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1 ผศ.ดร. กิตติยา ปลอดแก้ว ครุศาสตร์ 1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641815601 วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 14 อ6-9 ED316
2 ผศ.ดร. กิตติยา ปลอดแก้ว ครุศาสตร์ 1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641815602 วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 21 อ1-4 ED316
3 ผศ. ชนันกาญจน์  สุวรรณเรืองครุศาสตร์ 1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641810201 ภาษาอังกฤษ 03 พ1-4 ED426
4 ผศ.ดร. ปณตนนท์ เถียรประภากุลครุศาสตร์ 1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641810202 ภาษาอังกฤษ 04 อ1-4 3845
5 ผศ.ดร. ปณตนนท์ เถียรประภากุลครุศาสตร์ 1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641815501 คอมพิวเตอร์ 13 พ1-4 3845
6 ผศ.ดร. ปณตนนท์ เถียรประภากุลครุศาสตร์ 1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641815701 ชีววิทยา 15 ฤ1-4 3845
7 ผศ.ดร. ปราโมทย์ พรหมขันธค์รุศาสตร์ 1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641811001 สังคมศึกษา 06 อ6-9 3845
8 ผศ.ดร. ปราโมทย์ พรหมขันธค์รุศาสตร์ 1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641811002 สังคมศึกษา 07 ฤ6-9 0736
9 ผศ.ดร. ปราโมทย์ พรหมขันธค์รุศาสตร์ 1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641811003 สังคมศึกษา 08 ศ1-4 ED316
10 ผศ. พิกุล  แสงงาม วิทยาศาสตร์ 1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641810203 ภาษาอังกฤษ 05 ศ1-4 03402
11 ผศ. มะยุรีย์  พิทยาเสนียค์รุศาสตร์ 1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641814001 คณิตศาสตร์ 11 อ1-4 ED315
12 ผศ. มะยุรีย์  พิทยาเสนียค์รุศาสตร์ 1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641814002 คณิตศาสตร์ 12 อ6-9 ED315
13 ผศ. สกล จิโนสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641810101 ภาษาไทย 01 พ1-4 3835
14 ผศ. สกล จิโนสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641815801 เคมี 16 ฤ6-9 3835
15 ผศ. สกล จิโนสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641815901 ฟิสิกส์ 17 ฤ6-9 3835
16 ผศ. สกล จิโนสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641817001 อุตสาหกรรมศิลป์ 18 ฤ6-9 3835
17 ผศ. สกล จิโนสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641812301 จิตวิทยาและการแนะแนว 09 ศ1-4 3835
18 ผศ. สกล จิโนสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641810102 ภาษาไทย 02 อ6-9 3835
19 ผศ.ดร. อนันต์  อุปสอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641813501 การสอนภาษาจีน 10 ฤ1-4 0443
20 ผศ.ดร. อนันต์  อุปสอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641818601 การศึกษาปฐมวัย 19 พ1-4 0443
21 ผศ.ดร. อนันต์  อุปสอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1001103 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 641818602 การศึกษาปฐมวัย 20 จ1-4 0443

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

ชี่อผู้สอน
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22 ผศ.ดร. ขนิษฐา  ใจมโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631818601 การศึกษาปฐมวัย 19 ฤ1-4 3866
23 ผศ. ชัยเนตร ชนกคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631811001 สังคมศึกษา 06 ศ1-4 0961
24 ผศ. ชัยเนตร ชนกคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631811002 สังคมศึกษา 07 จ1-4 0961
25 ผศ. ชัยเนตร ชนกคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631811003 สังคมศึกษา 08 พ1-4 0961
26 ผศ. ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631810101 ภาษาไทย 01 พ1-4 0963
27 ผศ. ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631810102 ภาษาไทย 02 ฤ1-4 0963
28 ผศ. ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631814002 คณิตศาสตร์ 11 ฤ6-9 0963
29 อ. ตุลาภรณ์  แสนปรนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631810201 ภาษาอังกฤษ 03 ฤ1-4 0962
30 อ. ทัตพิชา สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631813501 การสอนภาษาจีน 12 ศ6-9 0933
31 อ. ทัตพิชา สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631815501 คอมพิวเตอร์ 13 ศ6-9 0933
32 ผศ. นิตยา มูลปินใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631815801 เคมี 16 ฤ1-4 0931
33 ผศ. นิตยา มูลปินใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631815901 ฟิสิกส์ 17 ฤ1-4 0931
34 ผศ. นิตยา มูลปินใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631817001 อุตสาหกรรมศิลป์ 18 ฤ1-4 0931
35 ผศ. นิตยา มูลปินใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631812301 จิตวิทยาและการแนะแนว 09 ฤ6-9 0961
36 ผศ. นิตยา มูลปินใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631815602 วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 21 ฤ6-9 0961
37 รศ.ดร. บุญเหลือ  ใจมโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631818602 การศึกษาปฐมวัย 20 พ1-4 3865
38 อ. สิริญญา สุขสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631814001 คณิตศาสตร์ 10 ศ1-4 3831
39 อ. สิริญญา สุขสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631815601 วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 14 ศ6-9 3832
40 อ. สิริญญา สุขสวัสด์ิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631815701 ชีววิทยา 15 ศ6-9 3832
41 ผศ.ดร. สุประวีณ์  แสงอรุณเฉลิมสุขมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631810202 ภาษาอังกฤษ 04 พ1-4 0941
42 ผศ.ดร. สุประวีณ์  แสงอรุณเฉลิมสุขมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002101- ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631810203 ภาษาอังกฤษ 05 จ6-9 0941

