คําสังมหาวิ
่
ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ที่ 2123/ 2558
เรือ่ ง แต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาประจําตัวนิสติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2558
-----------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 19 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 และคําสังมหาวิ
่
ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 3411/2554 ลงวันที่ 10
ตุลาคม 2554 เรือ่ ง มอบอํานาจให้ผปู้ ฎิบตั ริ าชการแทนอธิการบดี จึงขอแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษา
ประจําตัวนิสติ ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2558 ดังนี้

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน
-จิตวิทยา (วท.บ.)
้ ที่ 1 HM11
ชันปี

ชันปี
้ ที่ 2

HM21

้ ที่ 3
ชันปี

HM31

้ ที่ 4
ชันปี

HM41

เลข
ประจําตัว
102652
700814
703988
700514
703358
700082
704252
704526
702116

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา
รศ.ฉัฐวีณ์
ั ญา
ผศ.วิธญ
อ.ภิญญาพันธ์
ผศ.ธีระชน
อ.ชัญญา
อ.ชญานุช
อ.ชาญ
อ.สิทธิพงศ์
อ.สุพทั ธ

-ภาษาไทย (ศศ.บ.)
้ ที่ 1 HM12A
100476 อ.พรธาดา
ชันปี
้ ที่ 2 HM22A
705809 อ.นิธิอร
ชันปี
HM22B
103190 ผศ.พิมพาภรณ์
้ ที่ 3 HM32A,B
102898 ผศ.ภาณุพงศ์
ชันปี
้ ที่ 4 HM42A
102898 ผศ.ภาณุพงศ์
ชันปี
HM42B
102944 รศ.รุ่งฤดี
หมายเหตุ
กลุ่ม A = ภาษาและวรรณคดีไทย
-วรรณกรรมสําหรับเด็ก (ศศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 HM13
103004 ผศ.รพินทร
ชันปี
้ ที่ 2 HM23
102066 รศ.เกริ ก
ชันปี
้ ที่ 3 HM33
103013 อ.อัจฉรา
ชันปี
้ ที่ 4 HM43
703455 อ.ธันยา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

02-649-5000 ต่อ
สิทธิ์ศิรอรรถ
2-234
16260
2-234
16233
วัณโณ
2-232/1
16236
เพียซ้ าย
2-234
16258
พลโยธา
2-232/1
16236
ลี ้ศัตรูพา่ ย
16259
ลักษณวิจารณ์
2-234
รัตนะพิสฐิ
2-231
16237
วัฒนานนท์สกุล
2-234
16236
2-231
แสนแจ่มใส
16237
02-649-5000 ต่อ
สุวธั นวนิช
2-259
16246
16239
พรอําไพสกุล
2-240
2-241/1
บุญประเสริ ฐ
16288
2-240
อุดมศิลป์
16272
อุดมศิลป์
2-240
16272
แผลงศร
16246
2-259
กลุ่ม B = ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน
02-649-5000 ต่อ
6-634
คงสมบูรณ์
16304,16305
ยุ้นพันธ์
6-634
16304,16305
ประดิษฐ์
6-634
16304,16305
6-634
16304,16305
พิทธยาพิทกั ษ์

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

-ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ชันปี ที 1 HM14A, B, C,D 102699 อ.อุมาพร
คาดการณ์ไกล
อุดมละมุล
ชันปี ที 2 HM24A, B, C,D 701335 อ.นันทนุช
700732 ผศ.พณิตา
กุลสิริสวัสดิ
ชันปี ที 3 HM34A,B
สุขารมณ์
HM34C
703904 ผศ.อุสาห์ภรณ์
ชันปี ที 4 HM44A, B
102661 ผศ.สุภาภรณ์
ยิมวิลยั
-ภาษาฝรั่งเศส (ศศ.บ.)
ชันปี ที 1 HM15A,B
101219 อ.สุณีย์
วงเวียน
700175 ผศ.กิตติพล
ฐิ โนทัย
ชันปี ที 2 HM25A,B
101229 ผศ.อุษาวดี
เอกแสงศรี
ชันปี ที 3 HM35A
HM35B
101217 ผศ.ดวงใจ
อัมระปาล
703984 อ.สรรพร
เอียมมงคลสกุล
ชันปี ที 4 HM45A
-ภาษาเพื่ออาชีพ (ศศ.บ.)
ชันปี ที 2 HM26A,B
705322 อ.อรรถสิทธิ
บุญสวัสดิ
สิทธิศิรอรรถ
HM26C,D
102652 รศ.ฉัฐวีณ์
102731 ผศ.สุกญ
ั ญา
เรื องจรูญ
ชันปี ที 3 HM36A,B
HM36C,D
102897 ผศ.ญาณิสา
บูรณะชัยทวี
ชันั ปี ทีี 4 HM46A
704705 อ.นราธิิป
ธรรมวงศา
ศ
HM46B
101232 อ.สมบุญ
ปิ ยะสินธ์ชาติ
HM46C
101914 ผศ.สายวรุณ
จําปาวัลย์
HM46D
101239 อ.วิชชุกร
ทองหล่อ
-ภาษาเพื่ออาชีพ (ศศ.บ.) (หลักสูตรนานาชาติ)
ชันปี ที 1 HM16EA
102978 ผศ.วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร
HM16EB
706283 อ.นริ นธร สมบัตินนั ท์ แบร์
-ปรัชญาและศาสนา (ศศ.บ.)
703845 อ.เวทิน
ชาติกลุ
ชันปี ที 1 HM17A,B
บุนนาค
700830 อ.พุฒวิทย์
เกิดในมงคล
700180 อ.วีรยุทธ
102720 อ.มงคล
ศริ วฒ
ั น์
ชันปี ที 2 HM27A
HM27B
703170 ผศ.พรทิพา
บรรทมสินธุ์
ชันปี ที 3 HM37A
101911 อ.บรรพต
อึงศรี วงษ์
HM37B
700180 อ.วีรยุทธ
เกิดในมงคล
102719 ผศ.กิติ
ยิงยงใจสุข
ชันปี ที 4 HM47A,B
101911 อ.บรรพต
อึงศรี วงษ์
700830 อ.พุฒวิทย์
บุนนาค
- สารสนเทศศึกษา (ศศ.บ.)
ชันปี ที 1 HM18
103228 ผศ.บุญยืน
จันทร์ สว่าง
103254 ผศ.แววตา
เตชาทวีวรรณ
ชันปี ที 2 HM28
101530 ผศ.นุชรี
ตรี โลจน์วงศ์
ชันปี ที 3 HM38
ชันปี ที 4 HM48
701723 อ.พัชร
พิพิธกุล

ห้ องพัก
2-249/1
2-215
2-250/2
2-226
2-213/1
14-202
14-202
14-202
14-202
14-202
2-248/1
2-234
2-230
2-239
2 212
2-212
14-202
2-212
2-240
2-239
2-248/1
2-235/1
2-235/1
2-237
2-237
2-237
2-235/1
2-237
2-237
2-235/1
2-235/1
6-631
6-637
6-636
6-637

โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ
16227
16246
16266
16249
16268
02-649-5000 ต่อ
16402
16400
16402
16402
16402
02-649-5000 ต่อ
16287
16260 (0863101748)
16229
16264
16216
16118
16216
16244
02-649-5000 ต่อ
16263
16287
02-649-5000 ต่อ
16284
16284
16231
16230
16230
16383
16231
16231
16283
16284
02-649-5000 ต่อ
16300, 16301
16307, 16308
16306
16307

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

-ภาษาตะวันออก: ภาษาจีน (ศศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 HM19A
703843 อ.ภูวกร
ชันปี
้ ที่ 2 HM29A
705527 อ.สยุมพร
ชันปี
้ ที่ 3 HM39A
103130 อ.นวรัตน์
ชันปี
้ ที่ 4 HM49A
101391 อ.อําไพ
-ภาษาตะวันออก:ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 HM1JA
103111 อ.สุนทรี
ชันปี
้ ที่ 2 HM2JA
701681 อ.อาทินนั ท์
ชันปี
้ ที่ 3 HM3JA
703472 อ.ภัทร์ อร
ชันปี
้ ที่ 4 HM4JA
703472 อ.ภัทร์ อร
-ภาษาตะวันออก:ภาษาเกาหลี (ศศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 HM1KA
700663 ผศ.สิทธินี
ชันปี
้ ที่ 2 HM2KA
701404 อ.กนกกร
ชันปี
้ ที่ 3 HM3KA
701907 อ.ธิติวสั
ชันปี
้ ที่ 4 HM4KA
701404 อ.กนกกร
-ภาษาตะวันออก:ภาษาเขมร (ศศ.บ.)
ชันปี
ชนปท
้ ที่ 1 HM1MA
102903 ผศ.ดวงเดน
ผศ ดวงเด่น
ชันปี
้ ที่ 2 HM2MA
103076 รศ.ศานติ
ชันปี
้ ที่ 3 HM3MA
102903 ผศ.ดวงเด่น
ชันปี
้ ที่ 4 HM4MA
103076 รศ.ศานติ
-ภาษาตะวันออก:ภาษาเวียดนาม (ศศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 HM1VA
705129 อ.ห่วนห์ วัน ฟุก
ชันปี
้ ที่ 2 HM2VA
705129 อ.ห่วนห์ วัน ฟุก
ชันปี
้ ที่ 3 HM3VA
100486 อ.วาสนา
ชันปี
้ ที่ 4 HM4VA
100486 อ.วาสนา
-ภาษาไทย (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
ชันปี
้ ที่ 1 HM1ED1
700488 อ.รัชนีย์ญา
ชันปี
้ ที่ 2 HM2ED1
705512 อ.พรรัตน์
ชันปี
้ ที่ 3 HM3ED1
100475 อ.บรรพต
ชันปี
้ ที่ 4 HM4ED1
704027 อ.ประภาพร
ชันปี
้ ที่ 5 HM5ED1
100475 อ.บรรพต
-ภาษาอังกฤษ (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
ชันปี
้ ที่ 1 HM1ED2
102952 ผศ.ณัฏฐา
ชันปี
้ ที่ 2 HM2ED2
706493 อ.วรรธนะ
ชันปี
้ ที่ 3 HM3ED2
102942 ผศ.อัญชลี
ชันปี
้ ที่ 4 HM4ED2
102837 ผศ.ประไพพรรณ
ชันปี
้ ที่ 5 HM5ED2
100467 อ.ปิ ยวรรณ์

ห้ องพัก

ฉัตรบํารุงสุข
ฉันทสิทธิพร
ภักดีคํา
อํารุงทรัพย์

2-259
2-259
2-259
2-259

คันธรรมพันธ์
กาญจนดุล
พิพฒ
ั นกุล
พิพฒ
ั นกุล

2-251/1
2-250/1
2-250/1
2-250/1

ธรรมชัย
ตัลยารักษ์
อังกุล
ตัลยารักษ์

2-244
2-244
2-251
2-244

บุญปก
บญปก
ภักดีคํา
บุญปก
ภักดีคํา

2-250
2-250
2-250
2-250

นามพงศ์
นามพงศ์

2-241/1
2-241/1
2-249
2-249

กลิน่ นํ ้าหอม
ถิระนันท์
ศิริชยั
ลิ ้มจิตสมบูรณ์
ศิริชยั

2-249
2-249
14-202
2-249
14-202

แก้ วฉา
สุขศิริปกรณ์ชยั
จันทร์ เสม
เอมชู
กุลมัย

2-213/1
2-217
2-215
2-211
2-212

โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ
16276
16276
16276
16276
02-649-5000 ต่อ
16289
16275
16275
16275
02-649-5000 ต่อ
16273
16273
16247
16273
02-649-5000 ต่อ
16245
16245
16245
16245
02-649-5000 ต่อ
16288
16288
16271
16271
02-649-5000 ต่อ
16270
16271
16406
16471
16406
02-649-5000 ต่อ
16215
16257
16248
16219
16216

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

-คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 SC11
706321
ชันปี
้ ที่ 2 SC21
705098
ชันปี
้ ที่ 3 SC31
705097
ชันปี
้ ที่ 4 SC41
705524
-วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 SC12A, B
705884
ชันปี
้ ที่ 2 SC22A, B
100532
ชันปี
้ ที่ 3 SC32A, B
705220
ชันปี
้ ที่ 4 SC42A
100518
SC42B
704667
-สถิติ (วท.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 SC13
101403
ชันปี
้ ที่ 2 SC23
704555
ชันปี
้ ที่ 3 SC33
102863
ชันปี
ชนปท
้ ที่ 4 SC43
100519
-ฟิ สิกส์ (วท.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 SC14A
103194
SC14B
706329
ชันปี
้ ที่ 2 SC24A
702179
SC24B
100627
ชันปี
้ ที่ 3 SC34A
102492
SC34B
102743
ชันปี
้ ที่ 4 SC44A
100629
SC44B
701803
-ชีววิทยา
ชันปี
้ ที่ 1 SC15A
706344
SC15B
706460
SC15C
103252
SC15D
103195
ชันปี
้ ที่ 2 SC25A
103252
SC25B
705153
ชันปี
้ ที่ 3 SC35A
101424
SC35B
705099
ชันปี
้ ที่ 4 SC45A, B
103195

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา
อ.อุทมุ พร
อ.นิสรา
อ.ฐิ ตารี ย์
อ.นพดล

ห้ องพัก

จงถาวรวุฒิ
สิรสุนทร
รุ่งรัตน์เกษม
วิชิตสงคราม

10-211
10-209
10-209
10-211
.

อ.จันตรี
อ.สาโรช
อ.นุวีย์
ผศ.รุ่งระพี
อ.ศุภชัย

ผลประเสริ ฐ
เมาลานนท์
วิวฒ
ั นวัฒนา
กรานคํายี
ไทยเจริ ญ

19-1813
สํานักหอสมุดฯ
10-1820
10-1807
10-1819

ผศ.ชุติวรรณ
อ.สุกญ
ั ญา
อ.กาญจนา
ผศ รวีวรรณ
ผศ.รววรรณ

เพ็ญเพียร
อินทรภักดิ์
พานิชการ
งามสันติกล
งามสนตกุ

10-208
10-314
10-208
10-313

อ.จามรี
ผศ.เฉลิมวัฒน์
อ.ทรงศักดิ์
ผศ.สุพจน์
ผศ.ศิริลกั ษณ์
อ.มาโนชญ์
อ.สมศักดิ์
อ.ปณิธาน

อมรโกศลพันธ์
วงศ์วาณิชวัฒนา
พงษ์ หิรัญ
มุศิริ
เรื องรุ่งโรจน์
เฮงวัฒนะ
มณีรัตนะกูล
วนากมล

10-511
10-207
19-1608
10-311
19-812
10-207
19-1611
19-811

อ.ธนิต
อ.อินทนนท์
ผศ.นลินา
ผศ.ศิวาพร
ผศ.นลินา
อ.มนตรี
อ.วันชาติ
อ.ธนวรรณ
ผศ.ศิวาพร

ศิริบญ
ุ
กลศาสตร์ เสนี
ประไพรักษ์ สทิ ธิ์
ลงยันต์
ประไพรักษ์ สทิ ธิ์
มณีภาค
สุมโนจิตราภรณ์
เตชางกูร
ลงยันต์

10-402
10-402
10-402
10-402
19-1100
19-1110
10-505
19-1107
19-1113

โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ
18056
18054
18054
18056
02-649-5000 ต่อ
18616
15377, 18614
18625
18613
18627
02-649-5000 ต่อ
18053
18058
18053
18057
02-649-5000 ต่อ
18164
18163
18567
18157
18555
18554
18566
18556
02-649-5000 ต่อ
18110
18110
18110
18110
18509
18508
18114
18510
18515

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน
-จุลชีววิทยา (วท.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 SC16A
SC16B
ชันปี
้ ที่ 2 SC26A
SC26B
ชันปี
้ ที่ 3 SC36A
SC36B
ชันปี
้ ที่ 4 SC46A
SC46B
-เคมี (วท.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 SC18A
SC18B
SC18C
ชันปี
้ ที่ 2 SC28A
SC28B
SC28C
ชันปี
้ ที่ 3

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

701198
704057
101921
101920
701830
703014
704505
704779

รศ.อรอนงค์
อ.สุขมุ าภรณ์
ผศ.ขจีนาฏ
อ.ประวัติ
อ.ณัฎฐิ กา
ผศ.พิชาภัค
อ.สิริรักษ์
อ.วัลลภา

พริ ง้ ศุลกะ
กระจ่างสังข์
โพธิเวชกุล
อังประภาพรชัย
สุวรรณาศรัย
สมยูรทรัพย์
ศรวณียารักษ์
หล่อเหลีย่ ม

19-1207
19-1210
19-1208
19-1212
19-1209
19-709
19-1201
19-1108

701191
706234
706360
701455
705795
705794

ผศ.มณีกานต์
อ.ฐิ ติรัตน์
อ.ณัฐพล
อ.สุจิตรา
อ.พรทิพย์
อ.ศิริขวัญ

นํ ้าสอาด
แม้ นทิม
อภิรติกลุ
ศรี สงั ข์
บุญศรี
พลประทีป

15-620
15-724A
15-224
15-820
15-225
15-225

18213

102441 ผศ.วราดุล

ฉัตรทอง

15-921

SC38B

101922 ผศ.แพน

ทองเรื อง

19-607

702059
103201
704585
704242

ผศ.รัชนก
อ.พนารัตน์
อ.ดวงแข
อ.เกรี ยงศักดิ์

ปิ่ นแก้ ว
อรุณรัติยากร
ศรี คณ
ุ
ส่งศรี โรจน์

15-226
19-1006
15-1020
15-928

701811
706639
703532
702949
705100
102899

อ.ชาติรส
อ.รสพร
อ.วลัยกร
อ.ศิรินนั ท์
อ.พรเพ็ญ
ผศ.สิริมนต์

การะเวก
เจียมจริ ยธรรม
นิตยพัฒน์
แก่นทอง
มรกตจินดา
ชายเกตุ

19-1507
19-1406
19-1405
19-1508
19-1407
19-1410

ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3

SC2HA,B,C
SC3HA,B,C

้ ที่ 4
ชันปี

SC4HA,B,C

โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ
18517
18520
18518
18521
18519
18507
18522
18511
02-649-5000 ต่อ
18221
18222
18203
18209
18203
18203

SC38A

SC38C
ชันปี
้ ที่ 4 SC48A
SC48B
SC48C
-คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 SC1H

หมายเหตุ

เลข
ประจําตัว

กลุ่ม A = สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ ม
กลุ่ม B = อาหารและโภชนาการ
กลุ่ม C = การกําหนดอาหารและโภชนบําบัด

