเมษฐ

อาจารยปุริม  ชฎารัตนฐิติ

อาจารยจิรวดี  โยยรัมย

อาจารยนิธินันท  มาตา

ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา หอง

ปท่ี 3 อาจารยเกง  จันทรนวล

๒๕๖๓ อาจารยพิชิต  วันดี

คณะวิทยาศาสตร   

" เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมู 3 CIT 203

" เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมู 1 CIT 201

" เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมู 2 CIT 202
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" ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ ผศ.เอกลักษณ  สลักคํา ๗๔๑

ปท่ี 4 วท.บ.4 ป คณิตศาสตร อาจารยสมภพ  กาญจนะ 542

๒๕๖๒ อาจารยณัฐพล  แสนคํา

อาจารยวราวุธ  จอสูงเนิน

" วิทยาศาสตรการกีฬา  หมู ๑ อาจารย ดร.ยุภาพร  คานเพชรทา ๗๔๒

" วิทยาศาสตรการกีฬา  หมู ๒ ผศ.ดร.ปรัชญา  ชุมแวงวาป ๗๔๒

อาจารยรัชนีกร  ทบประดิษญ

อาจารยกิตติคุณ  บุญเกตุ

ผศ.ดร.ภัทรนันท  ทวดอาจ

ผศ.ดร.สุพัทรา  แตงทับทิม

ส.บ.4 ป สาธารณสุขศาสตร  หมู ๑ อาจารยธนาฏย  อามาตยมุลตรี ๒๒๐๔๐๗

" สาธารณสุขศาสตร  หมู ๒ อาจารยสุภาพร  บุญมี ๒๒๐๔๐๘

วท.บ.4 ป วิทยาศาสตรการอาหาร  อาจารย ดร.จตุพัฒน  สมัปปโต ๑๒๐๗๐๓

ผศ.ดร.สุภาพร  ปาโมกข

อาจารย ดร.สันธยา  บุญรุง

"

" สถิติประยุกต  ออกฝกประสบการณวิชาชีพ

เคมี ๑๒๓๒๐

" ชีววิทยา  ๑๒๔๐๖

" วิทยาการคอมพิวเตอร  ๕๓๔

อาจารย ดร.สันธยา  บุญรุง

ผศ.รุงเรือง  งาหอม

ผศ.สุธีรา  สุนทรารักษ

" วิทยาศาสตรสิ่งทอ  อาจารยสืบศักดิ์  กอนคําดี ๑๖๓๓

ผศ.ดร.วิไลรัตน  ยาทองไชย

อาจารย ดร.ชูศักดิ์  ยาทองไชย

ผศ.ดร.กมลรัตน  สมใจ             นักศึกษาออกฝก

ผศ.วรินทรพิพัชร  วัชระพงษเกษม            ประสบการณวิชาชีพ

อาจารยนพพล  เชาวนกุล

อาจารยพิชิต  วันดี

" ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ ผศ.ณัฐวุฒิ  ทะนันไธสง ๒๒๐๙๐๙

" เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมู 2

" เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมู 3

" วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  ๒๒๐๘๐๙

" เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมู 1

" ชีววิทยา  ๑๒๔๐๖

ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา หอง

ปท่ี 1 ศศ.บ.๔ ป ภาษาไทย อาจารยสินทรัพย  ยืนยาว ๒๓๐๔๐๓

๒๕๖๕ อาจารยจริยาพร  อมัติรัตนะ

อาจารยพิมพภัช  วราศิวพงศ
230404" ภาษาอังกฤษ  หมู ๑

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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อาจารยศรณี  เนลเสน

อาจารยนวิยา  จุโฑปะมา

อาจารยพุทธชาด  ลิ้มศิริเรืองไร

อาจารยพรภวิษย  ชะนวนชัย

ผศ.ชลทิชาลินี  แกนสนท

อาจารยภาณุพันธ  ปานทอง

" บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร อาจารยจุฑามาศ  พรหมทอง 250501

