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09.00 - 12.00 น. อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศกึษา ตามหอ้งที่ก าหนด 
        

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
        

13.00 – 16.00 น. โครงการพัฒนาจติ เพื่อชีวิตสดใส สู่เส้นชัยรับปริญญา  

ส าหรับนักศกึษาขั้นอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

(หอประชุมฑปีังกรรัศมีโชติ) 
 

 

****************************** 

 

 

 



ROOM สาขาวิชา(หมู่เรียน) รายละเอียดห้อง

MC101 ดนตรีศึกษา  (ดน 58.ค5.1) อ. มงคล  ภิรมย์ครุฑ อาคาร IT  ชั้น 1 (โซน A)

ดนตรีศึกษา  (ดน 58.ค52) อ. มงคล  ภิรมย์ครุฑ

ดุริยางค์ไทย  (ดท 58.ศ4.1)  อ. ณัฐนรี  รัตนสวัสด์ิ

ดุริยางค์สากล  (ดส 58.ศ4.1)    อ. มณฑิรา  ศิริสว่าง

ศิลปศึกษา  (ศศ 58.ค5.1) ผศ.ดร. ศักราช  ฟ้าขาว

ศิลปศึกษา  (ศศ 58.ค5.2) ผศ.ดร. ศักราช  ฟ้าขาว

ออกแบบประยุกต์ศิลป์  (อป 58.ศ4.1) อ. สมศักด์ิ  พรมจักร

MC102 คณิตศาสตร์  (ค 58.ค5.1) อ. วิเชษฐ์  สิงโต อาคาร IT  ชั้น 1 (โซน A)

คณิตศาสตร์  (ค 58.ค5.2) อ. วัชรงค์  วงศนุรักษ์

คณิตศาสตร์  (ค 58.ว4.1) อ. ชนินาถ  จันทร

เคมี  (คม 58.ค5.1) ผศ.ดร. อโนดาษ์  รัชเวทย์

เคมี  (คม 58.ค5.2) อ.ดร. ศิริวรรณ  ศรีสัจจะเลิศวาจา

เคมี  (คม 58.ว4.1) อ.ดร. มิกิ  กัณณะ

สถิติประยุกต์  (สป 58.ว4.1) ผศ. ลักษณา  บุศย์น้้าเพชร

MC105 ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ  (ฝศ 58.ศ4.1)  อ. สุทธินี  เดชารัตน์ อาคาร IT  ชั้น 1 (โซน B)

ภาษาอังกฤษ  (อ 58.ค5.1) อ.ดร. สุดฤทัย  อรุณศิโรจน์

ภาษาอังกฤษ  (อ 58.ศ4.1) อ. พรรษกร  ชาตรีภิญโญ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ  (อธ 58.ศ4.1) อ. วรสุดา  วัฒนวงศ์

MC106 ภาษาเกาหลี  (ภก 58.ศ4.1)  อ. ประภารัตน์  ทองส้ัน อาคาร IT  ชั้น 1 (โซน B)

ภาษาเกาหลี  (ภก 58.ศ4.2)  อ. ประภารัตน์  ทองส้ัน

MC107 จิตวทิยา (จิตวทิยาการปรึกษาและแนะแนว)  (จว.น 58.ศ4.1) ผศ.ดร. พวงพยอม  ชิดทอง อาคาร IT  ชั้น 1 (โซน B)

จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)  (จว. 58.ศ4.1) อ.ดร. บุญเลิศ  ค้าปัน

MC108 นาฏศิลป์  (นศ 58.ค5.1) อ. ไกรลาส  จิตร์กุล อาคาร IT  ชั้น 1 (โซน C)

นาฏศิลป์  (นศ 58.ค5.2) อ. ไกรลาส  จิตร์กุล

MC109 สารสนเทศศาสตร์  (สทส 58.ศ4.1) อ. ชโรชินี  ชัยมินทร์ อาคาร IT  ชั้น 1 (โซน C)

อาจารย์ทีป่รึกษา

ห้องพบอาจารยท์ี่ปรึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 (2 กรกฎาคม 2558)



ROOM สาขาวิชา(หมู่เรียน) รายละเอียดห้องอาจารย์ทีป่รึกษา

ห้องพบอาจารยท์ี่ปรึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 (2 กรกฎาคม 2558)

MC110 วัฒนธรรมศึกษา  (วธ 58.ศ4.1)   อ. จักรินรัฐ  นิยมค้า อาคาร IT  ชั้น 1 (โซน C)

MC201 ชีววิทยา  (ชว 58.ค5.1) อ. วิมลรัตน์  พจน์ไตรทิพย์ อาคาร IT  ชั้น 2 (โซน A)

