(เอกสารหมายเลข 3)

ตารางแยกฝึกซ้อมกลุ่มย่อยกับสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาตามห้องเรียน
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
............................................................
สาขาวิชา (จํานวนนักศึกษา)
ภาคปกติและเทียบโอน
ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 16,17,18
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บัณฑิตจํานวน 188 คน
1 นางสาวโสภิดา โคตรโนนกอก
การศึกษาปฐมวัย ม.1 (31)
ม.6 (32)
2 ผศ.กรกนก ธูปประสม
การศึกษาปฐมวัย ม.2 (35)
3 ดร.กาญจนา ท่อแก้ว
การศึกษาปฐมวัย ม.3 (31)
4 นางพัทธนันท์ เกิดคง
การศึกษาปฐมวัย ม.4 (28)
5 นางสาวสาวิตรี จันทร์โสภา
การศึกษาปฐมวัย ม.5 (31)
สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตจํานวน 54 คน
6 นางสาวกนิษฐา พุทธเสถียร
ภาษาไทย ม.1 (33)
7 ดร.จิรัฐพร ไทยงูเหลือม
ภาษาไทย ม.2 (21)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บัณฑิตจํานวน 51 คน
8 ผศ.พิชญาภา ชะวางกลาง
ภาษาอังกฤษ ม.1 (25)
9 ดร.วริศรา ยางกลาง
ภาษาอังกฤษ ม.2 (26)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บัณฑิตจํานวน 26 คน
10 นางสาวสุภัทรา เกิดมงคล
คณิตศาสตร์ ม.1 (26)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา บัณฑิตจํานวน 52 คน
11 ดร.สิริกร กรมโพธิ์
คอมพิวเตอร์ ม.1 (22)
12 ดร.วรฤทธิ์ กอปรสิริพัฒน์
คอมพิวเตอร์ ม.2 (30)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บัณฑิตจํานวน 26 คน
13 ผศ.ดร.วัชรพงษ์ วงค์เขียว
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.1 (26)
ที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

หลักสูตร

สถานที่ฝึกซ้อม

คบ.
คบ.
คบ.
คบ.
คบ.

31.06.06

คบ.
คบ.

36.04.05

คบ.
คบ.

36.04.07

คบ.

32.03.04

คบ.
คบ.

32.03.01

ค.บ.

32.03.08

หมายเหตุ

-2ที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิชาพลศึกษา บัณฑิตจํานวน 30 คน
14 นางสาวกฤษณา จินดาสอน
สาขาวิชาสังคมศึกษา บัณฑิตจํานวน 62 คน
15 ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์
16 ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย

สาขาวิชา (จํานวนนักศึกษา)
ภาคปกติและเทียบโอน
ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 16,17,18

หลักสูตร

สถานที่ฝึกซ้อม

พลศึกษา ม.1 (30)

ค.บ.

27.04.13

สังคมศึกษา ม.1 (28)
สังคมศึกษา ม.2 (34)

ค.บ.
ค.บ.

36.03.09

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตจํานวน 16 คน
17 รศ.สุกัญญา กล่อมจอหอ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ม.1 (5)
18 นายจิติวัฒนา คํากลิ้ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ม.2 (11)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตจํานวน 56 คน
19 ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 (22)
20 นายมาโนช ถินสูงเนิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 (21)
21 นางสาวกฤติกา เผื่อนงูเหลือม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1 (13)
สาขาวิชาเคมี บัณฑิตจํานวน 18 คน
22 ดร.เจริญศักดิ์ เลางาม
เคมี ม.1 (18)
สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตจํานวน 21 คน
23 ผศ.ดร.จิณณวัฒร์ มานะเสถียร
ชีววิทยา ม.1 (21)
สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตจํานวน 2 คน
24 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ จํารัสประเสริฐ ฟิสิกส์ ม.1 (2)
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ บัณฑิตจํานวน 39 คน
25 นางสาวเมลดา อภัยรัตน์
คหกรรมศาสตร์ ม.1 (28)
คหกรรมศาสตร์ ม.1 (11)

วท.บ.
วท.บ.

31.06.03

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

32.08.02

วท.บ.

11.44

วท.บ.

11.46

วท.บ.

11.45

วท.บ.

