ประกาศห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนักศึกษาภาคปกติ ชัน้ ปีที่ 2-4 ประจาภาคเรียนที่ 1/2560
ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 09.00-10.00 น.
หลักสูตร
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 57/1
ภาษาอังกฤษ 57/2
การพัฒนาชุมชน 57/1
ศศ.บ.4 ปี
ภาษาญีป่ นุ่ 57/1
ภาษาไทย 57/1
ศิลปะการแสดง 57/1
สหวิทยาการอิสลาม 57/1
ประวัติศาสตร์ 57/1
ดนตรี 57/1
ศป.บ. 4 ปี
ศิลปกรรม 57/1
ดนตรีสากล 57/1
รัฐประศาสนศาสตร์ 57/1
รป.บ.4 ปี
รัฐประศาสนศาสตร์ 57/2
การปกครองท้องถิ่น 57/1
นศ.บ 4 ปี
นิเทศศาสตร์ 57/1
น.บ.4 ปี
นิติศาสตร์ 57/1
ภาษาอังกฤษ 58/1
ภาษาอังกฤษ 58/2
การพัฒนาชุมชน 58/1
ภาษาญีป่ นุ่ 58/1
ศศ.บ.4 ปี
ภาษาไทย 58/1
สหวิทยาการอิสลาม 58/1
ประวัติศาสตร์ 58/1
ภาษาจีน
ดนตรี 58/1
ศป.บ. 4 ปี
ศิลปกรรม 58/1
ศิลปะการแสดง 58/1

เวลา 09.00-10.00 น.
เวลา 09.00-10.00 น.
เวลา 10.00-11.00 น.
เวลา 10.00-11.00 น.

ตามห้องทีก่ าหนด
ตามห้องทีก่ าหนด
ตามห้องทีก่ าหนด
ตามห้องทีก่ าหนด

อาจารย์ทปี่ รึกษา
นางสาวศิรินันท์ นุยภูเขียว
นายเอกรัตน์ คณาพร
นางสาวกานดา เต๊ะขันหมาก
นายศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม
นายสุวัฒชัย คชเพต
นางสาวธิดารัตน์ ภูมิวัฒนะ
นายนิรันดร์ ขันธวิธิ
นางสาววิราวรรณ สมพงษ์เจริญ
ผศ.เอกสิทธิ์ สุนิมิตร
นางสาวอรพิมพ์ สุขสุวรรณ
นายทรงพล คชเสนี

ห้อง
43001
43002
43005
43008
43009
313
43011
43012
43016
43017
43018

นางสาวมูนีเราะฮ์ ยีดา

43014

ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน
นางสาวเด่นเดือน เลิศทยากุล
นายนรินทร์ อุ่นแก้ว
นางสาวสิริรัตน์ ผลหมู่
นางสาวอรคนางค์ นวลเจริญ
ดร.สุธี โกสิทธิ์
นางสาวบวรศรี มณีพงษ์
นางสาววรางคณา ปัญญามี
ดร.อภิชาติ พงษ์เกษม
นางสาวศุภกาณฑ์ นานรัมย์
นายกิตติ์ธเนศ วิวรรธน์โชติ
นางสาวปานหทัย สุคนธรส
นางเกตุวดี หิรัญพงษ์
นายณัฐพร นิรังสรรค์

