
ช้ันป ช่ือสาขาวิชา รหัสหมูเรียน ระดับ อาจารยท่ีปรึกษา จํานวน

2 คณิตศาสตร หอง 1 598140010 ค.บ. 5 ป อ.นุชรินทร  ม่ิงโอโล 40

คณิตศาสตร หอง 2 598140020 ค.บ. 5 ป อ.พรหมลิขิต  จิตจักร 41

ภาษาอังกฤษ  หอง 1 598102010 ค.บ. 5 ป อ.ปยธิดา  ศรีศิริ 27

ภาษาอังกฤษ  หอง 2 598102020 ค.บ. 5 ป อ.ก่ิงดาว  ดลเจิม 30

ภาษาอังกฤษ  หอง 3 598102030 ค.บ. 5 ป อ.พรนวลผจง  หลวงวังโพธ 29

ภาษาอังกฤษ  หอง 4 598102040 ค.บ. 5 ป อ.พรนวลผจง  หลวงวังโพธ 28

ภาษาไทย หอง 1 598101010 ค.บ. 5 ป อ.สันติ  ทิพนา 38

ภาษาไทย หอง 2 598101020 ค.บ. 5 ป อ.สันติ  ทิพนา 39

สารบัญหมูเรียนและรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2559

วิทยาศาสตรท่ัวไป  หอง 1 598145010 ค.บ. 5 ป อ.เฉลิมวุฒิ  ศุภสุข 35

วิทยาศาสตรท่ัวไป  หอง 2 598145020 ค.บ. 5 ป อ.ภัทรพร  ผลดี 35

การศึกษาปฐมวัย  หอง 1 598186010 ค.บ. 5 ป อ.กนกวรรณ  แกนนาคํา 39

การศึกษาปฐมวัย  หอง 2 598186020 ค.บ. 5 ป อ.สุรางรัตน  แบมขุนทด 38

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 1 598144010 ค.บ. 5 ป อ.ประเสริฐ  สุทธิประภา 38

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 2 598144020 ค.บ. 5 ป อ.ประเสริฐ  สุทธิประภา 27

ดนตรีศึกษา หอง 1 598104010 ค.บ. 5 ป อ.ชญานิศ  โนมะยา  ฟลอสซี 30

ดนตรีศึกษา หอง 2 598104020 ค.บ. 5 ป อ.ราชันย  เจริญแกนทราย 15

ศิลปศึกษา 598120010 ค.บ. 5 ป อ.ชญตว  อินทรชา 19

สังคมศึกษา หอง 1 598110010 ค.บ. 5 ป อ.อัธยา  เมิดไธสง 39



ช้ันป ช่ือสาขาวิชา รหัสหมูเรียน ระดับ อาจารยท่ีปรึกษา จํานวน

สารบัญหมูเรียนและรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2559

สังคมศึกษา หอง 2 598110020 ค.บ. 5 ป อ.อัธยา  เมิดไธสง 39

พลศึกษา หอง 1 598193010 ค.บ. 5 ป อ.ศาสตราวิทย  วงศบุตรลีวัฒนา 42

พลศึกษา หอง 2 598193020 ค.บ. 5 ป อ.สมชาย  เสรษฐจํานง 42

พยาบาลศาสตร 594401010 พย.บ. 4 ป อ.อติญา โพธ์ิศรี/อ.ธัญลักษณ ตั้งธรรมพิทักษ 30

วิทยาการคอมพิวเตอร (ม.6) 594242010 วท.บ. 4 ป อ.ประวิทย  พิมพิศาล 12

เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) 594211010 วท.บ. 4 ป อ.ณัฐธิดา  บุตรพรม 5

เทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือขายและอินเตอรเน็ต (ม.6) 594212010 วท.บ. 4 ป ผศ.เชี่ยวชาญ  ยางศิลา 1

วิทยาศาสตรท่ัวไป 594297010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.อรอนงค  ภูสีฤทธิ์ 29วิทยาศาสตรท่ัวไป 594297010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.อรอนงค  ภูสีฤทธิ์ 29

วิทยาศาสตรการกีฬา หอง 1 594268010 วท.บ. 4 ป อ.ปริวัตร  ปาโส 31

วิทยาศาสตรการกีฬา หอง 2 594268020 วท.บ. 4 ป อ.ปริวัตร  ปาโส 31

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ม.6) 594295010 วท.บ. 4 ป อ.สันติ  นรากุลนันท 8

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ปวส.) 596295010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.ธีรศาสตร  คณาศรี 6

เคมี 594284010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.กนกกรณ  ศิริทิพย 25

ฟสิกส 594277010 วท.บ. 4 ป อ.ปฐมพงษ  ชนะนิล 10

ชีววิทยา 594298010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.ธนัย  สุรศิลป 17

สัตวศาสตร 594300010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.ชินานาตย ไกรนารถ/อ.ดร.นภารัศม เวชสิทธิ์นิรภัย 15

