
 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

- ๑ - 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 คณะครุศาสตร์ 
นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๖๐ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๑ (๓๑) อ.อรทัย เลาอลงกรณ์ ๑๔๒ 
 การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๒ (๓๔) อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร ๑๔๓ 
 การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๓ (๔๐) อ.มนตา รัตนจันทร์ ๑๔๖ 
   อ.รติรส ก้อนเงิน  
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๑ (๓๘) ผศ.ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ ๗๔๑ 
   อ.สิริมาส แก้วกันทา  
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๒ (๓๖) ผศ.ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ ๗๔๒ 
   อ.สิริมาส แก้วกันทา  
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๑ (๓๗) อ.สายชล เพียรผดุงพร ๗๔๓ 
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๒ (๓๖) อ.ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่ ๗๔๔ 
 คอมพิวเตอร์   (๓๕) ผศ.มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์ ๑๔๕ 
   ผศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก  
 ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการ (๓๐) อ.พิชชา ถนอมเสียง ๑๔๗ 
 ปรึกษาและการแนะแนว  กลุ่ม ๑  อ.ภาณุวัฒน์ รังสรรค์  
 ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการ (๓๒) อ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิน ๑๔๔ 
 ปรึกษาและการแนะแนว  กลุ่ม ๒  อ.นภาลัย ศรีวิชัย  

 
 

นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๙ 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๑ (๓๕) อ.ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ ๑๔๒ 
   อ.อรณิช ทวิชาตานนท์  

 การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๒ (๓๕) อ.ศิริพร วงค์ตาค า ๑๔๓ 
 การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๓ (๓๕) อ.มนตา รัตนจันทร์ ๑๔๖ 
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๑ (๓๗) อ.เอกนรินทร์ สีฝั้น ๗๔๑ 
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๒ (๓๗) อ.ศิวดล วราเอกศิริ  
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๑ (๔๐) อ.นภาลัย ศรีวิชัย ๗๔๒ 
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๒ (๓๙) อ.สุธิดา บุญพิพัฒนกุล ๗๔๓ 
 คอมพิวเตอร์  กลุ่ม ๑ (๓๔) อ.ปรมินทร์ วงษ์ค าสิงห์ ๑๔๕ 
   อ.กิตติยา ปลอดแก้ว  
 ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการ (๓๒) อ.ดร.อดุลย์ ปัญญา ๑๔๗ 
 ปรึกษาและการแนะแนว  อ.วิศาธร ทนุกิจ  

 

 

 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

- ๒ - 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๘ 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๑ (๓๓) อ.อรทัย เลาอลงกรณ์ ๑๔๓ 
   อ.อรณิช ทวิชาตานนท์  

 การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๒ (๓๒) อ.มนตา รัตนจันทร์ ๑๔๔ 
 การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๓ (๓๒) อ.ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ ๑๔๕ 
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๑ (๓๖) อ.ธิดารัตน์ ผมงาม ๑๔๖ 
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๒ (๓๕) อ.สุวรรณี เครือพ่ึง ๑๔๗ 
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๑ (๓๓) อ.อภิรดี จีนคร้าม ๗๔๕ 
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๒ (๓๒) อ.กิตติกา ลิมปริวัฒนา ๗๔๔ 
 คอมพิวเตอร์ (๓๒) อ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง ๗๔๓ 
   ผศ.สมชาย เมืองมูล  

 
นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๗ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๑ (๓๑) อ.ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ ๑๔๓ 
 การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๒ (๓๐) อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร ๑๔๔ 
 การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๓ (๓๐) อ.ศิริพร วงค์ตาค า ๑๔๕ 
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๑ (๓๐) อ.วาทิต ธรรมเชื้อ ๑๔๖ 
   อ.ณัฐชยา ปันทกา  
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๒ (๓๐) อ.วาทิต ธรรมเชื้อ ๑๔๗ 
   อ.ณัฐชยา ปันทกา  
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๓ (๓๑) อ.วาทิต ธรรมเชื้อ ๗๔๑ 
   อ.ณัฐชยา ปันทกา  
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๑ (๓๐) อ.วิศาธร ทนุกิจ ๗๔๒ 
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๒ (๓๐) อ.สมบัติ ค ามูลแก้ว ๗๔๔ 
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๓ (๓๐) อ.กิตติกา ลิมปริวัฒนา ๗๔๕ 
 คอมพิวเตอร์ (๒๗) ผศ.ดร.จุติมา เมทนีธร ๗๔๓ 
   ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์  

