ประกาศห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาภาคปกติ ประจาภาคเรียนที่ 2/2560
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ตามเวลาที่กาหนด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวลา 09.00-10.00 น.
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 57/1

อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวศิรนิ นั ท์ นุยภูเขียว

ห้อง
43001

ภาษาอังกฤษ 57/2

นายเอกรัตน์ คณาพร

43002

การพัฒนาชุมชน 57/1

นางสาวกานดา เต๊ะขันหมาก

43005

ภาษาญี่ปนุ่ 57/1

นายศุภฤกษ์

แก้วศรีงาม

43008

ภาษาไทย 57/1

นายสุวัฒชัย

คชเพต

43009

ศิลปะการแสดง 57/1

นางสาวธิดารัตน์ ภูมิวัฒนะ

43010

สหวิทยาการอิสลาม 57/1

นายฟารุก

43011

ประวัติศาสตร์ 57/1

นางสาววิราวรรณ สมพงษ์เจริญ

43012

ดนตรี 57/1

ผศ.เอกสิทธิ์

43018

ศิลปกรรม 57/1

นางสาวอรพิมพ์ สุขสุวรรณ

43017

ดนตรีสากล 57/1

นายทรงพล

43017

รัฐประศาสนศาสตร์ 57/1

นางสาวมูนีเราะฮ์ ยีดา

43014

การปกครองท้องถิ่น 57/1

ผศ.ดร.วิชชุกร

43104

นศ.บ 4 ปี

นิเทศศาสตร์ 57/1

นางสาวเด่นเดือน เลิศทยากุล

43105

น.บ.4 ปี

นิติศาสตร์ 57/1

นายนรินทร์

อุ่นแก้ว

43106

ภาษาอังกฤษ 58/1

นางสาวสิริรัตน์ ผลหมู่

43108

ภาษาอังกฤษ 58/2

นางสาวอรคนางค์ นวลเจริญ

43111

การพัฒนาชุมชน 58/1

ดร.สุธี

43115

ภาษาญี่ปนุ่ 58/1

นางสาวบวรศรี

ภาษาไทย 58/1

นางสาววรางคณา ปัญญามี

43117

สหวิทยาการอิสลาม 58/1

ดร.อภิชาติ

พงษ์เกษม

423

ประวัติศาสตร์ 58/1

ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

424

ภาษาจีน 58/1

นายกิตติ์ธเนศ

วิวรรธน์โชติ

425

ดนตรี 58/1

นางสาวปานหทัย สุคนธรส

41101

ศิลปกรรม 58/1

นางเกตุวดี

41102

ศิลปะการแสดง 58/1

นายณัฐพร

นิรังสรรค์

41103

ดนตรีสากล 58/1

นายธนกรณ์

โพธิเวส

41104

หลักสูตร

ศศ.บ.4 ปี

ศป.บ. 4 ปี

รป.บ.4 ปี

ศศ.บ.4 ปี

ศป.บ. 4 ปี

ขันราม
สุนิมติ ร
คชเสนี

รัฐประศาสนศาสตร์ 57/2
นาคธน

โกสิทธิ์
มณีพงษ์

หิรัญพงษ์

43116

-2หลักสูตร

สาขาวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ห้อง

รัฐประศาสนศาสตร์ 58/1

นางสาวชนิกานต์ ผลเจริญ

41106

รัฐประศาสนศาสตร์ 58/2

ดร.กมลวรรณ

41107

การปกครองท้องถิ่น 58/1

นายสุรศักดิ์

ศรีธรรมกุล

41108

นศ.บ 4 ปี

นิเทศศาสตร์ 58/1

นายปฐมพงษ์

พุ่มพฤกษ์

41111

น.บ.4 ปี

นิติศาสตร์ 58/1

นายตราดุลย์

นรนิติผดุงการ

41112

ภาษาอังกฤษ 59/1

นางพรเพ็ญ

ไพศาลศุภนิมิต

41113

ภาษาอังกฤษ 59/2

ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ

การพัฒนาชุมชน 59/1

นายคมลักษณ์

ไชยยะ

41115

