
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

1 นายพูนศักดิ์        วงศสวัสดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

2 นางสาวมนฤดี ผาบสิมมา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

3 นายศักดิ์สิทธ ดุจวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

4 นายสมเกียรติ เติมสุข สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

5 ดร.เมยวดี แซเล้ียว สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

6 นายวรวิทย จันทรเนย สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน

7 ผศ.วินิทร สอนพรินทร สาขาวิชาการออกแบบแฟช่ัน

8 นางพรทิพย สวิล สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา

9 นางลัดดาวัลย ศรีนิมิตรแกว สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา

10 อาจารยสุชาญา ฉัตรวิชญะ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา

11 นางกมลลักษณ ทิพากร สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา

12 นางลัคคนา สวนลมาย สาขาวิชาธุรกิจเส้ือผา

13 นางสาวธารินี เพ็งมาก สาขาวิชาธุรกิจอาหาร

14 นายเจตนิพิฐ เนียมสุข สาขาวิชาธุรกิจอาหาร

15 นางพรพิมล เผาภูรี สาขาวิชาแฟช่ันและเทคโนโลยีเส้ือผา

16 ผศ.จุฬาลักษณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สาขาวิชาแฟช่ันและเทคโนโลยีเส้ือผา

17 นางสาวสุภาภรณ คลายเครือญาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

18 ผศ. ดร.อาภัสรา แสงนาค สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

19 นางวนิตา จิรสรรพคุณากร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

20 นางสาวนพมาศ พูลเจริญศิลป สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

21 นางสาวนวพร ถ่ินไทรงาม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

22 นางสาววรพร คําแปน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

23 นายจตุพล กิจทวี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

24 ผศ.ศิริมา ญาโณทัย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

25 ผศ.มณฑิรา เนตรทิพย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

คณะบริหารธุรกิจ

26 นางสาววัชรินทร รักวิเศษ สาขาวิชาการเงิน

27 นางอัญชลี วสุนธราภิวัฒก

28 นางกุสุมา ชัยโตษะ สาขาวิชาการจัดการ

รายชื่ออาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษาระดับอุดมศึกษา 

วันท่ี 12 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 - 19.00 น. 

ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ํา ริเวอร์ไซด์

ลําดับ ช่ือ - นามสกุล สาขาวิชา



29 นางชูใจ เอ้ียวอักษร สาขาวิชาการจัดการ

30 นางสาวนวลจันทร ปทพงศ สาขาวิชาการจัดการ

31 นางสาวพรรณพิไล ศิริหลา สาขาวิชาการจัดการ

32 นางสาววิภา อรามรุงโรจนชัย สาขาวิชาการจัดการ

33 นางอัญชลี ยะวาลซา สาขาวิชาการจัดการ

34 ผศ.อัจฉรา ล้ิมวงษทอง สาขาวิชาการจัดการ

35 นางศิริมา ศิริสรรหิรัญ สาขาวิชาการตลาด

36 นางสาวน้ําเพชร เพชรใหม สาขาวิชาการตลาด

37 นางสาววรรณี สินศุภรัตน สาขาวิชาการตลาด

38 นางสาวสุดาพร ศิริโภคากิจ สาขาวิชาการตลาด

39 นายภิญโญ อุดมโภชน สาขาวิชาการตลาด

40 ผศ.จิตตรี ยกยองสกุล สาขาวิชาการตลาด

41 นางคนึงนิจ สุวัจนพรพงศ สาขาวิชาการบัญชี

42 นางพรศรี โรจนเมฆี สาขาวิชาการบัญชี

43 นางมาลี เดะไวการ สาขาวิชาการบัญชี

44 นางสาวปราณี ศรีจันที สาขาวิชาการบัญชี

45 นางสาวศรีสวัสดิ์ เที่ยงธรรม สาขาวิชาการบัญชี

46 นายโชคชัย กิตติสุรวงศ สาขาวิชาการบัญชี

47 นายวิจิตร อนุสาสนนันท สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพยสิน

48 นายทวีศักดิ์ ลินคํา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

49 นางสาวจันทิมา เอกวงษ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร

50 นางสาวพิลาพรรณ โพธ์ินรินทร สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร

51 นายเชิงชาย สุวรรณกูฏ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร

52 นายสมรัก รุงวัลลาภา สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร

53 ผศ.วิทยา สุคตบวร สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร

คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

54 ดร.นัดดา อังสุโวทัย สาขาวิชาเคมี

55 ดร.วรพรรณ พรมศิลา สาขาวิชาเคมี

56 ผศ.ประวัติ เลิศจันทรางกูร สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร

57 ผศ.รุงทิวา เสารสิงห สาขาวิชาเทคโนโลยีการถายภาพและภาพยนตร

58 ผศ. ดร.สุญาณี เดชทองพงษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง

59 นายปฏิพากย ปุนอุดม สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ

60 นายดิเรก กาญจนรูจี สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองเรือน

61 นายธนวรรณ เวียงสีมา สาขาวิชาเทคโนโลยีเคร่ืองเรือน

62 ผศ.ภัทธิรา เลิศปฤงคพ สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

63 นางสาววิไลลักษณ ชูชวย สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

64 ผศ.ชัยมิตร แสวงมงคล สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม



คณะวิศวกรรมศาสตร

65 นายชาติสยาม ธรรมจินดา สาขาวิชาภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและอุตสาหการ

66 ผศ.มนตรี ทวาโรจน สาขาวิชาภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและอุตสาหการ

67 อาจารยดลธรรม เอฬกานนท สาขาวิชาภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลและอุตสาหการ

68 นายสรรธพล คุมทรัพย สาขาวิชาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและโทรคมนาคม

69 นายเสรี คงเจริญสุข สาขาวิชาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและโทรคมนาคม

70 นายกองไกล สรโยธิน สาขาวิชาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

71 อาจารยชนินทร สุวพรหม สาขาวิชาภาควิชาวิศวกรรมโยธา

72 นายรักชัย ตรังคตระกูล สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

73 ผศ.เทียบ เอ้ือกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

74 นายสรรธพล คุมทรัพย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา

75 อาจารยยุทธนา แกวคําแจง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

76 นายอดิศร ศิริคํา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

77 ผศ.ปราโมทย อนันตวราพงษ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม

78 อาจารยดลธรรม เอฬกานนท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะศิลปศาสตร

79 นางสาวสุภาพร อรรคพิณ สาขาวิชาการทองเที่ยว

80 นางสาวอริยา เรียงจันทร สาขาวิชาการทองเที่ยว

81 นายสุภเดช อินอ่ิม สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย

82 นางประชุมพร รังษีวงศ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑภูมิปญญาไทย

83 วาที่รอยตรีหญิงรายวดี ผดุงกาญจน สาขาวิชาการโรงแรม

84 นายเกรียงศักดิ์ อาภามงคล สาขาวิชาการโรงแรม

85 ผศ.สุชาดา ภูสิทธิกุล สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร

86 นางสาวสุวิมล นภาผองกุล สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน

87 นายสมิง จารยคุณ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน

88 ผศ.เพ็ญวารี วิจิตรเวชไพศาล สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน

89 นางสาวนุชนาฎ วรยศศรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

90 นางหฤทัย ปานเปรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

91 ผศ.อรุณี เกียรติกังวาฬไกล สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

92 นายบุญสม ครึกครืน สาขาวิชามนุษยศาสตร

คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ

93 ผศ.พรชัย วินิจเขตคําณวน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีส่ิงทอ

94 จาสิบตรีมณเธียร โอทองคํา สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงทอ

95 นางชฎาพร จันทรพันธ สาขาวิชาออกแบบส่ิงทอและแฟช่ัน

วิทยาลัยนานาชาติ

96 นางสาวสินีนาถ เสือสูงเนิน สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ

97 นางสาวสาธิตา เดชทองพงษ สาขาวิชาการตลาด



98 นางพรศรี โรจนเมฆี สาขาวิชาการบัญชี

99 ผศ.ไพโรจน เกตุภักดีกูล สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

100 นางประชุมพร รังษีวงศ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการบริการ




