ผศ.ดร.ฟาประทาน  เติมขุนทด

อาจารย ดร.จริยาภรณ  ปตาทะสังข

ศป.บ.4 ป ดนตรีสากล อาจารยอิทธิพล  มะเสน ๑๔๒๐๑

ดศ.บ.4 ป ดุริยางคศิลป ผศ.ดร.ณัฐวัฒน  โฆษิตดิษยนันท ๑๔๒๐๕

ศป.บ.4 ป ศิลปะดิจิทัล อาจารยประชาธิป  มากมูล ๒๕๐๖๐๓

รป.บ.4 ป รัฐประศาสนศาสตร  หมู ๑ อาจารย ดร.ธิติ  ศรีใหญ 230501

" รัฐประศาสนศาสตร  หมู 2 อาจารย ดร.สุธีกิติ์  ฝอดสูงเนิน 230502

" รัฐประศาสนศาสตร  หมู 3 อาจารยธนกร  เพชรสินจร 230503

" ภาษาอังกฤษธุรกิจ  หมู ๒

การพัฒนาสังคม  ๒๓๐๔๐๖

" ภาษาอังกฤษ  หมู ๒ 230405

" ภาษาอังกฤษธุรกิจ  หมู ๑

250608

"

๒๕๐๖๐๗

" รัฐประศาสนศาสตร  หมู 3 อาจารยธนกร  เพชรสินจร 230503

น.บ.4 ป นิติศาสตร  หมู ๑ ผศ.วรเทพ  อรรถวรเดช ๒๓๐๕๐๗

" นิติศาสตร  หมู ๒ ผศ.นพดล  ธีระวงศภิญโญ ๒๓๐๕๐๗

ปท่ี 2 ศศ.บ.๔ ป ภาษาไทย อาจารย ดร.สําราญ  ธุระตา ๒๓๐๔๐๗

๒๕๖๔ ผศ.สิทธิศักดิ์  พงผือฮี

อาจารยศรณี  เนลเสน

ผศ.ศุภกิจ  ภูวงค

อาจารยฐิตาพร  พุฒกลาง

ผศ.ดร.คําภีรภาพ  อินทะนู

อาจารยเชาวลิต  ค้ึมภูเขียว

ผศ.รุงนภา  เมินดี

อาจารยวริษฐา  รัตนวโรภาส

อาจารยจันทรสุดา  บุญตรี

อาจารยศศิมาภรณ  วงศทิมารัตน

" บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร รศ.ดร.ก่ิงแกว  ปะติตังโข 250508

ผศ.ดร.ขวัญนภา  วงศไพศาลสิริกุล

ผศ.ดร.ศรีนวล  มั่นนรดิษฐ

ศป.บ.4 ป ดนตรีสากล ผศ.ธงรบ  ขุนสงคราม ๑๔๒๐๒

250702

"

" ภาษาอังกฤษธุรกิจ  หมู ๒

ภาษาอังกฤษ  หมู ๑ 250701"

ภาษาอังกฤษ  หมู 3 250703

" ภาษาอังกฤษธุรกิจ  หมู ๑ ๒๓๐๕๐๙

" ภาษาอังกฤษ  หมู ๒

230510

" การพัฒนาสังคม  ๒๒๐๕๐๔

ศป.บ.4 ป ดนตรีสากล ผศ.ธงรบ  ขุนสงคราม ๑๔๒๐๒

ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา หอง

ปท่ี 2 ศป.บ.4 ป ศิลปะดิจิทัล อาจารย ดร.จิรายุฑ  ประเสริฐศรี ๒๕๐๖๐๔

๒๕๖๔ รป.บ.4 ป รัฐประศาสนศาสตร  หมู ๑ ผศ.ดร.สถาพร  วิชัยรัมย 230504

" รัฐประศาสนศาสตร  หมู 2 อาจารย ดร.วิษณุ  ปญญายงค 230505

" รัฐประศาสนศาสตร  หมู 3 อาจารยสากล  พรหมสถิตย 230506

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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น.บ.4 ป นิติศาสตร  หมู ๑ อาจารยพลอยไพลิน  ศรีวิเศษ ๒๕๐๗๐๘