เทคโนโลยีไฟฟา (ม.6) 594296010 วท.บ. 4 ป อ.จิตกรณ  เพชรภักดี 4

เทคโนโลยีไฟฟา (ปวส.) 596296010 วท.บ. 4 ป อ.ยงยุทธ  สังฆะมณี 9



ช้ันป ช่ือสาขาวิชา รหัสหมูเรียน ระดับ อาจารยท่ีปรึกษา จํานวน

สารบัญหมูเรียนและรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2559

สาธารณสุขศาสตร 594299010 วท.บ. 4 ป อ.อรุณรัตน  ปญจะ 15

ภาษาจีน 594310010 ศศ.บ. 4 ป อ.ธนวัน  สุทธิมูล 28

ภาษาอังกฤษธุรกิจ หอง 1 594330010 ศศ.บ. 4 ป อ.ดร.พูนสุข  จันทศิลป 25

ภาษาอังกฤษธุรกิจ หอง 2 594330020 ศศ.บ. 4 ป อ.ฐิศิรักน  เจริญศิลป 22

การพัฒนาชุมชน 594307010 ศศ.บ. 4 ป อ.อาทิตย  บุดดาดวง 12

การประชาสัมพันธ 594312010 นศ.บ. 4 ป อ.สุธัญญา  กฤตตาคม 11

การจัดการการโรงแรม (ม.6) 594501010 บธ.บ. 4 ป อ.พิทยพรหมกันต  นันทะเสน 27

การจัดการการโรงแรม (ปวส.) 596501010 บธ.บ. 4 ป อ.สายรุง  ธรณี 3การจัดการการโรงแรม (ปวส.) 596501010 บธ.บ. 4 ป อ.สายรุง  ธรณี 3

การจัดการการทองเท่ียว (ม.6) 594502010 บธ.บ. 4 ป อ.รุงอรุณ  ศุภกฤตอนันต 13

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6) 594443010 บธ.บ. 4 ป อ.จีระพัฒน  จูมกุมาร 38

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ปวส.) 596443010 บธ.บ. 4 ป อ.ศศิกาญจน  หมอกมีชัย 9

การบัญชี  (ม.6) หอง 1 594335010 บช.บ. 4 ป อ.สุพร  แกวสะอาด 40

การบัญชี  (ม.6) หอง 2 594335020 บช.บ. 4 ป อ.ลลิตา  พิมทา 40

การบัญชี  (ม.6) หอง 3 594335030 บช.บ. 4 ป อ.ปุญชรัสม์ิ  ศรีไพรวรรณ 34

การบัญชี  (ปวส.) 596335010 บช.บ. 4 ป อ.บุญชวง  ศรีธรราษฎร 28

การตลาด แขนงวิชาการตลาด (ม.6) 594503010 บธ.บ. 4 ป อ.สิรวิชญ  ปนคํา 16

การตลาด แขนงวิชาการตลาด (ปวส.) 596503010 บธ.บ. 4 ป อ.อินทร  อินอุนโชติ 5

การจัดการ (ม.6) 594354010 บธ.บ. 4 ป อ.ดร.ภัทริยา  พรหมราษฎร 27



ช้ันป ช่ือสาขาวิชา รหัสหมูเรียน ระดับ อาจารยท่ีปรึกษา จํานวน

สารบัญหมูเรียนและรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2559

การจัดการ (ปวส.) วุฒิบริหาร หอง 1 596354010 บธ.บ. 4 ป อ.ดร.มงคล  เอกพันธ 5

การจัดการ (ปวส.) วุฒิอ่ืนๆ หอง 2 596354020 บธ.บ. 4 ป อ.ดร.มงคล  เอกพันธ 3

รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 1  แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 594360010 รป.บ. 4 ป อ.ธรรมรัตน  สินธุเดช 40

รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 2  แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 594360020 รป.บ. 4 ป อ.วรฉัตร  วริวรรณ 24

รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 1  แขนงวิชาการปกครองทองถ่ิน 594361010 รป.บ. 4 ป อ.นภัสภรณ  พิมพสวรรค 40

รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 2  แขนงวิชาการปกครองทองถ่ิน 594361020 รป.บ. 4 ป อ.ดร.จิราพร  บาริศรี 17

รัฐศาสตร 594350010 ร.บ. 4 ป อ.ณัฐพงษ  ราชมี 26

นิติศาสตร หอง 1 594336010 น.บ. 4 ป อ.ดร.กฤติญา  สุขเพ่ิม 41นิติศาสตร หอง 1 594336010 น.บ. 4 ป อ.ดร.กฤติญา  สุขเพ่ิม 41

นิติศาสตร หอง 2 594336020 น.บ. 4 ป อ.ดร.กฤติญา  สุขเพ่ิม 41

3 คณิตศาสตร หอง 1 588140010 ค.บ. 5 ป อ.รัชนียา  ถิรเดโชชัย 30

คณิตศาสตร หอง 2 588140020 ค.บ. 5 ป ผศ.ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข 34