43104
43105
43106
43107
43108
43111
43115
43116
43117
414
415
416
423
314

-2หลักสูตร
ศป.บ. 4 ปี
รป.บ.4 ปี
นศ.บ 4 ปี
น.บ.4 ปี

ศศ.บ.4 ปี

ศป.บ. 4 ปี

รป.บ.4 ปี
นศ.บ 4 ปี
น.บ.4 ปี

สาขาวิชา
ดนตรีสากล 58/1
รัฐประศาสนศาสตร์ 58/1
รัฐประศาสนศาสตร์ 58/2
การปกครองท้องถิ่น 58/1
นิเทศศาสตร์ 58/1
นิติศาสตร์ 58/1
ภาษาอังกฤษ 59/1
ภาษาอังกฤษ 59/2
การพัฒนาชุมชน 59/1
การพัฒนาชุมชน 59/2
ภาษาญีป่ นุ่ 59/1
ภาษาไทย 59/1
สหวิทยาการอิสลาม 59/1
ประวัติศาสตร์ 59/1
ภาษาจีน 59/1
ดนตรี 59/1
ศิลปกรรม 59/1
ศิลปะการแสดง 59/1
ดนตรีสากล 59/1
รัฐประศาสนศาสตร์ 59/1
รัฐประศาสนศาสตร์ 59/2
การปกครองท้องถิ่น 59/1
การปกครองท้องถิ่น 59/2
นิเทศศาสตร์ 59/1
นิติศาสตร์ 59/1

อาจารย์ทปี่ รึกษา
นายธนกรณ์ โพธิเวส
นางสาวชนิกานต์ ผลเจริญ
ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
นายอัครวินท์ ศาสนพิทักษ์
นายปฐมพงษ์ พุม่ พฤกษ์
นายตราดุลย์ นรนิติผดุงการ
นางพรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต
ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข
นายคมลักษณ์ ไชยยะ
นางสาวนฤมล อนุสนธิพ์ ัฒน์
นายศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม
นางสาวดาราพร ศรีม่วง
นายกัมปนาท บัวเจริญ
นางสาวเพชรรุ่ง เทียนปิว๋ โรจน์
นางสาวธัญญารัตน์ มะลาศรี
นายสุรศักดิ์ เพชรคงทอง
ดร.วิศิษฎ์ เพียรการค้า
นางวิชชุลดา ตันประเสริฐ
นายรวมศักดิ์ เจียมศักดิ์
ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
นางสาวจินดา ธารงอาจริยกุล
ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
นางสาวปัทมาภรณ์ สุขสมโสด
นายพินิจ ศรีสวัสดิ์

ห้อง
425
41101
43010
41103
41104
41106
41107
41108
41111
41112
43008
41113
41114
702
41116
41117
712
316
713
43010
424
722
723
41102
724

-3คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 09.00-10.00 น.
หลักสูตร
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 57/1
เคมี 57/1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 57/1
คณิตศาสตร์ 57/1
สาธารณสุขชุมชน 57/1
เทคโนโลยีสารสนเทศ 57/1
วท.บ.4 ปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 57/1
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 57/1
จุลชีววิทยา 57/1
คหกรรมศาสตร์ 57/1
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 57/1
เทคโนโลยีการผลิตพืช 57/1
วศ.บ.4 ปี

การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อุตสาหการ) 57/1

วิศวกรรมไฟฟ้า 57/1
วศ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) วิศวกรรมไฟฟ้า 57/1
เกษตรศาสตร์ 58/1
เคมี 58/1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 58/1
คณิตศาสตร์ 58/1
สาธารณสุขชุมชน 58/1
เทคโนโลยีสารสนเทศ 58/1
วท.บ.4 ปี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 58/1
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 58/1
จุลชีววิทยา 58/1
คหกรรมศาสตร์ 58/1
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 58/1
เทคโนโลยีการผลิตพืช 58/1
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 58/1
วศ.บ.4 ปี
วิศวกรรมไฟฟ้า 58/1
วศ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) วิศวกรรมไฟฟ้า 58/1
วศ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อุตสาหการ) 58/1
เกษตรศาสตร์ 59/1
วท.บ.4 ปี
เคมี 59/1

อาจารย์ทปี่ รึกษา
นางสาวสิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
นายสาโรช ปุริสังคหะ
ดร.วรรณิศศา มุมทอง
ดร.วีรภัทร ภัทรกุล
นางสุภาพร ณ หนองคาย
นางสาวจันทร์เพ็ญ มะลิพันธ์
นายพชฏ นรสิงห์
นางธนิดา ยงยืน
นางสาวสุพิชญา คาคม
ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
รศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์
นางสาวชะกาแก้ว สุดสีชัง
นายสุทัศน์ อู่ทอง
นายกรุง ลือวัฒนา
ดร.ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์
ดร.เกตน์ณนิภา วันชัย
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
นางสาวสิรีพัชร แสงสว่าง
ดร.ปวีณา รัตนเสนา
นายอธิบ โพทอง
นางสาวสุภาวิณี แสนทวีสุข
นางสาวเพ็ญนภา ภูก่ ันงาม
ผศ.ชุติมา แก้วกระจาย
นางสาวนพา ลีละศุภพงษ์
ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
ดร.ปรัชวนี พิบารุง
นางสาวศิรประภา ดีประดิษฐ์
ผศ.คมศักดิ์ หาดขุนทด
นายสุทัศน์ อู่ทอง
นายธีรพล ทรัพย์บุญ
นางสาวภารดี แซ่อึ้ง
นายอภิวัฒน์ แก้วทอง