 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

- ๓ - 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๖ (ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๑ (๔๔)      อ.อรทัย เลาอลงกรณ์ - 
 การศึกษาปฐมวัย  กลุ่ม ๒ (๔๔) อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร - 
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๑ (๔๕) ผศ.สุนีย์ เอ่ียมอดุลย์ - 
 ภาษาไทย  กลุ่ม ๒ (๔๓) อ.สุทธิมั่น ปิยะโกศล - 
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๑ (๓๙) อ.ภาณุวัฒน์ รังสรรค์ - 
 ภาษาอังกฤษ  กลุ่ม ๒ (๓๙) อ.ประนอม วงค์หมื่นรัตน์ - 
 คอมพิวเตอร์ (๔๐) ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

- ๔ - 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๖๐  

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี สังคมศึกษา กลุ่ม ๑ (๓๗) ผศ.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ ๙๖๕ 
 สังคมศึกษา กลุ่ม ๒ (๓๖) อ.รพีพรรณ จักร์สาน ๙๖๑ 
 สังคมศึกษา กลุ่ม ๓ (๓๐) อ.รพีพรรณ จักร์สาน ๙๕๑ 
 ภาษาจีน กลุ่ม ๑ (๒๘) อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ ๔๓๔ 
 ภาษาจีน กลุ่ม ๒ (๒๘) อ.ธีวรา จันทรสุรีย์ ๔๓๕ 

ศศ.บ. ๔ ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม ๑                (๔๔) ผศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม ๙๓๑ 
   อ.ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย  
 ภาษาอังกฤษ กลุ่ม ๒                (๓๘) อ.วรญา รอดวินิจ ๙๓๒ 
   อ.อัจฉรา กวงไหม  
 ภาษาไทย  (๓๗) อ.วิไลวรรณ เข้มขัน ๙๕๓ 
 ดนตรี                                  (๒๐) ผศ.พรสวรรค์ มณีทอง ๒๒๒๔ 
 การพัฒนาชุมชน  (๒๒) อ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน ๔๓๗ 
 ภาษาจีน  (๒๗) อ.เอกวิทย์ เมธาชยานันท์ ๙๔๒ 
 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับ (๑๐) อ.ณัฐพงษ์ วงษ์อ าไพ ๙๓๓ 
 ชาวต่างประเทศ     

ศศ.บ. ๔ ปี ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับ (๒๖) อ.นิตยา มูลปินใจ ๙๔๓ 
(เทียบโอน) ชาวต่างประเทศ กลุ่ม ๑     

 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับ (๒๕) อ.ชัยเนตร ชนกคุณ ๙๖๒ 
 ชาวต่างประเทศ กลุ่ม ๒     

รป.บ. ๔ ป ี รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม ๑       (๓๓) ผศ.รัชดาพร หวลอารมณ์ ๔๔๕ 
 รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม ๒        (๒๙) อ.เสาวรีย์ บุญสา ๔๔๖ 
 รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม ๓        (๒๗) อ.วิศท์ เศรษฐกร ๔๔๓ 

ศล.บ. ๔ ป ี ศิลปะและการออกแบบ             (๒๓) อ.ธงชัย ปันสุข ๒๑๒๒ 
น.บ. ๔ ป ี นิติศาสตร์ กลุ่ม ๑                   (๓๕) อ.อาระดา พุ่มไพศาลชัย ๔๒๓ 

 นิติศาสตร์ กลุ่ม ๒                   (๔๐) อ.รพี ศรีจงใจ ๔๒๔ 
ร.บ. ๔ ป ี การเมืองและการปกครอง กลุ่ม ๑ (๔๒) อ.ณัฐพงษ์ คันธรส ๔๓๖ 

 การเมืองและการปกครอง กลุ่ม ๒     (๔๒) อ.อัญธิชา มั่นคง ๔๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

- ๕ - 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๙  
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี สังคมศึกษา กลุ่ม ๑ (๓๗) ผศ.ดร.พงศธร ค าใจหนัก ๙๕๑ 
 สังคมศึกษา กลุ่ม ๒ (๓๘) อ.ชนม์ธนัช สุวรรณ ๔๔๒ 
 สังคมศึกษา กลุ่ม ๓ (๓๖) ผศ.รัชฎาภรณ ์ ทองแป้น ๙๖๕ 
 ภาษาจีน กลุ่ม ๑ (๓๐) อ.กิตติญา ตุ้ยค า ๔๓๔ 
 ภาษาจีน กลุ่ม ๒ (๓๑) อ.ธีวรา จันทรสุรีย์ ๔๓๕ 