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม
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43 อ. เกษตร วงศ์อุปราช ครุศาสตร์ 1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631811002 สังคมศึกษา 07 พ1-4 ED314
44 อ. เกษตร วงศ์อุปราช ครุศาสตร์ 1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631814002 คณิตศาสตร์ 11 ฤ1-4 ED314
45 อ. เกษตร วงศ์อุปราช ครุศาสตร์ 1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631814001 คณิตศาสตร์ 10 ฤ6-9 ED314
46 อ. เกษตร วงศ์อุปราช ครุศาสตร์ 1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631818602 การศึกษาปฐมวัย 20 ศ1-4 ED314
47 อ. เกษตร วงศ์อุปราช ครุศาสตร์ 1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631818601 การศึกษาปฐมวัย 19 อ1-4 4582
48 ผศ.ดร. เกษทิพย์ ศิริชัยศิลปค์รุศาสตร์ 1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631810202 ภาษาอังกฤษ 04 อ1-4 ED425
49 ผศ.ดร. เกษทิพย์ ศิริชัยศิลปค์รุศาสตร์ 1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631810203 ภาษาอังกฤษ 05 ฤ6-9 ED428
50 ผศ.ดร. เกษทิพย์ ศิริชัยศิลปค์รุศาสตร์ 1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631813501 การสอนภาษาจีน 12 ฤ1-4 ED428
51 ผศ. ขัตติยา ขัติยวรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631815601 วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 14 พ1-4 0437
52 ผศ. ขัตติยา ขัติยวรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631815801 เคมี 16 พ1-4 0437
53 ผศ. ชนันกาญจน์  สุวรรณเรืองครุศาสตร์ 1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631815501 คอมพิวเตอร์ 13 อ6-9 4571
54 ผศ. ชนันกาญจน์  สุวรรณเรืองครุศาสตร์ 1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631817001 อุตสาหกรรมศิลป์ 18 อ6-9 4571
55 ผศ. บุษราคัม อินทสุก ครุศาสตร์ 1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631810201 ภาษาอังกฤษ 03 จ6-9 0145
56 อ.ดร. ปณิสรา จันทร์ปาละครุศาสตร์ 1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631810101 ภาษาไทย 01 จ6-9 ED218
57 อ.ดร. ปณิสรา จันทร์ปาละครุศาสตร์ 1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631810102 ภาษาไทย 02 จ1-4 ED218
58 อ.ดร. ปณิสรา จันทร์ปาละครุศาสตร์ 1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631811001 สังคมศึกษา 06 อ1-4 0144
59 ผศ. ประหยัด ช่วยงาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631815701 ชีววิทยา 15 ศ1-4 3854
60 ผศ. ปวีณา งามประภาสมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631815901 ฟิสิกส์ 17 อ1-4 0434
61 ผศ. ปวีณา งามประภาสมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631815602 วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 21 อ6-9 0434
62 อ. ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631811003 สังคมศึกษา 08 อ6-9 39404
63 อ. ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม1002103 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชีวิตและอาชีพ631812301 จิตวิทยาและการแนะแนว 09 พ1-4 39404