คหกรรม 3

หมายเหตุ

-3สาขาวิชา (จํานวนนักศึกษา)
ภาคปกติและเทียบโอน
ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 16,17,18
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตจํานวน 65 คน
26 นายชนกร วัชรปาณ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.1 (33)
27 ผศ.ดร.ธารทิพย์ รัตนะ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ม.2 (32)
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ บัณฑิตจํานวน 26 คน
28 ผศ.ดร.ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร
ภูมิสารสนเทศ ม.1 (26)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย บัณฑิตจํานวน 59 คน
29 นายวรวิทย์ รัตนเสถียรกิจ
วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ม.1 (27)
30 นางสาวสิริกาญจน์ สันติเสวี
วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ม.2 (28)
31 นายธัชวัสส์ ตั้งตรงขันติ
วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ ม.1 (4)
สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ บัณฑิตจํานวน 12 คน
32 ผศ.น.สพ.สมพงษ์ วงษ์มา
เทคนิคสัตวแพทย์ ม.1 (12)
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บัณฑิตจํานวน 14 คน
33 ผศ.ศันสนีย์ เลี้ยงพานิชย์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ม.1 (14)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ บัณฑิตจํานวน 11 คน
34 ดร.สิริพร สิริชัยเวชกุล
เกษตรศาสตร์ ม.1 (11)
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ บัณฑิตจํานวน 4 คน
35 นางสาววิมลยา เนื้อทอง
สถิติประยุกต์ ม.1 (4)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตจํานวน 31 คน
36 ผศ.ธีรพงษ์ สังข์ศรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.1 (17)
37 นายเจษฎา รัตนสุพร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.2 (14)
ที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

หลักสูตร

สถานที่ฝึกซ้อม

วท.บ.
วท.บ.

31.05.02

วท.บ.

32.03.07

วท.บ.
วท.บ.
วท.บ.

32.08.01

วท.บ.

31.05.03

วท.บ.

31.05.04

วท.บ.

31.06.02

วท.บ.

32.03.06

วท.บ.
วท.บ.

31.04.03

หมายเหตุ

-4ที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิชา (จํานวนนักศึกษา)
ภาคปกติและเทียบโอน
ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 16,17,18

สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตจํานวน 25 คน
38 ผศ.ปทุมวดี ล้ําเลิศ
ภาษาไทย ม.1 (25)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บัณฑิตจํานวน 49 คน
39 นางสาวเปรมกมล สถิตเดชกุญชร ภาษาอังกฤษ ม.1 (24) ม.2 (25)
สาขาวิชาภาษาจีน บัณฑิตจํานวน 37 คน
40 นางสาวชญาภา แก้วสิมมา
ภาษาจีน ม.1 (21) ม.2 (16)
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม บัณฑิตจํานวน 53 คน
41 นางสาวสิริกร บุญสังข์
การพัฒนาสังคม ม.1 (27)
ม.2 (26)
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ บัณฑิตจํานวน 42 คน
42 ผศ.พนิตนันท์ อุดมทรัพย์
สารสนเทศสาสตร์ฯม.1 (21)
43 นางสาวสุวภัทร ทําสวน
สารสนเทศสาสตร์ฯม.2 (21)
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น บัณฑิตจํานวน 30 คน
44 ผศ.ดร.วินัย จามรสุริยา
ภาษาญี่ปุ่น ม.1 (25)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ บัณฑิตจํานวน 87 คน
45 นางสาวศุภาสินี หนูพงษ์
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.1 (35)
46 นางสาวสุณิสา อินทะชัย
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.2 (31)
47 นางสาวเปรมกมล สถิตเดชกุญชร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บัณฑิตจํานวน 40 คน
48 นายธนวัฒน์ โกวิทวณิชภัณฑ์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ม.1 (20)
49 นางสาวสุภาพร ล้ําวรรณวงศ์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ม.2 (20)

หลักสูตร

สถานที่ฝึกซ้อม

ศศ.บ.

36.04.06

ศศ.บ.

36.04.08

ศศ.บ.

36.05.07

ศศ.บ.

36.05.06

ศศ.บ.
ศศ.บ.

36.06.07

ภาษาญี่ปุ่น ม.1 (5)

ศศ.บ.