การพัฒนาชุมชน 59/2

นางสาวนฤมล

อนุสนธิ์พฒ
ั น์

41116

ภาษาญี่ปนุ่ 59/1

นายศุภฤกษ์

แก้วศรีงาม

41117

ภาษาไทย 59/1

นางสาวดาราพร

ศรีม่วง

คคศ. 114

สหวิทยาการอิสลาม 59/1

นายวิวัฒน์

ประวัติศาสตร์ 59/1

นางสาวเพชรรุ่ง

ภาษาจีน 59/1

นางสาวธัญญารัตน์ มะลาศรี

606

ดนตรี 59/1

นายสุรศักดิ์

เพชรคงทอง

13001

ศิลปกรรม 59/1

ดร.วิศิษฎ์

เพียรการค้า

624

ศิลปะการแสดง 59/1

นางวิชชุลดา

ตันประเสริฐ

314

ดนตรีสากล 59/1

นายรวมศักดิ์

เจียมศักดิ์

13003

รัฐประศาสนศาสตร์ 59/1

ดร.กมลวรรณ

วรรณธนัง

41107

รัฐประศาสนศาสตร์ 59/2

ผศ.ดร.ภาคิน

โชติเวศย์ศิลป์

625

การปกครองท้องถิ่น 59/1

นางสาวจินดา ธารงอาจริยกุล

626

การปกครองท้องถิ่น 59/2

ดร.อภิชาติ

724

นศ.บ 4 ปี

นิเทศศาสตร์ 59/1

นางสาวปัทมาภรณ์ สุขสมโสด

712

น.บ.4 ปี

นิติศาสตร์ 59/1

นายพินิจ

713

ภาษาอังกฤษ 60/1
ภาษาอังกฤษ 60/2

ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร
นางสุวณี
วิจารัตน์
นางสาวกุสมุ า
นะสานี

722

การพัฒนาชุมชนและสังคม 60/1

ผศ.ดร.จริยาภรณ์

723

ภาษาญี่ปนุ่ 60/1

ผศ.หทัยรัตน์

รป.บ.4 ปี

ศศ.บ.4 ปี

ศป.บ. 4 ปี

รป.บ.4 ปี

ศศ.บ.4 ปี

วรรณธนัง

คล้ายมุข

ร้อยศรี
เทียนปิ๋วโรจน์

พานสุวรรณ
ศรีสวัสดิ์

รุจโิ มระ
ทรรพวสุ

41114

คคศ. 115
605

721

702

-3หลักสูตร

ศศ.บ.4 ปี

สาขาวิชา

อาจารย์ที่ปรึกษา

ภาษาไทย 60/1

ดร.ศิขรินทร์

แสงเพชร นาเรือง

725

สหวิทยาการอิสลาม 60/1

นายกัมปนาท

บัวเจริญ

3001

ประวัติศาสตร์ 60/1

นางสาวศุภสุตา

ปรีเปรมใจ

3002

ภาษาจีน 60/1

นางสาวดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์

3003

ดนตรีไทย 60/1

นางอุมาภรณ์ กล้าหาญ

13002

ศิลปกรรม 60/1

ดร.จงกล

3005

ศป.บ. 4 ปี ศิลปะการแสดง 60/1
ดนตรีสากล 60/1

เฮงสุวรรณ

นางสาวฤตพชรพร ทองถนอม
นายกุลธีร์
ดร.รุจิภาส

รป.บ.4 ปี

ห้อง

บรรจุแก้ว

316
13103

ภูธนัญนฤภัทร

รัฐประศาสนศาสตร์ 60/1

ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต สุนทรวิกรานต์

3004

รัฐประศาสนศาสตร์ 60/2

ดร.พยัญชน์

เอี่ยมศิลป์

30213

การปกครองท้องถิ่น 60/1

นายอัครวินท์

ศาสนพิทักษ์

43107

การปกครองท้องถิ่น 60/2
นศ.บ 4 ปี

นิเทศศาสตร์ 60/1

ผศ.วิภาวี

ฝ้ายเทศ

30216

น.บ.4 ปี

นิติศาสตร์ 60/1

นายปกาศิต

เจิมรอด

3022

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา 09.00-10.00 น.
หลักสูตร

วท.บ.4 ปี

สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 57/1
เคมี 57/1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 57/1
คณิตศาสตร์ 57/1
สาธารณสุขชุมชน 57/1
เทคโนโลยีสารสนเทศ 57/1

การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อุตสาหการ) 57/1

อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวสิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุง่ พรหม
นายสาโรช
ปุรสิ ังคหะ
ดร.วรรณิศศา มุมทอง
ดร.วีรภัทร
ภัทรกุล
นางสุภาพร
ณ หนองคาย
นางสาวจันทร์เพ็ญ มะลิพนั ธ์
นายพชฏ นรสิงห์
นางธนิดา ยงยืน
นางสาวสุพิชญา คาคม
ดร.ประดินันท์ เอีย่ มสะอาด
รศ.ศานิต
สวัสดิกาญจน์
นางสาวชะกาแก้ว สุดสีชัง

ห้อง
ศว. 201
ศว. 103
ศว. 105
31006
31007
31008
45210
31011
31012
45202
31015
42116
42001

วิศวกรรมไฟฟ้า 57/1

นายสุทัศน์

42102

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 57/1

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 57/1
จุลชีววิทยา 57/1
คหกรรมศาสตร์ 57/1
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 57/1
เทคโนโลยีการผลิตพืช 57/1
วศ.บ.4 ปี

อู่ทอง

-4หลักสูตร
วศ.บ. 4 ปี

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 57/1

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.กรุง
ลือวัฒนา

ห้อง
42104

เกษตรศาสตร์ 58/1
เคมี 58/1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 58/1
คณิตศาสตร์ 58/1
สาธารณสุขชุมชน 58/1
เทคโนโลยีสารสนเทศ 58/1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 58/1
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 58/1
จุลชีววิทยา 58/1
คหกรรมศาสตร์ 58/1
วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม 58/1
เทคโนโลยีการผลิตพืช 58/1
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 58/1
วิศวกรรมไฟฟ้า 58/1
วิศวกรรมไฟฟ้า 58/1

ดร.ยุพาภรณ์
วิรยิ ะนานนท์
ผศ.ดร.เกตน์ณนิภา วันชัย
นายจิรศักดิ์
ชุมวรานนท์
นางสาวสิรีพัชร แสงสว่าง
ผศ.ดร.ปวีณา
รัตนเสนา
นายอธิบ
โพทอง
นางสาวสุภาวิณี แสนทวีสุข
นางสาวเพ็ญนภา ภู่กันงาม
ผศ.ชุติมา
แก้วกระจาย
นางสาวนพา ลีละศุภพงษ์
ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
ดร.ปรัชวนี
พิบารุง
นางสาวศิรประภา ดีประดิษฐ์
ผศ.คมศักดิ์
หาดขุนทด
นายสุทัศน์
อู่ทอง

ศว. 414
ศว. 308
ศว. 102
31016
31017
31018
45212
31020
ศว. 206
45203
ศว. 205
42116/2
42002
42106
42102

การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(อุตสาหการ) 58/1
เกษตรศาสตร์ 59/1
เคมี 59/1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 59/1
คณิตศาสตร์ 59/1
สาธารณสุขชุมชน 59/1
เทคโนโลยีสารสนเทศ 59/1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 59/1
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 59/1
จุลชีววิทยา 59/1
คหกรรมศาสตร์ 59/1
วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม 59/1
เทคโนโลยีการผลิตพืช 59/1

นายธีรพล

42003

(เทียบโอน)

วท.บ.4 ปี

วศ.บ.4 ปี
วศ.บ. 4 ปี
(เทียบโอน)
วศ.บ.2-4 ปี
(เทียบโอน)

วท.บ.4 ปี
หลักสูตร

การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อุตสาหการ) 59/1

วศ.บ.4 ปี

การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ทรัพย์บุญ

นางสาวภารดี แซ่อึ้ง
ผศ.ชัชฎาพร องอาจ
ผศ.วชิรา
ปูชตรีรัตน์
ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม
รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
นางรงรอง
แรมสิเยอ
ดร.พิทยา
ใจคา
นางสาวสมปรารถนา สุขเกษม
ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
นางนันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
นางสาวอัณธิกา เสงี่ยมใจ
ดร.พิชิต
โชดก
นายพงศ์ธร
รักซ้อน
ผศ.ดร.บุญล้า สุนทร