ห้อง
42116
31015
31006
ศว.102
ศว.105
31007
45210
ศว.103
31013
45201
ศว.110
42119
31016
42107
31018
42120
504
31008
ศว.201
31020
31010
45211
31021
31113
45202
ศว.110
ศว.209
42001
42106
42107
42002
31114
503

-4หลักสูตร

สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 59/1
คณิตศาสตร์ 59/1
สาธารณสุขชุมชน 59/1
เทคโนโลยีสารสนเทศ 59/1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 59/1
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 59/1
จุลชีววิทยา 59/1
คหกรรมศาสตร์ 59/1
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 59/1
เทคโนโลยีการผลิตพืช 59/1

อาจารย์ทปี่ รึกษา
นายวิโรจน์ ยอดสวัสดิ์
ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม
รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
นางรงรอง แรมสิเยอ
ดร.พิทยา ใจคา
วท.บ.4 ปี
นางสาวสมปรารถนา สุขเกษม
ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
นางนันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
นางสาวอัณธิกา เสงี่ยมใจ
ดร.พิชิต โชดก
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อุตสาหการ) 59/1 นายพงศ์ธร รักซ้อน
วศ.บ.4 ปี
การจัดการเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัต)ิ 59/1
ผศ.ดร.บุญล้า สุนทร
วิศวกรรมไฟฟ้า 59/1
นายสุทัศน์ อู่ทอง
วศ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) วิศวกรรมไฟฟ้า 59/1
ผศ.ชาญณรงค์ น้อยบางยาง
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (กลุ่มการจัดการอุตสาหกรรม) 59/1 นายพงระภี ศรีสวัสดิ์
ทล.บ.2 ปี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุ่มไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 59/1 นายอภิชิต กระจ่างเย่า

ห้อง
31011
31115
515
31012
45212
526
ศว.409
45203
ศว.308
ศว.418
42003
42004
42102
42104
42006
42007

-5คณะครุศาสตร์ เวลา 10.00-11.00 น.
หลักสูตร
สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 57/1
วิทยาศาสตร์ 57/1
สังคมศึกษา 57/1
การศึกษาปฐมวัย 57/1
คอมพิวเตอร์ศึกษา 57/1
พลศึกษา 57/1
การสอนภาษาไทย 57/1
การสอนภาษาอังกฤษ 57/1
การประถมศึกษา 57/1
คณิตศาสตร์ 58/1
วิทยาศาสตร์ 58/1
สังคมศึกษา 58/1
การศึกษาปฐมวัย 58/1
คอมพิวเตอร์ศึกษา 58/1
ค.บ. 5 ปี
พลศึกษา 58/1
การสอนภาษาไทย 58/1
การสอนภาษาอังกฤษ 58/1
การประถมศึกษา 58/1
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 58/1
คณิตศาสตร์ 59/1
วิทยาศาสตร์ 59/1
สังคมศึกษา 59/1
การศึกษาปฐมวัย 59/1
คอมพิวเตอร์ศึกษา 59/1
พลศึกษา 59/1
การสอนภาษาไทย 59/1
การสอนภาษาอังกฤษ 59/1
การประถมศึกษา 59/1
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 59/1