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม
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64 ผศ. เจษฏา ทองสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003102 สุนทรียศาสตร์ 621815601 วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 01 ศ1-4 4581
65 ผศ. เจษฏา ทองสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003102 สุนทรียศาสตร์ 621814001 คณิตศาสตร์ 02 ศ6-9 4581
66 ผศ. ธงชัย ปันสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003102 สุนทรียศาสตร์ 621814002 คณิตศาสตร์ 07 ฤ6-9 4522
67 ผศ. นันทิยา  สมสรวย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003102 สุนทรียศาสตร์ 621815701 ชีววิทยา 03 ศ1-4 4574
68 ผศ. นันทิยา  สมสรวย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003102 สุนทรียศาสตร์ 621815801 เคมี 04 จ1-4 4581
69 ผศ. นันทิยา  สมสรวย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003102 สุนทรียศาสตร์ 621817001 อุตสาหกรรมศิลป์ 05 จ1-4 4581
70 ผศ. นันทิยา  สมสรวย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003102 สุนทรียศาสตร์ 621812201 จิตวิทยาและการแนะแนว 12 จ1-4 4581
71 ผศ. วราภรณ์  ภูมลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003102 สุนทรียศาสตร์ 621818601 การศึกษาปฐมวัย 06 ศ6-9 0961
72 ผศ. วราภรณ์  ภูมลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003102 สุนทรียศาสตร์ 621818602 การศึกษาปฐมวัย 08 จ6-9 0961
73 รศ.ดร. ศิริกร อิ่นค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003102 สุนทรียศาสตร์ 621810101 ภาษาไทย 09 อ6-9 0445
74 รศ.ดร. ศิริกร อิ่นค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003102 สุนทรียศาสตร์ 621815501 คอมพิวเตอร์ 11 ฤ6-9 0445
75 รศ.ดร. ศิริกร อิ่นค า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003102 สุนทรียศาสตร์ 621815001 การสอนภาษาจีน 15 ฤ1-4 3831
76 อ. อดิศร สวยฉลาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003102 สุนทรียศาสตร์ 621811001 สังคมศึกษา 16 จ1-4 3865
77 อ. อดิศร สวยฉลาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003102 สุนทรียศาสตร์ 621811002 สังคมศึกษา 17 จ6-9 3865
78 อ. อดิศร สวยฉลาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003102 สุนทรียศาสตร์ 621810201 ภาษาอังกฤษ 13 พ1-4 3855
79 อ. อดิศร สวยฉลาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003102 สุนทรียศาสตร์ 621810202 ภาษาอังกฤษ 14 ฤ6-9 3831
80 อ. อดิศร สวยฉลาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003102 สุนทรียศาสตร์ 621810102 ภาษาไทย 10 ศ6-9 0445

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม



ตารางการรบัขอ้สอบต้นฉบบั ภาคเรยีนที่ 2-2564 5

ที่ สังกัดคณะ รหสัวิชา ชื่อวิชา หมู่เรยีน สาขาวิชา Se
c.

เว
ลา

หอ้
งเร

ยีน ลายมือชื่อผู้ส่ง
ข้อสอบ

ออ
นไ

ลน์
(น

อก
)

ออ
นไ

ลน์
(ใน
)

ออ
นไ

ซต
์

ชี่อผู้สอน

81 ผศ. กิ่งแก้ว ทิศตึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003103 ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น621818601 การศึกษาปฐมวัย 07 พ1-4 0436
82 ผศ. ขัตติยา ขัติยวรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003103 ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น621815501 คอมพิวเตอร์ 12 ศ6-9 0437
83 ผศ. ธนุพงษ์ ลมอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003103 ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น621818602 การศึกษาปฐมวัย 09 ศ1-4 0438
84 ผศ. ปวีณา งามประภาสมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003103 ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น621814001 คณิตศาสตร์ 02 ฤ1-4 0444
85 อ. ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003103 ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น621815001 การสอนภาษาจีน 16 ฤ6-9 3866
86 อ. ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003103 ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น621810102 ภาษาไทย 11 ศ1-4 3866
87 อ. ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003103 ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น621815801 เคมี 05 ศ6-9 3866
88 อ. ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003103 ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น621817001 อุตสาหกรรมศิลป์ 06 ศ6-9 3866
89 อ. ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003103 ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น621812201 จิตวิทยาและการแนะแนว 13 ศ6-9 3866
90 อ.ดร. สุวรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003103 ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น621810201 ภาษาอังกฤษ 14 ศ1-4 3834
91 อ.ดร. สุวรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003103 ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น621810202 ภาษาอังกฤษ 15 ศ6-9 3834
92 อ.ดร. สุวรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003103 ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น621811001 สังคมศึกษา 17 พ1-4 3834
93 อ.ดร. สุวรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003103 ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น621811002 สังคมศึกษา 18 อ1-4 3834
94 ผศ.ดร. อนันต์  อุปสอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003103 ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น621814002 คณิตศาสตร์ 08 จ6-9 0444
95 ผศ.ดร. อนันต์  อุปสอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003103 ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น621810101 ภาษาไทย 10 ศ1-4 0444
96 อ. อมาพร ปวงรังษี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003103 ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น621815601 วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 01 อ6-9 0444
97 อ. อมาพร ปวงรังษี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1003103 ศาสตร์พระราชาเพือ่การพัฒนาท้องถิ่น621815701 ชีววิทยา 03 จ6-9 0444

98 อ. สุพรรณิการ์ วงค์สุตามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1500117 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 631233401 การเมืองและการปกครอง 01 จ6-8 A209
จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม
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99 อ. อภิชาติ  ตัณนิติศุภวงษ์วิทยาการจัดการ2500108 อาเซียนศึกษา 611815601 วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 01 ศ2-4 3852
100 อ.ดร. กรรณิการ์  สายเทพวิทยาการจัดการ2500108 อาเซียนศึกษา 611815602 วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 02 ฤ6-8 4572