18253
18461
18216
18218
02-649-5000 ต่อ
18701
18701
18701
18715
18701
18701

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

-อัญมณีและเครื่องประดับ (วท.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 SC1JA,B
700630 ผศ.ถนัด
้ ที่ 2 SC2JA,B
103006 อ.สุภิญญา
ชันปี
้ ที่ 3 SC3JA,B
102465 อ.อมรมาศ
ชันปี
้ ที่ 4 SC4JA,B
704519 อ.บงกช
ชันปี
-คณิตศาสตร์ (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
้ ที่ 1 SC1ED1
700628 อ.ชิรา
ชันปี
้ ที่ 2 SC2ED1
101408 อ.ธนูชยั
ชันปี
้ ที่ 3 SC3ED1
102746 อ.ญานิน
ชันปี
ชันปี
้ ที่ 4 SC4ED1
704434 อ.ณหทัย
ชันปี
้ ที่ 5 SC5ED1
704043 อ.ขวัญ
-วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
้ ที่ 4 SC4ED2
704595 อ.วุฒิพงษ์
ชันปี
ชันปี
้ ที่ 5 SC5ED2
101417 รศ.เฉลิมชัย
704778 อ.สุขุ มุ าภรณ์
-วิทยาศาสตร์ - เคมี (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
้ ที่ 4 SC4ED3
100595 อ.อนัญญา
ชันปี
้ ที่ 5 SC5ED3
103017 ผศ.มะยูโซ๊ ะ
ชันปี
-วิทยาศาสตร์ - ฟิ สิกส์ (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
้ ที่ 4 SC4ED4
102975 อ.สิริ
ชันปี
704649 อ.โชคชัย
้ ที่ 5 SC5ED4
102790 อ.วิชดุ า
ชันปี
704423 อ.ภูณิศรา
-วิทยาศาสตร์ ท่ วั ไป (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
้ ที่ 1 SC1ED5
706289 อ.อัคริ นทร์
ชันปี
ชันปี
้ ที่ 2 SC2ED5
102977 อ.สมปรารถนา
้ ที่ 3 SC3ED5
103042 ผศ.นํ ้าฝน
ชันปี
้ ที่ 4 SC4ED5
701883 อ.สุรศักดิ์
ชันปี
ชันปี
้ ที่ 5 SC5ED5
102977 อ.สมปรารถนา
-ชีววิทยา
(กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
ชันปี
้ ที่ 1 SC1ED6
702154 ผศ.สมเกียรติ
ชันปี
้ ที่ 2 SC2ED6
703376 อ.อภิรดา
705796 อ.ฐาปนา
ชันปี
้ ที่ 3 SC3ED6
705043 อ.ณัฐริ นทร์

ห้ องพัก

จินตโกศล
วงษ์ ศรี รักษา
กีรติสนิ
พิชยั กําจรวุฒิ

19-1312
19-1311
19-1709
19-1708

ลําดวนหอม
ภูอดุ ม
กองทิพย์
ฤกษ์ ฤทัยรัตน์
เพียซ้ าย

19-907
10-209
19-910
10-209
19-19

ทองใบ
วงศ์วฒ
ั นะ
แสงงาม

19-706
10-401
19-707

ไตรบํารุงสุข
กูโน

15-225
19-1004

สิรินิลกุล
พุทธรักษา
บุญยรัตกลิน
ลิ ้มนนทกุล

10-519
19-1609
10-515
19-810

บุญสมบัติ
วงศ์บญ
ุ หนัก
คูเจริ ญไพศาล
ละลอกนํ ้า
วงศ์บญ
ุ หนัก

15-625
15-623
15-624
15-624
15-623

พรพิสทุ ธิมาศ
สถาปั ตยานนท์
ชลธนานารถ
วงศ์ธรรมวานิช

10-320
10-507
19-1110
10-302

โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ
18656
18657
18665
18662
02-649-5000 ต่อ
18607
18053
18608
18054
18618
02-649-5000 ต่อ
18502
18109
18504
02-649-5000 ต่อ
18204
18461
02-649-5000 ต่อ
18161
18568
18166
18163
02-649-5000 ต่อ
18258
18256
18254
18251
18256
02-649-5000 ต่อ
18306
18117
18514
18107

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน
-เคมี
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3
-ฟิ สิกส์
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3

เลข
ประจําตัว

(กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
SC1ED7
703792
SC2ED7
103032
SC3ED7
103197
(กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
SC1ED8
102874
706320
SC2ED8
702955
703383
SC3ED8
701496
705042

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

อ.สุเชาวน์
อ.งามจิต
อ.ปิ ยรัตน์

ดอนพุดซา
ไพรงาม
ดรบัณฑิต

19-928
15-920
15-927

อ.อิทธิศกั ดิ์
อ.สุรวุฒิ
อ.อนุศิษฏ์
อ.ปั ทมาศ
อ.สุพิชญ
อ.สมบูรณ์

ลัชชานนท์
วิจารณ์
ทองนํา
บิณฑจิตต์
แขมมณี
คงเพชรศักดิ์

10-514
19-1610
10-407
10-806
10-204
10-514

โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ
18218
18212
18215
02-649-5000 ต่อ
18165
18163
18165
18152
18153
18165

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะสังคมศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน
-ประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 SS11

เลข
ประจําตัว

100833
703433
704070
ชันปี
้ ที่ 2 SS21
704796
102949
800788
ชันปี
้ ที่ 3 SS31
700074
100830
700070
ชันปี
้ ที่ 4 SS41
704670
703923
-ภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.)
ชันปี ที 1 SS12
102930
706357
ชันปี ที 2 SS22
800699
800815
ชันปี ที 3 SS32
100834
701040
ชันปี ที 4 SS42
ชนปท
701160

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา
อาจารยทปรกษา
รศ.ชาคริ ต
อ.พรพรรณ
อ.ชาติชาย
อ.คัททิยากร
อ.สัญญา
อ.ณัฐพร
ผศ.ศิริพร
ผศ.สาวิตรี
อ.ปิ ยะนาถ
อ.โดม
อ.ธิกานต์

ชุ่มวัฒนะ
โปร่งจิตร
มุกสง
ศศิธรามาศ
ชีวะประเสริ ฐ
ไทยจงรักษ์
ดาบเพชร
พิสณุพงศ์
อังควาณิชกุล
ไกรปกรณ์
ศรี นารา

อ.สุธาทิพย์
อ.รัตนสุดา
อ.ปกรณ์
อ.ธีรเวทย์
ผศ.สิริพร
อ.สุรีย์พร
อ สรัรสวด
อ.สุ
สวดี

ชวนะเวสสกุล
ชลธาตุ
เมฆแสงสวย
ลิมโกมลวิลาศ
เกรี ยงไกรเพชร
นิพิฐวิทยา
อิฐรัตน์
อฐรตน

ห้ องพัก
หองพก

โทรศัพท์
โทรศพท

อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ

ชัน8
้
ชัน8
้
ชัน8
้
ชัน8
้

อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ

ชัน8
้
้
ชัน8
ชัน8
้
ชัน8
้
ชัน8
้
ชัน8
้

อาคารมศว บริ การ ชัน8
้
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บรการ
บริ การ

ชัน9
้
ชัน9
้
ชัน9
้
ชัน9
้
ชัน9
้
้
ชัน9
ชัชน9
น9
้

02-649-5160
15566
15566
15566
15566
15566
15566
15566
15566
15566
15566
15566
02-649-5000 ต่อ
15540
15540
15540
15540
15540
15540
15540

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะสังคมศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน
-การบัญชี
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3

เลข
ประจําตัว

(บช.บ.)
SS13A,B
100819
SS23A,B
700727
SS33A
800700
SS33B
800957
ชันปี
้ ที่ 4 SS43A
100006
SS43B
102963
-การตลาด (บธ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 SS14A
704213
SS14B
700815
ชันปี
้ ที่ 2 SS24A,B
103041
ชันปี
้ ที่ 3 SS34A,B
701158
ชันปี
้ ที่ 4 SS44A,B
704653
-การพัฒนาชุมชนเมือง (ศศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 SS16
102728
ชันปี
้ ที่ 2 SS26
702123
ชันปี
้ ที่ 3 SS36
103232
ชันปี
้ ที่ 4 SS46
703981
-รัฐประศาสนศาสตร์ (ร.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 SS1P
704586
ชันปี
้ ที่ 2 SS2P
704586
ชันปี
้ ที่ 3 SS3P
102622
ชันปี
้ ที่ 4 SS4P
701065
-ความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ (ร.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 SS1I
701898
ชันปี
้ ที่ 2 SS2I
706076
ชันปี
้ ที่ 3 SS3I
704669
704858
ชันปี
้ ที่ 4 SS4I
701065
-การเมืองการปกครอง (ร.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 SS1G
704005
ชันปี
้ ที่ 2 SS2G
704236
ชันปี
้ ที่ 3 SS3G
704236
ชันปี
้ ที่ 4 SS4G
701065

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

ผศ.กาญณ์ระวี
อ.จิตอุษา
อ.กัลยกิตติ์
อ.รสิตา
ผศ.ผจงศักดิ์
ผศ.ภัทราพร

อนันตอัครกุล
ขันทอง
กีรติองั กูร
สังข์บญ
ุ นาค
หมวดสง
จิตสร้ างบุญ

อาคารมศว บริ การ ชัน7
้
อาคารมศว บริ การ ชัน6
้
อาคารมศว บริ การ ชัน6
้
้
อาคารมศว บริ การ ชัน10
อาคารมศว บริ การ ชัน4
้
อาคารมศว บริ การ ชัน6
้

อ.นาฎอนงค์
อ.ไพบูลย์
อ.ณัฐยา
อ.วริ นทรา
อ.ชวัลลักษณ์

นามบุดดี
อาชารุ่งโรจน์
ประดิษฐสุวรรณ
ศิริสทุ ธิกลุ
คุณาธิกรกิจ

อาคารมศว บริ การ ชัน10
้
อาคารมศว บริ การ ชัน10
้
อาคารมศว บริ การ ชัน6
้
อาคารมศว บริ การ ชัน6
้
อาคารมศว บริ การ ชัน6
้

รศ.พัชรี
ผศ.ไพรัช
รศ.จารุวรรณ
อ.เพ็ชรัตน์

ศรี สงั ข์
บวรสมพงษ์
ขําเพชร
ไสยสมบัติ

อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ

ชัน5
้
ชัน5
้
ชัน5
้
ชัน5
้

อ.ปรี ชญาณ์
อ.ปรี ชญาณ์
อ.ถนัด
อ.กัลยา

นักฟ้ อน
นักฟ้ อน
แก้ วเจริ ญไพศาล
แซ่องั ้

อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ

ชัน11
้
ชัน11
้
้
ชัน11
ชัน11
้

อ.ประพีร์
อ.ศิพิมพ์
อ.มาโนชญ์
อ.จุฬณี
อ.กัลยา

อภิชาติสกล
ศรบัลลังก์
อารี ย์
ตันติกลุ านันท์
แซ่องั ้

อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ

้
ชัน11
ชัน11
้
ชัน11
้
ชัน11
้
้
ชัน11

อ.นิติ
อ.จิรภา
อ.จิรภา
อ.กัลยา

มณีกาญจน์
พฤกษ์ พาดี
พฤกษ์ พาดี
แซ่องั ้

อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ

ชัน11
้
ชัน11
้
ชัน11
้
ชัน11
้

02-649-5000 ต่อ
15500
15501
15501
11716
15547
15501
02-649-5000 ต่อ
11716
11716
15501
15501
15501
02-649-5000 ต่อ
15570
15570
15570
15570
02-649-5000 ต่อ
15585
15585
15585
15585
02-649-5000 ต่อ
15585
15585
15585
15585
15585
02-649-5000 ต่อ
15585
15585
15585
15585

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะสังคมศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

-การเงิน (บธ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 SS1FA
702026
SS1FB
706471
ชันปี
้ ที่ 2 SS2FA, B
700067
ชันปี
้ ที่ 3 SS3FA, B
705084
ชันปี
้ ที่ 4 SS4FA
102973
SS4FB
701159
-การท่ องเที่ยวและการโรงแรม (บธ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 SS1THA, B
706338
ชันปี
้ ที่ 2 SS2THA, B
701558
ชันปี
้ ที่ 3 SS3THA
800852
SS3THB
103231
ชันปี
้ ที่ 4 SS4THA
103243
SS4THB
800852
-ธุรกิจระหว่ างประเทศ (บธ.บ.)
ชันั ้ ปี ทีี่ 1 SS1IBA, B
706358
ชันปี
้ ที่ 2 SS2IBA, B
705403
ชันปี
้ ที่ 3 SS3IBA, B
700147
-สังคมศึกษา (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
ชันปี
้ ที่ 1 SS1ED1
703936
้ ที่ 2 SS2ED1
102934
ชันปี
ชันปี
้ ที่ 3 SS3ED1
100568
้ ที่ 4 SS4ED1
704654
ชันปี
ชันปี
้ ที่ 5 SS5ED1
700723

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

อ.สันติ
อ.ภาวัต
รศ.ณักษ์
อ.ญาณพล
ผศ.ปิ ยดา
อ.ศุภิณญา

เติมประเสริ ฐสกุล
อุปถัมภ์เชื ้อ
กุลสิ ร์
แสงสันต์
สมบัติวฒ
ั นา
ญาณสมบูรณ์

อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ
อาคารมศว บริ การ

อ.พิชญากร
อ.ธนภูมิ
อ.อัจฉรี ยา
ผศ.สุวิชา
ผศ.อิสรี ย์
อ.อัจฉรี ยา

กุญชริ นทร์
อติเวทิน
ศักดิ์นรงค์
โกมลทัต
กานต์เรื องศิริ
ศักดิ์นรงค์

อาคารมศว บริ การ ชัน10
้
อาคารมศว บริ การ ชัน10
้
อาคารมศว บริ การ ชัน7
้
อาคารมศว บริ การ ชัน7
้
อาคารมศว บริ การ ชัน10
้
้
อาคารมศว บริ การ ชัน7

อ.รพีีพร
อ.จิโรจน์
อ.ลํา่ สัน

รุ้ งสีที อง
บุรณศิริ
เลิศกูลประหยัด

อาคารมศว บริิ การ ชัน6
ั้

อ.ธันนิกานต์
ผศ.ดลฤดี
ผศ.กัลยาณี
อ.อัญชลี
อ.ทศพล

ชยันตราคม
สุวรรณคีรี
กุลชัย
สุขในสิทธิ์
กฤตยพิสฐิ

้
ชัน6
ชัน7
้
ชัน7
้
้
ชัน6
ชัน7
้
้
ชัน7

อาคารมศว บริ การ ชัน6
้
อาคารมศว บริ การ ชัน4
้

อาคารมศว บริ การ ชัน4
้
อาคารมศว บริ การ ชัน5
้
อาคารมศว บริ การ ชัน9
้
อาคารมศว บริ การ ชัน5
้
อาคารมศว บริ การ ชัน5
้

02-649-5000 ต่อ
15501
15500
15500
15501
15500
15500
02-649-5000 ต่อ
11716
11716
15500
15500
11716
15500
02-649-5000 ต่อ
15500
15501
15547
02-649-5000 ต่อ
15547
15570
15540
15570
15570

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะพลศึกษา ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน
-ผู้นํานันทนาการ (ศศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 PE14A,B

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

703388 อ.สราวุธ
704098 อ.วณัฐพงศ์
ชันปี
้ ที่ 2 PE24A,B
100259 ผศ.ชัยโรจน์
103149 อ.สุมนรตี
ชันปี
้ ที่ 3 PE34A,B
100256 ผศ.กนกวดี
701755 อ.วิพงษ์ ชยั
ชันปี
้ ที่ 4 PE44A,B
701754 อ.จักรพงษ์
704572 อ.ชินะโอภาส
-วิทยาศาสตร์ การออกกําลังกายและการกีฬา (วท.บ.)
้ ที่ 4 PE46
704103 อ.ประสิทธิ์
ชันปี
700056 อ.สุภาภรณ์

ชัยวิชิต
เบญจพงศ์
สายพันธุ์
นิ่มเนติพนั ธ์
พึง่ โพธิ์ทอง
ร้ องขันแก้ ว
ธรรมพงษ์ บวร
สะพานทอง
ปี ปทุม
ศิลาเลิศเดชกุล

ห้ องพัก

โทรศัพท์

02-649-5000 ต่อ
22524
ศูนย์สริ ิ นธร ห้ อง 306
ศูนย์สริ ิ นธร ห้ อง 306
22524
อ 14 ชัน้ 9 (14-905)
15750
อ 14 ชัน้ 9 (14-905)
15750
อ 14 ชัน้ 9 (14-905) 15753, 081-6864156
อ 14 ชัน้ 9 (14-905) 15753, 081-6489004
อ 14 ชัน้ 9 (14-905) 15750, 081+5715213
อ 14 ชัน้ 9 (14-904) 15750, 089-1333780
อาคารศูนย์สริ ิ นธร
02-649-5000 ต่อ
22549, 086-4165025
ศูนย์กีฬา 204
อาคารกีฬา 1 (105) 22550, 081-6230856

(วท.บ.)
อาคารศูนย์สริ ิ นธร
02-649-5000 ต่อ
22508
705002 อ.จิราวรรณ
ตอฤทธิ์
ศูนย์กีฬา 302
102928 ผศ.ทรงพล
ตอน
ต่อนี
ศูนย์ยกฬา
กีฬา 203ข
22505
706490 อ.สรัญญา
วันจรารัตต์
ศูนย์กีฬา 203ข
22508
PE17D
706077 อ.นิต
หาญประเทศ
ศูนย์กีฬา 302
22508
22508, 086-8701130
ศูนย์กีฬา 302
703891 อ.ทรัพย์สตรี
แสนทวีสขุ
้ ที่ 2 PE27A
705588 อ.พนิตา
คําภูษา
ศูนย์กีฬา 203ข
22505
ชันปี
ศูนย์กีฬา 203ข
22505
102928 ผศ.ทรงพล
ต่อนี
อินทรศักดิ์สทิ ธิ์
ศูนย์กีฬา 203ข
22505
PE27B
705695 อ.ปรัชญ์
22508, 086-8701130
ศูนย์กีฬา 302
PE27D
703891 อ.ทรัพย์สตรี
แสนทวีสขุ
้ ที่ 3 PE37A
101328 อ.สุธีรา
เมืองนาโพธิ์
ชันปี
ศูนย์กีฬา 203ข
22505, 081-8998244
PE37B
705002 อ.จิราวรรณ
ตอฤทธิ์
ศูนย์กีฬา 302
22508, 081-5938726
ศูนย์กีฬา 203ข
22505, 081-9760468
PE37C
704243 อ.อนงค์
หาญสกุล
ศูนย์กีฬา 302
22508, 086-8701130
PE37D
703891 อ.ทรัพย์สตรี
แสนทวีสขุ
22508, 081-7789427
้ ที่ 4 PE47A
703892 อ.สิงหา
จันทน์ขาว
ศูนย์กีฬา 302
ชันปี
สหนาวิน
ศูนย์กีฬา 101, 302 22508, 081-7422423
PE47B
703888 อ.นรุตตม์
ศูนย์กีฬา 203ข
หาญสกุล
22505, 081-9760468
PE47C
704243 อ.อนงค์
PE47D
703891 อ.ทรัพย์สตรี
แสนทวีสขุ
ศูนย์กีฬา 302
22508, 086-8701130
กลุ่ม A = สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่ม B = อนามัยสิ่งแวดล้ อม
หมายเหตุ
กลุ่ม C = สาธารณสุขชุมชน
กลุ่ม D = อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-สาธารณสุขศาสตร์
ชันปี
้ ที่ 1 PE17B
PE17C