36.06.11
36.04.09

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.1 (21)

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

9.11.05-06

หมายเหตุ

-5สาขาวิชา (จํานวนนักศึกษา)
ภาคปกติและเทียบโอน
ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 16,17,18
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม บัณทิตจํานวน 70 คน
50 นางสาวปรายตา พรหมเสน
การจัดการโรงแรม ม.1 (28)
51 นางสาวขวัญอิสรา ภูมิศิริไพบูลย์ การจัดการโรงแรม ม.2 (29)
การจัดการโรงแรม ม.1 (11)
52 ดร.จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ
การจัดการโรงแรม ม.1 (2)
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ บัณฑิตจํานวน 34 คน
53 นางสาวสุธิดา วรรธนะปกรณ์
ออกแบบนิเทศศิลป์ ม.1 (20)
ออกแบบนิเทศศิลป์ ม.1 (14)
สาขาวิชาทัศนศิลป์ บัณฑิตจํานวน 23 คน
54 รศ.ดร.สามารถ จับโจร
ทัศนศิลป์ ม.1 (23)
ที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิชานิติศาสตร์ บัณฑิตจํานวน 19 คน
55 ผศ.สถิต จําเริญ
นิติศาสตร์ ม.1 (8)
56 ผศ.บุญนํา โสภาอุทก
นิติศาสตร์ ม.2 (5)
57 ผศ.พิทักษ์ชัย เดชอุดม
นิติศาสตร์ ม.3 (1)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตจํานวน 224 คน
58 ผศ.ดร.อนุจิตร ชิณสาร
รัฐประศาสนศาสตร์ ม.1 (37)
ม.4 (31)
59 ผศ.ดร.เศรษฐวัฒน์ โชควรกุล
รัฐประศาสนศาสตร์ ม.2 (33)
60 ผศ.ศิริวดี วิวิธคุณากร
รัฐประศาสนศาสตร์ ม.3 (30)
61 ผศ.พันธเรศ ธรรมสอน

หลักสูตร

สถานที่ฝึกซ้อม

ศศ.บ.
ศศ.บ.
ศศ.บ.

31.04.06

ศป.บ.

31.04.04

ศป.บ.

31.04.05

36.03.08

นิติศาสตร์ ม.1 (5)

น.บ.
น.บ.
น.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์ ม.1 (20)

รป.บ.

รัฐประศาสนศาสตร์ ม.2 (21)
รัฐประศาสนศาสตร์ ม.3 (29)
รัฐประศาสนศาสตร์ ม.4 (23)

รป.บ.
รป.บ.
รป.บ.

27.05.08

หมายเหตุ

-6ที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิชา (จํานวนนักศึกษา)
ภาคปกติและเทียบโอน
ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 16,17,18

สาขาวิชาการบัญชี บัณฑิตจํานวน 139 คน
62 รศ.กนกวรรณ วุฒิกนกกาญจน์
การบัญชี ม.1 (28)
63 นางนลินี อัศวธิติสกุล
การบัญชี ม.2 (32)
64 ผศ.จิตติชัย ห่อทอง
การบัญชี ม.1 (30)
65 รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัณฑิตจํานวน 70 คน
66 นายศิววิชญ์ จั้นอรัญ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.1 (14)
67 นายเอกชัย ปานมาก
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.3 (19)
ม.1 (8)
68 ดร. จิรศักดิ์ ศิริรัตนพล
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.2 (20)
69 นายนริศ มิ่งโมรา
สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตจํานวน 43 คน
70 ผศ.วัชราภรณ์ ธิโสภา
การตลาด ม.1 (13)
71 นางสาวณภัค คณารักษ์เดโช
การตลาด ม.2 (14)
72 นางสาวกานดา สีหเนตร
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตจํานวน 35 คน
73 ดร.ปิยะมาศ สุรภพพิศิษฐ์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ม.1 (31)
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร บัณฑิตจํานวน 59 คน
74 ผศ.ดร.สุธาสินี โพธิ์ชาธาร
การเงินและการธนาคาร ม.1 (22)
ม.2 (26)
75 นางสาวธวัญรัตน์ ประจันตะเสน

การบัญชี ม.1 (31)
การบัญชี ม.1 (18)

หลักสูตร

สถานที่ฝึกซ้อม

บช.บ.
บช.บ.
บช.บ.
บช.บ.

3104.07

บธ.บ.
บธ.บ.
9.10.07-08
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.1 (9)

บธ.บ.
บธ.บ.

การตลาด ม.1 (16)

บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ม.1 (4)

บธ.บ.

9.07.05-06

9.11.07-08

บธ.บ.
การเงินและการธนาคาร
ม.1 (11)

บธ.บ.