" นิติศาสตร  หมู ๒ ผศ.กนกพล  สมวงศ ๒๕๐๗๐๙

ปท่ี 3 ศศ.บ.๔ ป ภาษาไทย ผศ.ณภัทร  เชาวนวม ๒๕๐๖๐๑

๒๕๖๓ อาจารยเฉลิมเกียรติ  เย็นเพชร

อาจารยชมพู  อิสริยวัฒน

ผศ.บํารุง  กันรัมย

อาจารยภูริสา  วัชเรนทรวงศ

อาจารยเชาวลิต  ค้ึมภูเขียว

ผศ.ดร.สุรชัย  ปยานุกูล

อาจารยพัลลภา  เลิศเจริญวนิช

อาจารยวริษฐา  รัตนวโรภาส

อาจารยตติยา  ทะนวนรัมย 

ผศ.ดร.นวมินทร  ประชานันท

อาจารยจินตนา  วัชรโพธิกร

อาจารยจีรัชญพัฒน  ผลเจริญ

" ภาษาอังกฤษ  หมู 3 250706

" ภาษาอังกฤษ  หมู ๒

" ภาษาอังกฤษ  หมู ๑ 250704

250705

" ภาษาอังกฤษธุรกิจ  หมู ๑ ๒๕๐๘๐๑

" ภาษาอังกฤษธุรกิจ  หมู ๒ 250802

อาจารยจีรัชญพัฒน  ผลเจริญ

อาจารยจันทรสุดา  บุญตรี

ผศ.โสภณ  เพ็งลุน

อาจารยศศิมาภรณ  วงศทิมารัตน

" บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ผศ.ดร.พรทิพา  ดําเนิน 250609

" การพัฒนาสังคม  หมู ๑ รศ.อุทิศ  ทาหอม ๒๕๐๘๐๖

" การพัฒนาสังคม  หมู ๒ อาจารยธิดารัตน  คีมกระโทก ๒๕๐๘๐๗

ศป.บ.4 ป ดนตรี อาจารยเชาวฤทธิ์  ชาคําไฮ 14204

" ศิลปะดิจิทัล อาจารยชินานาง  สวัสดิ์รัมย ๒๕๐๖๐๖

ผศ.ดร.ธัญญรัตน  พุฑฒิพงษชัยชาญ

รป.บ.4 ป รัฐประศาสนศาสตร  หมู ๑ ผศ.ดร.สถาพร  วิชัยรัมย 625

ผศ.ดร.ภัทรพล  ทศมาศ

อาจารยรชต  อุบลเลิศ

" รัฐประศาสนศาสตร  หมู 2 อาจารยธนกร  เพชรสินจร 641

อาจารย ดร.วิษณุ  ปญญายงค

อาจารย ดร.ธนพัฒน  จงมีสุข

" รัฐประศาสนศาสตร  หมู 3 อาจารย ดร.สุธีกิติ์  ฝอดสูงเนิน 642

อาจารย ดร.ธิติ  ศรีใหญ

" ภาษาอังกฤษธุรกิจ  หมู 3 250803

อาจารย ดร.ธิติ  ศรีใหญ

ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา หอง

ปท่ี 3 น.บ.4 ป นิติศาสตร  หมู ๑ อาจารยพลอยไพลิน  ศรีวิเศษ ๖๔๓

๒๕๖๓ " นิติศาสตร  หมู ๒ ผศ.ดร.ศุภธัช  ศรีวิพัฒน ๖๔๔

ปท่ี 4 ศศ.บ.๔ ป ภาษาไทย อาจารยอุภาวัณณ  นามหิรัญ ๒๕๐๖๐๒

๒๕๖๒ รศ.ดร.อัครพนท  เนื้อไมหอม

ผศ.ศุภกิจ  ภูวงค
" ภาษาอังกฤษ  หมู ๑ 250707

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ผศ.สมยงค  โสมอินทร

ผศ.สิทธิศักดิ์  พงผือฮี

อาจารยพรภวิษย  ชะนวนชัย

อาจารยรสมน  พานดวงแกว

ผศ.ชลทิชาลินี  แกนสนท

อาจารยพุทธชาด  ลิ้มศิริเรืองไร

" บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ผศ.ดร.รุงฤดี  บุษยชญานนท ปฏิบัติสารสนเทศ

" การพัฒนาสังคม  หมู ๑ อาจารย ดร.คคนางค  ชอชู ๒๕๐๘๐๘

" การพัฒนาสังคม  หมู ๒ อาจารยสุจิตรา  ยางนอก ๒๕๐๘๐๙

ศป.บ.4 ป ดนตรี ผศ.ดร.ธนวุฒิ  ตั้งสอนบุญ ๑๔๒๐๓

" ศิลปะดิจิทัล อาจารยธนพล  รามฤทธิ์ ๒๖๐๕๐๗

รป.บ.4 ป รัฐประศาสนศาสตร  หมู ๑ ผศ.ดร.ธัญญรัตน  พุฑฒิพงษชัยชาญ 623

" รัฐประศาสนศาสตร  หมู 2 อาจารยรชต  อุบลเลิศ 624

น.บ.4 ป นิติศาสตร  หมู ๑ อาจารยอัญญา  มธุรเมธา นิติศาสตร 1

" นิติศาสตร  หมู ๒ ผศ.จิรเดช  ประเสริฐศรี นิติศาสตร 2

ภาษาอังกฤษ  หมู ๒ 250707

"