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะพลศึกษา ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

-วิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกําลังกาย (วท.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 PE18A,B
103115 ผศ.สนธยา
705608 อ.วิทิต
ชันปี
้ ที่ 2 PE28A,B
100219 อ.อุษากร
705892 อ.ปวีณ
ชันปี
้ ที่ 3 PE38A,B
700879 อ.วัชรี
700642 อ.พิชญาวีร์
-พลศึกษา (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
ชันปี
้ ที่ 1 PE1ED1A,B
703419 อ.ธิติพงษ์
705810 อ.ดิศรณ์
PE1ED1C,D
100234 รศ.ภาคภูมิ
705811 อ.เทเวศร์
ชันปี
้ ที่ 2 PE2ED1A,B
703842 อ.อนุศกั ดิ์
701165 อ.พิมพา
PE2ED1C,D
704706 อ.ชาญกิจ
701880 อ.จีรนันท์
ชันปี
้ ที่ 3 PE3ED1A,B
701553 อ.สาธิน
PE3ED1C,D
100223 อ.ธงชาติ
100793 อ.ลําพอง
-สุขศึกษา (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
ชันปี
้ ที่ 1 PE1ED2
102879 อ.อนันต์
ชันปี
้ ที่ 2 PE2ED2
705714 อ.ธัญมา
ชันปี
้ ที่ 3 PE3ED2
103138 ผศ.สุนนั ทา
-สุขศึกษาและพลศึกษา
(กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
้ ที่ 1 PE1ED3
706459 อ.ฉัตรพันธ์
ชันปี
100241 รศ.ธาวุฒิ
801502 อ.ปรี ยาภรณ์
ชันปี
้ ที่ 2 PE2ED3
701821 อ.ทศพล
705893 อ.พันธสิริ
ชันปี
้ ที่ 3 PE3ED3
101328 อ.สุธีรา
100241 ผศ.ธาวุฒิ

สีละมาด
มิตรานันท์
พันธุ์วานิช
วิยาภรณ์
ฤทธิวชั ร์
ภานุรัชต์ฐนนท์
สุขดี
แก้ วคล้ าย
รัตนโรจนากุล
จันทร์ หอม
สุคง
ม่วงศิริธรรม
คําพวง
เจริ ญชัยภินนั ท์
ประจันบาน
พูเ่ จริ ญ
ศรรุ่ง
มาลารัตน์
หลายพัฒน์
ศรี ศิริ
ดุสติ กุล
ปลื ้มสําราญ
กุลศิริรัตน์
ธานี
คําทูล
เมืองนาโพธิ์
ปลื ้มสําราญ

ห้ องพัก

โทรศัพท์

อาคารศูนย์สริ ิ นธร
ศูนย์กีฬา 203ก
ศูนย์กีฬา 203ก
ศูนย์กีฬา 203ก
ศูนย์กีฬา 203ก
ศูนย์กีฬา 203ก
ศูนย์กีฬา 203ก

02-649-5000 ต่อ
22505
22505
22504, 092-2542893
22504, 089-4438561
22504, 081-8603198
22504, 086-3517004
02-649-5000 ต่อ
22518, 25470
22518, 25470
22518, 25470
22518, 25470
22518, 25470
22518, 25470
22518, 25470
22518, 25470
22518, 085-9575559
22518, 085-9575559
22518, 087-4930178
02-649-5000 ต่อ
22512
22512
22505, 083-2934358
02-649-5000 ต่อ
22505
22518
22518
22518
22518
22505, 081-8998244
22518, 081-9019930

ศูนย์กีฬา 103
ศูนย์กีฬา 103
ศูนย์กีฬา 103
ศูนย์กีฬา 103
ศูนย์กีฬา 103
ศูนย์กีฬา 103
ศูนย์กีฬา 103
ศูนู ย์กีฬา 103
ศูนย์กีฬา 103
ศูนย์กีฬา 103
ศูนย์กีฬา 103
อาคารศูนย์สริ ิ นธร
ศูนย์กีฬา 209
ศูนย์กีฬา 209
ศูนย์กีฬา 203ข
อาคารศูนย์สริ ิ นธร
ศูนย์กีฬา 210
ศูนย์กีฬา 103
ศูนย์กีฬา 103
ศูนย์กีฬา 203ก
ศูนย์กีฬา 203ก
ศูนย์กีฬา 203ข
ศูนย์กีฬา 103

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะพลศึกษา ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

-สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
ชันปี
้ ที่ 4 PE4ED4A,B
100211 รศ.ไพบูลย์
ศรี ชยั สวัสดิ์
PE4ED4C,D
100793 อ.ลําพอง
ศรรุ่ง
้ ที่ 5 PE5ED4A,B
704102 อ.แอน
มหาคีตะ
ชันปี
PE5ED4C,D
704104 อ.ไพญาดา
สังข์ทอง
-สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
้ ที่ 4 PE4ED5
100279 อ.บุปผา
ปลื ้มสําราญ
ชันปี
้ ที่ 5 PE5ED5
703892 อ.สิงหา
จันทน์ขาว
ชันปี
-สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา
(กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
้ ที่ 4 PE4ED6
703892 อ.สิงหา
จันทน์ขาว
ชันปี
เจริ ญชัยภินนั ท์
701880 อ.จีรนันท์
ชันปี
้ ที่ 5 PE5ED6
703892 อ.สิงหา
จันทน์ขาว
701821 อ.ทศพล
ธานี

ห้ องพัก

โทรศัพท์

อาคารศูนย์สริ ิ นธร
ศูนย์กีฬา 103
ศูนย์กีฬา 103
ศูนย์กีฬา 103
ศูนย์กีฬา 103
อาคารศูนย์สริ ิ นธร
ศูนย์กีฬา 209
ศูนย์กีฬา 302
อาคารศูนย์สริ ิ นธร
ศูนย์กีฬา 302
ศูนย์กีฬา 109
ศูนย์กีฬา 302
ศูนย์กีฬา 103

02-649-5000 ต่อ
22518, 081-8363183
22518, 087-4930178
22518, 086-9020862
22518, 087-4930178
02-649-5000 ต่อ
22512, 081-8092312
22508, 081-7789427
02-649-5000 ต่อ
22519, 081-7789427
22517, 084-1557523
22519, 081-7789427
22518, 085-9575559

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

-การประถมศึกษา (กศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 ED12
100789 ผศ.รังสี
ชันปี
้ ที่ 2 ED22
800936 อ.วิลาวัลย์
705815 อ.อาทิตย์
ชันปี
้ ที่ 3 ED32
701925 อ.วริ นทร
ชันปี
้ ที่ 4 ED42
704134 อ.กิตติชยั
ชันปี
้ ที่ 5 ED52
704047 อ.ดวงใจ
-เทคโนโลยีส่ อื สารการศึกษา (กศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 4 ED49A,B
701909 อ.ขวัญหญิง
ชันปี
้ ที่ 5 ED59A,B
703844 อ.กนกพร
ชันปี
้ ที่ 4 ED4G
704163 อ.ครรชิต
ชันปี
้ ที่ 5 ED5G
704119 อ.นฤมล
-การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 ED1E
704089 อ.สุชนินธ์
ชันปี
้ ที่ 2 ED2E
700172 อ.ประพิมพ์พงศ์

เกษมสุข
ด่านสิริสขุ
โพธิศรี ทอง
โพนน้ อย
สุธาสิโนบล
สีเขียว
ศรี ประเสริ ฐภาพ
ฉันทนารุ่งภักดิ์
แสนอุบล
พระใหญ่
บัณฑุนนั ทกุล
วัฒนะรัตน์

ห้ องพัก
14-403
14-403
14-403
14-403
14-403
14-403
12-810
อาคาร 14 ชัน้ 4
12-411
12-411
12-610
12-308

โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ
15278
15278
15278
15278
15278
15265
02-649-5000 ต่อ
15580
15260
15148
15148
02-649-5000 ต่อ
15562
15147

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน
-พยาบาลศาสตร์ (พย.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 NS11
58106010001, 4, 5, 8-13, 21
58106010007, 15-17
58106010022 - 28, 135-138
58106010029 - 34
58106010036 - 40
58106010042 - 47, 143
58106010048 - 53, 153-157
58106010054 - 59, 180-182
58106010060 - 65, 188-191
58106010066 - 71, 204-206
58106010072 - 75, 133-134
58106010078 - 81
58106010082 - 86, 200-203
58106010087 - 91
58106010092 - 95, 130-132
58106010096 - 99, 140-142
58106010100 - 103, 193-195
58106010104 - 105,147-152
58106010108 - 109, 158
58106010110 - 112, 196-199
58106010113 - 115, 122-123
58106010116 - 117,177-179
58106010118 - 119, 207-209
58106010121, 210-214
58106010124 - 125, 192
58106010126 - 129
58106010144 - 146
58106010160 - 161
58106010162 - 165
58106010166 - 169
58106010171 - 172

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ

700115
701331
103083
701860
700117
705184
705541
103242
703454
103222
706635
700117
103193
102877
700165
102831
701331
705540
700105
705127
103210
704257
704603
700660
703317
704071
701583
800933
700115
103106

ผศ.พรปวีณ์
อ.ธนกมณ
อ.ศรี สดุ า
อ.ศิรินทร์ ทิพย์
อ.สุคนธ์
อ.ปวีณา
อ.นะฤเนตร
ผศ.ดวงเดือน
อ.อริ สรา
ผศ.ชฎาภรณ์
อ.หทัยชนก
อ.สุคนธ์
อ.วันเพ็ญ
อ.กฤติยา
อ.อ้ อมจิต
อ.นิลภา
ผศ.ลาวัณย์
อ.ธนกมณ
อ.เพ็ญประภา
อ.วิไลกุล
อ.ณัฐวรา
ผศ.นัฐรัมภาพร
อ.บุศรา
อ.นุชรี ย์
อ.วิมลวรรณ
อ.วนิดา
อ.มยุรฉัตร
อ.จารุวรรณ
อ.ผกาพรรณ
ผศ.พรปวีณ์
ผศ.จันทิมา

ชื่นใจเรื อง
ลีศรี
รัศมีพงศ์
บุญด้ วยลาน
วรรธนะอมร
หลีเกี๊ยะ
จุฬากาญจน์
รัตนะมงคลกุล
สุขวัจนี
วัฒนวิไล
นิติกลุ
วรรธนะอมร
รักษ์ ปวงชน
แสวงทรัพย์
ว่องวาณิช
จิระรัตนวรรณะ
รัตนเสถียร
ลีศรี
สุธรรมมา
หนูแก้ ว
จันทร์ เอี่ยม
ธนปิ ยวัฒน์
แสงสว่าง
แสงสว่าง
เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์
วิสทุ ธิพานิช
กันยะมี
ไผ่ตระกูล
บุญเต็ม
ชื่นใจเรื อง
ฤกษ์ เลือ่ นฤทธิ์

714
609
609
823
609
609
609
714
714
825
812
609
825
812
812
609
207/6
609
609
207/5
514
714
825
825
714
812
609
207
609
714
207

089-5694205
081-1626699
086-3193399
083-0954480
089-6537256
086-0884991
083-6167021
083-1137066
089-9111400
084-9726459
083-1797345
089-6537256
081-8033587
085-1428968
089-2154450
085-0017529
086-3052736
081-1626699
087-6550709
081-8988990
086-9834868
081-5516529
086-7052006
089-1567242
081-9176902
085-0482568
086-6713445
089-1600133
081-8807870
089-5694205
081-6854734

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน
ชันปี
้ ที่ 1 NS11 (ต่อ)
58106010173 - 176
58106010183 - 187
ชันปี
้ ที่ 2 NS21A,B
57106010001, 10, 18, 31
57106010004, 7, 9, 11, 13
57106010014, 16, 17, 19
57106010021 - 24
57106010026 - 28, 30, 32
57106010035, 36, 39, 41, 42
57106010043 - 46, 49, 51
57106010053, 54, 56, 58,
61, 62
57106010065, 67 - 70
57106010071 - 74, 76, 78
57106010079 - 82
57106010083
57106010086 - 89
57106010091
57106010093
57106010098 - 100
57106010102 - 103
57106010104 - 106
57106010109 - 110
57106010111 - 113
57106010116 - 119
57106010121 - 126
57106010130 - 133
57106010134 - 135
57106010137 - 141
57106010142 - 145
57106010146 - 148
57106010149 - 150
57106010152 - 158
57106010160 - 164
57106010165 - 180

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

103019 อ.จิรวรรณ
704079 อ.สิรินชุ

อินคุ้ม
บูรณะเรื องโรจน์

714
714

089-4424961
089-4789478

700165
701860
705127
700105
700660
704079
703454
103242

อ.นิลภา
อ.ศิรินทร์ ทิพย์
อ.ณัฐวรา
อ.วิไลกุล
อ.วิมลวรรณ
อ.สิรินชุ
อ.อริ สรา
ผศ.ดวงเดือน

จิระรัตนวรรณะ
บุญด้ วยลาน
จันทร์ เอี่ยม
หนูแก้ ว
เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์
บูรณะเรื องโรจน์
สุขวัจนี
รัตนะมงคลกุล

609
823
514
207/5
714
714
714
714

085-0017529
083-0954480
086-9834868
081-8988990
081-9176902
089-4789478
089-9111400
083-1137066

103019
103210
700083
102831
700105
103083
700117
705540
705541
704071
701331

อ.จิรวรรณ
ผศ.นัฐรัมภาพร
ผศ.ทัศนียา
ผศ.ลาวัณย์
อ.วิไลกุล
อ.ศรี สดุ า
อ.สุคนธ์
อ.เพ็ญประภา
อ.นะฤเนตร
อ.มยุรฉัตร
อ.ธนกมณ
อ.กฤติยา
อ.นุชรี ย์
อ.วนิดา
อ.อ้ อมจิต
อ.หทัยชนก
อ.ปวีณา
อ.วันเพ็ญ
ผศ.ชฎาภรณ์
อ.ศิรินทร์ ทิพย์
อ.บุศรา
ผศ.จันทิมา
อ.ผกาพรรณ

อินคุ้ม
ธนปิ ยวัฒน์
วังสะจันทานนท์
รัตนเสถียร
หนูแก้ ว
รัศมีพงศ์
วรรธนะอมร
สุธรรมมา
จุฬากาญจน์
กันยะมี
ลีศรี
แสวงทรัพย์
แสงสว่าง
วิสทุ ธิพานิช
ว่องวาณิช
นิติกลุ
หลีเกี๊ยะ
รักษ์ ปวงชน
วัฒนวิไล
บุญด้ วยลาน
แสงสว่าง
ฤกษ์ เลือ่ นฤทธิ
บุญเต็ม

714
714
207/3
207/6
207/5
609
609
609
609
609
609
812
825
812
812
812
609
825
825
823
825
714
609

089-4424961
081-5516529
081-7517652
086-3052736
081-8988990
086-3193399
089-6537256
087-6550709
083-6167021
086-6713445
081-1626699
085-1428968
089-1567242
085-0482568
089-2154450
083-1797345
086-0884991
081-8033587
084-9726459
083-0954480
086-7052006
081-6854734
081-8807870

704603
703317
102877
706635
705184
103193
103222
701860
704257
103106
800933

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน
ชันปี
้ ที่ 3 NS31A,B
55106010001
56106010001, 27, 28, 32,
44, 50, 53, 60, 71
56106010002, 6, 9, 12,
13, 15, 17, 19, 20
56106010024, 25, 86-88, 90
56106010029, 31, 91-95
56106010033, 39, 148, 151
56106010038, 146, 149
56106010045, 47, 52, 61,
63, 69, 72
56106010074 - 85
56106010096 - 100
56106010101 - 105
56106010106, 108, 109
56106010045 - 47
56106010116 - 120, 122,
124, 125
56106010128 - 135
56106010136, 138 - 145
ชันปี
้ ที่ 4 NS41A,B
54106010077
54106010137
55106010012, 17, 19, 23
55106010025, 32, 34, 35
55106010039, 46, 55, 58
55106010050, 54
55106010057, 62, 72, 77, 95
55106010061, 64, 65, 68, 69
55106010070, 79, 82, 83, 87
55106010088, 89, 92, 93, 98
55106010101, 102, 104-106
55106010107 - 111

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

700117 อ.สุคนธ์
701583 อ.จารุวรรณ

วรรธนะอมร
ไผ่ตระกูล

609
609

089-6537256
089-1271100

703779 ผศ.เอื ้อญาติ

ชูช่ืน

718

080-8054945

700083 ผศ.ทัศนียา
102831 ผศ.ลาวัณย์
อ.กฤติยา
705127 อ.ณัฐวรา
705184 อ.ปวีณา

วังสะจันทานนท์
รัตนเสถียร
แสวงทรัพย์
จันทร์ เอี่ยม
หลีเกี๊ยะ

207/3
207/6
812
514
609

081-7517652
086-3052736
085-1428968
086-9834868
086-0884991

706635
103019
103106
703454
704079
704071

อ.หทัยชนก
อ.จิรวรรณ
ผศ.จันทิมา
อ.อริิ สรา
อ.สิรินชุ
อ.มยุรฉัตร

นิติกลุ
อินคุ้ม
ฤกษ์ เลือ่ นฤทธิ์
สุขวัจั นีี
บูรณะเรื องโรจน์
กันยะมี

812
714
714
714
714
609

083-1797345
089-4424961
081-6854734
089-9111400
089-4789478
086-6713445

700660 อ.วิมลวรรณ
705127 อ.ณัฐวรา

เลิศวงศ์เผ่าพันธุ์
จันทร์ เอี่ยม

714
514

081-9176902
086-9834868

704257
704603
103083
701583

แสงสว่าง
แสงสว่าง
รัศมีพงศ์
ไผ่ตระกูล
แสวงทรัพย์
วรรธนะอมร
จิระรัตนวรรณะ
ชูช่ืน
จุฬากาญจน์
ว่องวาณิช
วิสทุ ธิพานิช
สุธรรมมา

825
825
609
609
812
609
609
718
609
812
812
609

086-7052006
089-1567242
086-3193399
089-1271100
085-1428968
089-6537256
085-0017529
080-8054945
083-6167021
089-2154450
085-0482568
087-6550709