ศว. 301
503
31013

ศว. 409
31015

ศว. 401
45213

ศว. 302
ศว. 305
45201

ศว. 307
42119
42004
42007

(วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ) 59/1

วิศวกรรมไฟฟ้า 59/1

นายสุทัศน์

อู่ทอง

42102

-5หลักสูตร
สาขาวิชา
วศ.บ. 4 ปี วิศวกรรมไฟฟ้า 59/1

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ชาญณรงค์ น้อยบางยาง

ห้อง
ศว. 202

นายพงระภี
ศรีสวัสดิ์
นายอภิชิต
กระจ่างเย่า
นายสายชล
สุขญาณกิจ
ดร.จันทกานต์ นุชสุข
นางสาวยุพนิ
พวกยะ
นางสาวโสภิดา จิวประเสริฐ
นางสาวสุวรรณ อาจคงหาญ
ผศ.ปิยธิดา
สุดเสนาะ
นางสาวสุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
ผศ.ศิรริ ัตน์
ศิรพิ รวิศาล
นางสาวสุนันทา คะเนนอก
นางสาวจรัสสินี สุวีรานนท์
ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์
ดร.เพชรพิกุล วางมูล
นางสาวปทิตตา นาควงษ์
ผศ.พิเชษฐ์
ศรีสงั ข์งาม
นางสาวชนาธิป พรหมเพศ
ผศ.คมศักดิ์
หาดขุนทด
นางสาวช่อเพชร จาปี
ผศ.เลิศชาย
สถิตย์พนาวงศ์

42108
42109
คคศ. 110
515
31010
ศว. 418
ศว. 311
ศว. 405
ศว. 209
ศว. 408
45204
45205
คคศ. 111
42120
42012
คคศ. 112
42014

(เทียบโอน)

ทล.บ.2 ปี

วท.บ.4 ปี
หลักสูตร

วศ.บ.4 ปี
วศ.บ. 4 ปี
(เทียบโอน)

ทล.บ.2 ปี
(ต่อเนือ่ ง)

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุ่มการจัดการอุตสาหกรรม) 59/1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุ่มไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 59/1

เกษตรศาสตร์ 60/1
เคมี 60/1
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60/1
คณิตศาสตร์ 60/1
เทคโนโลยีสารสนเทศ 60/1
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60/1
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 60/1
จุลชีววิทยา 60/1
คหกรรมศาสตร์ 60/1
คหกรรมศาสตร์ 60/2
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 60/1
เทคโนโลยีการผลิตพืช 60/1
วิศวกรรมการจัดการ 60/1
วิศวกรรมไฟฟ้า 60/1
วิศวกรรมการจัดการ 60/1
วิศวกรรมไฟฟ้า 60/1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 60/1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 60/2