คณิตศาสตร หอง 3 588140030 ค.บ. 5 ป อ.อุรัจฉทาธ  นามรักษ 32

คณิตศาสตร หอง 4 588140040 ค.บ. 5 ป อ.ศุภชัย  ราชอาจ 33

ภาษาอังกฤษ  หอง 1 588102010 ค.บ. 5 ป อ.ณิชาภา  ธนชิตดิษยา 29

ภาษาอังกฤษ  หอง 2 588102020 ค.บ. 5 ป อ.นุจิรา  สุวรรณโท 32

ภาษาอังกฤษ  หอง 3 588102030 ค.บ. 5 ป อ.ดวงทิพย  วงศนาค 32

ภาษาอังกฤษ  หอง 4 588102040 ค.บ. 5 ป อ.ดร.ภัทรวรรณ  คําแปล 32

ภาษาไทย หอง 1 588101010 ค.บ. 5 ป อ.จักรกริช  โพธิ์ศรี 32



ช้ันป ช่ือสาขาวิชา รหัสหมูเรียน ระดับ อาจารยท่ีปรึกษา จํานวน

สารบัญหมูเรียนและรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2559

ภาษาไทย หอง 2 588101020 ค.บ. 5 ป อ.จักรกริช  โพธิ์ศรี 27

ภาษาไทย หอง 3 588101030 ค.บ. 5 ป อ.จักกฤษณ  อูตุม 30

ภาษาไทย หอง 4 588101040 ค.บ. 5 ป อ.จักกฤษณ  อุตม 32

วิทยาศาสตรท่ัวไป  หอง 1 588145010 ค.บ. 5 ป อ.รุจิเรข  บุญกาพิมพ 24

วิทยาศาสตรท่ัวไป  หอง 2 588145020 ค.บ. 5 ป อ.สําเนียง  จุลเสริม 25

วิทยาศาสตรท่ัวไป  หอง 3 588145030 ค.บ. 5 ป อ.ศิมาวรรณ  โฮมแพน 26

วิทยาศาสตรท่ัวไป  หอง 4 588145040 ค.บ. 5 ป อ.เฉลิมวุฒิ  ศุภสุข 27

การศึกษาปฐมวัย  หอง 1 588186010 ค.บ. 5 ป อ.ทิพวรรณ  วรรณภักดี ภูมิพันธ 27การศึกษาปฐมวัย  หอง 1 588186010 ค.บ. 5 ป อ.ทิพวรรณ  วรรณภักดี ภูมิพันธ 27

การศึกษาปฐมวัย  หอง 2 588186020 ค.บ. 5 ป อ.ทิพวรรณ  วรรณภักดี ภูมิพันธ 29

การศึกษาปฐมวัย  หอง 3 588186030 ค.บ. 5 ป อ.ทิพวรรณ  วรรณภักดี ภูมิพันธ 30

การศึกษาปฐมวัย  หอง 4 588186040 ค.บ. 5 ป อ.ทิพวรรณ  วรรณภักดี ภูมิพันธ 30

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 1 588144010 ค.บ. 5 ป อ.ดร.มนชิดา  ภูมิพยัคฆ 24

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 2 588144020 ค.บ. 5 ป อ.ดร.มนชิดา  ภูมิพยัคฆ 23

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 3 588144030 ค.บ. 5 ป อ.บดินทร  ศิริเกษ 24

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 4 588144040 ค.บ. 5 ป อ.บดินทร  ศิริเกษ 22

ดนตรีศึกษา 588104010 ค.บ. 5 ป อ.ดร.ธนวัฒน  บุตรทองทิม 44

ศิลปศึกษา 588120010 ค.บ. 5 ป อ.พิริยา  พิทยาพัฒนชัย 16

สังคมศึกษา หอง 1 588110010 ค.บ. 5 ป อ.ปริญ  รสจันทร 29



ช้ันป ช่ือสาขาวิชา รหัสหมูเรียน ระดับ อาจารยท่ีปรึกษา จํานวน

สารบัญหมูเรียนและรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2559

สังคมศึกษา หอง 2 588110020 ค.บ. 5 ป อ.วันชาติ  ชาญวิจิตร 31

สังคมศึกษา หอง 3 588110030 ค.บ. 5 ป อ.คชษิณ  สุวิชา 29

สังคมศึกษา หอง 4 588110040 ค.บ. 5 ป อ.ขวัญชนก  อําภา 31

พลศึกษา หอง 1 588193010 ค.บ. 5 ป อ.สมชาย  เศรษฐจํานง 28

พลศึกษา หอง 2 588193020 ค.บ. 5 ป อ.สิวะโรจน  วรรณจันทร 30

พลศึกษา หอง 3 588193030 ค.บ. 5 ป อ.จิรวัฒน  เย็นใส 30

พลศึกษา หอง 4 588193040 ค.บ. 5 ป อ.ณพงษ  รมแกว 25

พยาบาลศาสตร 584401010 พย.บ. 4 ป อ.ดารารัตน  บุญปก/อ.ปาริชาติ  บัวหลวง 30พยาบาลศาสตร 584401010 พย.บ. 4 ป 30

วิทยาการคอมพิวเตอร 584242010 วท.บ. 4 ป อ.ประหยัด  สุพะกํา 13

วิทยาศาสตรท่ัวไป หอง 1 584297010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.ชัญญรินทร  สมพร 26

วิทยาศาสตรการกีฬา  หอง 1 584268010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.กฤธชัย  สารกุล 24

วิทยาศาสตรการกีฬา  หอง 2 584268020 วท.บ. 4 ป อ.ดร.กฤธชัย  สารกุล 25

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ม.6) 584295010 วท.บ. 4 ป อ.สิทธเดช  หมอกมีชัย 5

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ปวส.) 586295010 วท.บ. 4 ป อ.สิทธเดช  หมอกมีชัย 4

เคมี 584284010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.เกษร  เมรัตน 11

ฟสิกส 584277010 วท.บ. 4 ป อ.ภูริต  ควินรัมย 17

ชีววิทยา 584298010 วท.บ. 4 ป อ.สุฑารัตน  คนขยัน 23

สัตวศาสตร 584300010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.คณิน  บรรณกิจ 10