700117
700165
703779
705541
102877
703317
705540

อ.บุศรา
อ.นุชรี ย์
อ.ศรี สดุ า
อ.จารุวรรณ
อ.กฤติยา
อ.สุคนธ์
อ.นิลภา
ผศ.เอื ้อญาติ
อ.นะฤเนตร
อ.อ้ อมจิต
อ.วนิดา
อ.เพ็ญประภา

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

ชันปี
้ ที่ 4 NS41A,B (ต่อ)
55106010112 - 116
55106010118 - 121
55106010122, 124-126
55106010128, 131
55106010132 - 136
55106010137 - 141
55106010142, 143, 145, 146
55106010147 - 150
55106010152, 154, 156

103222
103193
701860
704257
705540
700115
700105
701331
103019

ผศ.ชฎาภรณ์
อ.วันเพ็ญ
อ.ศิรินทร์ ทิพย์
อ.บุศรา
อ.เพ็ญประภา
ผศ.พรปวีณ์
อ.วิไลกุล
อ.ธนกมณ
อ.จิรวรรณ

55106010157, 159, 160
55106010162 - 166
55106010167 - 170
55106010172 - 176
55106010177, 179, 180

103106
103210
103242
704603
704079

ผศ.จันทิมา
ผศ.นัฐรัมภาพร
ผศ.ดวงเดือน
อ.นุชรี ย์
อ.สิรินชุ

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

วัฒนวิไล
รักษ์ ปวงชน
บุญด้ วยลาน
แสงสว่าง
สุธรรมมา
ชื่นใจเรื อง
หนูแก้ ว
ลีศรี
อินคุ้ม

825
825
823
825
609
714
207/5
609
714

084-9726459
081-8033587
083-0954480
086-7052006
087-6550709
089-5694205
081-8988990
081-1626699
089-4424961

ฤกษ์ เลือ่ นฤทธิ์
ธนปิ ยวัฒน์
รัตนะมงคลกุล
แสงสว่าง
บูรู ณะเรื องโรจน์

714
714
714
825
714

081-6854734
081-5516529
083-1137066
089-1567242
089-4789478

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

-แพทยศาสตร์ (พ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 MD11,MD12,MD13, MD14
58107010001 - 9
100388
58107010010 - 17
100337
58107010018 - 27
702206
58107010028 - 39
704343
58107010041 - 50
102931
58107010051 - 60
701292
702209
58107010061 - 70
58107010071 - 80
705028
58107010081 - 91
103216
58107010092 - 101
706074
702001
58107010102 - 112

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์
02-2602233-4 ต่อ

รศ.วัชรี วรรณ
รศ.รมิดา
อ.พญ.สุคนธา
อ.นพ.ปิ ยกรณ์
ผศ.พญ.บานชื่น
อ.นพ.ประสิทธิ์
อ.นพ.วิทวัส
อ.นพ.ไชยวัฒน์
ผศ.พญ.อรุณี
อ.พญ.อลิษา
อ.พญ.บุญทิพย์

ภาคฯ สรี รวิทยา
ทองสะอาด
ภาคฯ ชีวเคมี
วัฒนโภคาสิน
ภาคฯ ศัลยศาสตร์
ตรี ฤทธิวิไล
พูลแย้ ม
ภาคฯ อายุรศาสตร์
เบญจสุวรรณเทพ ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์
อุพาพรรณ
ภาคฯ อายุรศาสตร์
บุญญานุวตั ร
ภาคฯ เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
ส่งเสริ มปั ญญากุล
ภาคฯ จักษุ โสตฯ
้ ริชยั พงษ์
ตังศิ
ภาคฯ จักษุ โสตฯ
ภาคฯ จักษุ โสตฯ
วีระพงษ์
ทิพย์สรุ ิ ยาพร
ภาคฯ จักษุ โสตฯ

14707 (0841477200)
14604 (0897961177)
11201-2 (0840909548 )
11001-3 (0861296573 )
10901 (0876782040)
11001-3 (0815819842 )
10406 (0802445777)
11301-3 (0841455828 )
11301-3 (0814541625 )
11301-3 (0896765505 )
11301-3 (0924456654 )

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

-แพทยศาสตร์ (พ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 MD11,MD12,MD13, MD14
58107010113 - 122
703258
58107010123 - 132
701641
58107010133 - 142
706172
58107010143 - 153
705597
58107010154 - 165
700594
58107010166 - 177
700213
58107010178 - 189
700538
58107010190 - 202
706346
้ ที่ 2 MD21, MD24
ชันปี
100388
57107010001 - 6
57107010009 - 14
100337
57107010015 - 17,181,197 100330
102708
57107010018 - 20
57107010021 - 22,
22 156
103012
57107010023 - 24,168,190 100331
102860
57107010025 - 26, 72
57107010027 - 28, 169,183 100333
102646
57107010029 - 30, 159
57107010031 - 33, 187,188 701574
57107010034 - 35,157,193 704524
57107010036 - 37,158,170 704023
100354
57107010038 - 39
100356
57107010040 - 41
102569
57107010042 - 44, 192
57107010045 - 46,73,182 705104
57107010047 - 48,171,180 100329
701185
57107010049 - 50,160
103043
57107010051 - 53,178,
186, 194
100341
57107010054 - 56
102730
57107010058 - 59, 185
100335
57107010060 - 61
57107010062 - 63,172,184 100340

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์
02-2602233-4 ต่อ

(ต่อ)
อ.นพ.พิงควรรศ
อ.นพ.อภิชยั
อ.พญ.อรชา
อ.พญ.โสภิศา
อ.พญ.วรัทพร
อ.นพ.วรพล
อ.นพ.อมริ นทร์
อ.นพ.ชวินทร์

คงมาลัย
แผลงศร
เกาะแก้ ว
โสภณพัฒนา
สิทธิจรูญ
อร่ามรัศมีกลุ
นาควิเชียร
สุวรรณฉัตรชัย

ภาคฯ ออร์ โธปิ ดิกส์
ภาคฯ นิติเวชศาสตร์
ภาคฯ วิสญ
ั ญีวิทยา
ภาคฯ วิสญ
ั ญีวิทยา
ภาคฯ นิติเวชศาสตร์
ภาคฯ เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
ภาคฯ สูติศาสตร์ ฯ
ภาคฯ เวชศาสตร์ ป้องกันฯ

11407-8 (0815703867 )
10188 (0817316303)
10437 (0869969616)
10437 (0869969616)
10188 (0853743154)
10406 (0802445777)
10803 (0991286446)
10727 (0847536374)

รศ.วัชรี วรรณ
รศ.รมิดา
รศ.ธีรพร
อ.อํานาจ
ผศ มาลัย
ผศ.มาลย
รศ.สุภิญญา
ผศ.ปิ ยะธิดา
รศ.จันทนา
อ.อนิรุทธิ์
อ.เครื อวัลย์
อ.ขวัญนันท์
อ.ยามาระตี
ผศ.อรพิณ
รศ.วิไล
รศ.สุวรา
อ.ศรี สมบัติ
รศ.เบญจมาส
อ.กรรณิกา
ผศ.อัมพร

ทองสะอาด
วัฒนโภคาสิน
ชินชัย
แพรัตกุล
ทวีโชติภทั ร์
ทวโชตภทร
พงษ์ สงั ข์
ตังธี
้ ระวัฒนะ
เมฆสีประหลาด
ลิ ้มตระกูล
โชติเลอศักดิ์
นันทวิสยั
จัยสิน
วงศ์สวัสดิ์กลุ
รัตนตยารมณ์
วัฒนพทยกุล
พุฒิกมลกุล
วงศ์สตั ยนนท์
เสริ มสุวิทยวงศ์
จาริ ยะพงศ์สกุล

ภาคฯ สรี รวิทยา
ภาคฯ ชีวเคมี
ภาคฯ จุลชีววิทยา
ภาคฯ จุลชีววิทยา
ภาคฯ จุจลชี
ลชววทยา
ววิทยา
ภาคฯ จุลชีววิทยา
ภาคฯ จุลชีววิทยา
ภาคฯ จุลชีววิทยา
ภาคฯ จุลชีววิทยา
ภาคฯ จุลชีววิทยา
ภาคฯ จุลชีววิทยา
ภาคฯ เภสัชวิทยา
ภาคฯ เภสัชวิทยา
ภาคฯ เภสัชวิทยา
ภาคฯ เภสัชวิทยา
ภาคฯ จุลชีววิทยา
ภาคฯ จุลชีววิทยา
ภาคฯ ชีวเคมี
ภาคฯ สรี รวิทยา

14707 (0841477200)
14604 (0897961177)
14909
14908
14904
14901
14917
14917
14908
14910
14905
14809
14801
14804
14810
085-3381726
14534
14608
14706 (0817581222)

ผศ.นิตยา
อ.พญ.จันทร์ ทรา
รศ.โกสุม
รศ.วาสนา

ไตรภิญโญภาพ
ตนันท์ยทุ ธวงศ์
จันทร์ ศิริ
สุขมุ ศิริชาติ

ภาคฯ จุลชีววิทยา
ภาคฯ ชีวเคมี
ภาคฯ ชีวเคมี
ภาคฯ ชีวเคมี

14912
089-6102050
14605
14601

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

ชันปี
้ ที่ 2 MD21, MD24 (ต่อ)
702204
57107010064 - 65, 109
102187
57107010066 - 68
57107010069 - 71
704978
57107010075 - 77
102167
57107010078 - 80
703242
57107010081 - 83, 191
102189
102190
57107010084 - 86
57107010087 - 88,161,162 100338
57107010089 - 90,173,189 704099
57107010091 - 92, 104, 100313
164, 179
57107010093 - 94, 163,176 100311
103016
57107010095 - 96, 165
57107010074, 97-99, 196 102926
57107010100 - 101,
101 174 704478
57107010102 - 103
100302
57107010105 - 106, 166 103010
57107010107 - 108, 167, 100387
175, 195
103024
57107010110 - 111
101891
57107010112
100308
57107010114 - 116
57107010117 - 119, 177 102788
57107010120 - 122, 198 100303
100384
57107010123 - 125
100390
57107010126 - 128
100389
57107010129 - 131
701486
57107010132 - 133
102701
57107010135 - 137
102806
57107010138 - 140
102744
57107010141 - 143
100369
57107010144 - 146
102983
57107010147 - 149
700590
57107010150 - 152
57107010153 - 155
705691

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

อ.นพ.สุริยา
รศ.วีรวรรณ
อ.ลิขิต
อ.พร้ อมจิต
อ.นพ.เทอดเกียรติ
รศ.พัชริ นทร์
รศ.สุรางค์รัตน์
ผศ.วัลยา
อ.พญ.เอื ้อมพร
ผศ.อรพิน

ผ่องสวัสดิ์
เล็กสกุลไชย
รังสิรัตนกุล
ศรี ยาภัย
ตรงวงศา
แสงจารึก
ศรี สรุ ภานนท์
ธเนศพงศ์ธรรม
ศรี สนธิ์
เกิดประเสริ ฐ

ภาคฯ พยาธิวิทยา
ภาคฯ พยาธิวิทยา
ภาคฯ พยาธิวิทยา
ภาคฯ พยาธิวิทยา
ภาคฯ พยาธิวิทยา
ภาคฯ พยาธิวิทยา
ภาคฯ พยาธิวิทยา
ภาคฯ ชีวเคมี
ภาคฯ พยาธิวิทยา
ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์

02-2602233-4 ต่อ
086-3917555
089-7667451
087-0599951
089-8998402
081-7775928
10375
10374
14609
081-8697991
14502

ผศ.พูลพล
รศ.วิสทุ ธิ์
อ.สิรินนั ท์
อ จิตราภรณ์
อ.จตราภรณ
ผศ.สุวดี
ผศ.สมนึก
รศ.ฉัตรศรี

ผดุงชัยโชติ
ประดิษฐ์ อาชีพ
นิลวรางกูร
ควรประดิษฐ์
ควรประดษฐ
ชวนไชยะกูล
นิลบุหงา
เตชะปั ญญา

ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ ชีวเคมี
ภาคฯ ภายวภาคศาสตร
ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ สรี รวิทยา

14505
14508
14617
14502
14509
14508
14701

ผศ.รักษวรรณ
รศ.วนิดา
ผศ.บุษบา
ผศ.หัทยา
รศ.วิภาวี
ผศ.รุ้งตะวัน
ผศ.นพ.โชติ
ผศ.พรรณี
อ.ปิ ยะนุช
ผศ.สมฤดี
ผศ.พัชริ นทร์
ผศ.จิรัฏฐิ ญา
ผศ.ภนารี
อ.นพ.เตชินท์
ผศ.นพ.ฉัตรชัย
อ พญ มนัสนันท์
อ.พญ.มนสนนท

พูนคํา
ไตรพาณิชย์กลุ
ปั นยารชุน
เพชรพิบลู ย์ไทย
อนุพนั ธ์พิศิษฐ์
สุภาพผล
วีระวงษ์
หนูซื่อตรง
ปั ทมสถาน
สายหยุดทอง
เทพอารี นนั ท์
ไตรสมบูรณ์
บุษราคัมตระกูล
ตรี วิโรจน์
เอกปั ญญาสกุล
รวสุ
รวีสนนทรเกี
ทรเกยรต
ยรติ

ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ สรี รวิทยา
ภาคฯ สรี รวิทยา
ภาคฯ สรี รวิทยา
ภาคฯ สรี รวิทยา
ภาคฯ สรี รวิทยา
ภาคฯ สรี รวิทยา
ภาคฯ สรี รวิทยา
ภาคฯ สรี รวิทยา
ภาคฯ จุลชีววิทยา
ภาคฯ เวชศาสตร์ ป้องกันฯ
ภาคฯ พยาธวทยา
พยาธิวิทยา

14504
14506
14530
14504
14501
14702
14704
14709
14715
14705
14716
14708
14717
14912
081-3710535
090 6659113
090-6659113

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน
ชันปี
้ ที่ 3 MD31, MD34
56107010001 - 6
56107010007 - 13
56107010015 - 17
56107010018 - 20
56107010021 - 22, 156
56107010023 - 24,168,190
56107010025 - 26, 72
56107010027 - 28, 169,183
56107010029 - 30, 159
56107010031 - 33, 187,188
56107010034 - 35,157,193
56107010036 - 37,158,170
56107010038 - 39
56107010040 - 41
56107010042 - 44,
44 192
56107010045 - 46,73,182
56107010047 - 48,171,180
56107010049 - 50,160
56107010051 - 53,178,
186, 194
56107010054 - 56
56107010057 - 59, 185
56107010060 - 61,199
56107010062 - 63,172,184
56107010064 - 65, 109
56107010066 - 68
56107010069 - 71
56107010075 - 77
56107010078 - 80
56107010081 - 83, 191
56107010084 - 86
56107010087 - 88,161,162
56107010089 - 90,173,189
56107010091 - 92, 104,
164 179
164,

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

100388
100337
100330
102708
103012
100331
102860
100333
102646
701574
704524
704023
100354
100356
103189
705104
100329
701185
100334

รศ.วัชรี วรรณ
รศ.รมิดา
รศ.ธีรพร
อ.อํานาจ
อ.มาลัย
รศ.สุภิญญา
ผศ.ปิ ยะธิดา
รศ.จันทนา
อ.อนิรุทธิ์
อ.เครื อวัลย์
อ.ขวัญนันท์
อ.ยามาระตี
ผศ.อรพิณ
รศ.วิไล
อ พงษ์ ศกั ดิ์
อ.พงษศกด
อ.ศรี สมบัติ
รศ.เบญจมาส
อ.กรรณิกา
อ.นุจรี

ทองสะอาด
วัฒนโภคาสิน
ชินชัย
แพรัตกุล
ทวีโชติภทั ร์
พงษ์ สงั ข์
ตังธี
้ ระวัฒนะ
เมฆสีประหลาด
ลิ ้มตระกูล
โชติเลอศักดิ์
นันทวิสยั
จัยสิน
วงศ์สวัสดิ์กลุ
รัตนตยารมณ์
ขันธ์เพ็ชร
ขนธเพชร
พุฒิกมลกุล
วงศ์สตั ยนนท์
เสริ มสุวิทยวงศ์
ตัญจพัฒน์กลุ

02-2602233-4 ต่อ
ภาคฯ สรี รวิทยา
14707 (0841477200)
ภาคฯ ชีวเคมี
14604 (0897961177)
ภาคฯ จุลชีววิทยา
14909
ภาคฯ จุลชีววิทยา
14908
ภาคฯ จุลชีววิทยา
14904
14901
ภาคฯ จุลชีววิทยา
ภาคฯ จุลชีววิทยา
14917
ภาคฯ จุลชีววิทยา
14917
ภาคฯ จุลชีววิทยา
14908
ภาคฯ จุลชีววิทยา
14910
ภาคฯ จุลชีววิทยา
14905
ภาคฯ เภสัชวิทยา
14809
ภาคฯ เภสัชวิทยา
14801
ภาคฯ เภสัชวิทยา
14804
ภาคฯ ภายวิ
ภายวภาคศาสตร
ภาคศาสตร์
14524
ภาคฯ จุลชีววิทยา
085-3381726
ภาคฯ จุลชีววิทยา
14534
ภาคฯ ชีวเคมี
14608
14616
ภาคฯ ชีวเคมี

100341
102730
100335
100340
702204
102187
704978
102167
703242
102189
102190
100338
704099
100313

ผศ.นิตยา
อ.พญ.จันทร์ ทรา
รศ.โกสุม
รศ.วาสนา
อ.นพ.สุริยา
รศ.วีรวรรณ
อ.ลิขิต
อ.พร้ อมจิต
อ.นพ.เทอดเกียรติ
รศ.พัชริ นทร์
รศ.สุรางค์รัตน์
ผศ.วัลยา
อ.พญ.เอื ้อมพร
ผศ.อรพิน

ไตรภิญโญภาพ
ตนันท์ยทุ ธวงศ์
จันทร์ ศิริ
สุขมุ ศิริชาติ
ผ่องสวัสดิ์
เล็กสกุลไชย
รังสิรัตนกุล
ศรี ยาภัย
ตรงวงศา
แสงจารึก
ศรี สรุ ภานนท์
ธเนศพงศ์ธรรม
ศรี สนธิ์
เกิดประเสริ ฐ

ภาคฯ จุลชีววิทยา
ภาคฯ ชีวเคมี
ภาคฯ ชีวเคมี
ภาคฯ ชีวเคมี
ภาคฯ พยาธิวิทยา
ภาคฯ พยาธิวิทยา
ภาคฯ พยาธิวิทยา
ภาคฯ พยาธิวิทยา
ภาคฯ พยาธิวิทยา
ภาคฯ พยาธิวิทยา
ภาคฯ พยาธิวิทยา
ภาคฯ ชีวเคมี
ภาคฯ พยาธิวิทยา
ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์

14912
089-6102050
14605
14601
086-3917555
089-7667451
087-0599951
089-8998402
081-7775928
10375
10374
14609
081-8697991
14502

