
 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

- ๑ - 

 

ข้อมูล ณ วันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 คณะครุศาสตร์ 
นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๖๕ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๔ ป ี การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๑ (28) อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร ๑๔๒ 
 การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๒ (27) อ.ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ ๑๔๓ 
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๑ (30) ผศ.ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ ๗๔๑ 
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๒ (30) ผศ.ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ ๗๔๒ 
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๑ (22) ผศ.ดร.สายชล เพียรผดุงพร ๗๔๓ 
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๒ (22) อ.ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่ ๗๔๔ 
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๓ (17) อ.ดร.พงศ์ทวี ทัศวา 147 
 คอมพิวเตอร์ (18) ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว ๑๔๕ 
   รศ.ดร.กนิษฐ์ กานต์ ปันแก้ว  
 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (16) อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง ๑๔๔ 
 การประถมศึกษา กลุ่ม 1 (31) ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา 0736 
   อ.ณิชชยาวรรณ พันธ์ศุภะ  
 การประถมศึกษา กลุ่ม ๒ (30) อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา 0745 
   อ.อิสสริยาภรณ์ วานิชพิพัฒน์  

 
นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๖๔ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๔ ป ี การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๑ (30) อ.อรทัย เลาอลงกรณ์ ๑๔๒ 
 การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๒ (30) อ.รติรส ก้อนเงิน ๑๔๓ 
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๑ (30) อ.เอกนรินทร์ สีฝั้น ๗๔๑ 
   อ.ดร.วิไลวรรณ เข้มขัน  
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๒ (29) อ.เอกนรินทร์ สีฝั้น ๗๔๒ 
   อ.ดร.วิไลวรรณ เข้มขัน  
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๑ (30) อ.ณฤติยา เพ็งศรี ๗๔๓ 
   อ.อภิรดี จีนคร้าม  
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๒ (30) อ.นภาลัย ศรีวิชัย ๗๔๔ 
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๓ (30) อ.วิศาธร ทนุกิจ 745 
 คอมพิวเตอร์ (28) ผศ.มะยุรีย์ ทิพยาเสนีย์ ๑๔๕ 
   รศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอน บัวกนก  
 จิตวิทยาและการแนะแนว (28) อ.ดร.อดุลย์ ปัญญา ๑๔๔ 

 

 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

- ๒ - 

 

ข้อมูล ณ วันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๖๓ 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๔ ป ี การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๑ (๓5) อ.ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ ๑๔๒ 
 การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๒ (๓5) อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร ๑๔๓ 
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๑ (๓7) อ.ธิดารัตน์ ผมงาม ๗๔๑ 
   อ.สุวรรณี เครือพ่ึง  
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๒ (๓8) อ.สุวรรณี เครือพ่ึง ๗๔๒ 
   อ.ธิดารัตน์ ผมงาม  
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๑ (๒7) ผศ.ดร.บุษราคัม อินทสุก ๗๔๓ 
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๒ (28) อ.สมบัติ ค ามูลแก้ว ๗๔๔ 
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๓ (28) อ.พงศ์ทวี ทัศวา 745 
   อ.ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่  
 คอมพิวเตอร์ (๑4) ผศ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง ๑๔๕ 
   อ.ปรมินทร์ วงษ์ค าสิงห์  
 จิตวิทยาและการแนะแนว (19) อ. ดร.สุธิดา พลช านิ ๑๔๔ 

 
นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๖๒ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๔ ป ี การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๑ (๓๐) อ.รติรส ก้อนเงิน ๑๔๒ 
 การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๒ (๓๒) อ.ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ ๑๔๓ 
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๑ (๓๒) อ.ณัฐชยา ปันทกา ๗๔๑ 
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๒ (๓๕) อ.ณัฐชยา ปันทกา ๗๔๒ 
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๑ (๒๖) อ.สมบัติ ค ามูลแก้ว ๗๔๓ 
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๒ (๓๐) อ.กิตติมา สิงห์สนธ ์ ๗๔๔ 
   อ.พรชนนี ภูมิไชยา  
 คอมพิวเตอร์ (๑๙) ผศ.สมชาย เมืองมูล ๑๔๕ 
   ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์  
 จิตวิทยาและการแนะแนว (๗) อ.จิรพันธ์ เครือสาร ๑๔๔ 