101 อ. เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว วิทยาศาสตร์ 4000112 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 631233401 การเมืองและการปกครอง 01 ฤ2-4 05202

102 อ. ณัฐชยา  ปันทกา ครุศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 641235001 ภาษาจีน 04 ศ2-4 0743
103 อ. ณัฐชยา  ปันทกา ครุศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 641249001 การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ07 ศ2-4 0743
104 ผศ. ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011101 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 631230701 การพัฒนาชุมชน 01 จ6-8 0963
105 ผศ. ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011101 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 641226601 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 02 จ6-8 0963
106 ผศ. ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011101 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 641241601 การตลาด 05 จ6-8 0963
107 ผศ. ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011101 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 641242301 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 06 จ6-8 0963
108 ผศ. ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011101 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 641223201 นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์08 จ6-8 0963
109 อ. อรทัย  สุขจ๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011101 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร 641233301 รัฐประศาสนศาสตร์ 03 จ6-8 0953

110 อ. จิตรลดา  มูลมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 641223801 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม01 อ6-8 4574
111 Mr. Daniel Riddle มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 641230201 ภาษาอังกฤษ 04 จ6-8 4582
112 อ. จิตรลดา  มูลมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 641226601 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 02 อ6-8 4574
113 อ. จิตรลดา  มูลมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 641233601 ศิลปะและการออกแบบ 06 จ2-4 4574
114 อ. นิรมล  ทะจะกัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 641229401 สาธารณสุขชุมชน 03 ฤ2-4 4582
115 อ. นิรมล  ทะจะกัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 641240101 การจัดการ 09 ฤ6-8 4581
116 ผศ.ดร. รัชนีวรรณ มาวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 641242701 การท่องเทีย่วและธุรกิจบริการ12 ศ2-4 3865
117 ผศ.ดร. รัชนีวรรณ มาวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 641223201 นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์17 ศ2-4 3865

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม
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118 ผศ.ดร. รัชนีวรรณ มาวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 641641001 การจัดการ 15 ฤ2-4 3865
119 อ. ศจีรัตน์  วุฒิสิงห์ชัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 641235401 นิเทศศาสตร์ 08 จ2-4 3842
120 อ. ศจีรัตน์  วุฒิสิงห์ชัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 641249001 การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ13 พ2-4 3842
121 อ. อัจฉรา   กวงไหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 641233301 รัฐประศาสนศาสตร์ 05 อ6-8 4581
122 อ. อัจฉรา   กวงไหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 641233901 นิติศาสตรบัณฑิต 07 ฤ2-4 4581
123 ผศ. เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 641242301 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 11 ฤ6-8 4521
124 ผศ. เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 641627001 เทคโนโลยีโยธา 14 อ2-4 4522
125 ผศ. เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 641241701 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 อ6-8 4522
126 ผศ. เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 641641701 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 16 อ6-8 4522

127 Mr. Daniel Riddle มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011103 ภาษาอังกฤษเพือ่ทักษะการเรียน 641224201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 06 พ2-4 4583
128 Mr. Daniel Riddle มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011103 ภาษาอังกฤษเพือ่ทักษะการเรียน 641621201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 12 พ2-4 4583
129 อ.ดร. เกวลิน จันทะเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011103 ภาษาอังกฤษเพือ่ทักษะการเรียน 631228201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร01 ศ2-4 4583
130 อ.ดร. เกวลิน จันทะเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011103 ภาษาอังกฤษเพือ่ทักษะการเรียน 641223801 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม04 ศ2-4 4583
131 อ.ดร. เกวลิน จันทะเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011103 ภาษาอังกฤษเพือ่ทักษะการเรียน 641223901 นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 05 ศ6-8 4583
132 อ. ธนาพันธุ ์ณ เชียงใหม่ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพือ่ทักษะการเรียน 641242001 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 13 ศ6-9 3621
133 อ. นริศรา  ภาษิตวิไลธรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011103 ภาษาอังกฤษเพือ่ทักษะการเรียน 631240101 การจัดการ 02 จ2-4 4573
134 อ. นริศรา  ภาษิตวิไลธรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011103 ภาษาอังกฤษเพือ่ทักษะการเรียน 641221601 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 03 อ2-4 4573
135 อ. นริศรา  ภาษิตวิไลธรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011103 ภาษาอังกฤษเพือ่ทักษะการเรียน 641241601 การตลาด 10 อ2-4 4573
136 อ. พชรวลี  กนิษฐเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011103 ภาษาอังกฤษเพือ่ทักษะการเรียน 641225001 เกษตรศาสตร์ 07 ศ2-4 3851
137 อ. พชรวลี  กนิษฐเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011103 ภาษาอังกฤษเพือ่ทักษะการเรียน 641226701 เทคโนโลยีโยธา 08 ศ6-8 3851