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

ชันปี
้ ที่ 3 MD31, MD34 (ต่อ)
56107010093 - 94, 163,176 100311
56107010095 - 96, 165
103016
56107010074, 97-99, 196 102926
704478
56107010101, 174
56107010102 - 103
100302
56107010105 - 106, 166 103010
56107010107 - 108, 167, 100306
175, 195
103024
56107010110 - 111
101891
56107010112 - 113
100308
56107010114 - 116
56107010117 - 119, 177 102788
56107010120 - 122, 198 100303
100384
56107010123 - 125
56107010126 - 128
100390
56107010129 - 131
100389
56107010014, 132 - 134 701486
102701
56107010135 - 137
102806
56107010138 - 140
102744
56107010141 - 143
100369
56107010144 - 146
102983
56107010147 - 149
56107010150 - 152
700590
56107010153 - 155
705691
้ ที่ 4 MD41, MD44
ชันปี
กลุ่ม 1
55107010014 - 15, 37-39 103157
705506
55107010040,46,48,51,52,53 703262
705510
55107010065,67,72,91, 700856
100,108
706461
55107010112,118,125,132, 704525
135,137
701283

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

ผศ.พูลพล
รศ.วิสทุ ธิ์
อ.สิรินนั ท์
อ.จิตราภรณ์
ผศ.สุวดี
ผศ.สมนึก
ผศ.อุดมศรี

ผดุงชัยโชติ
ประดิษฐ์ อาชีพ
นิลวรางกูร
ควรประดิษฐ์
ชวนไชยะกูล
นิลบุหงา
โชว์พิทธพรชัย

ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ ชีวเคมี
ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์

02-2602233-4 ต่อ
14505
14508
14617
14502
14509
14508
14507

ผศ.รักษวรรณ
รศ.วนิดา
ผศ.บุษบา
ผศ.หัทยา
รศ.วิภาวี
ผศ.รุ้งตะวัน
ผศ นพ โชติ
ผศ.นพ.โชต
ผศ.พรรณี
อ.ปิ ยะนุช
ผศ.สมฤดี
ผศ.พัชริ นทร์
ผศ.จิรัฏฐิ ญา
ผศ.ภนารี
อ.นพ.เตชินท์
ผศ.นพ.ฉัตรชัย
อ.พญ.มนัสนันท์

พูนคํา
ไตรพาณิชย์กลุ
ปั นยารชุน
เพชรพิบลู ย์ไทย
อนุพนั ธ์พิศิษฐ์
สุภาพผล
วีระวงษ์
วระวงษ
หนูซื่อตรง
ปั ทมสถาน
สายหยุดทอง
เทพอารี นนั ท์
ไตรสมบูรณ์
บุษราคัมตระกูล
ตรี วิโรจน์
เอกปั ญญาสกุล
รวีสนุ ทรเกียรติ

ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ ภายวิภาคศาสตร์
ภาคฯ สรี รวิทยา
ภาคฯ สรรวทยา
สรี รวิทยา
ภาคฯ สรี รวิทยา
ภาคฯ สรี รวิทยา
ภาคฯ สรี รวิทยา
ภาคฯ สรี รวิทยา
ภาคฯ สรี รวิทยา
ภาคฯ สรี รวิทยา
ภาคฯ จุลชีววิทยา
ภาคฯ เวชศาสตร์ ป้องกันฯ
ภาคฯ พยาธิวิทยา

14504
14506
14530
14504
14501
14702
14704
14709
14715
14705
14716
14708
14717
14912
081-3710535
090-6659113

รศ.นพ.ณรงค์ชยั
อ.พญ.พรพรหม
อ.นพ.ไกรยศ
อ.พญ.รุ่งนภา
อ.นพ.ธวัชชัย
รศ.พญ.ธารางรัตน์
อ.นพ.ภาสกร
ผศ.พญ.วรรณพร

ยิ่งศักดิ์มงคล
ั น์ศรี กลุ
วิวฒ
เกียรติสนุ ทร
ฐาปนวรกุล
ตุลวรรธนะ
หาญประเสริ ฐพงษ์
แสงสว่างโชติ
บุรีวงษ์

ภาคฯ ศัลยศาสตร์
ภาคฯ รังสีวิทยา
ภาคฯ ศัลยศาสตร์
ภาคฯ จิตเวชศาสตร์
ภาคฯ ศัลยศาสตร์
ภาคฯ สูติศาสตร์ ฯ
ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ รังสีวิทยา

11201-2 (0816302610 )
10231 (0867902322 )
11201-2 (0818109868 )
10731 (0850560307 )
11201-2 (0879791989 )
10803 (0846360055 )
11001-3 (0819940605 )
10231 (0895268295 )

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ชันปี
้ ที่ 4 MD41, MD44 (ต่อ)
55107010138-140,142,
701859 ผศ.นพ.อรุชา
146,153
706446 อ.นพ.ดีพร้ อม
55107010157,159,164,
700444 อ.พญ.นฤมล
173,175
701388 อ.นพ.พนิตพงศ์
กลุ่ม 2
55107010016,22,25,27,42,45 103155 อ.นพ.สมบูรณ์
705590 อ.นพ.ธนา
55107010050,54,62,73,79,88 700872 อ.นพ.ภานุณฏั ฐ์
100381 ผศ.นพ.ปริ ญญา
55107010089,98,102,106, 103234 อ.นพ.ฤทธี
107,113
705086 อ.นพ.สมเกียรติ
55107010115,119,120,126, 704923 อ.นพ.อาทิตย์
128,129
100359 ผศ.นพ.วิชิต
55107010133,149,151,
103218 ผศ.นพ.โอฬาร
154 156
154,156
706171 อ.นพ.รตนภู
อ นพ รัตนภมิม
102878 ผศ.นพ.สรวุฒิ
55107010160,165,167,
169,171
103158 รศ.นพ.ภาวิน
กลุ่ม 3
55107010001 - 6
700480 ผศ.นพ.มนะพล
701706 อ.พญ.วรรณา
55107010007 - 12
701989 อ.นพ.มณฑล
700655 อ.พญ.ศรัยอร
55107010019,29,43,44,47,57 100325 ผศ.นพ.สุทศั น์
103089 อ.พญ.มนจุฑา
55107010060,63,66,74,81,83 704781 อ.นพ.หริ รักษ์
102182 ผศ.พญ.จันทนา
55107010086,94,103,
701787 อ.นพ.พัชรสาร
114,122
700573 อ.พญ.สุธิดา
700536 อ.พญ.กัญชนา
55107010123,130,136,
162,170
102850 รศ.นพ.สงวนศักดิ์
กลุ่ม 4
55107010013,18,23,26, 700191 อ.นพ.กุศล
31,33,34
703246 อ.นพ.อัศวิน
55107010036,41,49,55, 701289 อ.นพ.สมโภช
58 59 61
58,59,61
102918 อ.นพ.สุ
อ นพ สรเชษฐ์
รเชษฐ์

ห้ องพัก

โทรศัพท์

ตรี ศิริโชติ
ศิริเขต
คงสาคร
มารุ่งโรจน์

ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์
ภาคฯ จิตเวชศาสตร์
ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ รังสีวิทยา

02-2602233-4 ต่อ
10901 (0815935232 )
10731 (0897980043 )
11001-3 (0816276159 )
10231 (0814923278 )

จันทร์ สกุลพร
บุญสินสุข
ม่วงน้ อย
อัครานุรักษ์ กลุ
สมิทธิ์ฤทธี
นามประดิษฐ
วงษ์ เสาวศุภ
ลีละศิธร
พรหมาลิขิต
วัฒนปั ญญาสกลล
วฒนปญญาสกุ
พงศ์โรจน์เผ่า
พัวพรพงษ์

ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์
ภาคฯ ศัลยศาสตร์
ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ ศัลยศาสตร์
ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ ศัลยศาสตร์
ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ รังสีวิทยา
ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์
ภาคฯ จตเวชศาสตร
จิตเวชศาสตร์
ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์
ภาคฯ สูติศาสตร์ ฯ

10901 (0813432772 )
11201-2 (0814325246 )
11001-3 (0866885001 )
11201-2 (0818499716 )
11001-3 (0865559585 )
11201-2 (0867897834 )
11001-3 (0816144815 )
10231 (0813130555 )
10901 (0899271040 )
10731 (0819271293 )
10901 (0816942247 )
10803 (0814242242 )

กุลปราณีต
เลิศสุขสวัสดิ์
ว่องวันดี
ธงอินเนตร
รุ่งเรื องหิรัญญา
เอี่ยมอุดมกาล
ยอดยิ่ง
พันธ์บรู ณะ
ลีนะสมิต
ศิริพรพาณิชย์
ง้ าวสุวรรณ
ฤกษ์ ศภุ ผล

ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ ศัลยศาสตร์
ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์
ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์
ภาคฯ ศัลยศาสตร์
ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์
ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์
ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์

11001-3 (0896683584 )
11201-2 (0865154525 )
11001-3 (0819856550 )
10901 (0817366470 )
11001-3 (0894413959 )
10901 (0814419237 )
11201-2 (0869190458 )
10901 (0818362515 )
11001-3 (0819365650 )
10901 (0891393078 )
11001-3 (0895340299 )
10901 (0817231766 )

เตชะพิเชฐวนิช
สุดเจริ ญ
ภูมิพิเชฐ
เลิศถิรพันธ์์
เลศถรพนธุ

ภาคฯ สูติศาสตร์ ฯ
ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ สูติศาสตร์ ฯ
ภาคฯ เวชศาสตร์ ป้ องกันฯ

10803 (0819136867 )
11001-3 (0841601102 )
10803 (0825599425 )
10727 (0813758381 )

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

ชันปี
้ ที่ 4 MD41, MD44 (ต่อ)
55107010070,76,78,82, 701713
100373
84,85,92
55107010095,97,99,117, 701012
121,124,131
704688
55107010134,144,147,152, 705707
702185
166,172,176
กลุ่ม 5
55107010017,20,24,28, 701702
30,32,35
701318
55107010056,64,68,69, 700384
71,75,77
700368
55107010080,87,60,96, 703040
701716
101,105,110
55107010111,116,127,141, 700897
143,145,148
999907
705292
55107010150,155,161,
163,168,174
704710
้ ที่ 5 MD51, MD54
ชันปี
กลุ่ม 1
54107010004,15,20,28, 102139
32,35
103187
704634
54107010038,39,42,
701356
47,48
54107010052,64,68,72, 103021
704777
73,78
54107010083,85,170,112, 700057
705116
114,115,116
54107010122,123,125,129, 702006
103005
142,145,165
กลุ่ม 2
54107010003,6,19,24,25,26 102162
701721
54107010030,40,41,46, 700195
102157
50,53

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

อ.พญ.ฐานิตรา
รศ.นพ.วรพจน์
อ.พญ.นัฏกานต์
อ.พญ.ธีรานันท์
อ.นพ.พนิต
อ.นพ.ฉัตรชัย

ตันติเตมิท
ตันติศิริวฒ
ั น์
วงศ์จิตรัตน์
อังคณานาฏ
ทักขิญเสถียร
กรี พละ

02-2602233-4 ต่อ
ภาคฯ สูติศาสตร์ ฯ
10803 (0816945321 )
ภาคฯ เวชศาสตร์ ป้องกันฯ 10727 (0818115425 )
ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์ 10901 (0812619420 )
ภาคฯ อายุรศาสตร์ 11001-3 (0817344743 )
ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์ 10901 (0896975211 )
ภาคฯ อายุรศาสตร์ 11001-3 (0819283800 )

อ.พญ.ศันสนีย์
อ.พญ.สิรภัทร
อ.นพ.ภานุรุจ
อ.พญ.พิชญา
อ.พญ.อัจฉราพร
อ.นพ.ณัฐพันธ์
อ.พญ.ภัทรพร
อ.นพ.ปภิ
ป ินวิิช
อ.นพ.ปฐมคม
อ.พญ.นิศา

นิซู
ตุลาธรรมกิจ
ลือวิเศษไพบูลย์
เพชรบรม
เมฆศิขริ น
รัตนจรัสกุล
วิลาวรรณ์
ปั ญนพณัฐั
เปรื่ องประเสริ ฐ
มะเครื อสี

ภาคฯ จิตเวชศาสตร์
ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์
ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์
ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์
ภาคฯ สูติศาสตร์์ ฯ
ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์
ภาคฯ อายุรศาสตร์

10731 (0815846378 )
11001-3 (0813984070 )
10901 (0854893499 )
11001-3 (0816152772 )
10901 (0816900890 )
11001-3 (0867592517 )
10901 (0815584433 )
10803
10901 (0818550332 )
11001-3 (0864664251 )

รศ.พญ.สิริภา
อ.นพ.คมสัน
อ.นพ.ทัศนัย
รศ.นพ.ชลวิช
อ.พญ.ปิ ยกานต์
อ.นพ.วาทิตต์
อ.นพ.อนุรักษ์
อ.พญ.อลีนา
อ.นพ.ธรรมนิจ
ผศ.นพ.ธงชัย

ช้ างศิริกลุ ชัย
ปลัง่ ศิริ
ปริ ตโตทกพร
จันทร์ ลลิต
ลิมธัญญกูล
รุจิราวรรณ
ดาวลอย
สรรค์ธีรภาพ
รุกขชาติ
ก่อสันติรัตน์

ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ ออร์ โธปิ ดิกส์
ภาคฯ เวชศาสตร์ ป้องกันฯ
ภาคฯ ออร์ โธปิ ดิกส์
ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ นิติเวชศาสตร์
ภาคฯ ศัลยศาสตร์
ภาคฯ จักษุ โสตฯ
ภาคฯ ศัลยศาสตร์
ภาคฯ ออร์ โธปิ ดิกส์

11001-3 (0819078819 )
11407-8 (0818409425 )
10727
11407-8 (0818370705 )
11001-3 (0850638883 )
10188 (0814247727)
11201-2 (0818903222 )
11301-3 (0802446777 )
11201-2 (0859699930 )
11407-8 (0890423467 )

ผศ.นพ.วิศาล
อ.พญ.อรสา
ผศ.พญ.สุมาลี
รศ.นพ.ชาญณรงค์

มหาสิทธิวฒ
ั น์
เหมะจันทร
บุญยะลีพรรณ
เกษมกิจวัฒนา

ภาคฯ จักษุ โสตฯ
ภาคฯ สูติศาสตร์ ฯ
ภาคฯ จักษุ โสตฯ
ภาคฯ ออร์ โธปิ ดิกส์

11301-3 (0859554322 )
10803 (0867979359 )
11301-3 (0819099396 )
11407-8 (0816590775 )

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

ชันปี
้ ที่ 5 MD51, MD54 (ต่อ)
54107010058,70,75,80, 701910
103169
86,94,96
54107010097,105,113,121, 701641
702000
130,133
700855
54107010134,139,146,
150,153,160
700319
กลุ่ม 3
54107010001,14,18,21, 702207
103235
22,27
54107010036,43,51,60, 701797
701751
61,62
54107010063,65,74,77, 702021
81,84
706172
54107010090,91,98,103, 704461
703827
106,127,131
54107010132,137,140,148, 705829
152,154,156
704176
กลุ่ม 4
54107010002,12,13,17,
29,45,54
54107010056,57,59,66,
69,71
54107010082,89,92,93,
100,102,124
54107010126,128,135,
138,144,147
54107010149,151,157,
158,162,164
กลุ่ม 5
54107010005,16,23,31,
33,34,37
54107010049,55,67,76,
79,88
54107010095,99,101,104,
108,109,110
54107010111,117,118,
119,120,136
54107010141,143,155,
159 166 167
159,166,167

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

02-2602233-4 ต่อ
ภาคฯ จักษุ โสตฯ 11301-3 (0899443240 )
ภาคฯ ออร์ โธปิ ดิกส์ 11407-8 (0814072080 )
ภาคฯ นิติเวชศาสตร์ 10188 (0817316303)
ภาคฯ ออร์ โธปิ ดิกส์ 11407-8 (0816210059 )
ภาคฯ เวชศาสตร์ ป้องกันฯ
-818,483,183
ภาคฯ ออร์ โธปิ ดิกส์ 11407-8 (0818901589 )

อ.พญ.วรัทพร
ผศ.นพ.ศุภกิจ
อ.นพ.อภิชยั
อ.พญ.ปภานุช
ผศ.พญ.ลัคนา
อ.นพ.ชัชวาล

จันทร์ ลลิต
พิมลธเรศ
แผลงศร
ชัยวิรัตนะ
ฤกษ์ ศภุ ผล
เจริ ญธรรมรักษา

อ.นพ.รณชิต
อ.พญ.กุลธิดา
อ.นพ.สุประพล
อ.พญ.วิภาดา
อ.นพ.ปวริ ศร
อ.พญ.อรชา
อ.นพ.ณัฐรัฐ
อ.พญ.วนิดา
อ.พญ.พิชญา
อ.นพ.วิชยา
อ.นพ.วชยา

บุญประเสริ ฐ
เมธาวศิน
จันทพันธ์
เหล่าสุขสถิตย์
สุขวนิช
เกาะแก้ ว
ตรี นสุ นธิ
จงอรุณงามแสง
ประไพพานิช
วิธรรวานิ
วธุ
วานชย
ชย์

ภาคฯ ออร์ โธปิ ดิกส์
ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ จักษุ โสตฯ
ภาคฯ สูติศาสตร์ ฯ
ภาคฯ ออร์ โธปิ ดิกส์
ภาคฯ วิสญ
ั ญีวิทยา
ภาคฯ จักษุ โสตฯ
ภาคฯ วิสญ
ั ญีวิทยา
ภาคฯ จักษุ โสตฯ
ภาคฯ ศลยศาสตร
ศัลยศาสตร์

11407-8 (0896824006 )
11001-3 (0894595785 )
11301-3 (0818508058 )
10803 (0814326342 )
11407-8 (0897922035 )
10437 (0869969616 )
11301-3 (0814081819 )
10437 (0892756345 )
11301-3 (0816445609 )
11201-22 (0846718988 )
11201

102156
703332
702214
701659
103161
703098
103156
102723
700625
700518

ผศ.นพ.ชัยพฤกษ์ กุสมุ าพรรณโญ
อ.พญ.พรรณลักษณ์ สินสวัสดิ
อ.พญ.วันปณิธาน สุดเสน่หา
ผศ.นพ.นิรันดร์
หุน่ ฉายศรี
ผศ.นพ.เกษม
เรื องรองมรกต
ผศ.พญ.จริ นรัตน์ ศิริรัตนพันธ
ผศ.พญ..ยิงวรรณ เจริ ญยิง
อ.นพ.สมพร
รี พลมหา
อ.พญ.พัชนี
ภาษิ ตชาคริ ต
ผศ.นพ.วิชิต
วิริยะโรจน์

ภาคฯ วิสญ
ั ญีวิทยา
ภาคฯ จักษุ โสตฯ
ภาคฯ ออร์ โธปิ ดิกส์
ภาคฯ จักษุ โสตฯ
ภาคฯ สูติศาสตร์ ฯ
ภาคฯ จักษุ โสตฯ
ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์
ภาคฯ จักษุ โสตฯ
ภาคฯ วิสญ
ั ญีวิทยา
ภาคฯ ศัลยศาสตร์