ศศ.บ. ๔ ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม ๑                (๒๖) อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม ๙๓๑ 
 ภาษาอังกฤษ กลุ่ม ๒                (๕๕) อ.เอ้ือมพร ฟูเต็มวงค์ ๙๓๒ 
 ภาษาไทย กลุ่ม ๑ (๓๐) ผศ.ดร.บุญเหลือ ใจมโน ๙๖๒ 
   อ.ดร.ขนิษฐา ใจมโน  
 ภาษาไทย กลุ่ม ๒ (๒๘) อ.วิไลวรรณ เข้มข้น ๙๕๓ 
 ศิลปะและการออกแบบ             (๒๓) ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ ๒๑๒๒ 
 ดนตรี                                  (๒๒) อ.อดิศร สวยฉลาด ๒๒๒๔ 
 การพัฒนาชุมชน กลุ่ม ๑ (๔๑) อ.กิ่งแก้ว ทิศตึง ๔๓๗ 
 การพัฒนาชุมชน กลุ่ม ๒           (๓๖) อ.อมาพร ปวงรังษ ี ๔๓๘ 
 ภาษาจีน  (๔๘) อ.พร้อมบุญ ศรีหิรัญ ๙๓๓ 
 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับ (๒๑) อ.สิริญญา สุขสวัสดิ์ ๙๔๓ 
 ชาวต่างประเทศ     
 รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม ๑       (๔๔) อ.นิศาชล พรมดี ๔๔๕ 
 รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม ๒        (๔๔) อ.เสาวรีย์ บุญสา ๔๔๖ 
 รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม ๓        (๔๙) อ.วิศท์ เศรษฐกร ๔๔๓ 
 รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม ๔        (๔๗) อ.ณัฐพงษ์ คันธรส ๔๔๔ 

น.บ. ๔ ป ี นิติศาสตร์ กลุ่ม ๑                   (๔๐) อ.อัคจร แม๊ะบ้าน ๔๒๔ 
 นิติศาสตร์ กลุ่ม ๒                   (๕๐) อ.เกียรติสุดา โสดามรรค ๔๒๕ 

ร.บ. ๔ ป ี การเมืองและการปกครอง (๔๐) อ.อัมฤตา สารธิวงค์ ๔๓๓ 
 

นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๙ (ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ศศ.บ. ๔ ปี ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับ (๑๗) อ.ดร.ธนพร หมูค า - 
(เทียบโอน) ชาวต่างประเทศ กลุ่ม ๑  อ.ก้องวิช อักขระเสนา  

 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับ (๑๗) อ.ณัฐพงษ์ วงศ์อ าไพ - 
 ชาวต่างประเทศ กลุ่ม ๒     

 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

- ๖ - 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๘  
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี สังคมศึกษา กลุ่ม ๑ (๓๒) อ.ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์ ๙๕๑ 
 สังคมศึกษา กลุ่ม ๒ (๓๒) อ.วาริน วงษ์วรรณ ๙๖๒ 
 สังคมศึกษา กลุ่ม ๓ (๓๒) อ.วาริน วงษ์วรรณ ๙๖๕ 
 ภาษาจีน (๒๘) อ.ปรารถนา ต๊ะผัด ๙๓๓ 

ศศ.บ. ๔ ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม ๑                (๔๗) อ.อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ๙๓๑ 
   อ.พชรวลี กนิษฐเสน  
 ภาษาอังกฤษ กลุ่ม ๒                (๔๗) อ.ฤทัย พานิช ๙๓๒ 
 ภาษาไทย กลุ่ม ๑ (๓๗) อ.ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ๙๔๑ 
 ภาษาไทย กลุ่ม ๒ (๓๖) อ.อรทัย สุขจ๊ะ ๙๔๒ 
 ศิลปะและการออกแบบ             (๒๗) อ.เจษฏา ทองสุข ๒๑๒๒ 
 ดนตรี                                  (๔๒) อ.อิศรากร พัลวัลย์ ๒๒๒๔ 
 การพัฒนาชุมชน กลุ่ม ๑ (๓๕) อ.ปวีณา งามประภาสม ๔๓๗ 
 การพัฒนาชุมชน กลุ่ม ๒           (๓๔) ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน ๔๓๘ 
 ภาษาจีน กลุ่ม ๑                     (๔๘) อ.เอกวิทย์ เมธาชยานันท์ ๔๓๔ 
 ภาษาจีน กลุ่ม ๒                     (๔๗) อ.สิริรัตน์ วาวแวว ๔๓๕ 
 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับ 