ช้ันป ช่ือสาขาวิชา รหัสหมูเรียน ระดับ อาจารยท่ีปรึกษา จํานวน

สารบัญหมูเรียนและรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2559

เทคโนโลยีไฟฟา (ม.6) 584296010 วท.บ. 4 ป อ.ประสิทธิ์  มงคลเกษตร 16

เทคโนโลยีไฟฟา (ปวส.) 586296010 วท.บ. 4 ป อ.นนทนันท  พลพันธ 9

สาธารณสุขศาสตร หอง 1 584299010 วท.บ. 4 ป อ.เพชรัตน  ศิริสุวรรณ 21

สาธารณสุขศาสตร หอง 2 584299020 วท.บ. 4 ป อ.ฉัตรลดา  ดีพรอม 26

ภาษาจีน 584310010 ศศ.บ. 4 ป อ.เกศกนก  หาทรัพย 22

ภาษาอังกฤษธุรกิจ หอง 1 584330010 ศศ.บ. 4 ป อ.ทักษพร  สุทธิธรรม 26

ภาษาอังกฤษธุรกิจ หอง 2 584330020 ศศ.บ. 4 ป อ.ดร.สัญชัย  ฮามคําไพ 28

การพัฒนาชุมชน 584307010 ศศ.บ. 4 ป อ.ดร.ฐิติรัตน  เวทยศิริยานันท 22การพัฒนาชุมชน 584307010 ศศ.บ. 4 ป อ.ดร.ฐิติรัตน  เวทยศิริยานันท 22

สารสนเทศศาสตร 584353010 ศศ.บ. 4 ป อ.วรพจน  พรหมจักร 8

การประชาสัมพันธ 584312010 นศ.บ. 4 ป อ.อรัญ  อรัญมาตย 3

การจัดการการโรงแรม (ม.6) 584501010 บธ.บ. 4 ป อ.กนกวรรณกรณ  หลวงวังโพธิ์ 11

การจัดการการโรงแรม (ปวส.) 586501010 บธ.บ. 4 ป อ.สุติมา  ฮามคําไพ 1

การจัดการการทองเท่ียว (ม.6) 584502010 บธ.บ. 4 ป อ.สิทธิศักดิ์  เตียงงา 2

การจัดการการทองเท่ียว (ปวส.) 586502010 บธ.บ. 4 ป อ.จุฑารัตน  จิตตถนอม 1

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6) 584443010 บธ.บ. 4 ป อ.อัจฉราภรณ  จุฑาผาด 24

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ปวส.) 586443010 บธ.บ. 4 ป อ.ญาณกร  เขตศิริสุข 13

การบัญชี  (ม.6) หอง 1 584335010 บช.บ. 4 ป อ.ปุญชรัสม์ิ  ศรีไพวรรณ 28

การบัญชี  (ม.6) หอง 2 584335020 บช.บ. 4 ป อ.ดร.การุณ  พงษศาสตร 35



ช้ันป ช่ือสาขาวิชา รหัสหมูเรียน ระดับ อาจารยท่ีปรึกษา จํานวน

สารบัญหมูเรียนและรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2559

การบัญชี  (ม.6) หอง 3 584335030 บช.บ. 4 ป อ.ลลิตา  พิมทา 28

การบัญชี  (ปวส.) 586335010 บช.บ. 4 ป อ.ดวงเดือน  เภตรา 15

การตลาด (ม.6) 584348010 บธ.บ. 4 ป ผศ.เกษศิรินทร  ภิญญาคง 9

การจัดการ (ม.6) 584354010 บธ.บ. 4 ป อ.ดร.จุรีวัลย  ภักดิ์ดีวุฒิ 21

การจัดการ (ปวส.) หอง 1 586354010 บธ.บ. 4 ป อ.จารุวรรณ  สุภาชัยวัฒน 2

การจัดการ (ปวส.) หอง 2 586354020 บธ.บ. 4 ป อ.จารุวรรณ  สุภาชัยวัฒน 1

รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 1  ดานวิชารัฐประศาสนศาสตร 584360010 รป.บ. 4 ป อ.ธรรมรัตน  สินธุเดช 26

รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 1  ดานวิชาการปกครองทองถ่ิน 584361010 รป.บ. 4 ป อ.นภัสภรณ  พิมพสวรรค 26รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 1  ดานวิชาการปกครองทองถ่ิน 584361010 รป.บ. 4 ป อ.นภัสภรณ  พิมพสวรรค 26