" ภาษาอังกฤษธุรกิจ  หมู ๒ 250804

ภาษาอังกฤษธุรกิจ  หมู ๑ ๒๕๐๘๐๔

"

" นิติศาสตร  หมู ๒ ผศ.จิรเดช  ประเสริฐศรี นิติศาสตร 2

ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา หอง

ปท่ี 1 บธ.บ.4 ป การบริหารทรัพยากรมนุษย  อาจารยกิตติกวินท  เอ่ียมวิริยาวัฒน ๒๔๐๘๐๒

๒๕๖๕ " การเงินและการธนาคาร  อาจารย ดร.รวีพรรณ  อุตรินทร ๒๔๐๘๐๓

" การตลาด  หมู 1 รศ.อรรถกร  จัตุกูล ๒๔๐๘๐๙

" การตลาด  หมู 2 รศ.อรรถกร  จัตุกูล ๒๔๐๘๐๙

" การจัดการ  หมู 1  ผศ.ดร.จันทิราพร  ศิรินนท ๒๔๐๗๐๕

" การจัดการ  หมู 2 อาจารยอัจฉรา  หลาวทอง ๒๔๐๗๐๖

" คอมพิวเตอรธุรกิจ  อาจารยวณิชา  แผลงรักษา ๒๒๐๕๐๓

บช.บ.4 ป บัญชี  หมู ๑ ผศ.ดร.ผกามาศ  บุตรสาลี ๒๔๐๖๐๖

" บัญชี  หมู 2 อาจารยทิพยสุดา  ทาสีดํา ๒๔๐๖๐๙

ศศ.บ.4 ป การทองเที่ยวและการโรงแรม  อาจารย ดร.กนกเกลา  แกลวกลา ๒๔๐๔๐๖

เศรษฐศาสตร  (กลุมวิชาเศรษฐศาสตร

การจัดการธุรกิจ)  

เศรษฐศาสตร  (กลุมวิชาเศรษฐศาสตร

การคาสมัยใหม)  หมู 1
อาจารยอารีรัตน  ลุนลลาด ๒๔๐๒๐๖"

คณะวิทยาการจัดการ

ศ.บ.4 ป อาจารยปติพัฒน  นิตยกมลพันธุ ๒๐๕๐๘

การคาสมัยใหม)  หมู 1

ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา หอง

ปท่ี 1 เศรษฐศาสตร  (กลุมวิชาเศรษฐศาสตร

๒๕๖๕ การคาสมัยใหม)  หมู 2

ปท่ี 2 บธ.บ.4 ป การบริหารทรัพยากรมนุษย  อาจารยชนินาถ  ทิพยอักษร ๒๔๐๘๐๓

240206

อาจารยจงกล  ศิริประภา

คณะวิทยาการจัดการ

นศ.บ.๔ ป การสื่อสารมวลชน ๒๔๐๗๐๑

ศ.บ.4 ป อาจารยอารีรัตน  ลุนลลาด
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๒๕๖๔ " การเงินและการธนาคาร  อาจารยรัชนีกร  บวรชาติ ๒๔๐๖๐๓

" การตลาด  อาจารยปญจมาพร  ผลเกิด ๒๒๐๗๐๒

" การจัดการ  ผศ.ดร.นลินทิพย  พิมพกลัด ๑๕๐๖๐๑

" คอมพิวเตอรธุรกิจ  หมู ๑  อาจารยอนงค  ทองเรือง ๒๒๐๖๐๔

" คอมพิวเตอรธุรกิจ  หมู ๒  ผศ.ดร.กุลกันยา  ศรีสุข ๒๒๐๖๐๕

บช.บ.4 ป บัญชี  หมู ๑ ผศ.ดร.เอมอร  แสวงวโรตม ๒๔๐๖๐๘

" บัญชี  หมู 2 อาจารยทิพยสุดา  ทาสีดํา ๒๔๐๖๐๙

" บัญชี  หมู 3 อาจารยสายฝน  อุไร ๒๔๐๖๐๔

ศศ.บ.4 ป การทองเที่ยวและการโรงแรม  อาจารยนรินทร  เจตธํารง ๒๔๐๔๐๗

เศรษฐศาสตร  (กลุมวิชาเศรษฐศาสตร

ธุรกิจการคาสมัยใหม)  