ชาวต่างประเทศ 
(๔) 

 
อ.นิตยา มูลปินใจ ๙๔๓ 

 รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม ๑       (๓๘) อ.เสาวรีย์ บุญสา ๔๔๕ 
 รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม ๒        (๓๘) อ.เทวฤทธิ์ วิญญา ๔๔๖ 
 รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม ๓        (๓๘) อ.นิศาชล พรมดี ๔๔๓ 
 รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม ๔        (๓๗) อ.อัญธิชา มั่นคง ๔๔๔ 
 รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม ๕        (๓๗) อ.อัมฤตา สารธิวงค์ ๔๓๖ 

น.บ. ๔ ป ี นิติศาสตร์ กลุ่ม ๑                   (๒๕) อ.ประภาพร แสงบุญเรือง ๔๒๓ 
 นิติศาสตร์ กลุ่ม ๒                   (๒๔) อ.เกียรติสุดา โสดามรรค ๔๒๔ 
 นิติศาสตร์ กลุ่ม ๓                   (๒๔) ผศ.สมฤทธิ์ จันขันธ์ ๔๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

- ๗ - 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๗  
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี สังคมศึกษา กลุ่ม ๑ (๔๗) ผศ.ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ ๙๕๑ 
 สังคมศึกษา กลุ่ม ๒ (๔๖) ผศ.รัชฎาภรณ ์ ทองแป้น ๙๖๒ 
 สังคมศึกษา กลุ่ม ๓ (๔๖) ผศ.วิเชิด ทวีกุล ๙๖๕ 

ศศ.บ. ๔ ปี การพัฒนาชุมชน กลุ่ม ๑ (๓๕) อ.ขัตติยา ขัติยวรา ๙๓๑ 
 การพัฒนาชุมชน กลุ่ม ๒           (๓๖) อ.ขัตติยา ขัติยวรา ๙๓๒ 
 รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม ๑       (๔๖) ผศ.พฤกษา เครือแสง ๙๔๑ 
 รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม ๒        (๔๔) อ.พฤกษา เครือแสง ๙๔๒ 
 รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม ๓        (๔๖) อ.วรญา จตุพัฒน์รังสี ๒๑๒๒ 
 รัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่ม ๔        (๔๔) อ.อัญธิชา มั่นคง ๒๒๒๔ 

น.บ. ๔ ป ี นิติศาสตร์ กลุ่ม ๑                   (๕๐) อ.ฐาปนี ชุมพลวงศ์ ๔๒๓ 
 นิติศาสตร์ กลุ่ม ๒                   (๔๗) อ.จาตุรนต์ วรรณนวล ๔๒๔ 

 
นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๗ (ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา) 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ศศ.บ. ๔ ปี ภาษาอังกฤษ กลุ่ม ๑                (๕๒) อ.นิรมล ทะจะกัน - 
 ภาษาอังกฤษ กลุ่ม ๒                (๕๑) อ.จิตรลดา มูลมา - 
 ภาษาไทย กลุ่ม ๑ (๒๙) อ.สุภาวดี ยาดี - 
 ภาษาไทย กลุ่ม ๒ (๒๙) อ.ณัฐนรินดร์ 

เมธีวุฒินันทน์ 
ภาณุภัทรธนวัฒน์ - 

 ศิลปะและการออกแบบ             (๓๑) อ.วราภรณ์ ภูมลี - 
 ดนตรี                                  (๓๑) ผศ.ดร.นิรันดร ์ ภักด ี - 
 ภาษาจีน กลุ่ม ๑                     (๓๓) อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท - 
 ภาษาจีน กลุ่ม ๒                     (๓๐) อ.จิรภัทร จอมพล - 
 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

ส าหรับชาวต่างประเทศ 
(๗) 

 
อ.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข - 

 
นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๖ (ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี สังคมศึกษา กลุ่ม ๑ (๔๖) อ.อ านาจ สงวนกลาง - 
 สังคมศึกษา กลุ่ม ๒ (๔๒) ผศ.ภิญญาพันธุ์ พจนะลาวัณย์ - 

 