 
 
 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

- ๓ - 

 

ข้อมูล ณ วันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๖๑ (ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๑ (๓๑) อ.อรทัย เลาอลงกรณ์ - 
 การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๒ (๓๐) อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร - 
 การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๓ (๓๐) อ.ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ - 
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๑ (๓๕) อ.ภัทราภรณ์ ค าลือสาย - 
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๒ (๓๕) อ.ภัทราภรณ์ ค าลือสาย - 
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๑ (๓๗) อ.พงศ์ทวี ทัศวา - 
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๒ (๓๖) อ.พงศ์ทวี ทัศวา - 
 คอมพิวเตอร์   (๓๕) ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว - 
   รศ.ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว  
 ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการ (๒๑) อ.วิมพ์วิภา บุญกลิ่น - 
 ปรึกษาและการแนะแนว  กลุ่ม ๑     
ค.บ. ๕ ป ี ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการ (๒๑) อ.ดร.ชรัญรักษ ์ ปัญญามูลวงษา - 
 ปรึกษาและการแนะแนว  กลุ่ม ๒     

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

- ๔ - 

 

ข้อมูล ณ วันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๖๕  

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๔ ป ี สังคมศึกษา กลุ่ม ๑ (30) รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ A402 
 สังคมศึกษา กลุ่ม ๒ (30) อ.รพีพรรณ จักร์สาน A403 
 สังคมศึกษา กลุ่ม ๓ (29) ผศ.ชนม์ธนัช สุวรรณ A404 
 การสอนภาษาจีน กลุ่ม 1 (20) ผศ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ A405 
 การสอนภาษาจีน กลุ่ม 1 (18) อ.ธีวรา จันทรสุรีย์ A406 
 ดนตรีศึกษา (28) รศ.พรสวรรค์ มณีทอง 2221 

ศศ.บ. ๔ ปี ภาษาอังกฤษ  (33) อ.จิตรลดา มูลมา ๙๓๑ 
   อ.นิรมล ทะจะกัน  
 ภาษาจีน  (24) อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท 436 
 ภาษาไทย                                (7) ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ 953 
    ภาณุภัทรธนวัฒน์  
 การพัฒนาชุมชน (19) อ.อมาพร ปวงรังษี 433 

ศศ.บ. 4 ปี ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับ  ผศ.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข 0941 
(เทียบโอน) ชาวต่างประเทศ  กลุ่ม ๑     

 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับ  ผศ.ดร.นิตยา มูลปินใจ 0942 
 ชาวต่างประเทศ  กลุ่ม 2     
 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับ  ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ 0943 
 ชาวต่างประเทศ  กลุ่ม 3     

รป.บ. ๔ ป ี รัฐประศาสนศาสตร์  (40) อ.พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน ๔37 
ศล.บ. ๔ ป ี ศิลปะและการออกแบบ             (11) ผศ.ธงชัย ปันสุข ๒๑๒๒ 
น.บ. ๔ ป ี นิติศาสตร์  (32) อ.เกียรติสุดา โสดามรรค ๔๒๓ 
ร.บ. ๔ ป ี การเมืองและการปกครอง  (45) ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง ๔๓๖ 

 
นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๖๔  

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๔ ป ี สังคมศึกษา กลุ่ม ๑ (30) ผศ.วิเชิด ทวีกุล A402 
 สังคมศึกษา กลุ่ม ๒ (30) ผศ.ดร.พงศธร ค าใจหนัก A403 
   ผศ.ดร.รัชฎาภรณ ์ ทองแป้น  
 สังคมศึกษา กลุ่ม ๓ (30) ผศ.ดร.รัชฎาภรณ ์ ทองแป้น A404 
 
 

การสอนภาษาจีน  (21) อ.กิตติญา ตุ้ยค า A302 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

- ๕ - 

 