42106
42114
42115

-6คณะครุศาสตร์ เวลา 10.00-11.00 น.
หลักสูตร
ค.บ. 5 ปี

สาขาวิชา

อาจารย์ทปี่ รึกษา

ห้อง

คณิตศาสตร์ 57/1

นางสาวจิราภรณ์ มีสง่า

605

วิทยาศาสตร์ 57/1

นางสาวพัชราภร พูลบุญ

606

สังคมศึกษา 57/1

นายสมกมล

624

การศึกษาปฐมวัย 57/1

นางอิศรา

คอมพิวเตอร์ศึกษา 57/1

นายศิรพิ ล แสนบุญส่ง

พลศึกษา 57/1

ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน

การสอนภาษาไทย 57/1

นางสาวหนึ่งฤทัย ชวนะลิขกิ ร

702

การสอนภาษาอังกฤษ 57/1

นางสาวเนตรนิภา ชาอ้าย

712

การประถมศึกษา 57/1

ดร.พรเทพ

713

คณิตศาสตร์ 58/1

ดร.ปิยะธิดา

ทองอร่าม

721

วิทยาศาสตร์ 58/1

ดร.ชมพูนุท

สุขหวาน

722

สังคมศึกษา 58/1

ดร.ปารณีย์

การศึกษาปฐมวัย 58/1

นางสาวภัทราวรรณ จันทร์เนตร์

724

คอมพิวเตอร์ศึกษา 58/1

ผศ.ดร.สุวิทย์

ไวยกุล

725

พลศึกษา 58/1

นายวรวุฒิ

ธาราวุฒิ

โรงยิม 1

การสอนภาษาไทย 58/1

ดร.วัชรภัทร

การสอนภาษาอังกฤษ 58/1

นางสาวนฤมล ตันติชาติ

คคศ. 111

การประถมศึกษา 58/1

ดร.ธีระวัฒน์

คคศ. 112

การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 58/1

ดร.กิ่งสร

คณิตศาสตร์ 59/1

ดร.อมรรัตน์

วิทยาศาสตร์ 59/1

นายพัชรพล เถาธรรมพิทักษ์

สังคมศึกษา 59/1

นางณัฏชญา ธาราวุฒิ

31006

การศึกษาปฐมวัย 59/1

ผศ.บุญไท

31007

คอมพิวเตอร์ศึกษา 59/1

นายศักดา

พลศึกษา 59/1

ผศ.วัชรินทร์

การสอนภาษาไทย 59/1

นางสาวชนิกา จิตจักร

31010

การสอนภาษาอังกฤษ 59/1

นางสาวกรกนก

31011

การประถมศึกษา 59/1

นางสาวอัจราพรรณ

การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 59/1

ดร.วริสรา

กาญจนพิบลู ย์

625

รุง่ ทวีชัย

รู้แผน

ขาวเจริญ

เตชะวัฒนศิรดิ ารง
มอนไธสง

626
โรงยิม 2

723

คคศ. 110

เกาะประเสริฐ

คคศ. 113

สนั่นเสียง

คคศ. 114

เจริญผล
จันทราศรี
เสมามอญ
ประทุมสุวรรณ

คคศ. 115

31008
โรงยิม 2

กันสุยะ

31012

จุ้ยดอนกลอย

31013

-7สาขาวิชา

หลักสูตร

ค.บ. 5 ปี

อาจารย์ที่ปรึกษา
สินธุประเสริฐ

ห้อง

คณิตศาสตร์ 60/1

นายสิรภพ

วิทยาศาสตร์ 60/1

นางสาวภัทรภร พิกุลขวัญ

31016

สังคมศึกษา 60/1

นายนรเศรษฐ์

เตชะ

31017

การศึกษาปฐมวัย 60/1

ดร.สุภัทรา

คงเรือง

31018

คอมพิวเตอร์ศึกษา 60/1

ดร.สุวนิตย์

รุง่ ราตรี

31020

พลศึกษา 60/1

นางสาวชนกานต์ ขาวสาลี

โรงยิม 2

การสอนภาษาไทย 60/1

นางสาวจันจิรา หาวิชา

31021

การสอนภาษาอังกฤษ 60/1

นางรักษมน

ยอดมิ่ง

31115

การประถมศึกษา 60/1

ดร.ธานี

ชูกาเนิด

43001

การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 60/1

นางสาวพัชนี

บุญรัศมี

43002

31015

คณะวิทยาการจัดการ เวลา 10.00-11.00 น.
สาขาวิชา
การบัญชี 57/1

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน

ห้อง
43005

การจัดการ 57/1

นางสาวพรรษวรรณ สุขสมวัฒน์

43014

การจัดการ 57/2
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 57/1

นางสาวสุดารัตน์ เกลีย้ งสอาด
รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ์

43008
43009

การตลาด 57/1

นางสาวศรัญญา วิสุทธิศาลวงศ์

43010

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57/1

นางสาวจันจิรา

ดีเลิศ

43011

การจัดการโลจิสติกส์ 57/1

นายพิเชษฐ

เนตรสว่าง

43107

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 57/1

นายประพันธ์ แสงทองดี

43012

การท่องเที่ยว 57/1

นายวีรพล

43016

การตลาด 57/1

นางเสาวลักษณ์ ชาติศรีสมั พันธ์

43017

การบัญชี 58/1

นายณัฏฐ์พล

จงพิทักษ์สกุล

43018

การบัญชี 58/2

นางภาวินยี ์

ธนาอนวัช

43104

หลักสูตร
บช.บ.4 ปี

บธ.บ.4 ปี

การจัดการโลจิสติกส์ 57/2
การจัดการโลจิสติกส์ 57/3
ศศ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
(เทียบโอน)
บช.บ.4 ปี