เศรษฐศาสตร  (กลุมวิชาเศรษฐศาสตร

การจัดการธุรกิจ)  

นศ.บ.๔ ป การสื่อสารมวลชน รศ.ดร.สายใจ  ทันการ ๒๔๐๗๐๒

ปท่ี 3 บธ.บ.4 ป การบริหารทรัพยากรมนุษย  อาจารยกิตติกร  ฮวดศรี ๒๔๐๘๐๑

" อาจารยปติพัฒน  นิตยกมลพันธุ ๒๐๕๐๘

ศ.บ.4 ป ผศ.ทศพร  แกวขวัญไกร ๒๔๐๗๐๙

ปท่ี 3 บธ.บ.4 ป การบริหารทรัพยากรมนุษย  อาจารยกิตติกร  ฮวดศรี ๒๔๐๘๐๑

๒๕๖๓ " การเงินและการธนาคาร  อาจารย ดร.รวีพรรณ  อุตรินทร ๒๔๐๘๐๓

" การตลาด  อาจารยอาทิตยา  ลาวงศ ๒๔๐๘๐๗

" การจัดการ  หมู ๑ อาจารยฤทัยภัทร  ใหศิริกุล ๒๔๐๗๐๗

" การจัดการ  หมู ๒ อาจารยจตุพร  จันทารัมย ๒๔๐๗๐๘

" คอมพิวเตอรธุรกิจ  หมู ๑  ผศ.นิธิโรจน  ศุภกฤษสุวรรณกุล ๒๔๐๕๐๓

" คอมพิวเตอรธุรกิจ  หมู ๒  อาจารยคธาวุฒิ  จันบัวลา   ๒๔๐๕๐๔

บช.บ.4 ป บัญชี  หมู ๑ ผศ.ดร.ผกามาศ  บุตรสาลี ๒๔๐๖๐๙

" บัญชี  หมู 2 ผศ.ฐิติพร  วรฤทธิ์ ๒๔๐๖๐๕

" บัญชี  หมู 3 ผศ.แกวมณี  อุทิรัมย ๒๔๐๖๐๒

ศศ.บ.4 ป การทองเที่ยวและการโรงแรม  อาจารย ดร.กนกเกลา   แกลวกลา ๒๔๐๔๐๖

ศ.บ.4 ป เศรษฐศาสตร  (กลุมวิชาเศรษฐศาสตร

การจัดการธุรกิจ)

เศรษฐศาสตร  (กลุมวิชาเศรษฐศาสตร

ธุรกิจการคาสมัยใหม)  หมู 1

เศรษฐศาสตร  (กลุมวิชาเศรษฐศาสตร

ธุรกิจการคาสมัยใหม)  หมู 2

นศ.บ.๔ ป การสื่อสารมวลชน อาจารยปทมาวดี  วงษเกิด ๒๔๐๗๐๓

รศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย ๒๔๐๘๐๔

" อาจารยบัญชา  จันทราช ๒๔๐๘๐๖

อาจารยภวิษยหาญ  พะนุมรัมย ๒๔๐๔๐๙

"

นศ.บ.๔ ป การสื่อสารมวลชน อาจารยปทมาวดี  วงษเกิด ๒๔๐๗๐๓

ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา หอง

ปท่ี 4 บธ.บ.4 ป การบริหารทรัพยากรมนุษย  หมู 1 อาจารยกิตติกวินท  เอ่ียมวิริยาวัฒน 240802

๒๕๖๒ " การบริหารทรัพยากรมนุษย  หมู 2 อาจารยชนินาถ  ทิพยอักษร 240805

" การเงินและการธนาคาร  อาจารยกานตมณี  การินทร ๒๔๐๖๐๓

" การตลาด  หมู ๑ อาจารย ดร.เอกพล  แสงสี ๒๔๐๘๐๗

" การตลาด  หมู ๒ อาจารย ดร.เอกพล  แสงสี ๒๔๐๘๐๘

" การจัดการ  หมู ๑ อาจารย ดร.พิสมัย  ประชานันท  ๒๔๐๗๐๙

คณะวิทยาการจัดการ
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" การจัดการ  หมู ๒ ผศ.ดร.จันทิราพร  ศิรินนท ๒๔๐๗๐๕