ชีววิทยา  (ชว 58.ค5.2) อ. ดาราลักษณ์  เยาวภาคย์โสภณ

ชีววิทยา  (ชว 58.ว4.1) อ.ดร. รุ่งนภา  ทากัน

ฟิสิกส์  (ฟส.ด 58.ค5.1) อ.ดร. อนิรุทธิ ์ รักสุจริต

ฟิสิกส์  (ฟส.ด 58.ค5.2) อ.ดร. ภาณุพัฒน์  ชัยวร

ฟิสิกส์  (ฟส.ด 58.ว4.1) อ.ดร. วิระภรณ์  ไหมทอง

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป  (ว 58.ค5.1)  อ. จิราภรณ์  ปุณยวัจน์พรกุล

วิทยาศาสตร์ทัว่ไป  (ว 58.ค5.2)  อ. จิราภรณ์  ปุณยวัจน์พรกุล

MC202 การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภยับนเว็บ  (ปร 58.ว4.1) อ. สมรวี  อร่ามกุล อาคาร IT  ชั้น 2 (โซน A)

การโปรแกรมและการรักษาความปลอดภยับนเว็บ  (ปร 58.ว4.2) ผศ. เกษรา  ปัญญา

คอมพิวเตอร์ศึกษา  (คพ 58.ค5.1) อ. พรวนา  รัตนชูโชค

คอมพิวเตอร์ศึกษา  (คพ 58.ค5.2) อ. ทิวาวัลย์  ต๊ะการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ทส 58.ว4.1) อ. ชัยทัศน์  เกียรติยากุล

เทคโนโลยีสารสนเทศ  (ทส 58.ว4.2) อ. พร้ิมไพร  วงค์ชมภู

วิทยาการคอมพิวเตอร์  (วค 58.ว4.1) อ. วาสนา  สันติธีรากลุ

วิทยาการคอมพิวเตอร์  (วค 58.ว4.2) ผศ.ดร. ชุฎิภัคศ์  เขมวิมุตติวงศ์

MC203 เทคโนโลยีเซรามิก  (ทซ 56.ว4.1) อ. สมศักด์ิ  บุญแจ้ง อาคาร IT  ชั้น 2 (โซน A)

เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง  (กสว 58.ว4.1) ผศ.ดร. ไกรสร  ลักษณ์ศิริ

เทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง  (กสว 58.ว4.2) ผศ.ดร. เสริมศักด์ิ  พงษ์เมษา

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  (สถป 58.ว4.1) อ. ขวัญชัย  เชื้อเมืองพาน

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  (สถป 58.ว4.2) อ. คณิศร  สินธุบุญ

ออกแบบผลิตภัณฑ์  (อผ 58.ว4.1) อ. รตานรี  สุทธิพงษ์

ออกแบบผลิตภัณฑ์  (อผ 58.ว4.2) อ. ไชยเชิด  ไชยนันท์



ROOM สาขาวิชา(หมู่เรียน) รายละเอียดห้องอาจารย์ทีป่รึกษา

ห้องพบอาจารยท์ี่ปรึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 (2 กรกฎาคม 2558)

MC204 การท่องเทีย่ว  (ทท.ท 58.ศ4.1) ผศ. มาโนชย์  นวลสระ อาคาร IT  ชั้น 2 (โซน A)

การท่องเทีย่ว  (ทท.ท 58.ศ4.2) อ.ดร. ขัตติยา  กลัญทกะปกรณ์

การท่องเทีย่ว  (ทท.ท 58.ศ4.3) อ. มณวิภา  ยาเจริญ

การพัฒนาชุมชน  (พช 58.ศ4.1) อ. ปลินดา  ระมิงค์วงศ์

การพัฒนาชุมชน  (พช 58.ศ4.2) อ. กิตติชัย  ปัญญาวัน

MC205 นิติศาสตร์  (นต 58.น4.1) อ. สออน  สมุทวณิช เธียรพรานนทอ์าคาร IT  ชั้น 2 (โซน B)

นิติศาสตร์  (นต 58.น4.2) อ. สออน  สมุทวณิช เธียรพรานนท์

ภูมิสารสนเทศ  (ภส 58.ว4.1) อ. ปิยวดี  นิลสนธิ

รัฐประศาสนศาสตร์  (รป 58.ร4.1) อ.ดร. ไกรวุฒิ  ใจค้าปัน

รัฐประศาสนศาสตร์  (รป 58.ร4.2) อ.ดร. ไกรวุฒิ  ใจค้าปัน

MC206 สาธารณสุขศาสตร์  (สธศ 58.ว4.1) อ. ณัทธร  สุขสีทอง อาคาร IT  ชั้น 2 (โซน C)