10437-8 (0818153260 )
11301-3 (0823289768 )
863,611,585
11301-3 (0894486743 )
10803 (0814874587 )
11301-3 (0819113312 )
10901 (0859994105 )
11301-3 (0867872728 )
10437 (0896653722 )
11201-2 (0818731443 )

700212
702023
703357
705036
700213
700334
700527
700594
103221
704628

อ.พญ.จีรลักษณ์
อ.พญ.รพีพร
อ.พญ.พรรณวรา
อ.นพ.พิศิษฐ์
อ.นพ.วรพล
อ.พญ.ศิรินทร์
อ.นพ.ฐิ ติณฐั
อ.พญ.วรัทพร
ผศ.พญ.ดุจเดือน
อ นพ จิรายทธ
อ.นพ.จรายุ
ทธ

ภาคฯ วิสญ
ั ญีวิทยา
ภาคฯ จักษุ โสตฯ
ภาคฯ สูติศาสตร์ ฯ
ภาคฯ จักษุ โสตฯ
ภาคฯ เวชศาสตร์ ฟืนฟู
ภาคฯ นิติเวชศาสตร์
ภาคฯ ออร์ โธปิ ดิกส์
ภาคฯ นิติเวชศาสตร์
ภาคฯ วิสญ
ั ญีวิทยา
ภาคฯ อายุ
อายรศาสตร์
รศาสตร

10437-8 (0818197467 )
11301-3 (0818072530 )
10803 (0830736145 )
11301-3 (0811705455 )
10406 (0816894343 )
10188 (0859206097)
11407-8 (0815591661 )
10188 (0853743154)
10437-8 (0894553811 )
11001 3 (089436049 )
11001-3

ลิมอิม
ยอดพรหม
ปริ ตกุล
วณิชากรตระกูล
อร่ามรัศมีกลุ
บุษยามานนท์
ดิลกหัตถการ
สิทธิจรูญ
สีละมาด
จันทร์ มา
จนทรมา

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน
MD61, MD64
5110701033,
5210701013, 29, 103

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

701292 อ.นพ.ประสิทธิ์
701292 อ.นพ.ประสิทธิ์
700538 อ.นพ.อมริ นทร์

อุพาพรรณ
อุพาพรรณ
นาควิเชียร

ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ สูติศาสตร์ ฯ

02-2602233-4 ต่อ
11001-3 (0815819842 )
11001-3 (0815819842 )
10803 (0991286446 )

700216 อ.นพ.วรวุฒิ
700900 อ.พญ.รัชพร

รุ่งแสงมนูญ
ทวีรุจจนะ

ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ อายุรศาสตร์

11001-3 (0818082239 )
11001-3 (0898919905 )

701326 อ.นพ.ไบรอัน
700654 อ.พญ.ปิ ยนันท์

ลี
ชนไมตรี

ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ อายุรศาสตร์

11001-3 (0896871840 )
11001-3 (0853477909 )

702034 อ.พญ.สิริวรรณ
705887 อ.พญ.เมสิตา

ศรี สวุ รรณ
สุขสมานวงศ์

ภาคฯ สูติศาสตร์ ฯ
ภาคฯ สูติศาสตร์ ฯ

10803 (0863294544 )
10803 (0896533396 )

ภาคฯ สูติศาสตร์ ฯ
ภาคฯ สูติศาสตร์ ฯ

10803 (0865114650 )
10803 (0818683003 )

ชันปี
้ ที่ 6

53107010034,39,78,115,137

กลุ่ม A
53107010008,14,41,131
53107010065,58,109,113,
116,124
53107010061,75,96,121,136

53107010003,54,62,90,
100,133
กลุ่ม B
53107010070,86,99,117
53107010064,77,80,101,
125,128
53107010019,21,104,105
53107010020,26,40,63,
79,114
กลุ่ม C
53107010025,50,69,89
53107010052,85,92,95,
106,110
53107010016,17,57,84,126
53107010006,10,11,,48,
60,127
กลุ่ม D
53107010059,119,122,
123
53107010032,49,102,
112,118,120
53107010015,53,68,
74,129
53107010022,23,27,44,
51,66
กลุ่ม E
53107010013,18,46,103
53107010002,7,31,71,73,
108

103220 ผศ.นพ.เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์
101887 ผศ.นพ.วิเชียร
มโนเลิศเทวัญ

102182 ผศ.พญ.จันทนา
102878 ผศ.นพ.สรวุฒิ

พันธ์บรู ณะ
พงศ์โรจน์เผ่า

ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์
ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์

10901 (0818362515 )
10901 (0816942247 )

103089 อ.พญ.มนจุฑา
700573 อ.พญ.สุธิดา

เอียมอุดมกาล
ศิริพรพาณิชย์

ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์
ภาคฯ กุมารเวชศาสตร์

10901 (0814419237 )
10901 (0891393078 )

700153 ผศ.นพ.วิศิษฎ์

รังษิ ณาภรณ์

ภาคฯ ออร์ โธปิ ดิกส์

11407-8 (0816285362 )

700183 ผศ.นพ.ยิงยง

ต่ออุดม

ภาคฯ ออร์ โธปิ ดิกส์

11407-8 (0818409756 )

100402 รศ.นพ.นิยม

ละออปั กษิ ณ

ภาคฯ ออร์ โธปิ ดิกส์

11407-8 (0819146249 )

701757 อ.นพ.ทัศนวุฒิ

เธียรปั ญญา

ภาคฯ ออร์ โธปิ ดิกส์

11407-8 (0898100210 )

701406 อ.พญ.กรวีร์
702481 อ.พญ.ภาวนี

เทพสัมฤทธิพร
ศรี หล้ า

ภาคฯ ศัลยศาสตร์
ภาคฯ ศัลยศาสตร์

11201-2 (0816197098 )
11201-2 (0815673765 )

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

ชันปี
้ ที่ 6 MD61, MD64 (ต่อ)
53107010076,82,88,134 102150
53107010024,42,45,72, 700653
83,93
กลุ่ม F
53107010030,35,37,38,94 700077
53107010004,43,81,97, 703683
98130
53107010028,33,56,132 103153
53107010036,47,55,67, 100366
87,91

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

ผศ.นพ.วิฑรู ย์
ผศ.พญ.ดลฤดี

อึงกิจไพบูลย์
สุวรรณคีรี

ภาคฯ ศัลยศาสตร์
ภาคฯ ศัลยศาสตร์

02-2602233-4 ต่อ
11201-2 (0816232433 )
11201-2 (0816213394 )

อ.นพ.อรุณชัย
อ.นพ.นพพร

แสงพานิชย์
โรจน์เพ็ญเพียร

ภาคฯ อายุรศาสตร์
ภาคฯ สูติศาสตร์ ฯ

11001-3 (0816838084 )
10803 (0896103938 )

ภาคฯ เวชศาสตร์ ป้องกันฯ
ภาคฯ เวชศาสตร์ ป้องกันฯ

0818891651
0891222431

ผศ.นพ.กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์
อ.นพ.สุธีร์
รัตนะมงคลกุล

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชััน้ ปี /กลุ่ มผู้ เรีี ยน

เลข
ป าํ ตัวั
ประจํ

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

02-649-5000 ต่อ
100600 ผศ.พินิจ
เทพสาธร
27070
ชัน้ 2 ภาคไฟฟ้ า
ชัน้ 2 ภาคไฟฟ้ า
22041
704171 อ.พิชญา
ชัยปั ญญา
ชัน้ 2 ภาคไฟฟ้ า
22041
้ ที่ 2 EG21A
103090 อ.คมกฤษ
ประเสริ ฐวงษ์
ชันปี
EG21B
704094 อ.สุนิศา
คุณารักษ์
22041
ชัน้ 3 ภาคไฟฟ้ า
22041
ชันปี
้ ที่ 3 EG31A
102715 ผศ.นําคุณ
ศรี สนิท
ชัน้ 2 ภาคไฟฟ้ า
22041
ชัน้ 2 ภาคไฟฟ้ า
EG31B
102748 อ.ธนาธิป
สุม่ อิ่ม
ชัน้ 3 ภาคไฟฟ้ า
้ ที่ 4 EG41A
103088 อ.ธานินทร์
ดวงจันทร์
22044
ชันปี
22045
EG41B
704430 ผศ.วุฒิพล
ธาราธีรเศรษฐ์
ชัน้ 1 ภาคไฟฟ้ า
หมายเหตุ
กลุ่ม A = แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
กลุ่ม B = แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม
-วิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ.)
02-649-5000 ต่อ
ชันปี
้ ที่ 1 EG12
102959 ผศ.ภาคภูมิ
ศรี รมรื่ น
ชัน้ 2 ภาคเครื่ องกล ห้ อง401
22055
ชัน้ 3 ภาคเครื่ องกล ห้ อง305
22055
103173 อ.มนัส
แป้งใส
้ ที่ 2 EG22A
700076 ผศ.กิตติ
สถาพรประสาธน์ ชัน้ 4 ภาคเครื่องกล ห้ อง401
22064
ชันปี
22055
EG22B
102841 อ.สมมาส
แก้ วล้ วน
ชัน้ 3 ภาคเครื่ องกล ห้ อง305
22055
้ ที่ 3 EG32A
102466 อ.สมชาย
แย้ มใส
ชัน้ 3 ภาคเครื่ องกลห้ อง302C
ชันปี
ชัน้ 3 ภาคเครื่ องกลห้ อง302E
22055
EG32B
702933 ผศ.อาจรี
ศุภสุธีกลุ
้ ที่ 4 EG42A,B
700025 ผศ.ธีรภัทร
หลิม่ บุญเรื อง
ชัน้ 3 ภาคเครื่ องกลห้ อง301C
22055
ชันปี
หมายเหต กลุ
หมายเหตุ
กล่ ม A = แขนงวิ
แขนงวศวกรรมเครองกล
ศวกรรมเครื่องกล
กล่
กลุม B = แขนงวศวกรรมยานยนต
แขนงวิศวกรรมยานยนต์
-วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 EG11

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน
-วิศวกรรมเคมี (วศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 EG13
ชันปี
้ ที่ 2

EG23

ชันปี
้ ที่ 3

EG33

ชันปี
้ ที่ 4

EG43

เลข
ประจําตัว
101437
701568
701570
702892
102792
705183
102798
102679

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา
รศ.ศิริวรรณ
ผศ.วรทเอก
อ.ภรณี
อ.จันจิรา
ผศ.สิทธินนั ท์
อ.สุธิดา
ผศ.สินศุภา
ผศ.วรรณวิไล

ศรี สรฉัตร์
ศรี สวุ รรณ
ศรี รมรื่ น
จับศิลป์
ท่อแก้ ว
อรรถยานันทน์
จุ้ยจุลเจิม
ไกรเพ็ชร์ เอวานส์

-วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 EG14
103037 รศ.อิทธิพร
ศิริสวัสดิ์
ชันปี
้ ที่ 2 EG24
705863 อ.ภาณุวฒ
ั น์
จ้ อยกลัด
ชันปี
้ ที่ 3 EG34
700128 อ.อัฐสิทธิ์
ศิริวชิราภรณ์
ชันปี
้ ที่ 4 EG44
701569 ผศ.สุดนิรันดร์
เพชรัตน์
-วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 EG15
706286 อ.ศุภชั ญา
โชตยะกุล
ผศ.ณัฐพงษ์
702143 ผศ.ณฐพงษ
คงประเสริ ฐ
คงประเสรฐ
ชันปี
้ ที่ 2 EG25
102758 รศ.นิลวรรณ
ชุ่มฤทธิ
705895 อ.รัฐวุฒิ
วงษ์ วิทย์
ชันปี
้ ที่ 3 EG35
102502 ผศ.รติรัตน์
กิตติปัญญาพัฒน์
103150 ผศ.พิลดา
หวังพานิช
ชันปี
้ ที่ 4 EG45
102501 อ.พงษ์ เพ็ญ
จันทนะ
700127 อ.วราธร
ปั ญญางาม
-วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 EG16
701890 อ.วงศ์วิทย์
เสนะวงศ์
ชันปี
้ ที่ 2 EG26
704093 อ.อัมราพร
บุญประทะทอง
ชันปี
้ ที่ 3 EG36
703015 ผศ.ฑีฆพันธุ์
เจริ ญพงษ์
ชันปี
้ ที่ 4 EG46
700271 อ.ดิเรก
เสือสีนาค
702158 อ.สุชาดา
ตันติสถิระพงษ์
-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 EG18
706285 อ.ประมวล
ชูรัตน์
ชันปี
้ ที่ 2 EG28
103128 ผศ.สมภพ
รอดอัมพร
102704 ผศ.ชัยณรงค์
คล้ ายมณี
ชันปี
้ ที่ 3 EG38
103239 ผศ.วัชรชัย
วิริยะสุทธิวงศ์
ชันปี
้ ที่ 4 EG48
102703 อ.อาคม
ม่วงเขาแดง
-วิศวกรรมโลจิสติกส์ (วศ.บ.) หลักสูตร 2 ภาษา
ชันปี
้ ที่ 1 EG19
103178 อ.สิรเดช
ชาตินิยม
705894 อ.วุฒินนั ท์
นุน่ แก้ ว

ห้ องพัก
ชัน้ 3 ภาคเคมี ห้ อง 301
ชัน้ 3 ภาคเคมี ห้ อง 301
ชัน้ 3 ภาคเคมี ห้ อง 301
ชัน้ 3 ภาคเคมี ห้ อง 301
ชัน้ 3 ภาคเคมี ห้ อง 301
ชัน้ 3 ภาคเคมี ห้ อง 301
ชัน้ 3 ภาคเคมี ห้ อง 301
ชัน้ 3 ภาคเคมี ห้ อง 301
ชัน้ 2
ชัน้ 3
ชัน้ 3
ชัน้ 2

ภาคโยธา
ภาคโยธา
ภาคโยธา
ภาคโยธา

ชัน้ 3 ภาคอุตสาหการ
ชัน้ 3 ภาคอุตสาหการ
ชน
ชัน้ 3 ภาคอุตสาหการ
ชัน้ 3 ภาคอุตสาหการ
ชัน้ 3 ภาคอุตสาหการ
ชัน้ 3 ภาคอุตสาหการ
ชัน้ 3 ภาคอุตสาหการ
ชัน้ 3 ภาคอุตสาหการ
ชัน้ 4 สาขาชีวการแพทย์
ชัน้ 4 สาขาชีวการแพทย์
ชัน้ 4 สาขาชีวการแพทย์
ชัน้ 4 สาขาชีวการแพทย์
ชัน้ 4 สาขาชีวการแพทย์
ชัน้ 2 ภาคไฟฟ้ า
สํานักคอมพิวเตอร์ (ปส.)
ชัน้ 2 ภาคไฟฟ้ า
ชัน้ 2 ภาคไฟฟ้ า
ชัน้ 2 ภาคไฟฟ้ า
ชัน้ 3 ภาคอุตสาหการ
ชัน้ 3 ภาคอุตสาหการ

โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ
22702
22119
22077
22119
22035
22069
22058
22069
02-649-5000 ต่อ
22099
22099
22083
22091
02-649-5000 ต่อ
22038
22038
22038
22038
22038
22038
22038
22038
02-649-5000 ต่อ
27062
27062
27062
27062
27062
02-649-5000 ต่อ
27068
10570
27068
27068
27068
02-649-5000 ต่อ
22038
22038

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

02-649-5000 ต่อ
16-805
15107
15107
16-805
16-805
15107
15107
16-805
02-649-5000 ต่อ
16-706
15101
16-706
15101
ชันปี
้ ที่ 4 FA43
102513 ผศ.วิวฒ
ั น์
ปั ญญาตระกูล
16-706
15101
-ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง (ศป.บ.)
02-649-5000 ต่อ
้ ที่ 1 FA14
700051 อ.พันธุ์ชนะ
สุนทรพิพิธ
ชันปี
16-904
15122
้ ที่ 2 FA24
703456 อ.สทาศัย
พงศ์หิรัญ
ชันปี
15122
16-904
้ ที่ 3 FA34
103165 อ.จารุนี
อารี รุ่งเรื อง
ชันปี
16-904
15122
16-904
้ ที่ 4 FA44
703541 อ.เศรษฐ์ สริ ิ
นิรันดร
ชันปี
15122
-ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย (ศป.บ.)
-ศลปะการแสดง-นาฏศลปไทย
02-649-5000 ตอ
ต่อ
15122
16-905
ชันปี
้ ที่ 1 FA15
704151 อ.สุรีรัตน์
จีนพงษ์
15122
ชันปี
้ ที่ 2 FA25
701010 อ.ปรารถนา
คงสําราญ
16-905
้ ที่ 3 FA35
800737 ผศ.ปิ ยวดี
มากพา
ชันปี
16-905
15122
16-905
้ ที่ 4 FA45
103002 ผศ.ระวิวรรณ
วรรณวิไชย
ชันปี
15122
-การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศป.บ.)
02-649-5000 ต่อ
16-806
15118
้ ที่ 1 FA16
702960 อ.สิทธิพงศ์
วงศ์ไชยสุวรรณ
ชันปี
16-806
15118
้ ที่ 2 FA26
702055 อ.ยศไกร
ไทรทอง
ชันปี
16-806
้ ที่ 3 FA36
703496 อ.อรัญ
วานิชกร
15118
ชันปี
16-806
15118
้ ที่ 4 FA46
702960 อ.สิทธิพงศ์
วงศ์ไชยสุวรรณ
ชันปี
02-649-5000 ต่อ
-ดุริยางคศาสตร์ สากล (ศป.บ.)
16-1104
15329
้ ที่ 1 FA17
704029 อ.วิภาต
วิบลู ย์ภาณุเวช
ชันปี
16-1104
15329
้ ที่ 2 FA27B,C,J,P
700170 อ.สิชฌน์เศก
ย่านเดิม
ชันปี
16-1104
15329
้ ที่ 3 FA37B,C,J,P
702339 ผศ.ประพันธ์ศกั ดิ์ พุม่ อินทร์
ชันปี
15329
ชันปี
้ ที่ 4 FA47B,C,J,P
800605 อ.กฤษณ์
วิกรวงษ์ วนิช
16-1104
หมายเหตุ กลุ่ม B = บริหารธุรกิจ กลุ่ม C = คลาสสิค
กลุ่ม J = แจ๊ ส
กลุ่ม P = งานผลิต
-การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร (ศป.บ.)
้ ที่ 1 FA11
703480 อ.กฤตวิทย์
กฤตมโนรถ
ชันปี
้ ที่ 2 FA21
102771 อ.บุษยมาศ
มาลยมาน
ชันปี
้ ที่ 3 FA31
700042 อ.ศุภวิช
อิศรางกูร ณ อยุธยา
ชันปี
้ ที่ 4 FA41
103184 ผศ.นัทธพัชร์
น้ อยสวัสดิ์
ชันปี
-ทัศนศิลป์-เซรามิกส์ (ศป.บ.)
ชันปี
้ ที่ 2 FA23
102513 ผศ.วิวฒ
ั น์
ปั ญญาตระกูล
้ ที่ 3 FA33
102061 ผศ.พนมศักดิ์
สุวิสทุ ธิ์
ชันปี