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม
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138 อ. สมบัติ  ค ามูลแก้ว ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพือ่ทักษะการเรียน 641230401 ดนตรี 09 จ9-11 0744
139 อ. สมบัติ  ค ามูลแก้ว ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพือ่ทักษะการเรียน 641249001 การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ11 จ9-11 0744

140 ผศ.ดร. ฤทัย  พานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011105 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 631226601 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 01 อ6-8 3852

141 ผศ.ดร. ฤทัย  พานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011106 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 621221601 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 01 ศ2-4 3842
142 ผศ.ดร. ฤทัย  พานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011106 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 631224201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 02 ศ2-4 3842
143 ผศ.ดร. ฤทัย  พานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011106 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 631230401 ดนตรี 04 ศ2-4 3842
144 อ. อัจฉริยา ครุธาโรจน์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011106 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 631235001 ภาษาจีน 05 อ2-4 0_ภาษา1
145 อ. จิตรลดา  มูลมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011106 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 631242301 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 06 อ2-4 4574
146 อ. จิตรลดา  มูลมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011106 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 631242701 การท่องเทีย่วและธุรกิจบริการ07 อ2-4 4574
147 อ. จิตรลดา  มูลมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011106 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 641220601 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ)08 พ2-4 4574
148 อ. จิตรลดา  มูลมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011106 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 641220701 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(เทคโนโลยีอุตสาหการ)09 พ2-4 4574
149 ผศ.ดร. ฤทัย  พานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011106 ภาษาอังกฤษเพือ่การท างาน 641226701 เทคโนโลยีโยธา 10 อ2-4 3852

150 อ. เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวทมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011107 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 631233601 ศิลปะและการออกแบบ 01 ฤ2-4 A304
151 อ. สิริรัตน์  วาวแวว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011107 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน 631250101 การบัญชี 02 จ2-4 0933

152 อ.ดร. เกวลิน จันทะเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011111 การส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 631221101 เทคโนโลยีพลังงาน 01 ฤ2-4 4583
153 อ.ดร. เกวลิน จันทะเดช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011111 การส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 641223901 นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 03 ฤ2-4 4583

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม



ตารางการรบัขอ้สอบต้นฉบบั ภาคเรยีนที่ 2-2564 9

ที่ สังกัดคณะ รหสัวิชา ชื่อวิชา หมู่เรยีน สาขาวิชา Se
c.

เว
ลา

หอ้
งเร

ยีน ลายมือชื่อผู้ส่ง
ข้อสอบ

ออ
นไ

ลน์
(น

อก
)

ออ
นไ

ลน์
(ใน
)

ออ
นไ

ซต
์

ชี่อผู้สอน

154 อ.ดร. อดุลย์  ปัญญา ครุศาสตร์ 9011201 วิถีแห่งความเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ 631249001 การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ01 พ1-4 ED221

155 อ. ชลาพันธ์ อุปกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 641230701 การพัฒนาชุมชน 05 จ2-4 3844
156 อ. ชลาพันธ์ อุปกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 641241601 การตลาด 07 จ2-4 3844
157 อ. ชลาพันธ์ อุปกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 641235001 ภาษาจีน 06 จ6-8 3844
158 อ. ชลาพันธ์ อุปกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 641220601 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ)02 ฤ6-8 3842
159 อ. ชลาพันธ์ อุปกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 641223901 นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 03 ฤ6-8 3842
160 อ. ชลาพันธ์ อุปกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 641230401 ดนตรี 04 ฤ6-8 3842
161 อ. อดิศร สวยฉลาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 641242001 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 09 ศ1-4 3621
162 อ. ชลาพันธ์ อุปกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 641641601 การตลาด 08 จ2-4 3844

163 ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์วิทยาการจัดการ9011203 อารยธรรมโลก 631233901 นิติศาสตรบัณฑิต 01 อ6-8 3872
164 อ. ธวัชชัย  ท าทอง วิทยาการจัดการ9011203 อารยธรรมโลก 641229401 สาธารณสุขชุมชน 02 ศ2-4 3841
165 อ. ธวัชชัย  ท าทอง วิทยาการจัดการ9011203 อารยธรรมโลก 641240101 การจัดการ 03 ศ2-4 3841

166 ผศ. ประหยัด ช่วยงาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 641225001 เกษตรศาสตร์ 01 พ2-4 3854
167 ผศ. ประหยัด ช่วยงาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 641226601 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 02 พ2-4 3854
168 ผศ. ประหยัด ช่วยงาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 641241701 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 05 พ2-4 3854
169 ผศ. ประหยัด ช่วยงาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 641233901 นิติศาสตรบัณฑิต 04 ศ6-8 3854