น้อยคล้าย

-8หลักสูตร

บธ.บ.4 ปี

สาขาวิชา
การจัดการ 58/1

อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวกันทิมา มั่งประเสริฐ

ห้อง
415

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 58/1

นางมณฑิรา

416

การตลาด 58/1

43017

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 58/1

นางเสาวลกั ษณ์ ชาติศรีสัมพันธ์
นางสาวสวิตา อยูส่ ุขขี

การจัดการโลจิสติกส์ 58/1

นางสาวสินีนาถ

วีระสวัสดิ์

43108

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 58/1

ผศ.อรกช

เก็จพิรุฬห์

43115

ธุรกิจระหว่างประเทศ 58/1

นางสาวเมธารัตน์

จันตะนี

43116

การเป็นผู้ประกอบการ 58/1

นางชเนตตี

จาตุรนต์รัศมี

43117

การท่องเที่ยว 58/1

นายชุมพล

พืชพันธ์ไพศาล

423

การจัดการ 58/1

นายสมเกียรติ

แดงเจริญ

424

การบัญชี 59/1

นางสาวเพ็ญนภา หวังที่ชอบ

425

การจัดการ 59/1

นายชาญชัย

41101

การจัดการ 59/2

นายสมเกียรติ แดงเจริญ

424

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 59/1

นางสาววรปภา มหาสาราญ

41102

การตลาด 59/1

นางสาวรุง่ เรือง ทองศรี

41103

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 59/1

นางสาวชุติมา นิ่มนวล

41104

การจัดการโลจิสติกส์ 59/1

นางสุฑามาศ

ยิม้ วัฒนา

ห้องอินทนิล 1

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 59/1

นายมรุต

กลัดเจริญ

41106

ธุรกิจระหว่างประเทศ 59/1

นายอรรถพล

วงศ์เลิศวิริยะ

41107

การเป็นผู้ประกอบการ 59/1

นางสาวญาณิศา

เผื่อนเพาะ

41108

การท่องเที่ยว 59/1

นางสาวนภัสนันท์

ทองอินทร์

41111

การบัญชี 60/1

นายณัฏฐ์พล

จงพิทักษ์สกุล

43018

การบัญชี 60/2

นางสาววนิดา อินทรลักษณ์

41112

การจัดการ 60/1

นางสาวพรรษวรรณ สุขสมวัฒน์

43014

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 60/1

นางสุรารักษ์

41113

การตลาด 60/1

ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์

41114

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60/1

นางสาวสิริพร อินทสนธิ์

41115

ชุมวรานนท์

43111

การจัดการโลจิสติกส์ 58/2
การจัดการโลจิสติกส์ 58/3

ศศ.บ. 4 ปี
บธ.บ. 4 ปี
(เทียบโอน)
บช.บ.4 ปี

บธ.บ.4 ปี

เมธาวิรุฬห์

การจัดการโลจิสติกส์ 59/2

ศศ.บ. 4 ปี
บช.บ.4 ปี

บธ.บ.4 ปี

สุพัฒนมงคล

-9หลักสูตร

บธ.บ.4 ปี

ศศ.บ. 4 ปี

สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์ 60/1

อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวอมรา ดอกไม้

ห้อง
41116

การจัดการโลจิสติกส์ 60/2

นางสาวทรรศิกา ธานีนพวงศ์

41117

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 60/1

นายฉัตรชัย

นิยะบุญ

414

ธุรกิจระหว่างประเทศ 60/1

นางวรรณิภา

ใจดี

423

การเป็นผู้ประกอบการ 60/1

นายชาลีวัฒน์

จิตต์โสภา

424

การท่องเที่ยว 60/1

นางกันยารัตน์ คงพร

425

