
คําสั่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ท่ี 203/2558 

เรื่อง  แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา ภาคปกติ 

ประจําปการศึกษา 2558 

-------------------------------------------------------- 

      ดวยเห็นสมควรแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2558 

ดังตอไปนี้ 

ชั้นปท่ี 1 

คณะบัญชี 

    158010001_- 158010120_    ผศ.กานดาวรรณ  แกวผาบ 

    158010121_ เปนตนไป    ผศ.ธันยกร       จันทรสาสน 

    นักศึกษายายเขาคณะบัญชี รหัส 158.....  ผศ.ดร.ประวัฒน  เบญญาศรีสวัสดิ์ 

 

คณะบริหารธุรกิจ 

    158020005_- 158020691_    ผศ.พิมลพรรณ  เชื้อบางแกว 

       ผศ.สรรเพชญ  พนัสบดี 

           อาจารยจันทิมา  สมรรคะบุตร 

    158020692_- 158020983_    อาจารยเยาวลักษณ เอกไพฑูรย 

    158020985_- 158021266_    อาจารยนิตยา  โนนจุย 

    158021267_- 158021548_    อาจารยปยาภรณ  อาสาทรงธรรม 

    158021551_ เปนตนไป    อาจารยสัณฐิติ  ทองชวง 

    ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

    158020032_ เปนตนไป    อาจารยพิชิต  วิจิตรบุญยรักษ 

    ภาควิชาการตลาด (ภาคบาย) 

    158020033_ เปนตนไป    ดร.สุทธิภัทร  อัศววิชัยโรจน 

    ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (ภาคบาย) 

    158020002_ เปนตนไป    อาจารยอัจฉราพร ยุบลโกศล 

    ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส 

    158020006_ เปนตนไป    อาจารยปุณณรัตน ชนะสิทธิ์ 

    158020010_ เปนตนไป    อาจารยธนกฤต  วงศมหาเศรษฐ 

 

คณะการสรางเจาของธุรกิจและการบริหารกิจการ 

    158120002_ เปนตนไป          ดร.ศศิรินทร  สายะสนธิ 
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คณะนิเทศศาสตร 

       ผศ.ดร.อริชัย  อรรคอุดม 

    158030005_เปนตนไป                อาจารยสุนทรี  ผลวิวัฒน 

       อาจารยเกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์ 

    ภาควิชาศิลปะการแสดง    ผศ.พรรณศักดิ์  สุขี 

 

คณะนิติศาสตร 

    158040002_- 158040113_      อาจารยเกรียงไกร รอบรู 

    158040114_- 158040227_                  อาจารยวิวัฒน  สรรพคุณ 

 

คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเท่ียว 

    ภาควิชาภาษาอังกฤษ 

    158050001_- 158050579_      อาจารยวิไลพร  คงเกิด 

    158050581_- 158051004_      อาจารยสริตา  พุมวิจิตร 

    158051012_- 158051363_      อาจารยสุชารัตน  ศศิพัฒนวงษ 

    158051367_เปนตนไป                         อาจารยธณกนก  เชื้อทอง  

    ภาควิชาภาษาไทย     ผศ.อนนต  ศรีศักดา 

    สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 

    158050002_- 158050230_    รศ.ก่ิงแกว  ทรัพยพระวงศ 

    158050232_- 158050476_    ผศ.ยุบลวรรณ  ตั่นเธียรรัตน 

    158050477_- 158050726_    ผศ.ปรัศนีย  เกศะบุตร  

    158050727_- 158050967_    อาจารยคะนอง  ปาลิภัทรางกูร 

    158050968_- 158051235_    อาจารยบรรพต  ชมงาม 

    158051236_- 158051526_    อาจารยปารดา  เพชรมณี 

    158051527_เปนตนไป    อาจารยสุภาภร  นพพิชญังกูร  

    สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ 

       อาจารยสิทธิโชค  เศรษฐีแสง 

    Hotel and Restaurant Management (International Program) 

       ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน 

 

คณะเศรษฐศาสตร 

    158060001_- 158060038_    ผศ.อรุณีย  ลิ้มประเสริฐ 

    158060038_เปนตนไป    ผศ.ธมกร  ธาราศรีสุทธิ 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมซอฟตแวร อาจารยญาณิศา  อัครวิชัย  

       อาจารยสรพรรค  ภักดีศรี 

    ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    อาจารยพจนีย  จันทรศุภวงศ 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

    ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป   ดร.ภัทรวุฒิ  ทรัพยเย็น 

    ภาควิชาทัศนศิลป     รศ.ทักษิณา  พิพิธกุล 

    ภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ   อาจารยสรพงษ  ง้ิวทอง 

       อาจารยธโนทัย  มงคลสินธุ 

    ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ   อาจารยแทน  พิธิยานุวัฒน 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