ข้อมูล ณ วันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ศศ.บ. ๔ ปี ภาษาอังกฤษ  (29) อ.ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย A303 
   อ.อัจฉรา กวงไหม  
 ภาษาจีน  (27) อ.นิชธาวัลย ์ ฟูค า A304 
   อ.สุพรรณิการ์ วงค์สุตา  
 ภาษาไทย                                (12) อ.ตุลาภรณ์ แสนปรน A305 
 ดนตรี  (13) อ.ทยากร สุวรรณภูมิ A306 
 การพัฒนาชุมชน (19) ผศ.กิ่งแก้ว ทิศตึง A405 

รป.บ. ๔ ป ี รัฐประศาสนศาสตร์  (43) ผศ.ดร.วิศท์ เศรษฐกร A208 
ศล.บ. ๔ ป ี ศิลปะและการออกแบบ             (9) ผศ.เจษฎา ทองสุข A209 
น.บ. ๔ ป ี นิติศาสตร์  (47) รศ.พฤกษา เครือแสง A210 
ร.บ. ๔ ป ี การเมืองและการปกครอง  (38) ผศ.อัมฤตา สารธิวงค์ A211 

 
นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๖๓  

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๔ ป ี สังคมศึกษา กลุ่ม ๑ (๓๒) อ.ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์ A402 
 สังคมศึกษา กลุ่ม ๒ (๓2) อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ A403 
 สังคมศึกษา กลุ่ม ๓ (๓3) อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ A404 
 การสอนภาษาจีน  (31) อ.อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล A302 

ศศ.บ. ๔ ปี ภาษาอังกฤษ  (43) อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ A303 
   อ.ดร.เกวลิน จันทะเดช  
 ภาษาจีน  (32) ผศ.สิริรัตน์ วาวแวว A304 
 ภาษาไทย                                (9) อ.ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ A305 
 ดนตรี  (๑3) อ.พงษ์วิกรานต์ มหิทธิพงศ์ A306 
 การพัฒนาชุมชน (2๓) ผศ.ปวีณา งามประภาสม A405 

รป.บ. ๔ ป ี รัฐประศาสนศาสตร์  (๔3) ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ์ A208 
ศล.บ. ๔ ป ี ศิลปะและการออกแบบ             (14) ผศ.นันทิยา สมสรวย A209 
น.บ. ๔ ป ี นิติศาสตร์  (36) อ.มณีรัตน์ จันทร์หนิ้ว A210 
ร.บ. ๔ ป ี การเมืองและการปกครอง  (3๔) ผศ.ณัฐพงษ์ คันธรส A211 

 
 
 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

- ๖ - 

 

ข้อมูล ณ วันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๖๒  
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๔ ป ี สังคมศึกษา กลุ่ม ๑ (๓๒) รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ A402 
 สังคมศึกษา กลุ่ม ๒ (๓๕) ผศ.อ านาจ สงวนกลาง A403 
 การสอนภาษาจีน  (๒๔) อ.อภิชาติ เลิศพินิจอมรกุล A404 

ศศ.บ. ๔ ปี ภาษาอังกฤษ  (๓๘) ผศ.ดร.ฤทัย พานิช A302 
   ผศ.ดร.รัชนีวรรณ มาวงศ์  
 ภาษาจีน  (๒๔) อ.ดร.สุกัญญา แซ่โก A303 
 ภาษาไทย                                (๑๓) ผศ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันท์ 

ภาณุภัทรธนวัฒน์ 
A304 

   อ.อรทัย สุขจ๊ะ  
ศศ.บ. ๔ ปี ดนตรี  (๑๘) รศ.ดร.ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์  ภักดี A305 

 การพัฒนาชุมชน (๑๓) ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา A405 
รป.บ. ๔ ป ี รัฐประศาสนศาสตร์  (๔๑) อ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา A208 
ศล.บ. ๔ ป ี ศิลปะและการออกแบบ             (๒๒) ผศ.วราภรณ์ ภูมลี A209 
น.บ. ๔ ป ี นิติศาสตร์  (๒๓) อ.ประภาพร แสงบุญเรือง A210 
ร.บ. ๔ ป ี การเมืองและการปกครอง  (๒๔) ผศ.อัมฤตา สารธิวงค์ A211 