รัฐศาสตร หอง 1 584350010 ร.บ. 4 ป อ.พงศสวัสดิ์  ราชจันทร 30

รัฐศาสตร หอง 2 584350020 ร.บ. 4 ป อ.ณัฐพงษ  ราชมี 36

รัฐศาสตร หอง 3 584350030 ร.บ. 4 ป อ.วุฒิชัย  ตาลเพชร 26

นิติศาสตร หอง 1 584336010 น.บ. 4 ป อ.ปนบุญญา  ลํามะนา 29

นิติศาสตร หอง 2 584336020 น.บ. 4 ป อ.ปนบุญญา  ลํามะนา 12

4 คณิตศาสตร หอง 1 578140010 ค.บ. 5 ป อ.การุณา  แกวนิมิตร 21

คณิตศาสตร หอง 2 578140020 ค.บ. 5 ป อ.ปยะธิดา  ชนะพันธ 24

คณิตศาสตร หอง 3 578140030 ค.บ. 5 ป อ.พันธทิพา  คนฉลาด 25

คณิตศาสตร หอง 4 578140040 ค.บ. 5 ป อ.ธวัชชัย  เหลาสงคราม 24

ภาษาอังกฤษ  หอง 1 578102010 ค.บ. 5 ป อ.ดร.เดือนเพ็ญ  รักษแพทย 26



ช้ันป ช่ือสาขาวิชา รหัสหมูเรียน ระดับ อาจารยท่ีปรึกษา จํานวน

สารบัญหมูเรียนและรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2559

ภาษาอังกฤษ  หอง 2 578102020 ค.บ. 5 ป อ.รัชฎาพร  ศรีพิบูลย 28

ภาษาอังกฤษ  หอง 3 578102030 ค.บ. 5 ป อ.ทแกลว  แกลวกลา 26

ภาษาอังกฤษ  หอง 4 578102040 ค.บ. 5 ป อ.ธนิกานต  ศิริภักดิ์  28

ภาษาไทย หอง 1 578101010 ค.บ. 5 ป อ.อุไรวรรณ  สิงหทอง 24

ภาษาไทย หอง 2 578101020 ค.บ. 5 ป อ.อุไรวรรณ  สิงหทอง 26

ภาษาไทย หอง 3 578101030 ค.บ. 5 ป อ.อุไรวรรณ  สิงหทอง 29

ภาษาไทย หอง 4 578101040 ค.บ. 5 ป อ.อุไรวรรณ  สิงหทอง 28

วิทยาศาสตรท่ัวไป  หอง 1 578145010 ค.บ. 5 ป อ.รุจิเรข  บุญกาพิมพ 22วิทยาศาสตรท่ัวไป  หอง 1 578145010 ค.บ. 5 ป อ.รุจิเรข  บุญกาพิมพ 22

วิทยาศาสตรท่ัวไป  หอง 2 578145020 ค.บ. 5 ป อ.สําเนียง  จุลเสริม 25

วิทยาศาสตรท่ัวไป  หอง 3 578145030 ค.บ. 5 ป อ.ศิมาวรรณ  โฮมแพน 27

วิทยาศาสตรท่ัวไป  หอง 4 578145040 ค.บ. 5 ป อ.เฉลิมวุฒิ  ศุภสุข 23

การศึกษาปฐมวัย  หอง 1 578186010 ค.บ. 5 ป อ.นิธินาถ  อุดมสันต 27

การศึกษาปฐมวัย  หอง 2 578186020 ค.บ. 5 ป อ.นิธินาถ  อุดมสันต 24

การศึกษาปฐมวัย  หอง 3 578186030 ค.บ. 5 ป อ.นิธินาถ  อุดมสันต 26

การศึกษาปฐมวัย  หอง 4 578186040 ค.บ. 5 ป อ.นิธินาถ  อุดมสันต 24

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 1 578144010 ค.บ. 5 ป อ.ทนันยา  คําคุม 21

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 2 578144020 ค.บ. 5 ป อ.ทนันยา  คําคุม 15

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 3 578144030 ค.บ. 5 ป อ.เจษฎบดินทร  จิตตโศภิตานนท 23



ช้ันป ช่ือสาขาวิชา รหัสหมูเรียน ระดับ อาจารยท่ีปรึกษา จํานวน

สารบัญหมูเรียนและรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2559

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 4 578144040 ค.บ. 5 ป อ.เจษฎบดินทร  จิตตโศภิตานนท 15

ดนตรีศึกษา  หอง 1 578104010 ค.บ. 5 ป อ.ดร.ธนวัฒน  บุตรทองทิม 36

ศิลปศึกษา 578120010 ค.บ. 5 ป อ.กีรภัทร  จรรยาคํานึง 22

สังคมศึกษา หอง 1 578110010 ค.บ. 5 ป อ.ปริญ  รสจันทร 29

สังคมศึกษา หอง 2 578110020 ค.บ. 5 ป อ.ประสาร  ศรีพงษเพลิด 27

สังคมศึกษา หอง 3 578110030 ค.บ. 5 ป อ.คชษิณ  สุวิชา 29

สังคมศึกษา หอง 4 578110040 ค.บ. 5 ป อ.วันชาติ  ชาญวิจิตร 28

พลศึกษา หอง 1 578193010 ค.บ. 5 ป อ.มนตรี  เตียนพลกรัง 26พลศึกษา หอง 1 578193010 ค.บ. 5 ป อ.มนตรี  เตียนพลกรัง 26

พลศึกษา หอง 2 578193020 ค.บ. 5 ป อ.สมชาย  เศรษฐจํานง 23

พลศึกษา หอง 3 578193030 ค.บ. 5 ป อ.สิวะโรจ  วรรณจันทร 26

พลศึกษา หอง 4 578193040 ค.บ. 5 ป อ.ณพงษ  รมแกว 26

พยาบาลศาสตร 574401010 พย.บ. 4 ป อ.ทิพยภารัตน  ไชยชนะแสง/อ.สัจจวรรณฑ  พวงศรีเคน 30

วิทยาการคอมพิวเตอร 574242010 วท.บ. 4 ป อ.วาทินี  ดวงออนนาม 31

วิทยาศาสตรท่ัวไป หอง 1 574297010 วท.บ. 4 ป อ.คมศิลป  พลแดง 14

วิทยาศาสตรท่ัวไป หอง 2 574297020 วท.บ. 4 ป อ.คมศิลป  พลแดง 12

วิทยาศาสตรการกีฬา  หอง 1 574268010 วท.บ. 4 ป อ.พนิดา  ชูเวช 22

วิทยาศาสตรการกีฬา  หอง 2 574268020 วท.บ. 4 ป อ.พนิดา  ชูเวช 20

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ม.6) 574295010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.ธีรศาสตร  คณาศรี 6