" คอมพิวเตอรธุรกิจ  หมู ๑  อาจารยชลิตา  เจริญเนตร ๒๔๐๕๐๑

" คอมพิวเตอรธุรกิจ  หมู ๒  อาจารยปติวรรณ  ฝายโคกสูง ๒๔๐๕๐๒

บช.บ.4 ป บัญชี  หมู ๑ ผศ.ดร.สุพัตรา  รักการศิลป ๒๔๐๖๐๖

" บัญชี  หมู ๒ ผศ.ดร.เอมอร  แสวงวโรตม ๒๔๐๖๐๗

" บัญชี  หมู 3 อาจารยทิพยสุดา  ทาสีดํา ๒๔๐๖๐๙

ศศ.บ.4 ป การทองเที่ยวและการโรงแรม  ผศ.รุงรัตน  หัตถกรรม ๒๔๐๔๐๘

ศ.บ.4 ป เศรษฐศาสตร  หมู 1 อาจารยภวิษยหาญ  พะนุมรัมย ๒๔๐๔๐๙

" เศรษฐศาสตร  หมู 2 อาจารยบัญชา  จันทราช ๒๔๐๘๐๖

นศ.บ.4 ป การสื่อสารมวลชน  อาจารยภัคณิษา  อภิศุภกรกุล ๒๔๐๗๐๔

ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา หอง

ปท่ี 1 วท.บ.4 ป วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  อาจารย ดร.ณัฐ  ประสีระเตสัง ๑๘๓๑

๒๕๖๕ " เทคโนโลยีเซรามิกสและการออกแบบ ผศ.ปราโมทย  ปนสกุล บรรยายเซรามิกส

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๒๕๖๕ " เทคโนโลยีเซรามิกสและการออกแบบ ผศ.ปราโมทย  ปนสกุล บรรยายเซรามิกส

ศป.บ.4 ป ศิลปะและการออกแบบ อาจารย ดร.สินีนาฏ  รามฤทธิ์ ๑๘๓๕

วท.บ.4 ป เทคโนโลยีสถาปตยกรรม ผศ.ปยชนม  สังขศักดา ๑๘๗๓

" เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  หมู 1 อาจารย ดร.ธเนศ  เฮประโคน ๑๘๖๑

" เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  หมู 2 ผศ.สุปรีชา  นามประเสริฐ ๑๘๖๒

" เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา อาจารยก่ิงกาญจน  สระบัว ๑๘๕๑

" เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ผศ.เดวิทย  ศิริพจน ๑๘๙๕

ปท่ี 2 วท.บ.4 ป วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  ผศ.ดร.พูนธนะ  ศรีสระคู ๑๘๓๒

๒๕๖๔ " เทคโนโลยีเซรามิกสและการออกแบบ ผศ.ดร.อุษณีย  มาลี บรรยายหัตถกรรม

ศป.บ.4 ป ศิลปะและการออกแบบ ผศ.อัษฎางค  รอไธสง ๑๘๓๖

วท.บ.4 ป เทคโนโลยีสถาปตยกรรม อาจารย ดร.ดนัย  นิลสกุล ๑๘๗๔

" เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  หมู 1 ผศ.ดร.จิรวัฒน  วิมุตติสุขวิริยา ๑๘๖๓

" เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  หมู 2 ผศ.ดร.ธวัชระพงษ  วงศสกุล ๑๘๖๔

" เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา อาจารยภูริชญ  งามคง ๑๘๕๒

" เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ผศ.ดร.วิสิทธิ์  ลุมชะเนาว ๑๘๙๖

ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา หอง

ปท่ี 3 วท.บ.4 ป วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  ผศ.ดร.อุดมพงษ  เกศศรีพงษศา ๑๘๓๓

๒๕๖๓ " เทคโนโลยีเซรามิกสและการออกแบบ ผศ.วัชระ  วชิรภัทรกุล ปฏิบัติเซรามิกส 1

ศป.บ.4 ป ศิลปะและการออกแบบ ผศ.สนิท  พาราษฎร ๑๘๔๖

วท.บ.4 ป เทคโนโลยีสถาปตยกรรม อาจารยกฤษณ  ปตาทะสังข ๑๘๗๕

" เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  อาจารยณรงคเดช  ยังสุขเกษม ๑๘๖๕

" เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา อาจารยก่ิงกาญจน  สระบัว ๑๘๕๓

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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" เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส อาจารยณัฐพล  ภูครองทอง ๑๘๙๔

ปท่ี 4 วท.บ.4 ป วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  อาจารย ดร.เมษยา  บุญสีลา ๑๘๓๔

๒๕๖๒ " เทคโนโลยีเซรามิกสและการออกแบบ ผศ.กฤษดากร  เชื่อมกลาง บรรยายเซรามิกส 2

" ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผศ.ธัญรัศม  ยุทธสารเสนีย ๑๘๔๕

" เทคโนโลยีสถาปตยกรรม รศ.สมบัติ  ประจญศานต ๑๘๗๑

" เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  หมู 1 ผศ.สุปรีชา  นามประเสริฐ ๑๘๖๖

" เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  หมู 2 อาจารยสุดารัตน  ปนะภา ๑๘๕๔

" เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา  หมู ๑ อาจารย ดร.ดุสิต  อุทิศสุนทร ๑๘๘๕

" เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา  หมู ๒ ผศ.ดร.จารินี  มาแกว ๑๘๘๖

" เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ผศ.ดร.สุวัฒน  มณีวรรณ ๑๘๙๑

ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยท่ีปรึกษา หอง

ปท่ี 1 วท.บ.4 ป เกษตรศาสตร  ผศ.ดร.สุชาดา  สานุสันต ๒๐๓๐๑

๒๕๖๕ " สัตวศาสตร  หมู 1  ผศ.น.สพ.ดร.ดํารง  กิตติชัยศรี ๒๐๓๐๗

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

๒๕๖๕ " สัตวศาสตร  หมู 1  ผศ.น.สพ.ดร.ดํารง  กิตติชัยศรี ๒๐๓๐๗

" สัตวศาสตร  หมู 2  อาจารย ดร.กันตพัฒน  รัตนสินธุพงศ ๒๐๓๐๘

" เทคโนโลยีการประมง อาจารย ดร.นันทนภัส  ปาลินทร ๒๐๔๐๖

ปท่ี 2 วท.บ.4 ป เกษตรศาสตร  ผศ.ดร.นิจพร  ณ พัทลุง ๒๐๓๐๒

๒๕๖๔ " สัตวศาสตร  รศ.ดร.นฤมล  สมคุณา ๒๐๔๐๑

" เทคโนโลยีการประมง ผศ.ดร.สายรุง  สอนสุภาพ ๒๐๔๐๓

ปท่ี 3 วท.บ.4 ป เกษตรศาสตร  ผศ.ดร.วนิดา  สําราญรัมย ๒๐๓๐๓

๒๕๖๓ " สัตวศาสตร  อาจารย ดร.กันตพัฒน  รัตนสินธุพงศ ๒๐๓๐๘

" ประมง ผศ.ดร.บรรเจิด  สอนสุภาพ ๒๐๔๐๒

ปท่ี 4 วท.บ.4 ป เกษตรศาสตร  หมู ๑ ผศ.อารยา  มุสิกา ๒๐๓๐๔

๒๕๖๒ " เกษตรศาสตร  หมู ๒ อาจารยเลิศภูมิ  จันทรเพ็ญกุล ๒๐๓๐๔

" สัตวศาสตร  รศ.ดร.นฤมล  สมคุณา ๒๐๔๐๑

" ประมง ผศ.ดนัย  รัชตะวราเศรษฐ ๒๐๓๐๖

ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยประจําชั้น/อาจารยท่ีปรึกษา หอง

ปท่ี 1 อาจารยเวียงพิงค  ทวีพูน     อ.ประจําชั้น

๒๕๖๕ อาจารยยงยุทธ  บรรจง       อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยนงนุช  หอมเนียม     อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยนธภร  วิโสรัมย        อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยกนิษฐา  จอดนอก     อ.ท่ีปรึกษา

อาจารย ดร.ณิชาภัทร  มณีพันธ อ.ท่ีปรึกษา

คณะพยาบาลศาสตรคณะพยาบาลศาสตร
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อาจารย ดร.ณรงคกร  ชัยวงศ   อ.ท่ีปรึกษา

พย.บ.4 ป พยาบาลศาสตร อาจารยรณชิต  สมรรถนะกุล   อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยวีระชัย  เตชะนิรัติศัย   อ.ท่ีปรึกษา 13401