 
นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๖๑ (ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี สังคมศึกษา กลุ่ม ๑ (๓๒) ผศ.วิเชิด ทวีกุล - 
 สังคมศึกษา กลุ่ม ๒ (๓๒) ผศ.อ านาจ สงวนกลาง - 
 สังคมศึกษา กลุ่ม ๓ (๓๒) ผศ.ชนม์ธนัช สุวรรณ - 
 ภาษาจีน  (๓๐) ผศ.ดร.เหนือขวัญ บัวเผื่อน - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

- ๗ - 

 

ข้อมูล ณ วันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๖๕ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๔ ป ี คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๑ (26) อ.ดร.พิมพ์ผกา อินทะรส 03403 
 คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๒ (26) ผศ.ดร.ศราวุธ สุวรรณอัตถ์ 03404 
 ชีววิทยา  (2) รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร 05402 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (18) อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ 05404 
 เคมี  (3) ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ 05305 
 ฟิสิกส์ (1) ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว 05403 
วท.บ. ๔ ป ี วิทยาการคอมพิวเตอร์และ

นวัตกรรมข้อมูล 
(4) ผศ.สมัย ศรีสวย 03401 

ส.บ. ๔ ป ี สาธารณสุขชุมชน (21) อ.ชัชชฏาพร พิศมร 4542 
 

นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๖๔ 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๔ ป ี คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๑ (30) อ.ดร.มนัสชนก คนเฉลียว 03403 
 คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๒ (30) อ.ดร.ชนิกา เสนาวงค์ษา 03404 
 ชีววิทยา  (25) อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ 05402 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (38) อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ 05404 
 เคมี  (3) อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ 05106 
 ฟิสิกส์ (5) อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล 05403 
วท.บ. ๔ ป ี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4) ผศ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน 03401 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5) ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข 05305 
 สิ่งแวดล้อม  อ.ดร.เอกชัย ญาณะ  

ส.บ. ๔ ป ี สาธารณสุขชุมชน (42) อ.ฉัตรสุดา มาทา 4542 
วท.บ. ๔ ป ี
(เทียบโอน) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (10) ผศ.อนุกิจ เสาร์แก้ว 03405 

 
 
 
 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

- ๘ - 

 

ข้อมูล ณ วันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๖๓ 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๔ ป ี คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๑ (37) อ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน 03403 
 คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๒ (37) อ.ดร.พิฐชญาณ์ กิ่งก้ า 03404 
 ชีววิทยา  (20) ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน 05402 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (3๙) ผศ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน 05404 
 เคมี  (11) ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์ 05305 
 ฟิสิกส์ (11) ผศ.ปัทมา อภิชัย 05403 
วท.บ. ๔ ป ี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (6) ผศ.ชัยวุฒ ิ โกเมศ 03401 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3) ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลป์ภิรย์สุข 05305 
 สิ่งแวดล้อม     

ส.บ. ๔ ป ี สาธารณสุขชุมชน (๒๒) อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน 4542 
 

นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๖๒ 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๔ ป ี คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๑ (๒๙) ผศ.รัชน ี คะระวาด 03403 
 คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๒ (๒๕) ผศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี 03404 
 ชีววิทยา  (๑๕) ผศ.ศาสตรา ลาดปาละ 05402 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป  (๑๙) อ.จตุทิพย์ ก๋ายะ 05404 
 เคมี  (๖) อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์ 05106 
 ฟิสิกส์ (๒) ผศ.ปัทมา อภิชัย 05403 
วท.บ. ๔ ป ี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (๘) ผศ.พิกุล แสงงาม 03401 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (๒) อ.ปกรณ์ สันตกิจ 03405 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๔) อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร 05305 
 สิ่งแวดล้อม     

ส.บ. ๔ ป ี สาธารณสุขชุมชน (๒๒) ผศ.ดร.ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ 4542 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

- ๙ - 

 