ช้ันป ช่ือสาขาวิชา รหัสหมูเรียน ระดับ อาจารยท่ีปรึกษา จํานวน

สารบัญหมูเรียนและรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2559

เคมี 574284010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.อุไรวรรณ  ศรีพนา 25

ฟสิกส 574277010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.ชลลดา  ไรขาม 10

ชีววิทยา 574298010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.เอ้ือมพร  จันทรสองดวง 26

เทคโนโลยีไฟฟา (ม.6) 574296010 วท.บ. 4 ป อ.วัลลักษณ  เท่ียงดาห 21

สาธารณสุขศาสตร หอง 1 574299010 วท.บ. 4 ป อ.อรุณรัตน  ปญจะ 27

สาธารณสุขศาสตร หอง 2 574299020 วท.บ. 4 ป อ.พัชราวรรณ  จันทรเพชร 29

สาธารณสุขศาสตร หอง 3 574299030 วท.บ. 4 ป อ.นิวัฒน  วงศใหญ 28

ภาษาจีน หอง 1 574310010 ศศ.บ. 4 ป อ.ชุติพร  นครศรี 30ภาษาจีน หอง 1 574310010 ศศ.บ. 4 ป อ.ชุติพร  นครศรี 30

ภาษาอังกฤษธุรกิจ หอง 1 574330010 ศศ.บ. 4 ป อ.วันทนีย  บุญหลา 24

ภาษาอังกฤษธุรกิจ หอง 2 574330020 ศศ.บ. 4 ป อ.ณฐยา  ชมเชี่ยวชาญ 14

การพัฒนาชุมชน 574307010 ศศ.บ. 4 ป อ.ณมน  ธนินธญางกูร 24

การประชาสัมพันธ 574312010 นศ.บ. 4 ป อ.ประภาภรณ  รัตโน 9

การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว (ม.6) 574347010 บธ.บ. 4 ป อ.สุติมา  ฮามคําไพ 20

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6) 574443010 บธ.บ. 4 ป อ.ศศิกาญจน  หมอกมีชัย 32

การบัญชี  (ม.6) หอง 1 574335010 บช.บ. 4 ป อ.ดวงเดือน  เภตรา 25

การบัญชี  (ม.6) หอง 2 574335020 บช.บ. 4 ป อ.ปริเยศ  พรหมประสิทธิ์ 22

การบัญชี  (ม.6) หอง 3 574335030 บช.บ. 4 ป อ.ลลิตา  พิมทา 21

การบัญชี  (ม.6) หอง 4 574335040 บช.บ. 4 ป อ.สุพร  แกวสะอาด 21



ช้ันป ช่ือสาขาวิชา รหัสหมูเรียน ระดับ อาจารยท่ีปรึกษา จํานวน

สารบัญหมูเรียนและรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2559

การตลาด (ม.6) 574348010 บธ.บ. 4 ป อ.เกรียงไกร  กันแกว 12

การจัดการ (ม.6) หอง 1 574354010 บธ.บ. 4 ป อ.ดวงดาว  ภูครองจิตร 20

การจัดการ (ม.6) หอง 2 574354020 บธ.บ. 4 ป อ.สุนันวดี  พละศักดิ์ 21

รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 1  แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 574360010 รป.บ. 4 ป อ.จิราพร  บาริศรี 22

รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 2  แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 574360020 รป.บ. 4 ป อ.นภัสภรณ  พิมพสวรรค 20

รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 3  แขนงวิชาการปกครองทองถ่ิน 574361010 รป.บ. 4 ป อ.สุรศักดิ์  ชะมารัมย 31

รัฐศาสตร หอง 1 574350010 ร.บ. 4 ป อ.สุรพงษ  แสงเรณู 26

รัฐศาสตร หอง 2 574350020 ร.บ. 4 ป วาท่ี ร.ต.พงศสวัสดิ์  ราชจันทร 22รัฐศาสตร หอง 2 574350020 ร.บ. 4 ป วาท่ี ร.ต.พงศสวัสดิ์  ราชจันทร 22