9.07.07-08

หมายเหตุ

-7ที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

สาขาวิชา (จํานวนนักศึกษา)
ภาคปกติและเทียบโอน
ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 16,17,18

สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตจํานวน 279 คน
76 ผศ.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์
การจัดการ ม.1 (29)
77 นายอิศริย์ เดชตานนท์
การจัดการ ม.2 (23)
78 นางสาวชิดชนก ปรีชานันท์
การจัดการ ม.4 (32)
79 นายสุรัตน์ หงษ์ไทย
การจัดการ ม.3 (29)
80 ผศ.ศิริสรณ์เจริญ กมลลิ้มสกุล
การจัดการ ม.5 (23)
81 นางสาวสุธิรา เจริญ
การจัดการ ม.6 (33)
82 นางชิตวรา บรรจงปรุ
การจัดการ ม.1 (24)
83 นางสาวสุภาพร ลักษมีธนสาร
84 ผศ.ดร.สุชีรา ธนาวุฒิ

การจัดการ ม.2 (30)
การจัดการ ม.1 (27)

หลักสูตร
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.
บธ.บ.

สถานที่ฝึกซ้อม

ห้องประชุมสุวัจน์
ลิปตพัลลภ 2

การจัดการ ม.1 (19)
การจัดการ ม.2 (10)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บัณฑิตจํานวน 26 คน
85 นางสาวชลิกา ศิลปอนันต์
เศรษฐศาสตร์ ม.1 (26)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์) บัณฑิตจํานวน 14 คน
86 ผศ.พีรวิชญ์ คําเจริญ
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาฯ)
ม.1 (12)
87 รศ.เนตรชนก บัวนาค
นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาฯ)
ม.1 (2)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การสื่อสารมวลชน) บัณฑิตจํานวน 64 คน
88 ผศ.อิสรชัย ลาวรรณา
นิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชน)
ม.1 (26) ม.2 (21)
89 นางสาวทัศนีย์ เทียมถนอม
นิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชน)
ม.1 (17)

ศ.บ.

9.12.05-06

นศ.บ.
นศ.บ.

9.10.10

นศ.บ.
นศ.บ.

9.10.05-06

หมายเหตุ

-8สาขาวิชา (จํานวนนักศึกษา)
ภาคปกติและเทียบโอน
ภาค กศ.ปช.รุ่นที่ 16,17,18
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัณฑิตจํานวน 6 คน
90 นางสาวปราณี เท่ากลาง
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ม.1 (6)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม บัณฑิตจํานวน 23 คน
91 นายเอกวิทย์ หวังกั้นกลาง
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ ม.1 (5)
92 ดร.กฤตยา นาคประสิทธิ์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ม.2 (10)
93 ผศ.ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ม.1 (3)
94 นายเสกสิทธิ์ กมลชัย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ม.2 (5)
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม บัณฑิตจํานวน 59 คน
95 นายณพิตร วัฒนวีรพงษ์
การจัดการอุตสาหกรรม ม.1 (28) การจัดการอุตสาหกรรม
ม.1 (31)
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง บัณฑิตจํานวน 7 คน
96 ดร.อาภา สธนเสาวภาคย์
เทคโนโลยีก่อสร้าง ม. (7)
ที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

หลักสูตร
อส.บ.

สถานที่ฝึกซ้อม
38.2.12

อส.บ.
อส.บ.
อส.บ.

38.4.12

อส.บ.
อส.บ.

38.4.13

อส.บ.

31.04.02

หมายเหตุ

-9สาขาวิชา (จํานวนนักศึกษา)
ภาคปกติและเทียบโอน
ภาค กศ.ปช.รุ่นที่ 16,17,18
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน บัณฑิตจํานวน 230 คน
97 ดร.จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ
สาธารณสุขชุมชน ม.1 (38)
98 นายนรา ระวาดชัย
สาธารณสุขชุมชน ม.2 (42)
ม.4 (30)
99 ดร.พัชรี ศรีกุตา
สาธารณสุขชุมชน ม.3 (31)
100 นางสาวปาริชาติ วงษ์วริศรา
สาธารณสุขชุมชน ม.5 (32)
101 ผศ.ดร.ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์
สาธารณสุขชุมชน ม.1 (30)
102 นางสาววรลักษณ์ สมบูรณ์นาดี
สาธารณสุขชุมชน ม.2 (27)
ที่

อาจารย์ที่ปรึกษา

** บัณฑิตตกค้าง/เลื่อนรับเข้าฝึกซ้อมตามสาขาวิชา**

หลักสูตร

สถานที่ฝึกซ้อม

ส.บ.
ส.บ.
ส.บ.
ส.บ.
ส.บ.
ส.บ.

27.05.09

หมายเหตุ