ข้อมูล ณ วันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๖๑ (ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๑ (๓๑) ผศ.ดร.คมคาย พันธ์เพ็ง - 
 คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๒ (๓๐) ผศ.ธัญลักษณ์ งามข า - 
 ชีววิทยา  (๓๓) อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน - 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม ๑ (๓๑) อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ - 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม ๒ (๓๐) ผศ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน - 
 เคมี  (๒๔) ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล - 
 ฟิสิกส์ (๒๖) อ.พิภพ นราแก้ว - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

- ๑๐ - 

 

ข้อมูล ณ วันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

คณะวิทยาการจัดการ 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๖๕ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

นศ.บ. ๔ ป ี นิเทศศาสตร์  (15) ผศ.กนพร เอกกะสินสกุล 3674 
ศศ.บ. ๔ ปี การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (7) อ.สยุมภู อุนยะพันธ์ 3656 
ศศ.บ. ๔ ปี การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (4) อ.กนกอร ศิริฐิติ 3657 
(เทียบโอน)   อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร  
บธ.บ. ๔ ปี การจัดการ  (11) อ.จิระประภา ค าราช 3631 

 บริหารธุรกิจ (การตลาด)                             (14) อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม 3663 
 บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจเอเชีย)                             (5) อ.ดร.อภิชาติ ตัณนิติศุภวงษ์ 3664 
 บริหารธุรกิจ (การวิเคราะห์ข้อมูลทาง

ธุรกิจ)                             
(4) อ.ดร.บัณฑิต บุษบา 3665 

 บริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์พัฒนาธุรกิจ
และการลงทุน)                             

(6) อ.กัญญรัตน์ ไชยสงคราม 3636 

 การจัดการธุรกิจดิจิทัล (7) อ.ออมทอง พัฒนพงษ์ 3667 
 การจัดการธุรกิจค้าปลีก (กลุ่ม B) (2) อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์ 3621 
 การจัดการโลจิสติกและธุรกิจระหว่าง (12) ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน 3673 
 ประเทศ     

บธ.บ. ๔ ปี บริหารธุรกิจ (การตลาด)                             (1) อ.ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง 3671 
(เทียบโอน) การจัดการ (6) ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร 3626 

 การจัดการธุรกิจดิจิทัล (6) ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม 3668 
บช.บ. ๔ ปี การบัญชี  (16) ผศ.ดร.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา 3633 
บช.บ. 2 ปี 
(ต่อเนื่อง) 

การบัญชี (24) อ.แดน กุลรูป 3632 

 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๖๔ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

นศ.บ. ๔ ป ี นิเทศศาสตร์  (21) อ.ดร.ชุตินิษฐ์ ปานค า ๓๖๗๓ 
ศศ.บ. ๔ ปี การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (7) อ.กมลวรรณ ทาวัน ๓๖๕๗ 
บธ.บ. ๔ ปี การจัดการ  (24) อ.อุษา โบสถ์ทอง ๓๖๒๔ 

 การตลาด                             (8) อ.ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี ๓๖๗๔ 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                   (9) อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์ ๓๖๖๗ 
 การจัดการธุรกิจดิจิทัล (21) ผศ.กาญจนา รตันธีรวิเชียร ๓๖๖๔ 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

- ๑๑ - 

 

ข้อมูล ณ วันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

 การจัดการธุรกิจค้าปลีก (กลุ่ม A) (4) อ.สรัญญา บัลลังค์ ๓๖๒๑ 
 การจัดการธุรกิจค้าปลีก (กลุ่ม B) (4) อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์ ๓๖๒๖ 
 การจัดการโลจิสติกและธุรกิจระหว่าง (25) อ.ปัญจพร จันทะวงษ์ ๓๖๓๔ 
 ประเทศ     

บธ.บ. ๔ ปี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (5) รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย ๓๖๖๘ 
(เทียบโอน) การตลาด (6) อ.ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง ๓๖31 

 การจัดการธุรกิจดิจิทัล (4) อ.ศรัณยา สินพาณี ๓๖๓๕ 
 การจัดการ  (6) อ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ ๓๖๓๓ 

บช.บ. ๔ ปี การบัญชี  (13) ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย ์ ๓๖๓๒ 
บช.บ. ๔ ปี 
(เทียบโอน) 