อาจารย ดร.ฐพัชร  คันสร       อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยเวียงพิงค  ทวีพูน       อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยอานนท  สังขะพงษ     อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยเยี่ยม  คงเรืองราช      อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยรัชนี  ผิวผอง            อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยเพิ่มพูล  บุญมี          อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยกนิษฐา  จอดนอก      อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยอัครเดช  ดีออม        อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยสุมาลา  สวางจิต        อ.ท่ีปรึกษา

ปท่ี 2 อาจารยเยี่ยม  คงเรืองราช     อ.ประจําชั้น

๒๕๖๔ อาจารยอัครเดช  ดีออม        อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยเพิ่มพูล  บุญมี          อ.ท่ีปรึกษาอาจารยเพิ่มพูล  บุญมี          อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยรณชิต  สมรรถนะกุล   อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยวีระชัย  เตชะนิรัติศัย   อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยอานนท  สังขะพงษ     อ.ท่ีปรึกษา

อาจารย ดร.ฐพัชร  คันสร       อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยเวียงพิงค  ทวีพูน       อ.ท่ีปรึกษา

พย.บ.4 ป พยาบาลศาสตร อาจารยเยี่ยม  คงเรืองราช      อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยสุนิสา  สอนวิชา        อ.ท่ีปรึกษา 13402

อาจารย ดร.ณรงคกร  ชัยวงศ  อ.ท่ีปรึกษา

อาจารย ดร.ณิชาภัทร  มณีพันธ อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยนธภร  วิโสรัมย         อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยรัชนี  ผิวผอง            อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยกนิษฐา  จอดนอก      อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยนงนุช  หอมเนียม       อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยยงยุทธ  บรรจง          อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยสุวรรณี  มณีศรี          อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยสุมาลา  สวางจิต        อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยมุขจรินทร  สมคิด       อ.ท่ีปรึกษาอาจารยมุขจรินทร  สมคิด       อ.ท่ีปรึกษา

ชั้นป ระดับ สาขาวิชา อาจารยประจําชั้น/อาจารยท่ีปรึกษา หอง

ปท่ี 3 อาจารยรณชิต  สมรรถนะกุล  อ.ประจําชั้น

๒๕๖๓ อาจารยนธภร  วิโสรัมย        อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยสุภาพร  มะรังษี        อ.ท่ีปรึกษา

อาจารย ดร.ณิชาภัทร  มณีพันธ อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยนงนุช  หอมเนียม      อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยยงยุทธ  บรรจง         อ.ท่ีปรึกษา

คณะพยาบาลศาสตร
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อาจารย ดร.ณรงคกร  ชัยวงศ  อ.ท่ีปรึกษา

พย.บ.4 ป พยาบาลศาสตร อาจารยกนิษฐา  จอดนอก      อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยรณชิต  สมรรถนะกุล   อ.ท่ีปรึกษา 13403

อาจารยวีระชัย  เตชะนิรัติศัย   อ.ท่ีปรึกษา

อาจารย ดร.ฐพัชร  คันสร       อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยเวียงพิงค  ทวีพูน       อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยอานนท  สังขะพงษ     อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยเยี่ยม  คงเรืองราช      อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยรัชนี  ผิวผอง           อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยเพิ่มพูล  บุญมี          อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยสุนิสา  สอนวิชา        อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยรณชัย  คนบุญ          อ.ท่ีปรึกษา

ปท่ี 4 อาจารยกนิษฐา  จอดนอก      อ.ประจําชั้น

๒๕๖๒ อาจารย ดร.ณรงคกร  ชัยวงศ  อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยนธภร  วิโสรัมย         อ.ท่ีปรึกษาอาจารยนธภร  วิโสรัมย         อ.ท่ีปรึกษา

พย.บ.4 ป พยาบาลศาสตร อาจารยรณชิต  สมรรถนะกุล   อ.ท่ีปรึกษา ๑๓๔๐๔

อาจารยวีระชัย  เตชะนิรัติศัย   อ.ท่ีปรึกษา

อาจารย ดร.ฐพัชร  คันสร       อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยเวียงพิงค  ทวีพูน       อ.ท่ีปรึกษา

อาจารยอานนท  สังขะพงษ     อ.ท่ีปรึกษา