อาจารย์ทปี่ รึกษา
นางสาวจิราภรณ์ มีสง่า
นางสาวภูษณิศา สุวรรณศิลป์
นายสมกมล กาญจนพิบูลย์
ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
นายศิริพล แสนบุญส่ง
ดร.ประวิทย์ ประมาน
นางสาวหนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร
นางสาวเนตรนิภา ชาอ้าย
ดร.พรเทพ รู้แผน
ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม
ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
นางสาวปารณีย์ ขาวเจริญ
นางสาวภัทราวรรณ จันทร์เนตร์
ผศ.สุวิทย์ ไวยกล
นายวรวุฒิ ธาราวุฒิ
ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง
นางสาวนฤมล ตันติชาติ
ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง
ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ
ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
นายพัชรพล เถาธรรมพิทักษ์
นางสาวณัฏชญา ธาราวุฒิ
ผศ.บุญไท เจริญผล
นายสุขรักษ์ แซ่เจี่ย
ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ
นางสาวชนิกา จิตจักร
นางสาวกรกนก ประทุมสุวรรณ
นางสาวอัจราพรรณ กันสุยะ
ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย

ห้อง
624
625
626
31006
31007
31008
31010
31011
31012
31013
31015
31016
31017
31018
31020
31021
31113
31114
31115
43016
43017
43018
43014
43105
43106
43111
43115
43116
43117

-6คณะวิทยาการจัดการ เวลา 10.00-11.00 น.
หลักสูตร
สาขาวิชา
บช.บ.4 ปี
การบัญชี 57/1
การจัดการ 57/1
การจัดการ 57/2
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 57/1
การตลาด 57/1
บธ.บ.4 ปี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57/1
การจัดการโลจิสติกส์ 57/1
การจัดการโลจิสติกส์ 57/2
การจัดการโลจิสติกส์ 57/3
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 57/1
ศศ.บ. 4 ปี
การท่องเทีย่ ว 57/1
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อาจารย์ทปี่ รึกษา
ผศ.ดวงรัตน์ โพธิเ์ งิน
นางสาวพรรษวรรณ สุขสมวัฒน์
นางสาวสุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด
รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ์
นางสาวศรัญญา วิสุทธิศาลวงศ์
นางจันจิรา ดีเลิศ
นายพิเชษฐ เนตรสว่าง

ห้อง
41101
41102
41103
41104
41106
41107
ห้องประชุม
อินทนิล 1

นายประพันธ์ แสงทองดี
นายวีรพล น้อยคล้าย
นายสมเกียรติ แดงเจริญ
นายณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล
นางภาวินีย์ ธนาอนวัช
นางสาวกันทิมา มั่งประเสริฐ
นางมณฑิรา ชุมวรานนท์
รศ.วันทนีย์ แสนภักดี
นางสาวสวิตา อยู่สุขขี

41108
41111
43014
41113
41114
41116
41117
41118
414

นางสาวสินีนาถ วีระสวัสดิ์

43107

ผศ.อรกช เก็จพิรุฬห์
นางสาวเมธารัตน์ จันตะนี
นางชเนตตี จาตุรนต์รัศมี
นายชุมพล พืชพันธ์ไพศาล
นายสมเกียรติ แดงเจริญ
นางสาวเพ็ญนภา หวังทีช่ อบ
นายชาญชัย เมธาวิรุฬห์
นายสมเกียรติ แดงเจริญ
นางสาววรปภา มหาสาราญ
นางสาวรุ่งเรือง ทองศรี
นางสาวชุติมา นิ่มนวล
นางสุฑามาศ ยิ้มวัฒนา

416
423
424
41112
43014
415
43001
43014
43002
43005
43008
43108

-7หลักสูตร
บธ.บ.4 ปี
ศศ.บ. 4 ปี

สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ 59/2
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 59/1
ธุรกิจระหว่างประเทศ 59/1
การเป็นผู้ประกอบการ 59/1
การท่องเทีย่ ว 59/1

อาจารย์ทปี่ รึกษา
นางสุฑามาศ ยิ้มวัฒนา
นายมรุต กลัดเจริญ
นายอรรถพล วงศ์เลิศวิริยะ
นางสาวญาณิศา เผื่อนเพาะ
นางสาวนภัสนันท์ ทองอินทร์
กองบริการการศึกษา
17/7/2560

ห้อง
43108
43009
43010
43011
43012