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

-ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล (ศป.บ.)
้ ที่ 1 FA18
701037 อ.ดาริ ณี
ชันปี
้ ที่ 2 FA28
701037 อ.ดาริ ณี
ชันปี
้ ที่ 3 FA38
704034 อ.ชิตพล
ชันปี
้ ที่ 4 FA48
704034 อ.ชิตพล
ชันปี
-ศิลปะการแสดง-การแสดงและกํากับการแสดง (ศป.บ.)
้ ที่ 1 FA19
700051 อ.พันธุ์ชนะ
ชันปี
้ ที่ 2 FA29
703456 อ.สทาศัย
ชันปี
้ ที่ 3 FA39
103165 อ.จารุนี
ชันปี
้ ที่ 4 FA49
703541 อ.เศรษฐ์ สริ ิ
ชันปี
-ทัศนศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม (ศป.บ.)
้ ที่ 2 FA2C
701349 อ.ถนอม
ชันปี
้ ที่ 3 FA3C
701349 อ.ถนอม
ชันปี

ห้ องพัก

ชํานาญหมอ
ชํานาญหมอ
เปลีย่ นศิริ
เปลีย่ นศิริ

16-905
16-905
16-905
16-905

สุนทรพิพิธ
พงศ์หิรัญ
อารี รุ่งเรื อง
นิรันดร

16-904
16-904
16-904
16-904

ชาภักดี
ชาภักดี

16-706
16-706

-การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น (ศป.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 FA1F
700725 อ.กรกลด
คําสุข
้ ที่ 2 FA2F
701285 อ.สวรรยา
จอมเทพมาลา
ชันปี
้ ที่ 3 FA3F
703540 อ.วรฐ
ทรัพย์ศรี สญ
ั จัย
ชันปี
้ ที่ 4 FA4F
700492 ผศ.รวิเทพ
มุสกิ ะปาน
ชันปี
-ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์ (ศป.บ.)
้ ที่ 2 FA2I
701088 อ.สุพจน์
ศิริรัชนีกร
ชันปี
้ ที่ 3 FA3I
701349 อ.ถนอม
ชาภักดี
ชันปี
้ ที่ 4 FA4I
704629 อ.สมพงษ์
ลีระศิริ
ชันปี
-การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ (ศป.บ.)
้ ที่ 1 FA1J
701043 อ.พรพิมล
พจนาพิมล
ชันปี
้ ที่ 2 FA2J
800817 อ.กนกวรรณ
ใจหาญ
ชันปี
้ ที่ 3 FA3J
800817 อ.กนกวรรณ
ใจหาญ
ชันปี
้ ที่ 4 FA4J
701332 อ.ยงยุทธิ์
ผันแปรจิตร์
ชันปี
-ทัศนศิลป์ (ศป.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 FA1V
103124 อ.พิศรวัส
ภูท่ อง

16-806
16-806
16-806
16-806
16-706
16-706
16-706
16-1506
16-1506
16-1506
16-1506
16-706

โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ
15122
15122
15122
15122
02-649-5000 ต่อ
15122
15122
15122
15122
02-649-5000 ต่อ
15101
15101
02-649-5000 ต่อ
15118
15118
15118
15118
02-649-5000 ต่อ
15101
15101
15101
02-260-0123 ต่อ
15087 ต่อ 142
15087 ต่อ 142
15087 ต่อ 142
15087 ต่อ 142
02-649-5000 ต่อ
15101

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

-ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
อารี รุ่งเรื อง
้ ที่ 4 FA4ED1
704035 อ.ศุภชัย
ชันปี
้ ที่ 5 FA5ED1
704036 อ.อธิพชั ร์
ชันปี
วิจิตสถิตรัตน์
-ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
้ ที่ 4 FA4ED2T
101126 ผศ.รุจี
ศรี สมบัติ
ชันปี
้ ที่ 5 FA5ED2T
700162 อ.วีระ
พันธุ์เสือ
ชันปี
-ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษา: ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
้ ที่ 4 FA4ED2W
102807 อ.วาทิต
สุวรรณสมบูรณ์
ชันปี
ชันปี
้ ที่ 5 FA5ED2W
100429 อ.สมเกียรติ
สายวงศ์
-ศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษา: ศิลปะการแสดงศึกษา (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
้ ที่ 4 FA4ED3
704151 อ.สุรีรัตน์
จีนพงษ์
ชันปี
ชันปี
้ ที่ 5 FA5ED3
704032 อ.ฐาปนีย์
สังสิทธิวงศ์
-นาฎศิลป์
(กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
ชันปี
้ ที่ 1 FA1ED4
800737 ผศ.ปิ ยวดี
้ ที่ 2 FA2ED4
701010 อ.ปรารถนา
ชันปี
้ ที่ 3 FA3ED4
103002 ผศ.ระวิวรรณ
ชันปี
-ศิลปศึกษา
(กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
ชันปี
้ ที่ 1 FA1ED5
102061 ผศ.พนมศักดิ์
ชันปี
้ ที่ 2 FA2ED5
102724 ผศ.จักรพงษ์
้ ที่ 3 FA3ED5
702316 ผศ.เลิศศิริร์
ชันปี
-ดนตรีศึกษา (กศ.บ. หลักสูตร 5 ปี )
ชันปี
้ ที่ 1 FA1ED6A
700027 อ.เมธี
FA1ED6B
705198 อ.นัฏฐิ กา
้ ที่ 2 FA2ED6A
700027 อ.เมธี
ชันปี
FA2ED6B
100432 อ.ชนิดา
้ ที่ 3 FA3ED6A
704030 อ.เทพิกา
ชันปี
FA3ED6B
705763 อ.ฌานิก
หมายเหตุ
กลุ่ม A = ดนตรีไทย

มากพา
คงสําราญ
วรรณวิไชย

สุวิสทุ ธิ์
แพทย์หลักฟ้ า
บวรกิตติ

พันธุ์วราทร
สุนทรธนผล
พันธุ์วราทร
ตังเดชะหิรัญ
รอดสการ
หวังพานิช
กลุ่ม B = ดนตรีสากล

ห้ องพัก

โทรศัพท์

16-605
16-605

02-649-5000 ต่อ
15154
15154

16-1002
16-1002

02-649-5000 ต่อ
15108
15108

16-1104
16-1104

02-649-5000 ต่อ
15329
15329

16-905
16-905

02-649-5000 ต่อ
15122
15122

16-905
16-905
16-905

02-649-5000 ต่อ
15122
15122
15122

16-605
16-605
16-605

02-649-5000 ต่อ
15154
15154
15154

16-1002
16-1104
16-1002
16-1104
16-1002
16-1104

02-649-5000 ต่อ
15108
15329
15108
15329
15108
15329

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน
-ทันตแพทยศาสตร์ (ท.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 DT11
58111010002 - 11
58111010012 - 20
58111010021 - 30
58111010031 - 40
58111010041 - 49
58111010050 - 59
58111010060 - 69
ชันปี
้ ที่ 2 DT21
57111010001 - 16, 61 - 66
57111010018 - 30, 67 - 71
57111010026 - 40
57111010031 - 38, 72 - 76
57111010039 - 46, 77 - 81
57111010048 - 54, 82 - 86
57111010055 - 60, 87 - 91
ชันปี
้ ที่ 3 DT31
56111010001 - 5, 39 - 44
56111010007 - 10, 45 - 50
56111010012 - 15, 51 - 56
56111010016 - 21, 57 - 62
56111010022 - 26, 63 - 68
56111010030 - 34, 69 - 73
56111010035 - 38, 74 - 79
ชันปี
้ ที่ 4 DT41
55111010001 - 12
55111010014 - 19
55111010020 - 29
55111010032 - 37
55111010039 - 43
55111010046 - 55
55111010058 - 63
55111010064 - 69
55111010070 - 75
55111010076 - 81
55111010082 - 87
55111010088 - 94

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ

102787
103267
700087
704141
102816
702132
703592

ผศ.ชินาลัย
อ.จามรี
อ.วรรณกนก
อ.พัฒนพงส์
อ.สิริลกั ษณ์
อ.ธีรชัย
อ.รังสิต

ปิ ยะชน
เสมา
ชื่นชมรัตน์
จาติเกตุ
ตีรณธนากุล
ลิมป์ลาวัณย์
เมฆารักษ์ ภิญโญ

อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17

15112
15112
15828
15080
15126
15112
15093

102191
700591
103136
102670
702279
102676
700110

ผศ.ศิริวรรณ
อ.ภูมิวฒ
ุ ิ
อ.พิณแข
อ.ภคพร
อ.กุลนันทน์
ผศ.อรพินธ์
อ.เบญญาดา

ส่งวัฒนา
อัตถากร
รัชนี
พิสทุ ธิวงศ์ไพศาล
ดํารงวุฒิ
อัจฉรานุกลู
ธีีระอรรถเวช

อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17

15060
15042
15092
15130
15112
15131
15092

700090
703174
102813
700020
700526
704641
700120

ผศ.ภาวิณีย์
อ.สุภานี
อ.ชาติชยั
ผศ.ภัทรายุ
อ.กิตติ์วตั ร
อ.พันทิพย์
อ.ฟ้ าใส

ดิดรอน
ดํารงโฆษิ ต
เชยวัฒนา
แต่บรรพกุล
กิตติ์เรื องพัชร
สังวริ นทะ
ภูเ่ กียรติ

อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17

15092
15112
15020
15011
15011
15011
15130

102911
700107
700095
700112
700548
102669
102911
700107
700095
700112
700548
102669

อ.มานิสา
อ.พิมพ์พร
อ.อรศรี
อ.อินทรา
อ.ชืนชีวิต
อ.พิชญา
อ.มานิสา
อ.พิมพ์พร
อ.อรศรี
อ.อินทรา
อ.ชืนชีวิต
อ.พิชญา

ศรี ชลเพ็ชร์
รักพรม
ชุติเนตร
วงศ์เยาว์ฟ้า
ทองศิริ
ไชยรักษ์
ศรี ชลเพ็ชร์
รักพรม
ชุติเนตร
วงศ์เยาว์ฟ้า
ทองศิริ
ไชยรักษ์

อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17

15042
15064
15092
15112
15112
15130
15042
15064
15092
15112
15112
15130

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน
ชันปี
้ ที่ 5 DT51
54111010001 - 25
54111010026 - 30
54111010036 - 41
54111010042 - 51
54111010053 - 56
54111010058 - 67
54111010068 - 75
54111010076 - 83
54111010084 - 91
54111010092 - 98
54111010099 - 105
54111010106 - 111,135
ชันปี
้ ที่ 6 DT61
53111010006 -1 1
53111010012 - 20
53111010021 - 28
53111010029 - 31
53111010034 - 36
53111010039 -43
53111010046 - 48
53111010049 - 54
53111010055 - 60
53111010061 - 66
53111010067 - 71
53111010073 - 77
53111010079 - 80
53111010081 - 83

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์
15084
15081
15081
15090
15092
15090
15084
15081
15081
15090
15092
15090
02-649-5000 ต่อ
15112
15112
15083
15081
15085
15112
15112
15083
15081
15085

102064
703864
703176
700092
103082
102996
102064
703864
703176
700092
103082
102996

ผศ.เอกชัย
อ.วรชน
อ.กิตติธชั
ผศ.พรสวรรค์
อ.อุษณีย์
อ.พลาวัสถ์
ผศ.เอกชัย
อ.วรชน
อ.กิตติธชั
ผศ.พรสวรรค์
อ.อุษณีย์
อ.พลาวัสถ์

ชุณหชีวาโฉลก
ยุกตานนท์
มงคลศิวะ
ธนธรวงศ์
ปึ งไพบูลย์
เลาหรุ่งพิสฐิ
ชุณหชีวาโฉลก
ยุกตานนท์
มงคลศิวะ
ธนธรวงศ์
ปึ งไพบูลย์
เลาหรุ่งพิสฐิ

อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17

103249
103025
102257
102866
102817
103249
103025
102257
102866
102817
700113
103105
700113
103105

อ.วัลลภัทน์
ผศ.ศิริจนั ทร์์
ผศ.พลพิทยา
อ.เสรี นา สิรรัตน์
อ.วัลลภิษฐ์
อ.วัลลภัทน์
ผศ.ศิริจนั ทร์
ผศ.พลพิทยา
อ.เสรี นา สิรรัตน์
อ.วัลลภิษฐ์
อ.ปรมาภรณ์
อ.ดวงพร
อ.ปรมาภรณ์
อ.ดวงพร

แสนทวีสขุ
เจีียรพุฒิ
วรชาติ ร.น.
สกุลณะมรรคา
สุคนธชาติ
แสนทวีสขุ
เจียรพุฒิ
วรชาติ ร.น.
สกุลณะมรรคา
สุคนธชาติ
แก้ วมณี
ศรี สภุ าพ
แก้ วมณี
ศรี สภุ าพ

อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17
อาคาร 17

15126
15126

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

-เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์ หลักสูตร 5 ปี
ชันปี
้ ที่ 5 PH51
54112010021 - 62
102852
54112010065 - 104
700640
54112010105 - 120
102809
54112010121 - 136
102568
-เภสัชศาสตร์ (ภ.บ.) หลักสูตร 6 ปี
-การบริบาลทางเภสัชกรรม
ชันปี
้ ที่ 1 PH13
58112010035 - 41,122-135 700005
102889
58112010136 - 150
ชันปี
้ ที่ 2 PH23
103144
57112010053 - 66
701352
57112010067 - 80
ชันปี
้ ที่ 3 PH33
56112010001,3,7,
102882
56112010060 - 74
102882
56112010077 - 91
103151
ชันปี
้ ที่ 4 PH43
55112010034 - 65, 42-61 102684
55112010093 - 98
102684
102924
55112010099 - 111
ชันปี
้ ที่ 5 PH53
54112010009,15,17,66-76 103185
102810
54112010077 - 89
ชันปี
้ ที่ 6 PH63
700737
53112010038 - 67
700088
53112010068 - 88
-เภสัชศาสตร์ (ภ.บ.) หลักสูตร 6 ปี
-วิทยาศาสตร์ เภสัชกรรม
ชันปี
้ ที่ 1 PH14
58112010002 - 9, 44 - 55 701226
58112010057 - 72
103265
58112010073 - 88
100723
102567
58112010089 - 104
58112010105 - 121
701591

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

อ.ณัฐพร
ผศ.ชุดา
อ.รุ่งเพชร
รศ.ฐาปนีย์

อยูป่ าน
จิตตสุโภ
แก้ วเกษ
หงส์รัตนาวรกิจ

503
115
505
217

21539
21608
21541
21635
02-649-5000 ต่อ

ผศ.มยุรี
ผศ.วรรณคล

ตังเกี
้ ยรติกําจาย
เชื ้อมงคล

403
403

21656
21660

ผศ.ชญานิศ
อ.อรวินท์

ศรชัยธวัชวงศ์
พร่างแสงทอง

211
501

21622
21542

ผศ.ตุลยา
ผศ.ตุลยา
ผศ.สมหญิง

โพธารส
โพธารส
พุม่ ทอง

409
409
403

21707
21707
21661

ผศ.วิมล
ผศ.วิมล
อ.นิตยา

พันธุเวทย์
พันธุเวทย์
นาผล

505
505
403

21541
21541
21659

ผศ.สุวิมล
ผศ.นัยนา

ยี่ภู่
สันติยานนท์

403
403

21659
21661

อ.วิภาพร
อ.ฉัตรวดี

เสรี เด่นชัย
กฤษณพันธุ์

308
505

21641
21541
02-649-5000 ต่อ

ผศ.ศิริวรรณ
ผศ.ภัทราวดี
ผศ.พรรณนิภา
รศ.วัลลภ
อ.มุทิตา

อธิคมกุลชัย
บูรณตระกูล
อกนิษฐาภิชาติ
วีชะรังสรรค์
หิริ ัญสาย

313
115
603
203
506

21700
21601
21672
21552
21542

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน
ชันปี
้ ที่ 2 PH24
57112010024 - 91
57112010092 - 106
57112010107 - 119
57112010120 - 133
57112010134 - 148
ชันปี
้ ที่ 3 PH34
56112010024 - 59
56112010092 - 96
56112010097 - 113
56112010114 - 130
56112010131 - 148
้ ที่ 4 PH44
ชันปี
55112010002 - 27, 67 - 87
55112010112 - 125
55112010126 - 139
55112010140 - 155

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

103172
103086
102855
102685
103145

ผศ.ศุจิมน
ผศ.ชุติมา
อ.อมรทัศน์
รศ.วรพรรณ
ผศ.สริ น

ตันวิเชียร
วีรนิชพงศ์
สดใส
สิทธิถาวร
ทัดทอง

115
115
504
308
308

21606
21607
21540
21641
21642

700123
700123
700093
700100
102986

อ.ธนู
อ.ธนู
อ.ภัทรวิทย์
อ.ดวงรัตน์
ผศ.พัชรี

ทองนพคุณ
ทองนพคุณ
รักษ์ ทอง
ชูวิสฐิ กุล
ดวงจันทร์

121
121
115
211
603

21618
21618
21548
21624
21671

102907
102853
103143
102784

อ.พนิดา
ผศ.ลลิตา
อ.จิตติมา
อ.จตตมา
ผศ.สถาพร

แจ่มผล
วีระเสถียร
มานะกิจ
มานะกจ
นิ่มกุลรัตน์

503
308
115
121

21539
21644
21604
21618

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

-การจัดการภูมิสังคม (จ.สระแก้ ว) (ศศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 BC11
704425 อ.เจนจิรา
ชันปี
้ ที่ 2 BC21
705751 อ.อารมย์/
ชันปี
้ ที่ 3 BC31
705102 อ.บุญธิดา
ชันปี
้ ที่ 4 BC41
702565 อ.ศิริวรรณ
-การจัดการภูมิวัฒนธรรม (จ.ตาก) (ศศ.บ.)
้ ที่ 1 BC12
704643 อ.ปนัดดา
ชันปี
ชันปี
้ ที่ 2 BC22
700922 อ.สิทธิธรรม
ชันปี
้ ที่ 3 BC32
704246 อ.มนศักดิ์
ชันปี
้ ที่ 4 BC42
702565 อ.ศิริวรรณ

หม่องอ้ น
จันทะสอน
ม่วงศรี เมืองดี
วิบลู ย์มา
ลาภเกิน
โรหิตะสุข
มหิงษ์
วิบลู ย์มา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