 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

- ๘ - 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๖๐ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๑ (๓๘) อ.พิมพ์ผกา อินทะรส ๓๔๓ 
 คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๒ (๓๓) อ.ดร.ศราวุธ สุวรรณอัตถ์ ๓๔๔ 
 ชีววิทยา  (๓๘) อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข ๕๔๑ 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม ๑ (๓๖) อ.จตุทิพย์ ก๋ายะ ๕๔๔ 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม ๒ (๓๒) อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยกาศ ๕๔๖ 
 เคมี กลุ่ม ๑ (๒๕) อ.ดร.ส าเริง นราแก้ว ๕๔๒ 
 เคมี กลุ่ม ๒ (๒๓) อ.ดร.วิภานุช ใบศล ๕๓๕ 
 ฟิสิกส์ (๓๒) อ.วีระ พันอินทร์ ๕๔๓ 
วท.บ. ๔ ป ี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (๑๖) ผศ.สมัย ศรีสวย ๓๔๑ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (๖) อ.ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ ๓๔๕ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๑๕) อ.ละมาย จันทะขาว ๒๓๑๐๓ 
 สิ่งแวดล้อม     

ส.บ. ๔ ป ี สาธารณสุขชุมชน (๑๗) อ.ฉัตรสุดา มาทา ๓๔๒ 
วท.บ. ๔ ป ี
(เทียบโอน) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (๗) อ.พงษ์พร พันธ์เพ็ง ๓๔๖ 

 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๕๙ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๑ (๓๗) รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ์ ๓๔๓ 
 คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๒ (๓๖) อ.ชนิกา เสนาวงค์ษา ๓๔๔ 
 ชีววิทยา  (๓๘) รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร ๕๔๑ 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม ๑ (๓๕) อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ ๓๔๑ 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม ๒ (๓๖) อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง ๓๔๒ 
 เคมี กลุ่ม ๑ (๓๐) อ.สุขี สุขดี ๕๔๒ 
 เคมี กลุ่ม ๒ (๓๑) ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ ๕๓๕ 
 ฟิสิกส์ (๓๕) ผศ.ดร.ถิรนันทร์ สอนแก้ว ๕๔๓ 
วท.บ. ๔ ป ี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (๑๙) อ.วีรศักดิ์ ฟองเงิน ๕๔๔ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (๒๗) อ.อนุกิจ เสาร์แก้ว ๓๔๕ 
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (๒๕) อ.ดร.เอกชัย ญาณะ ๒๓๑๐๓ 
   ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา  
วท.บ. ๔ ป ี
(เทียบโอน) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (๘) อ.พงษ์พร พันธ์เพ็ง ๓๔๖ 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

- ๙ - 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๕๘ 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๑ (๓๑) ผศ.สมชัย โกศล ๓๔๓ 
 คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๒ (๓๐) ผศ.รัชน ี คะระวาด ๓๔๔ 
 ชีววิทยา (๓๑) ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ ๕๔๑ 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม ๑ (๓๒) อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ ๓๔๑ 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม ๒ (๓๑) อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง ๓๔๒ 
 เคมี กลุ่ม ๑ (๒๓) อ.ณรงค์ คชภักด ี ๕๔๒ 
 เคมี กลุ่ม ๒ (๒๓) อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ ๕๓๕ 
 ฟิสิกส์ (๒๘) อ.ดลฤดี สุขใจ ๕๔๓ 
วท.บ. ๔ ป ี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (๒๐) อ.ชัยวุฒ ิ โกเมศ ๕๔๔ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๕) อ.ปกรณ์ สันตกิจ ๓๔๕ 
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (๓๓) อ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปะภิรมย์สุข ๒๓๑๐๓ 
 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๕๗ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๑ (๒๘) รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี ๓๔๓ 
 คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๒ (๒๘) ศ.จ าเนียร นันทดิลก ๓๔๔ 
 คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๓ (๒๗) อ.คมคาย ไพฑูรย์ ๕๓๕ 
 ชีววิทยา (๓๙) อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ ๕๔๑ 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม ๑ (๓๗) อ.จตุทิพย์ ก๋ายะ ๓๔๑ 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม ๒ (๓๘) อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน ๓๔๒ 
 เคมี (๑๘) อ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์ ๕๔๒ 
 ฟิสิกส์ (๒๑) อ.พิบูลย์ หม่องเชย ๕๔๓ 
   อ.ดลฤดี สุขใจ  

 
 

นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๕๗ (ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา) 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