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม
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170 ผศ.ดร. ธนกร สิริสุคันธา วิทยาการจัดการ9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 631221601 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 01 ฤ6-8 3872
171 ผศ.ดร. ธนกร สิริสุคันธา วิทยาการจัดการ9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 641230201 ภาษาอังกฤษ 05 ฤ2-4 3874
172 ผศ. ประหยัด ช่วยงาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 641221601 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 04 ฤ2-4 3854
173 อ.ดร. สุวรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 631230701 การพัฒนาชุมชน 03 อ6-8 3834
174 อ.ดร. สุวรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 641233301 รัฐประศาสนศาสตร์ 06 ฤ2-4 3834
175 ผศ.ดร. อนันต์  อุปสอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 631229401 สาธารณสุขชุมชน 02 อ9-11 0446
176 ผศ.ดร. อนันต์  อุปสอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 641242301 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 07 ศ6-8 0444
177 ผศ.ดร. อนันต์  อุปสอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 641242701 การท่องเทีย่วและธุรกิจบริการ08 ศ6-8 0444

178 อ. ทัตพิชา สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011206 วรรณกรรมกับชีวิต 641235401 นิเทศศาสตร์ 01 พ2-4 0931
179 ผศ. วาทิต  ธรรมเชื้อ ครุศาสตร์ 9011206 วรรณกรรมกับชีวิต 641242001 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 02 พ1-4 3621

180 อ. ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011207 วัฒนธรรมไทย 641233601 ศิลปะและการออกแบบ 01 อ2-4 A306
181 อ. ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011207 วัฒนธรรมไทย 641621201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 02 อ2-4 A306
182 อ. ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011207 วัฒนธรรมไทย 641223201 นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์03 อ2-4 A306

183 รศ.ดร. ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011301 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง 631235401 นิเทศศาสตร์ 06 ฤ6-9 0433
184 รศ.ดร. ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011301 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง 631242701 การท่องเทีย่วและธุรกิจบริการ10 ฤ6-9 0433
185 รศ.ดร. ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011301 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง 631240101 การจัดการ 07 ศ1-4 0433
186 รศ.ดร. ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011301 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง 641641001 การจัดการ 18 ศ1-4 0433
187 ผศ. ณัฐพงษ์  คันธรส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011301 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง 641249001 การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ15 จ1-2 A404

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม
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188 ผศ. ภานุวัฒน์ ชัยชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011301 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง 631221101 เทคโนโลยีพลังงาน 01 จ6-9 0443
189 ผศ. ภานุวัฒน์ ชัยชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011301 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง 631226701 เทคโนโลยีโยธา 02 จ6-9 0443
190 ผศ. ภานุวัฒน์ ชัยชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011301 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง 631228201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร03 จ6-9 0443
191 ผศ. ภานุวัฒน์ ชัยชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011301 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง 631229501 เทคโนโลยีไฟฟ้า 04 จ6-9 0443
192 ผศ. ภานุวัฒน์ ชัยชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011301 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง 641224201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 13 ศ6-9 0443
193 ผศ. ภานุวัฒน์ ชัยชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011301 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง 641621201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 ศ6-9 0443
194 ผศ. ภานุวัฒน์ ชัยชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011301 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง 641627001 เทคโนโลยีโยธา 17 ศ6-9 0443
195 อ. วรญา  จตุพัฒน์รังสีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011301 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง 631241601 การตลาด 08 จ6-9 0445
196 อ. วรญา  จตุพัฒน์รังสีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011301 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง 631641601 การตลาด 11 จ6-9 0445
197 ผศ.ดร. วิศท์  เศรษฐกร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011301 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง 631241701 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 09 จ1-4 0435
198 ผศ.ดร. วิศท์  เศรษฐกร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011301 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง 631641701 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 จ1-4 0435
199 อ. เสาวรีย์ บุญสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011301 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง 631233301 รัฐประศาสนศาสตร์ 05 ฤ1-4 0_วัฒน
200 ผศ. อัมฤตา สารธิวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011301 การศึกษาเพือ่ความเป็นพลเมือง 641229401 สาธารณสุขชุมชน 14 จ6-9 0931

201 อ. เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว วิทยาศาสตร์ 9011302 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 641230701 การพัฒนาชุมชน 01 อ6-8 05402

202 อ. นลินทิพย์  กองค า วิทยาการจัดการ9011303 อาเซียนศึกษา 631235001 ภาษาจีน 01 จ6-8 3831

203 ผศ.ดร. พงศธร  ค าใจหนัก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011304 ภูมิสังคมภาคเหนือตอนบน 641230701 การพัฒนาชุมชน 01 อ2-4 A208

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม
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204 ผศ. ชัยเนตร ชนกคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011305 ล าปางศึกษา 631223901 นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 01 ฤ2-4 0961
205 ผศ. ชัยเนตร ชนกคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011305 ล าปางศึกษา 631230401 ดนตรี 02 ฤ2-4 0961

206 อ.ดร. สุวรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011306 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 631621201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 01 ฤ6-8 3834