สาธารณสุขศาสตร์  (สธศ 58.ว4.2) อ.ดร. รพีพร  เทียมจันทร์

MC301 การบัญชี  (บช 58.ช4.1) รศ.ดร. วาริพิณ  มงคลสมัย อาคาร IT  ชั้น 3 (โซน A)

การบัญชี  (บช 58.ช4.2) อ. ชุลีกาญจน์  ไชยเมืองดี

การบัญชี  (บช 58.ช4.3)   

การบัญชี  (บช 58.ช4.4) อ. พุทธมน  สุวรรณอาสน์

MC302 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (คธ 58.บ4.1) อ. พิเชษฐ์  ศิริรัตนไพศาลกุล อาคาร IT  ชั้น 3 (โซน A)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (คธ 58.บ4.2) อ. วลัยพร  สุพรรณ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (คธ 58.บ4.3) อ. พิเชษฐ์  ศิริรัตนไพศาลกุล

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (คธ 58.บ4.4) อ. กุสุมา  สุธาค้า

เศรษฐศาสตร์  (ศฐ 58.ศ4.1)  อ. กันตา  ตันนิยม

เศรษฐศาสตร์  (ศฐ 58.ศ4.2)  อ. พชรพร  อากรสกุล



ROOM สาขาวิชา(หมู่เรียน) รายละเอียดห้องอาจารย์ทีป่รึกษา

ห้องพบอาจารยท์ี่ปรึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 (2 กรกฎาคม 2558)

MC303 การจัดการ  (จก. 58.บ4.1) ผศ. จิรวรรณ  บุญมี อาคาร IT  ชั้น 3 (โซน A)

การจัดการ  (จก. 58.บ4.2) อ. เพียงตะวัน  พลอาจ

การจัดการ  (จก. 58.บ4.3) อ. พนิดา  สัตโยภาส

การจัดการ  (จก. 58.บ4.4) อ. เติมพันธ์  บุญมาประเสริฐ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์  (บม 58.บ4.1) อ. สุวลักษณ์  อ้วนสอาด

การบริหารทรัพยากรมนุษย์  (บม 58.บ4.2) อ. ประทานพร  ทองเขียว

MC304 การตลาด  (ตล 58.บ4.1) ผศ. มานพ  ชุ่มอุ่น อาคาร IT  ชั้น 3 (โซน A)

การตลาด  (ตล 58.บ4.2) อ.ดร. นัทธ์หทัย  เถาตระกูล

การตลาด  (ตล 58.บ4.3) อ.ดร. นัทธ์หทัย  เถาตระกูล

การตลาด  (ตล 58.บ4.4) อ. พรรณรัตน์  บุญกว้าง

MC305 ภาษาจีน  (จ 58.ค5.1) อ. หทัยรัตน์  มหาวรรณ์ อาคาร IT  ชั้น 3 (โซน B)

ภาษาจีน  (จ 58.ค5.2) อ. หทัยรัตน์  มหาวรรณ์

ภาษาจีน  (จ 58.ศ4.1) อ.ดร. วิราช  ทูลแก้ว

ภาษาจีน  (จ 58.ศ4.2) อ.ดร. พัศศ์  ผณิณศวรสกุล

ภาษาญีปุ่น่  (ภญ 58.ศ4.1)   อ. ศศิธร  ศรีรัตน์

ภาษาญีปุ่น่  (ภญ 58.ศ4.2)   อ. ศศิธร  ศรีรัตน์

MC306 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  (วส 58.ว4.1) อ.ดร. ชาญ  ยอดเละ อาคาร IT  ชั้น 3 (โซน B)

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  (วส 58.ว4.2) ผศ.ดร. ชวิศ  จิตรวิจารณ์

MC307 การเป็นผู้ประกอบการ  (กก 58.บ4.1) อ. ปราณต์  มณีโชติ อาคาร IT  ชั้น 3 (โซน B)

ธุรกิจระหว่างประเทศ  (ธป 58.บ4.1) ผศ. ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์

นิเทศศาสตร์  (นท 58.นท4.1) อ. ศิรสา  สอนศรี

นิเทศศาสตร์  (นท 58.นท4.2) อ. กมลวรรธ  สุจริต

นิเทศศาสตร์  (นท 58.นท4.3) อ. อุไร  ไชยเสน

นิเทศศาสตร์  (นท 58.นท4.4) อ. ศิโรช  แท่นรัตนกุล



ROOM สาขาวิชา(หมู่เรียน) รายละเอียดห้องอาจารย์ทีป่รึกษา
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MC308 อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา  (อส.ท 58.ค5.1) ผศ. ณรงค์  สุขประเสริฐ อาคาร IT  ชั้น 3 (โซน B)