วท.บ. ๔ ป ี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (๙) อ.พิกุล แสงงาม - 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (๑๔) ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง - 
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (๑๖) อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว - 

 
 
 
 

 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

- ๑๐ - 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๕๖ (ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๑ (๔๑) อ.ธัญลักษณ์ งามข า - 
 คณิตศาสตร์ กลุ่ม ๒ (๓๕) อ.ธัญลักษณ์ งามข า - 
 ชีววิทยา (๒๗) ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน - 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป (๒๕) อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน - 
 เคมี (๒๘) อ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล - 
 ฟิสิกส์ (๓๐) อ.ปัทมา อภิชัย - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

- ๑๑ - 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๖๐ 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

นศ.บ. ๔ ป ี นิเทศศาสตร์  (๔๐) อ.ภาคภูมิ พิชวงค์ ๓๖๗๓ 
ศศ.บ. ๔ ปี การท่องเที่ยว กลุ่ม ๑ (๑๙) อ.สยุมภู อุนยะพันธ์ ๓๖๕๗ 

 การท่องเที่ยว กลุ่ม ๒ (๒๑) อ.สยุมภู อุนยะพันธ์ ๓๖๒๑ 
บธ.บ. ๔ ปี การจัดการ กลุ่ม ๑ (๓๙) อ.อุษา โบสถ์ทอง ๓๖๒๔ 

 การจัดการ กลุ่ม ๒ (๑๗) อ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช ๓๖๒๕ 
 การตลาด                             (๒๑) อ.ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง ๓๖๗๔ 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                   (๑๖) อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์ ๓๖๖๗ 
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่ม ๑ (๑๖) อ.พิชญา เพ่ิมไทย ๓๖๓๖ 
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่ม ๒ (๕) อ.ธีระ เทียนรุ่งไพศาล ๓๖๕๖ 
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (๖) อ.ประเสริฐ ยังปากน้ า ๓๖๖๕ 
 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (๔) อ.ศรัณยา สินพาณี ๓๖๖๔ 

บธ.บ. ๔ ปี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (๑๒) อ.พิทูร กาญจนพันธุ์ ๓๖๖๘ 
(เทียบโอน) การตลาด (๑๙) อ.พรนภา บุญน ามา ๓๖๖๓ 
บช.บ. ๔ ปี การบัญชี กลุ่ม ๑ (๔๒) ผศ.กาญจนา คุมา ๓๖๓๑ 

 การบัญชี กลุ่ม ๒ (๔๓) อ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา ๓๖๓๔ 
บช.บ. ๔ ปี 
(เทียบโอน) 

การบัญชี (๓๐) อ.สนธิญา สุวรรณราช ๓๖๓๓ 

 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๕๙ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ศศ.บ. ๔ ปี นิเทศศาสตร์ กลุ่ม ๑                         (๒๔) อ.กนกพร เอกกะสินสกุล ๓๖๗๓ 
 นิเทศศาสตร์ กลุ่ม ๒                         (๒๔)    
 การท่องเที่ยว กลุ่ม ๑ (๒๘) อ.กนกอร ศิริฐิติ ๓๖๕๗ 
 การท่องเที่ยว กลุ่ม ๒ (๒๕)    

บธ.บ. ๔ ปี การจัดการ กลุ่ม ๑ (๓๗) อ.ดร.สุเทพ ทองค า ๓๖๒๔ 
 การจัดการ กลุ่ม ๒ (๓๓) อ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช ๓๖๒๕ 
 การตลาด                             (๓๑) อ.นุสรา แสงอร่าม ๓๖๗๔ 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                   (๒๙) อ.พิมาย วงค์ทา ๓๖๖๗ 
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  (๒๒) อ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์ ๓๖๓๖ 
 
 

     



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

- ๑๒ - 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๕๙ (ต่อ)    
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้อง 

บธ.บ. ๔ ปี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (๑๑) อ.ชิดชนก วงศ์เครือ ๓๖๖๕ 
 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (๑๑) ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม ๓๖๖๔ 

บธ.บ. ๔ ปี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (๖) อ.เนตรดาว โทธรัตน์ ๓๖๖๘ 
(เทียบโอน) การตลาด (๑๐) อ.ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง ๓๖๖๓ 
บช.บ. ๔ ปี การบัญชี กลุ่ม ๑ (๓๙) ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร ๓๖๓๑ 

 การบัญชี กลุ่ม ๒ (๔๑) รศ.ดร.พรชนก ทองลาด ๓๖๓๔ 
 การบัญชี กลุ่ม ๓ (๓๗) อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา ๓๖๓๕ 