207 อ. นิศาชล พรมดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011307 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 631226601 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 01 ฤ6-8 0437
208 อ. นิศาชล พรมดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011307 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 631250101 การบัญชี 02 พ2-4 0437

209 ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์วิทยาการจัดการ9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 631235401 นิเทศศาสตร์ 06 ฤ2-4 3872
210 ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์วิทยาการจัดการ9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 631242301 การจัดการธุรกิจดิจิทัล 07 ฤ2-4 3872
211 ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์วิทยาการจัดการ9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 631229401 สาธารณสุขชุมชน 04 ฤ6-8 3855
212 ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์วิทยาการจัดการ9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 631224201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 01 อ2-4 3872
213 ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์วิทยาการจัดการ9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 631225001 เกษตรศาสตร์ 02 อ2-4 3872
214 ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์วิทยาการจัดการ9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 631226701 เทคโนโลยีโยธา 03 อ2-4 3872
215 ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์วิทยาการจัดการ9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 631229501 เทคโนโลยีไฟฟ้า 05 อ2-4 3872
216 ผศ.ดร. จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพรวิทยาการจัดการ9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 631230201 ภาษาอังกฤษ 08 พ2-4 3866
217 อ. อภิชาติ  ตัณนิติศุภวงษ์วิทยาการจัดการ9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 631230202 ภาษาอังกฤษ 09 ศ6-8 3852

218 อ. สิริรัตน์  วาวแวว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9011311 ภาษาจีนเพือ่การส่ือสารในชีวิตประจ าวัน641250101 การบัญชี 01 ฤ1-4 0933

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม
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219 อ. พิฐชญาณ์  กิ่งก้ า วิทยาศาสตร์ 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 641220601 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ)01 ศ2-4 03401
220 อ. พิฐชญาณ์  กิ่งก้ า วิทยาศาสตร์ 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 641220701 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(เทคโนโลยีอุตสาหการ)02 ศ2-4 03401
221 อ. พิฐชญาณ์  กิ่งก้ า วิทยาศาสตร์ 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 641225001 เกษตรศาสตร์ 03 ศ6-8 03401
222 อ. พิฐชญาณ์  กิ่งก้ า วิทยาศาสตร์ 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 641241701 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 04 ศ6-8 03401

223 อ. เอกสิทธิ ์ไชยปิน วิทยาศาสตร์ 9011402 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 631242001 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 06 ศ1-4 3624
224 อ. เอกสิทธิ ์ไชยปิน วิทยาศาสตร์ 9011402 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 631242002 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 07 ศ1-4 3624
225 อ. ฉัตรสุดา  มาทา วิทยาศาสตร์ 9011402 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 641224201 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 02 ศ2-4 4544
226 อ. ฉัตรสุดา  มาทา วิทยาศาสตร์ 9011402 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 641233601 ศิลปะและการออกแบบ 04 ศ2-4 4544
227 อ. ชิสาพัชร์  ชูทอง วิทยาศาสตร์ 9011402 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 641235401 นิเทศศาสตร์ 05 จ6-7 4541

228 ผศ. พงษ์พร  พันธ์เพ็ง วิทยาศาสตร์ 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ 641233901 นิติศาสตรบัณฑิต 06 ฤ6-9 03303
229 ผศ. พิกุล  แสงงาม วิทยาศาสตร์ 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ 631235001 ภาษาจีน 02 ศ6-9 03303
230 อ. เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์วิทยาศาสตร์ 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ 631223901 นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร 01 อ6-9 03303
231 อ. เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์วิทยาศาสตร์ 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ 631249001 การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ03 อ6-9 03303
232 อ. เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์วิทยาศาสตร์ 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ 631621201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 04 อ6-9 03303
233 อ. ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ 641230701 การพัฒนาชุมชน 05 จ6-9 39404
234 อ. ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนรู้ 641242701 การท่องเทีย่วและธุรกิจบริการ07 จ6-9 39404

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม
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235 อ. นิวัติ กิจไพศาลสกุลเทคโนโลยีอุตสาหกรรม9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 631242001 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 14 ฤ7-10 3621
236 อ. นิวัติ กิจไพศาลสกุลเทคโนโลยีอุตสาหกรรม9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 631242002 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 15 ฤ7-10 3621
237 ผศ.ว่าที ่ร.ต.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 641220601 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ)07 อ6-8 1346
238 ผศ.ว่าที ่ร.ต.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญเทคโนโลยีอุตสาหกรรม9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 641220701 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(เทคโนโลยีอุตสาหการ)08 อ6-8 1346
239 ผศ. พงษ์ศักด์ิ  อยู่มั่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 631233901 นิติศาสตรบัณฑิต 04 ฤ6-8 3854
240 ผศ. วราคม วงศ์ชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 631241701 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 05 ฤ2-4 1345
241 ผศ. วราคม วงศ์ชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 641641701 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13 ฤ2-4 1345
242 ผศ.ดร. วศิน์วิโรตม์ เนติศักด์ิเทคโนโลยีอุตสาหกรรม9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 631233601 ศิลปะและการออกแบบ 03 อ2-4 1343
243 ผศ.ดร. วศิน์วิโรตม์ เนติศักด์ิเทคโนโลยีอุตสาหกรรม9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 641627001 เทคโนโลยีโยธา 11 อ6-8 1343
244 ผศ.ดร. วศิน์วิโรตม์ เนติศักด์ิเทคโนโลยีอุตสาหกรรม9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 641641001 การจัดการ 12 อ6-8 1343
245 อ. อดิศร ถมยา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 631221601 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 01 ศ6-8 1346
246 อ. อดิศร ถมยา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 641240101 การจัดการ 10 ฤ2-4 3855