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา  (อส.ท 58.ค5.2) ผศ. ณรงค์  สุขประเสริฐ

MC309 ภาษาไทย  (ท 58.ค5.1) อ. สุชาดา  เกียรติยุทธชาติ อาคาร IT  ชั้น 3 (โซน C)

ภาษาไทย  (ท 58.ค5.2) อ. จุมพิต  ศรีวัฒนพงศ์ มีล้าโพง

ภาษาไทย  (ท 58.ค5.3) อ. โสภิตา  ภาวร

MC310 สังคมศึกษา  (ส 58.ค5.1) ผศ. สัญญา  สะสอง อาคาร IT  ชั้น 3 (โซน C)

สังคมศึกษา  (ส 58.ค5.2) อ. บรมศักด์ิ  กล่ันเรืองแสง มีล้าโพง

สังคมศึกษา  (ส 58.ค5.3) อ. สุรสิงห์  แสงโสด

MC312 คหกรรมศาสตร์  แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ  (คศ.อ 58.ว4.1) อ. มยุรี  ชมภูงาม อาคาร IT  ชั้น 3 (โซน C)

คหกรรมศาสตร์  แขนงวิชาอาหารและโภชนาการ  (คศ.อ 58.ว4.2) อ. มยุรี  ชมภูงาม มีล้าโพง

คหกรรมศาสตร์ แขนงวิชาผ้าและเคร่ืองแต่งกาย  (คศ.ผ 58.ว4.1) อ. ศิริจันทร์  อุปาละ

MC313 ภาษาไทย  (ท 58.ศ4.1)   อ. ดลยา  แก้วค้าแสน อาคาร IT  ชั้น 3 (โซน C)

มีล้าโพง

TP101 การประถมศึกษา  (กป 58.ค5.1)  รศ. สกล  แก้วศิริ หอประชุมทีปังกรฯ ชั้นล่าง

การประถมศึกษา  (กป 58.ค5.2)  อ. วลัยพร  ทองหยอด

การประถมศึกษา  (กป 58.ค5.3)  อ.ดร. ทัศนีย์  อารมย์เกล้ียง

การศึกษาปฐมวัย  (กฐ 58.ค5.1) รศ.ดร. พิทยาภรณ์  มานะจุติ

การศึกษาปฐมวัย  (กฐ 58.ค5.2) อ. ดวงใจ  เนตรตระสูตร

พลศึกษา  (พล 58.ค5.1) อ.ดร. อัจรียา  กสิยะพัท

พลศึกษา  (พล 58.ค5.2) อ.ดร. อัจรียา  กสิยะพัท



ROOM สาขาวิชา(หมู่เรียน) รายละเอียดห้องอาจารย์ทีป่รึกษา

ห้องพบอาจารยท์ี่ปรึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 (2 กรกฎาคม 2558)

TP103 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารระหว่างประเทศ อ. กมลวัน  สังสีแก้ว หอประชุมทีปังกรฯ ชั้นล่าง

อ. ภูสัสชิ  กันทะบุผา

อ. เยาวรัตน์  รุธีรยุทธ

การจัดการธุรกิจนานาชาติ อ. จิตติคุณ  นิยมสิริ

อ. สุนิสา  คชสีห์

อ. ภัทรศรี  อินทร์ขาว

ภาษาจีนธุรกิจ อ. สันติ  อ้ายเจริญ

อ. สันติ  อ้ายเจริญ

วท101 เกษตรศาสตร์  (กษ 58.ค5.1)   อ.ดร. รัชนีพร  สุทธิภาศิลป์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เกษตรศาสตร์  (กษ 58.ค5.2)   อ.ดร. รัชนีพร  สุทธิภาศิลป์

สม101 เกษตรศาสตร์ (พืชสวน)  (กษส 58.ว4.1) ผศ. อัตถ์  อัจฉริยมนตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สม102 เกษตรศาสตร์ (พืชไร่)  (กษร 58.ว4.1) อ.ดร. สุพรรณิการ์  กล่อมจอหอ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สม201 สัตวศาสตร์  (สศ 58.ว4.1) อ.ดร. มงคล  ยะไชย คณะเทคโนโลยีการเกษตร

สม202 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  (วท 58.ว4.1) อ.ดร. วิศนี  สุประดิษฐอาภรณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร



 

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการบริการ (อาคารแมลงปอ )   ชั้นที่  1    

= โซน B 

= โซน A 

= โซน C 



 

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการบริการ (อาคารแมลงปอ Mae Rim Center  )   ชั้นที่  2 

= โซน B 

= โซน A 

= โซน C 



 

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการบริการ (อาคารแมลงปอ Mae Rim Center  )   ชั้นที่  3 

= โซน B 

= โซน A 

= โซน C 
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