บช.บ. ๔ ปี 
(เทยีบโอน) 

การบัญชี (๓๗) อ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร ๓๖๓๓ 

 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๕๘ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ศศ.บ. ๔ ปี นิเทศศาสตร์ กลุ่ม ๑                         (๒๙) อ.ชุตินิษฐ์ ปานค า ๓๖๗๓ 
 นิเทศศาสตร์ กลุ่ม ๒                         (๒๙) อ.ชุตินิษฐ์ ปานค า  
 การท่องเที่ยว กลุ่ม ๑ (๒๔) อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร ๓๖๕๗ 
   อ.กมลวรรณ ทาวัน  
 การท่องเที่ยว กลุ่ม ๒ (๒๕) อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร ๓๖๕๗ 
   อ.กมลวรรณ ทาวัน  

บธ.บ. ๔ ปี การจัดการ กลุ่ม ๑ (๓๔) อ.มยุรี พรหมเทพ ๓๖๒๔ 
 การจัดการ กลุ่ม ๒ (๓๔) ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร ๓๖๒๕ 
 การจัดการ กลุ่ม ๓ (๓๔) ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกติต ิ ๓๖๒๑ 
 การตลาด                             (๔๐) อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา ๓๖๗๔ 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                   (๓๑) รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย ๓๖๖๗ 
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  (๓๔) อ.ดร.กรรณิการ์ สายเทพ ๓๖๕๖ 
 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (๒๑) ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ ๓๖๖๔ 
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (๒๕) อ.ดร.อารยา อริยา ๓๖๒๖ 

บช.บ. ๔ ปี การบัญชี กลุ่ม ๑ (๓๘) อ.สรัชนุช บุญวุฒิ ๓๖๓๑ 
 การบัญชี กลุ่ม ๒ (๓๘) ผศ.ดร.ณัฐนันท ์ ฐิติยาปราโมทย์ ๓๖๓๔ 
 การบัญชี กลุ่ม ๓ (๓๗) ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน ๓๖๓๕ 

 
 
 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

- ๑๓ - 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๕๗ (ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา) 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ศศ.บ. ๔ ปี นิเทศศาสตร์                          (๕๘) ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต - 
 การท่องเที่ยว (๒๘) อ.ธวัชชัย ท าทอง - 
   อ.จารุณี ศรีบุรี  

บธ.บ. ๔ ปี การจัดการ กลุ่ม ๑ (๔๐) อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์ - 
 การจัดการ กลุ่ม ๒ (๔๒) อ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ - 
 การตลาด                             (๔๙) อ.อวัสดา บินโซดาโอะ - 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                   (๔๖) อ.ออมทอง พัฒนพงษ์ - 
 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ กลุ่ม ๒ (๔๘) อ.วัลลภ สิงหราช - 
 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (๗) ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ - 

บช.บ. ๔ ปี การบัญชี กลุ่ม ๑ (๔๖) ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร - 
 การบัญชี กลุ่ม ๒ (๔๙) อ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ - 
 การบัญชี กลุ่ม ๓ (๔๕) อ.ดร.ปริยนุช ปัญญา - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

- ๑๔ - 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส ๖๐ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี อุตสาหกรรมศิลป์ (๒๕) ผศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม ๑๓๓๒ 
วท.บ. ๔ ป ี เทคโนโลยีเซรามิกส์ (๔) อ.วินัย ต๊ะแสง ๑๒๒๒ 

 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (๑๙) อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ ๑๓๕๕ 
 เทคโนโลยีโยธา (๒๖) ผศ.วัฒนา มกรณ์โรจน์ฤทธิ์ ๑๓๔๖ 
 เทคโนโลยีพลังงาน (๙) ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ๑๓๔๕ 
วท.บ. ๔ ป ี เทคโนโลยีการผลิต (๓๒) อ.ประสงค์ หน่อแก้ว ๑๓๓๓ 
(เทียบโอน) เทคโนโลยีโยธา                                            (๘) อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ ๑๓๓๖ 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (๙) อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ ๑๑๒๒ 
ทล.บ. ๔ ป ี เทคโนโลยีไฟฟ้า (๑๖) อ.วีรวัชร พงศ์นภา ๑๓๒๕ 
ทล.บ. ๔ ป ี เทคโนโลยีไฟฟ้า (๒๖) อ.สันติ วงศ์ใหญ่ ๑๓๔๓ 
(เทียบโอน)      