247 ผศ.ดร. จ าเนียร มีส าลี เทคโนโลยีการเกษตร9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจ าวัน 631641601 การตลาด 01 ฤ6-9 4023
248 ผศ.ดร. จ าเนียร มีส าลี เทคโนโลยีการเกษตร9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจ าวัน 641223801 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม02 ฤ6-9 4023

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม
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249 ผศ.ดร. ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์วิทยาศาสตร์ 9011503 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ641235001 ภาษาจีน 06 ฤ2-4 4544
250 ผศ. ปัทมา อภิชัย วิทยาศาสตร์ 9011503 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ631233301 รัฐประศาสนศาสตร์ 01 ศ2 3845
251 ผศ. ปัทมา อภิชัย วิทยาศาสตร์ 9011503 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ631230201 ภาษาอังกฤษ 03 จ6 3845
252 อ.ดร. ศิวัช ต้ังประเสริฐ วิทยาศาสตร์ 9011503 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ641635701 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศ07 จ2-4 0943
253 อ. สุขี สุขดี วิทยาศาสตร์ 9011503 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ631621201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 02 จ2-3 3845
254 อ. สุขี สุขดี วิทยาศาสตร์ 9011503 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ641230401 ดนตรี 04 จ2-3 3845
255 อ.ดร. เอกชัย  ญาณะ วิทยาศาสตร์ 9011503 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ631230202 ภาษาอังกฤษ 05 ฤ6-8 4574

256 ผศ.ดร. จุติมา เมทนีธร ครุศาสตร์ 9011504 โยคะเพือ่สุขภาพ 631225001 เกษตรศาสตร์ 01 จ1-4 ED314

257 ผศ.ดร. ธนกร สิริสุคันธา วิทยาการจัดการ9012211 การน าเสนอมืออาชีพ 641230101 ภาษาไทย 01 ศ1-4 3872

258 รศ.ดร. ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนกครุศาสตร์ 9032011 การคิดอย่างสร้างสรรค์ 641230101 ภาษาไทย 01 จ6-8 ED318

259 ผศ.ดร. ธนกร สิริสุคันธา วิทยาการจัดการ9032014 ทักษะวิศวกรสังคม 641233401 การเมืองและการปกครอง 01 ศ6-9 3872
260 อ. อุษา โบสถ์ทอง วิทยาการจัดการ9032014 ทักษะวิศวกรสังคม 641650101 การบัญชี 02 ฤ1-4 3636
261 ผศ. กนกพร  เอกกะสินสกุลวิทยาการจัดการ9032014 ทักษะวิศวกรสังคม 641250101 การบัญชี 03 อ6-9 3636
262 ผศ.ดร. อนันต์  อุปสอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9032014 ทักษะวิศวกรสังคม 641230101 ภาษาไทย 04 อ1-4 0444

263 ผศ. อัมฤตา สารธิวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9032911 พลเมืองเข้มแข็งและการต่อต้านการทุจริต641233401 การเมืองและการปกครอง 01 อ6-9 0931

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม
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264 ผศ.ดร. วศิน์วิโรตม์ เนติศักด์ิเทคโนโลยีอุตสาหกรรม9041404 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 631230101 ภาษาไทย 01 อ6-8 1343

265 รศ.ดร. ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน วิทยาการจัดการ9042113 การวิเคราะห์การลงทุนและการประกอบธุรกิจส าหรับคนรุ่นใหม่641650101 การบัญชี 01 ฤ6-9 3636
266 อ.ดร. ปริยนุช ปัญญา วิทยาการจัดการ9042113 การวิเคราะห์การลงทุนและการประกอบธุรกิจส าหรับคนรุ่นใหม่641250101 การบัญชี 02 จ6-9 3635

267 อ. เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว วิทยาศาสตร์ 9052311 สุขภาพกับการอยู่อย่างฉลาดในยุคดิจิทัล641650101 การบัญชี 01 ศ2-4 05305

268 ผศ. พิกุล  แสงงาม วิทยาศาสตร์ 9052712 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 641233401 การเมืองและการปกครอง 01 ฤ1-4 03303
จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม

จ านวนผู้สอน....................คน จ านวนกลุ่มที่รวมแล้ว        กลุ่ม