รัฐศาสตร หอง 3 574350030 ร.บ. 4 ป อ.ณัฐพงษ  ราชมี 22

รัฐศาสตร หอง 4 574350040 ร.บ. 4 ป อ.วุฒิชัย  ตาลเพชร 24

นิติศาสตร หอง 1 574336010 น.บ. 4 ป อ.อภิรักษ  บูรรุงโรจน 18

นิติศาสตร หอง 2 574336020 น.บ. 4 ป อ.อภิรักษ  บูรรุงโรจน 12

นิติศาสตร หอง 3 574336030 น.บ. 4 ป อ.อภิรักษ  บูรรุงโรจน 13

นิติศาสตร หอง 4 574336040 น.บ. 4 ป อ.อภิรักษ  บูรรุงโรจน 10

5 คณิตศาสตร หอง 1 568140010 ค.บ. 5 ป อ.ศุภชัย  ราชอาจ 26

คณิตศาสตร หอง 2 568140020 ค.บ. 5 ป อ.ดร.ปาริชาติ  ประเสริฐสังข 33

คณิตศาสตร หอง 3 568140030 ค.บ. 5 ป อ.การุณา  แกวนิมิตร 29

คณิตศาสตร หอง 4 568140040 ค.บ. 5 ป อ.ศุภชัย  ราชอาจ 34



ช้ันป ช่ือสาขาวิชา รหัสหมูเรียน ระดับ อาจารยท่ีปรึกษา จํานวน

สารบัญหมูเรียนและรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2559

ภาษาอังกฤษ  หอง 1 568102010 ค.บ. 5 ป อ.ตันติกร  ภูเกิดพิมพ 29

ภาษาอังกฤษ  หอง 2 568102020 ค.บ. 5 ป อ.ตันติกร  ภูเกิดพิมพ 29

ภาษาอังกฤษ  หอง 3 568102030 ค.บ. 5 ป อ.พิสิฐ  พินิจสกุล 29

ภาษาอังกฤษ  หอง 4 568102040 ค.บ. 5 ป อ.พิสิฐ  พินิจสกุล 36

ภาษาไทย หอง 1 568101010 ค.บ. 5 ป อ.เมตตา  ฟองฤทธิ์ 38

ภาษาไทย หอง 2 568101020 ค.บ. 5 ป อ.เมตตา  ฟองฤทธิ์ 42

ภาษาไทย หอง 3 568101030 ค.บ. 5 ป อ.เชอรรี่ เกษมสุขสําราญ 37

ภาษาไทย หอง 4 568101040 ค.บ. 5 ป อ.เชอรรี่ เกษมสุขสําราญ 34ภาษาไทย หอง 4 568101040 ค.บ. 5 ป อ.เชอรรี่ เกษมสุขสําราญ 34

วิทยาศาสตรท่ัวไป  หอง 1 568145010 ค.บ. 5 ป อ.เฉลิมวุฒิ  ศุภสุข 32

วิทยาศาสตรท่ัวไป  หอง 2 568145020 ค.บ. 5 ป อ.รุจิเรข  บุญกาพิมพ 27

วิทยาศาสตรท่ัวไป  หอง 3 568145030 ค.บ. 5 ป อ.สําเนียง  จุลเสริม 33

วิทยาศาสตรท่ัวไป  หอง 4 568145040 ค.บ. 5 ป อ.ศิมาวรรณ  โฮมแพน 32

การศึกษาปฐมวัย  หอง 1 568186010 ค.บ. 5 ป อ.ฟาสวย ตรีโอษฐ 36

การศึกษาปฐมวัย  หอง 2 568186020 ค.บ. 5 ป อ.ฟาสวย ตรีโอษฐ 35

การศึกษาปฐมวัย  หอง 3 568186030 ค.บ. 5 ป อ.ฟาสวย ตรีโอษฐ 36

การศึกษาปฐมวัย  หอง 4 568186040 ค.บ. 5 ป อ.ฟาสวย ตรีโอษฐ 33

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 1 568144010 ค.บ. 5 ป ผศ.นิธิศ  วังโน 24

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 2 568144020 ค.บ. 5 ป ผศ.นิธิศ  วังโน 23



ช้ันป ช่ือสาขาวิชา รหัสหมูเรียน ระดับ อาจารยท่ีปรึกษา จํานวน

สารบัญหมูเรียนและรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2559

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 3 568144030 ค.บ. 5 ป อ.ประเสริฐ  สุทธิประภา 31

คอมพิวเตอรศึกษา  หอง 4 568144040 ค.บ. 5 ป อ.ประเสริฐ  สุทธิประภา 30

ดนตรีศึกษา  หอง 1 568104010 ค.บ. 5 ป อ.ธรรมชาติ  ถามะพันธ 38

ศิลปศึกษา 568120010 ค.บ. 5 ป อ.สุรเชษฐ  อินธิแสง 17

สังคมศึกษา หอง 1 568110010 ค.บ. 5 ป อ.วันชาติ  ชาญวิจิตร 31

สังคมศึกษา หอง 2 568110020 ค.บ. 5 ป อ.ขวัญชนก  อําภา 35

สังคมศึกษา หอง 3 568110030 ค.บ. 5 ป อ.เกศินี ศรีวงคษา 34

สังคมศึกษา หอง 4 568110040 ค.บ. 5 ป อ.คชษิณ  สุวิชา 29สังคมศึกษา หอง 4 568110040 ค.บ. 5 ป อ.คชษิณ  สุวิชา 29

พลศึกษา หอง 1 568193010 ค.บ. 5 ป อ.สมชาย  เศรษฐจํานง 30

พลศึกษา หอง 2 568193020 ค.บ. 5 ป อ.สิวะโรจน  วรรณจันทร 31

พลศึกษา หอง 3 568193030 ค.บ. 5 ป อ.จิรวัฒน  เย็นใส 31

พลศึกษา หอง 4 568193040 ค.บ. 5 ป อ.มนตรี  เตียนพลกรัง 34

พยาบาลศาสตร 564401010 พย.บ. 4 ป อ.อรทัย  พงษแกว/อ.จํารัสลักษณ  เจริญแสน 30

วิทยาการคอมพิวเตอร 564242010 วท.บ. 4 ป อ.กลา  ภูมิพยัคฆ 13

วิทยาศาสตรท่ัวไป หอง 1 564297010 วท.บ. 4 ป อ.สรรเพชญ  นิลผาย 9

วิทยาศาสตรท่ัวไป หอง 2 564297020 วท.บ. 4 ป อ.สรรเพชญ  นิลผาย 19

วิทยาศาสตรการกีฬา  หอง 1 564268010 วท.บ. 4 ป อ.ธนพล  แกววงษ 15

วิทยาศาสตรการกีฬา  หอง 2 564268020 วท.บ. 4 ป อ.ธนพล  แกววงษ 10



ช้ันป ช่ือสาขาวิชา รหัสหมูเรียน ระดับ อาจารยท่ีปรึกษา จํานวน

สารบัญหมูเรียนและรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2559

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (ม.6) 564295010 วท.บ. 4 ป อ.เอกบดินทร  กลิ่นเกษร 9