 
 

นักศึกษาภาคปกติ  รหัส ๕๙ 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

ค.บ. ๕ ป ี อุตสาหกรรมศิลป์ (๑๒) ผศ.ศิริมา เอมวงษ์ ๑๓๓๒ 
วท.บ. ๔ ป ี เทคโนโลยีเซรามิกส์ (๖) ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ๑๒๒๒ 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (๗) อ.วีรชัย สว่างทุกข์ ๑๓๔๔ 
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (๒๔) ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ๑๓๕๕ 
 เทคโนโลยีโยธา (๒๖) ผศ.ศรายุทธ มาลัย ๑๓๔๖ 
 เทคโนโลยีพลังงาน (๑๔) อ.วราคม วงศ์ชัย ๑๓๔๕ 
วท.บ. ๔ ป ี เทคโนโลยีการผลิต (๑๘) อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล ๑๓๓๓ 
(เทียบโอน) เทคโนโลยีโยธา                                            (๘) ผศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ ๑๓๓๖ 

 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (๘) อ.วีรชัย สว่างทุกข์ ๑๑๒๒ 
ทล.บ. ๔ ป ี เทคโนโลยีไฟฟ้า (๒๓) อ.วราภรณ์ ทุมชาติ ๑๓๒๕ 

 มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ (๖) อ.มัตติกา บุญมา ๑๓๕๔ 
ทล.บ. ๔ ป ี เทคโนโลยีไฟฟ้า (๒๖) อ.วรพล คณิตปญัญาเจรญิ ๑๓๔๓ 
(เทียบโอน)      

 
 
 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

- ๑๕ - 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

นักศึกษาภาคปกติ  รหัส ๕๘ 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

วท.บ. ๔ ป ี เทคโนโลยีเซรามิกส์ (๑๐) อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ ๑๒๒๒ 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (๑๕) ผศ.นราธิป วงษ์ปัน ๑๓๔๔ 
 เทคโนโลยีการผลิต (๑๐) อ.ดร.ปัญญา พลรักษ์ ๑๓๓๒ 
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (๒๐) อ.ญาดา ตาเมืองมูล ๑๓๕๕ 
 เทคโนโลยีโยธา (๔๗) อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ ๑๓๔๖ 
 เทคโนโลยีพลังงาน (๑๔) ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร ๑๓๔๕ 
ทล.บ. ๔ ป ี เทคโนโลยีไฟฟ้า (๑๑) ผศ.ศุภวุฒ ิ ผากา ๑๓๒๕ 

 มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ (๘) อ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล ๑๓๕๔ 
 

นักศึกษาภาคปกติ  รหัส ๕๗ (ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา) 
 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

วท.บ. ๔ ป ี เทคโนโลยีเซรามิกส์ (๑๙) อ.กนกกัญญา รวมไมตรี - 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (๒๒) อ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์ - 
 เทคโนโลยีการผลิต (๑๗) อ.สมพร ติ๊บขัด - 
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (๒๙) อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ - 
 เทคโนโลยีโยธา (๔๔) ผศ.ดร.ปิญชาน ์ ต่อกิตติกุล - 
 เทคโนโลยีพลังงาน (๒๓) ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร - 
ทล.บ. ๔ ป ี เทคโนโลยีไฟฟ้า (๙) อ.สันติ วงศ์ใหญ่ - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมโฮมรูมของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

- ๑๖ - 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๖๐ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

วท.บ. ๔ ป ี เกษตรศาสตร์ (๑๗) ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รวงทอง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (๑๔) อ.มยุรี ชมภู ๔๐๒๑ 

 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๕๙ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

วท.บ. ๔ ป ี เกษตรศาสตร์ (๑๖) ผศ.ดร.จ าเนียร มีส าลี รวงทอง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (๒๓) อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์ ๔๐๒๑ 

 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๕๘ 

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

วท.บ. ๔ ป ี เกษตรศาสตร์ (๑๓) อ.ดร.นิศากร สุวรรณ รวงทอง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (๑๓) อ.กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา ๔๐๒๑ 

 
นักศึกษาภาคปกติ  รหัส  ๕๗  

 

ระดับ/โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา 
 

 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ห้อง 

วท.บ. ๔ ป ี เกษตรศาสตร์ (๒๓) อ.ปิยะรัตน์ ทองธานี รวงทอง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (๑๐) อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก ๔๐๒๑ 

 
 
 

 