การบัญชี (12) ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน ๓๖๕๖ 

 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๖๓ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

นศ.บ. ๔ ป ี นิเทศศาสตร์  (๑3) อ.อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก ๓๖๗๓ 
ศศ.บ. ๔ ปี การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (8) อ.กนกพร ศรีวิชัย ๓๖๕๗ 
บธ.บ. ๔ ปี การจัดการ  (18) ผศ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช ๓๖๒๔ 

 การตลาด                             (10) อ.ดร.พรนภา บุญน ามา ๓๖๗๔ 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                   (15) อ.พิมาย วงศ์ทา ๓๖๖๗ 
 การจัดการธุรกิจดิจิทัล (3) อ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์ ๓๖๖๔ 
 การจัดการธุรกิจค้าปลีก (กลุ่ม A) (11) อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์ ๓๖๒๑ 
 การจัดการธุรกิจค้าปลีก (กลุ่ม B) (11) ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน ๓๖๒๖ 
 การจัดการโลจิสติกและธุรกิจระหว่าง (๑๓) อ.ฐากูร ศิริยอด ๓๖๓๔ 
 ประเทศ     
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ (2) อ.กัญญารัตน์ ไชยสงคราม ๓๖๒๕ 

บช.บ. ๔ ปี การบัญชี  (๒1) ผศ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา ๓๖๓6 
 

นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๖๒ 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

นศ.บ. ๔ ป ี นิเทศศาสตร์  (๑๔) ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต ๓๖๗๓ 
ศศ.บ. ๔ ปี การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ (๑๓) อ.ดร.ปัณณทัต กัลยา ๓๖๕๗ 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

- ๑๒ - 

 

ข้อมูล ณ วันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

บธ.บ. ๔ ปี การจัดการ  (๒๖) ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ ๓๖๒๔ 
 การตลาด                             (๙) อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา ๓๖๗๔ 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                   (๙) ว่าที่ ร.ต.พิทูร กาญจนพันธุ์ ๓๖๖๗ 
 การจัดการธุรกิจดิจิทัล (๑๑) ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ ๓๖๖๔ 
 การจัดการธุรกิจค้าปลีก (กลุ่ม A) (๖) ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน ๓๖๒๑ 
 การจัดการธุรกิจค้าปลีก (กลุ่ม B) (๕) อ.สรัญญา บัลลังก ์ ๓๖๒๖ 
 การจัดการโลจิสติกและธุรกิจระหว่าง (๑๓) อ.นลินทิพย์ กองค า ๓๖๓๔ 
 ประเทศ     
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ (๑) อ.จิระประภา ค าราช ๓๖๒๕ 

บช.บ. ๔ ปี การบัญชี  (๒๒) ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ ๓๖๓๖ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

- ๑๓ - 

 

ข้อมูล ณ วันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส ๖๕ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี อุตสาหกรรมศิลป์ (15) รศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม ๑๓๓๒ 
วท.บ. ๔ ป ี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (5) ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ๑๓๕๕ 
วท.บ. ๔ ป ี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (3) อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ๑๓๔๕ 
(เทียบโอน)      
ทล.บ. ๔ ป ี เทคโนโลยีโยธา (2) ผศ.ศรายุทธ มาลัย ๑๓๔๖ 
ทล.บ. ๔ ป ี เทคโนโลยีโยธา (3) ผศ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล ๑๓๓๓ 
(เทียบโอน)      
วศ.บ. ๔ ป ี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (15) ผศ.นราธิป วงษ์ปัน ๑๓๓๖ 

   ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์  
ทล.บ. ๒ ป ี เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ (4) ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ ๑๓๔๔ 
(ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหการ (8) อ.สมพร ติ๊บขัด ๑๓๕๔ 

 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส ๖๔ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี อุตสาหกรรมศิลป์ (17) ผศ.มัตติกา บุญมา ๑๓44 
วท.บ. ๔ ป ี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (10) อ.ญาดามณี เขื่อนใจ ๑๓๕๕ 

 นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบ (1) รศ.ดร.ธมลวัฒน ์ หิรัญชาติอนันต์ ๑222 
 เซรามิก     
ทล.บ. ๔ ป ี เทคโนโลยีโยธา (19) ผศ.วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์ ๑121 
ทล.บ. ๔ ป ี เทคโนโลยีโยธา (10) อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ ๑122 
(เทียบโอน)      
วศ.บ. ๔ ป ี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (19) อ.วีรชัย สว่างทุกข์ ๑๓54 

      
ทล.บ. ๒ ป ี เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ (6) อ.ณรงค์ เครือกันทา ๑๓๔๔ 
(ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหการ (26) ผศ.จักรกฤษณ์ ฮ่ันยะลา ๑๓46 

 
 
 
 

 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

- ๑๔ - 

 

ข้อมูล ณ วันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

นักศึกษาภาคปกติ  รหัส ๖๓ 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี อุตสาหกรรมศิลป์ (18) ผศ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร ๑๓44 
วท.บ. ๔ ป ี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (11) อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ ๑๓๕๕ 

 เทคโนโลยีพลังงาน (๒) ผศ.ดร.วราคม วงศ์ชัย ๑๓๔๕ 
ทล.บ. ๔ ป ี เทคโนโลยีไฟฟ้า (๔) อ.วราภรณ์ ทุมชาติ ๑๓๒๕ 

 เทคโนโลยีโยธา (6) ผศ.ศรายุทธ มาลัย ๑121 
วศ.บ. ๔ ป ี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (27) ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์ ๑๓55 

   อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ  
 

นักศึกษาภาคปกติ  รหัส ๖๒ 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี อุตสาหกรรมศิลป์ (๖) ผศ.ศิริมา เอมวงษ์ ๑๓๔๔ 
วท.บ. ๔ ป ี วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (๔) ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ๑๓๕๕ 

 เทคโนโลยีพลังงาน (๒) ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ๑๓๔๕ 
 นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบ (๓) ผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ ๑๒๒๒ 
 เซรามิกส์     
ทล.บ. ๔ ป ี เทคโนโลยีไฟฟ้า (๔) อ.วราภรณ์ ทุมชาติ ๑๓๒๕ 

 เทคโนโลยีโยธา (๑๑) อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ ๑๑๒๑ 
วศ.บ. ๔ ป ี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (๘) ผศ.นราธิป วงษ์ปัน ๑๓๕๔ 

 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส ๖๑ (ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี อุตสาหกรรมศิลป์ (๑๓) ผศ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร - 

 
 
 
 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

- ๑๕ - 

 

ข้อมูล ณ วันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๖๕ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

วท.บ. ๔ ป ี เกษตรศาสตร์ (12) อ.วรรักษ์ หน่อสีดา รวงทอง 
 นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร (1) อ.รจเรจ นันตา ๔๐๒๒ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (0) อ.รัตนภัทร มะโนชัย 4023 

 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๖๔ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

วท.บ. ๔ ป ี เกษตรศาสตร์ (18) ผศ.ดร.จ าเนียร มีส าลี รวงทอง 
 นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร (13) อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา ๔๐๒๒ 

 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๖๓ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

วท.บ. ๔ ป ี เกษตรศาสตร์ (5) ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี รวงทอง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (๓) ผศ.กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา ๔๐๒๑ 

 นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร (4) อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก ๔๐๒๒ 
 

นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๖๒ 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

วท.บ. ๔ ป ี เกษตรศาสตร์ (๙) ผศ.ดร.นิศากร สุวรรณ รวงทอง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (๓) ผศ.วุฒิรัตน ์ พัฒนิบูลย์  ๔๐๒๑ 

 นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร (๕) อ.ดร.รจเรจ นันตา ๔๐๒๒ 

 
 
 
 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 

 

- ๑๖ - 

 

ข้อมูล ณ วันที ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๖๕ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

พย.บ. ๔ ป ี พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม ๑ (25) อ.ไฉไล ผาเงิน 4571 
 พยาบาลศาสตร์ กลุ่ม ๒ (25) อ.อิสรา โยริยะ 4572 

                                                                                                                                                                     
 
 