เคมี 564284010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.ธนาวัฒน  จูมแพง 12

ฟสิกส 564277010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.ปภาภร  จันทะวงคฤทธิ์ 10

ชีววิทยา 564298010 วท.บ. 4 ป อ.ดร.สุรชัย  รัตนสุข 29

สัตวศาสตร 564300010 วท.บ. 4 ป อ.กองเกียรติ  สุขเกษม 34

เทคโนโลยีไฟฟา (ม.6) 564296010 วท.บ. 4 ป อ.วัลลักษณ  เท่ียงดาห 20

สาธารณสุขศาสตร หอง 1 564299010 วท.บ. 4 ป อ.ฉัตรลดา  ดีพรอม 26

สาธารณสุขศาสตร หอง 2 564299020 วท.บ. 4 ป อ.เพชรัตน  ศิริสุวรรณ 24สาธารณสุขศาสตร หอง 2 564299020 วท.บ. 4 ป อ.เพชรัตน  ศิริสุวรรณ 24

สาธารณสุขศาสตร หอง 3 564299030 วท.บ. 4 ป อ.อรุณรัตน  ปจจะ 28

ภาษาจีน หอง 1 564310010 ศศ.บ. 4 ป อ.สุขสันต  ทับทิมหิน 17

ภาษาจีน หอง 2 564310020 ศศ.บ. 4 ป อ.สุขสันต  ทับทิมหิน 10

ภาษาอังกฤษธุรกิจ หอง 1 564330010 ศศ.บ. 4 ป อ.วิวัฒนา  เย็นวัฒนา 20

ภาษาอังกฤษธุรกิจ หอง 2 564330020 ศศ.บ. 4 ป อ.ยุทธจักร  ลําจวนจิตร 17

การพัฒนาชุมชน 564307010 ศศ.บ. 4 ป อ.ปรมัตถ  โพดาพล 22

สารสนเทศศาสตร 564353010 ศศ.บ. 4 ป อ.ฉัตรกมล  อนนตะชัย 3

การประชาสัมพันธ 564312010 นศ.บ. 4 ป อ.นนทิพัฒน  ไชยโสดา 8

การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว (ม.6) 564347010 บธ.บ. 4 ป อ.กนกวรรณกรณ  หลวงวังโพธิ์ 14

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6) 564443010 บธ.บ. 4 ป อ.อุณนดาทร  มูลเพ็ญ 12



ช้ันป ช่ือสาขาวิชา รหัสหมูเรียน ระดับ อาจารยท่ีปรึกษา จํานวน

สารบัญหมูเรียนและรายช่ืออาจารยที่ปรึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2559

คอมพิวเตอรธุรกิจ (ม.6) 564443020 บธ.บ. 4 ป อ.ญาณกร  เขตศิริสุข 18

การบัญชี  (ม.6) หอง 1 564335010 บช.บ. 4 ป อ.อัจฉรียา  พัฒนสระคู 36

การบัญชี  (ม.6) หอง 2 564335020 บช.บ. 4 ป อ.อารยะรัตน  ชารีแสน 39

การตลาด (ม.6) 564348010 บธ.บ. 4 ป อ.สุธาสินี  วังคะฮาต 8

การจัดการ (ม.6) 564354010 บธ.บ. 4 ป ผศ.ดร.ศรีสุนันท ประเสริฐสังข 23

รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 1  แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 564360010 รป.บ. 4 ป อ.สุรศักดิ์  ชะมารัมย 15

รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 2  แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 564360020 รป.บ. 4 ป อ.สุรศักดิ์  ชะมารัมย 23

รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 1  แขนงวิชาการปกครองทองถ่ิน 564361010 รป.บ. 4 ป อ.สุรศักดิ์  ชะมารัมย 8รัฐประศาสนศาสตร (รปศ.) หอง 1  แขนงวิชาการปกครองทองถ่ิน 564361010 รป.บ. 4 ป อ.สุรศักดิ์  ชะมารัมย 8

รัฐศาสตร หอง 1 564350010 ร.บ. 4 ป วาท่ีร.ต. พงศสวัสดิ์  ราชจันทร 23

รัฐศาสตร หอง 2 564350020 ร.บ. 4 ป อ.สุรพงษ  แสงเรณู 22

รัฐศาสตร หอง 3 564350030 ร.บ. 4 ป อ.ศักดิ์สิทธิ์  ฆารเลิศ 20

รัฐศาสตร หอง 4 564350040 ร.บ. 4 ป อ.ณัฐพงษ  ราชมี 26

นิติศาสตร หอง 1 564336010 น.บ. 4 ป อ.สุพัฒนา  ศรีบุตรดี 19

นิติศาสตร หอง 2 564336020 น.บ. 4 ป อ.สุพัฒนา  ศรีบุตรดี 24