อาคารโพธิวิชชาลัย
อาคารโพธิวิชชาลัย
อาคารโพธิวิชชาลัย
อาคารโพธิวิชชาลัย

02-649-5000 ต่อ
21028
21028
21028
15919

อาคารโพธิวิชชาลัย
อาคารโพธิวิชชาลัย
อาคารโพธิวิชชาลัย
อาคารโพธิวิชชาลัย

02-649-5000 ต่อ
21028
15919
21028
15919

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน
-กายภาพบําบัด (วท.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 PT11
58115010002 - 84
58115010099 - 218
58115010219 - 238
58115010239 - 259
ชันปี
้ ที่ 2 PT21
57115010005 - 98
57115010099 - 131
57115010132 - 147
57115010148 - 162
ชันปี ที 3 PT31
56115010009 - 70
56115010072 - 90, 144 - 157
56115010158 - 177
56115010178 - 188,, 203
ชันปี ที 4 PT41
55115010008 - 64
55115010108 - 125
55115010134 - 135
55115010136 - 153
55115010154 - 173
55115010174 - 188
-การส่ งเสริมสุขภาพ (วท.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 PT12
58115010118 - 266
58115010267 - 304
้ ที่ 2 PT22
ชันปี
57115010038 - 165
57115010166 - 185
ชันปี
้ ที่ 3 PT32
56115010092 - 205
ชันปี
้ ที่ 4 PT42
55115010074 - 130
55115010133 - 215

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์
02-649-5447-9 ต่อ

701061
701047
704788
705314

อ.นิธินนั ท์
อ.ทศพล
อ.กนกวรรณ
อ.วีรยา

ชัยคีรี
เจศรี ชยั
ทองโชติ
ประโมทยกุล

250
251
210
250

250
251
27322
27309

705821
705710
705671
705626

อ.จิราภรณ์
อ.พีรยา
อ.ณัฐกาญจน์
อ.ทิพวัลย์

วรรณปะเข
เต็มเจริ ญสุข
รุณรงค์
โอภาสกรุณา

250
250
250
253

250
250
202
253

103015
703481
102550
103177

ผศ.สุกลั ยา
อ.วริ นทร์
อ.ผกาภรณ์
อ.ประภาวดี

กฤษณเกรี ยงไกร
กฤตยาเกียรณ
พูเ่ จริ ญ
ภิรมย์พล

251
234
241
210

251
234
241
202

704132
704132
704133
704133
102549
102722

อ.วันวิสาข์
อ.วันวิสาข์
อ.กนกวรรณ
อ.กนกวรรณ
อ.วาสนา
ผศ.สายธิดา

พานิชาภรณ์
พานิชาภรณ์
วิชยั วงศ์
วิชยั วงศ์
เตโชวาณิชย์
ลาภอนันตสิน

250
250
202
202
252
252

250
250
202
202
252
252
02-649-5447-9 ต่อ

102782 อ.พิมลพร
706484 อ.กิ่งแก้ ว

เชาวน์ไวพจน์
ขวัญข้ าว

251
251

251
251

704749 อ.ภัทธกร
705918 อ.ปะการัง

บุบผัน
คําไกร

207
202

17323
202

705316 อ.สุรศักดิ์

อยูย่ งสะถิต

207

27323

704599 อ.ศิริกลุ
703902 อ.อภิสรา

ธรรมจิตรสกุล
โสมทัศน์

209
250

27319
250

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

นวัตกรรมสื่อสารสังคม : (วท.บ.)
-การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ และมัลติมีเดีย (วท.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 IC11
703626 อ.เสาวลักษณ์
้ ที่ 2 IC21
704575 อ.เอกลักษณ์
ชันปี
ชันปี
้ ที่ 3 IC31
702046 อ.วรรณวรุณ
้ ที่ 4 IC41
704550 อ.วรรณยศ
ชันปี
-การจัดการธุรกิจไซเบอร์ (วท.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 IC12
706049
705826
ชันปี
้ ที่ 2 IC22
706049
705826
ชันปี
้ ที่ 3 IC32
702056
ชันปี
้ ที่ 4 IC42
703424
-คอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร
ชันปี
ชนปท
้ ที่ 1 IC13
ชันปี
้ ที่ 2 IC23
ชันปี
้ ที่ 3 IC33
ชันปี
้ ที่ 4 IC43

(วท.บ.)
703350
705651
701748
701748

อ.ไกรวิน
อ.ญาณวุฒิ
อ.ไกรวิน
อ.ญาณวุฒิ
อ.ฉัตรเมือง
อ.วีระนันท์

ห้ องพัก

โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ

พันธบุตร
โภคทรัพย์ไพบูลย์
ตังเจริ
้ ญ
บุญเพิ่ม
วัฒนะรัตน์
เศวตธิติกลุ
วัฒนะรัตน์
เศวตธิติกลุ
เผ่ามานะเจริ ญ
คํานึงวุฒิ

อาคารนวัตกรรม มศวชัน้ 6
อาคารนวัตกรรม มศวชัน้ 6

อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 1

15301, 15309

อาคารนวัตกรรม มศวชัน้ 6

อาคารวิจยั ฯ
อาคารวิจยั ฯ
อาคารวิจยั ฯ
อาคารวิจยั ฯ
อาคารวิจยั ฯ

ชัน้ 1
ชัน้ 1
ชัน้ 1
ชัน้ 1
ชัน้ 1

ศูนย์บริ การวิชาการ ชัน้ 15

02-649-5000 ต่อ
15301, 15309
15301, 15309
15301, 15309
15301, 15309
15301, 15309
02-2595511
02-649-5000 ต่อ

ออ.พชราภรณ
พัชราภรณ์
อ.สิทธิชยั
ผศ.ฐะณุพงศ์
ผศ.ฐะณุพงศ์

วรโชตกาจร
วรโชติ
กําจร
วรโชติกําจร
ศรี กาฬสินธุ์
ศรี กาฬสินธุ์

อาคารนวัตกรรม มศวชน
อาคารนวตกรรม
มศวชัน้ 6
อาคารนวัตกรรม มศวชัน้ 6
อาคารนวัตกรรม มศวชั ้น 6
อาคารนวัตกรรม มศวชั ้น 6

02-649-5000 ต่อ

ภาพยนต์ และสื่อดิจิตอล : (ศศ.บ.)
-การผลิตภาพยนตร์ และสื่อดิจิตอล (ศศ.บ.)
้ ที่ 2 IC24
702308 อ.อุสมุ า
ชันปี
ชันปี
้ ที่ 3 IC34
103072 อ.จารุวสั
้ ที่ 4 IC44
704150 อ.พิชยั วัฒน์
ชันปี
-การแสดงและกํากับการแสดงภาพยนตร์ (ศศ.บ.)
้ ที่ 2 IC25A
103027 ผศ.สามมิติ
ชันปี
้ ที่ 3 IC35A
702961 อ.ปรวัน
ชันปี
ชันปี
้ ที่ 4 IC45A
103027 ผศ.สามมิติ

สุขสวัสดิ์
หนูทอง
แสงประพาฬ
สุขบรรจง
แพทยานนท์
สุขบรรจง

-การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ และสื่อดิจิตอล (ศศ.บ.)
้ ที่ 2 IC26
703530 อ.ปิ ลันลน์
ปุณญประภา
ชันปี
้ ที่ 3 IC36
703530 อ.ปิ ลันลน์
ปุณญประภา
ชันปี
้ ที่ 4 IC46
700026 ผศ.นพดล
อินทร์ จนั ทร์
ชันปี

อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 1
อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 2
อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 1

15301, 15309
15301, 15309
15301, 15309

อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 1
อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 2
อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 1

02-649-5000 ต่อ
15301, 15309
15301, 15309
15301, 15309

อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 1
อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 1
สถาบันวัฒนธรรม ชัน้ 2

02-649-5000 ต่อ
15301, 15309
15301, 15309
15969

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

นวัตกรรมสื่อสาร : (ศศ.บ.)
02-649-5000 ต่อ
-การสื่อสารเพื่อการท่ องเที่ยว (ศศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 2 IC27
705847 อ.กิติศกั ดิ์
เยาวนานนท์
อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 1
15301, 15309
ชันปี
้ ที่ 3 IC37
705650 อ.ยุคลวัชร์
ภักดีจกั ริ วฒ
ุ ์ิ
อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 1
15301, 15309
15301, 15309
ชันปี
้ ที่ 4 IC47
702197 รศ.ณัฐกฤตย์
ดิฐวิรุฬห์
อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 1
-การสื่อสารเพื่อสุขภาพ (ศศ.บ.)
02-649-5000 ต่อ
ชันปี
้ ที่ 2 IC28
704989 อ.ชนญญา
ชัยวงศ์โรจน์
อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 2
15301, 15309
อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 2
ชันปี
้ ที่ 3 IC38
700037 อ.ศรี รัฐ
ภักดีรณชิต
15301, 15309
้ ที่ 4 IC48
704989 อ.ชนญญา
ชัยวงศ์โรจน์
15301, 15309
ชันปี
อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 2
-การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม (ศศ.บ.)
02-649-5000 ต่อ
ชันปี
้ ที่ 2 IC29
702041 อ.ภัทธิรา
ธีรสวัสดิ์
15301, 15309
อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 1
02-2595511
ชันปี
้ ที่ 3 IC39
704501 อ.ศศิธร
ยุวโกศล
ศูนย์บริ การวิชาการ ชัน้ 15
อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 1
้ ที่ 4 IC49
703983 อ.ชัชฎา
อัครศรี วร
15301, 15309
ชันปี
-ภาพยนต์ และสื่อดิจิตอล : (ศศ.บ.)
02-649-5000 ต่อ
ชันปี
้ ที่ 1 IC1CA
704150 อ.พิชยั วัฒน์
แสงประพาฬ
15301, 15309
อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 1
อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 1
IC1CB
706361 อ.ธิมาพร
ธัญญเฉลิม
15301, 15309
IC1CC
701812 อ.ริ นบุญ
อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 1
นุชน้ อมบุญ
15301, 15309
หมายเหตุ
กลุ่ม A = การผลิตภาพยนต์ และสื่อดิจิตอล
กลุ่ม B = การแสดงและกํากับการแสดงภาพยนตร์
กลุ่ม C = การออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ และสื่อดิจิตอล
-นวัตกรรมสื่อสาร : (ศศ.บ.)
อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 1
้ ที่ 1 IC1IA
703991 ผศ.กฤชณัท
แสนทวี
ชันปี
IC1IB
700037 อ.ศรี รัฐ
ภักดีรณชิต
อาคารวิจยั ฯ ชัน้ 2
อินทร์ มา
สํานักงานอธิการบดี ชั ้น 4
IC1IC
705539 อ.วฤษฎิ์
หมายเหตุ
กลุ่ม A = การสื่อสารเพื่อการท่ องเที่ยว
กลุ่ม B = การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
กลุ่ม C = การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม

02-649-5000 ต่อ
15301, 15309
15301, 15309
15059

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การเกษตร ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

-วิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ (วท.บ.)
้ ที่ 1 AI11A
700474 ผศ.ศรี วิกรณ์
ชันปี
AI11B
704040 ผศ.พิสทุ ธิ
้ ที่ 2 AI21A
701864 อ.อุลสิ าณ์
ชันปี
AI21B
703382 อ.นันทรัตน์
ชันปี
้ ที่ 3 AI31A
701622 ผศ.พรทิพย์
AI31B
100560 ผศ.อรัญญา
ชันปี
้ ที่ 4 AI41A
102789 ผศ.ธีรารัตน์
AI41B
704212 อ.พรรณทิพา
-เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ (วท.บ.)
้ ที่ 1 AI12
706311 อ.เฉลา
ชันปี
้ ที่ 2 AI22
706163 อ.พัชรกมน
ชันปี
้ ที่ 3 AI32
102709 อ.สุจินดา
ชันปี
้ ที่ 4 AI42
703974 ผศ.นวดล
ชันปี
เ โนโล ชีววภภาพและผลิ
แล ลตภัภณ
รเ ร (วท.บ.)
(ว )
-เทคโนโลยี
ณฑ์ การเกษตร
ชันปี
้ ที่ 1 AI13
705888 อ.ชลินนั ท์
้ ที่ 2 AI23
705052 อ.สุภาภรณ์
ชันปี
้ ที่ 3 AI33
704226 อ.กมลชัย
ชันปี

ห้ องพัก

โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ

ดิษฐอุดมโพธิ์
หนักแน่น
พาชีครี พาพล
ณ นครพนม
ศิริสนุ ทราลักษณ์
มิ่งเมือง
อิทธิโสภณกุล
เจริ ญไทยกิจ

อาคารอํานวยการ องครักษ์ ชัน้ 5 ห้ อง 504
อาคารอํานวยการ องครักษ์ ชัน้ 5 ห้ อง 504
อาคารอํานวยการ องครักษ์ ชัน้ 5 ห้ อง 501
อาคารอํานวยการ องครักษ์ ชัน้ 5 ห้ อง 504

15-520

27167
27167
27179
27179

11913

อาคารอํานวยการ องครักษ์ ชัน้ 5 ห้ อง 501

27174

15-420
17-227

11912
15812
อาคารอํานวยการ องครักษ์ 02-649-5000 ต่อ
ชัน้ 5 ห้ อง 502
27167, 27179
เทพเฉลิม
ชัน้ 5 ห้ อง 502
27167, 27179
หนูเอียด
ชัน้ 5 ห้ อง 501
27172
จิตต์ใจฉํ่า
เพ็ชรวัฒนา
ชัน้ 5 ห้ อง 501
27178
อาคารอํ
ร านวยการ
นว ร องครัรกษ์ 002-649-5000
6 9 5000 ต่อ
เพ็งสุข
ชัน้ 5 ห้ อง 502
27179
โสภณพัฒนะโภคา
ชัน้ 5 ห้ อง 502
27179
ชัน้ 5 ห้ อง 502
27179
ชะเอม

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

-การท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน : การจัดการภาคบริการและการท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ศศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 4 ST41
704650 อ.พจนีย์
กมลรัตน์
33-205 (IC Building)

02-649-5000 ต่อ
15369

-การท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน : การจัดการภาคบริการและนันทนาการ (ศศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 4 ST42
704650 อ.พจนีย์
กมลรัตน์

02-649-5000 ต่อ
15369

33-205 (IC Building)

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

-การจัดการการท่ องเที่ยวอย่ างยั่งยืน (ศศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 ST13
100086 อ.ปานพิมพ์
706604 อ.ปรี ยา
ชันปี
้ ที่ 2 ST23
706084 อ.ธนวรรณ
ชันปี
้ ที่ 3 ST33
705587 อ.ชุติอร

เชื ้อพลากิจ
ภูพ่ ิชยพงศ์
วรสิงห์
ซาวินี

ห้ องพัก

โทรศัพท์

33-302 (IC Building)
33-302 (IC Building)
33-302 (IC Building)
33-301 (IC Building)

02-649-5000 ต่อ
02-2594754 ต่อ 302
02-2594754 ต่อ 302
02-2594754 ต่อ 302
15369

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

อาคารมศวบริ การ ห้ อง13-09

อาคารมศวบริ การ ห้ อง13-03

0-2169-1004
0-2169-1004
0-2169-1004
0-2169-1004
0-2169-1004
0-2169-1004
0-2169-1004
0-2169-1004
0-2169-1004
0-2169-1004
0-2169-1004
0-2169-1004

อาคารมศวบริ การ ห้ อง13-23

0-2169-1004

-เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1

EP11A
706293 อ.พีระ
EP11B
706288 อ.ศิวลาภ
EP11C
706295 อ.ณัฐญา
ชันปี
้ ที่ 2 EP21A
705915 อ.สุทธิดา
EP21B
700736 อ.อดุลย์
EP21C
100854 ผศ.รวิพรรณ
ชันปี
้ ที่ 3 EP31A
705167 อ.นันทรัตน์
EP31B
100861 อ.ประพาฬ
EP31C
704755 อ.วรรณสินท์
ชันปี
้ ที่ 4 EP41A
704609 อ.พลพัธน์
EP41B
701590 อ.รัชพันธุ์
EP41C
705167 อ.นันทรัตน์
-เศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.) หลักสูตร 2 ภาษา
ชันปี
้ ที่ 4 EP41E
704432 อ.BUI THI MINH

ตังธรรมรั
้
กษ์
สุขุ ไพบูลู ย์วฒ
ั น์
ประไพพานิช
พลายงาม
ศุภนัท
สาลีผล
ตังวิ
้ ฑรู ธรรม
เฟื่ องฟูสกุล
สัตยานุวตั ร์
โคตรจรัส
เชยจิตร
ตังวิ
้ ฑรู ธรรม
TAM

อาคารมศวบริ การ ห้ อง13-21
อาคารมศวบริ การ ห้ อง13-07
อาคารมศวบริ การ ห้ อง13-22
อาคารมศวบริ การ ห้ อง13-06
อาคารมศวบริ การ ห้ อง13-18
อาคารมศวบริ การ ห้ อง13-20
อาคารมศวบริ การ ห้ อง13-17
อาคารมศวบริ การ ห้ อง13-25
อาคารมศวบริ การ ห้ อง13-27
อาคารมศวบริ การ ห้ อง13-04

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้ อมและการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ ปี การศึกษา 2558
สาขาวิชา/หลักสูตร
ชัน้ ปี /กลุ่มผู้เรี ยน

เลข
ประจําตัว

อาจารย์ ท่ ปี รึกษา

ห้ องพัก

โทรศัพท์

หาญพัฒนากิจ
วานิชชัง
งามนิยม
ดวงใจ

14-602
14-602
14-602
14-602

086-4152906
081-8193410
081-9191213
086-3641818

-นวัตกรรมการจัดการการท่ องเที่ยวแบบบูรณาการ (ศศ.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 EE12
705861 อ.กิ่งกนก
เสาวภาวงศ์
706382 อ.คมสิทธิ์
เกียนวัฒนา
ชันปี
้ ที่ 2 EE22
704956 อ.อังสุมาลิน
จํานงชอบ
705078 อ.ศรัญญา
ศรี ทอง
ชันปี
้ ที่ 3 EE32
704022 อ.ชัยวัชร
พรหมจิตติพงศ์
704041 อ.ฐิ ติมา
อังกุรวัชรพันธุ์

14-602
14-602
14-602
14-602
14-602
14-602

087-3464855
089-1309750
086-2141127
089-7555194
081-8236059
089-4567266

-เทคโนโลยีส่ งิ แวดล้ อมและการจัดการทรัพยากร (วท.บ.)
ชันปี
้ ที่ 1 EE11
704145 อ.พงษ์ เทพ
ชันปี
้ ที่ 2 EE21
704146 อ.ศุภิกา
ชันปี
้ ที่ 3 EE31
704001 ผศ.อริ นทม์
703698 อ.วิรงรอง

สัง่ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

(ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิร ิ พันธุส์ ุวรรณ)
รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ ปฎิบตั ริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