    ภาควิชาสถาปตยกรรม     อาจารยพงศธริน  เพชรจันทร  

    ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน    อาจารยกฤติยา  ปยะอรุณ  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  อาจารยนนทวัจน  เจนภูมิศาสตร 

    ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร    อาจารยทศพล  บานคลองสี่ 

    ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอรเน็ต อาจารยนฤเทพ  สุวรรณธาดา 

 

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร 

    ภาควิชาภาพยนตร 

    158030001_- 158031151_    อาจารยอัมพล  คูหวัฒนศิลป 

    158031161_เปนตนไป    อาจารยพีร  ภานุวัฒนวนิชย 

 

ชั้นปท่ี 2 

คณะบัญชี 

    157010001_- 157010120_    อาจารยอัฏฐวัณณ จันทสุทโธ 

    157010121_- 157010245_    ผศ.ทัศนียนารถ  ลิ้มสุทธิวันภูมิ 

    นักศึกษายายเขาคณะบัญชี รหัส 157.........    ผศ.ดร.ประวัฒน  เบญญาศรีสวัสดิ์ 

 

คณะบริหารธุรกิจ 

    157020001_- 157020679_              ผศ.ฤดี   หลิมไพโรจน 

       ผศ.ประจวบ  เพ่ิมสุวรรณ 
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       อาจารยปารดา  บัณฑูรนิพิท 

    157020680_- 157020892_                         อาจารยเพชรี  ศิริกิจจาขจร 

    157020895_- 157021123_                         อาจารยโชติรส  กมลสวัสดิ์ 

    157021125_- 157021359_                         อาจารยนพคุณ  ชีวะธนรักษ    

    157021360_เปนตนไป    อาจารยโตะ ธิ  ไม เลียน 

    ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ    อาจารยสุชาดา  พลาชัยภิรมยศิล 

    ภาควิชาการตลาด (ภาคบาย)    ดร.สุทธิภัทร  อัศววิชัยโรจน  

    ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (ภาคบาย) อาจารยอัจฉราพร ยุบลโกศล 

    ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส 

    157020005_ เปนตนไป                               อาจารยปุณณรัตน ชนะสิทธิ์ 

    157020030_ เปนตนไป                               อาจารยธนกฤต  วงศมหาเศรษฐ 

 

คณะการสรางเจาของธุรกิจและการบริหารกิจการ  ดร.ศศิรินทร  สายะสนธิ 

 

คณะนิเทศศาสตร 

    ภาควิชาการประชาสัมพันธ    ผศ.สุนิสา  ประวิชัย 

       อาจารยอริสา  เหลาวิชยา 

    ภาควิชาวารสารศาสตร    อาจารยขจรจิต  บุนนาค 

    ภาควิชาการโฆษณา     ผศ.ทัศไนย  สุนทรวิภาต 

       อาจารยศาศวัต  ธีรเศรษฐบดี 

       อาจารยฉันทนา  พลอินทวงษ 

    โครงการนักศึกษาดีเดน  (Outstanding Student Program)  

อาจารยพงศกร  อารีศิริไพศาล 

    ภาควิชาศิลปะการแสดง    อาจารยนวฤทธิ์  ฤทธิโยธี 

    ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  อาจารยกุลเชษฐ  เล็กประยูร 

อาจารยอิสรีย  ประดิษฐธีระ 

    โครงการนักศึกษาดีเดน  (Outstanding Student Program)  

อาจารยทชภณ  ประภานนท 

    ภาควิชาการสื่อสารตรา    ผศ.เสริมยศ  ธรรมรักษ 

 

คณะนิติศาสตร      อาจารยทัศนวรรณ สิริพรหมเจริญ 

       อาจารยวรางคณา ฤกษพะลิน 

       อาจารยบุญยศิษย บุญโพธิ์   
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คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเท่ียว 

    ภาควิชาภาษาอังกฤษ  

    157050012_ - 157050546_    อาจารยปาลีรัฐ  ศาสตรอมร 

    157050549_ - 157051074_    อาจารยบุบผา  อบเชย 

    157051081_ เปนตนไป    อาจารยอัสมา  ดํารงคผล 

    โครงการนักศึกษาดีเดน (Outstanding Student Program) 

       อาจารยรัชศักดิ์  จิรวัฒน 

    นักศึกษาท่ียายเขาคณะรหัส 157…   ผศ.ณภัทร  วุฒิวงศา  

    ภาควิชาภาษาไทย     ผศ.นิภา   กูพงษศักดิ์ 

    สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ  

       อาจารยพีรวัส  วรมนธนาเกียรติ 

    สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว   อาจารยปยวุฒิ  ศิริมงคล 

    นักศึกษาท่ียายเขาคณะรหัส 157…   อาจารยแสงเดือน  รตินธร 

    สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม   อาจารยภรภัทร  ชูแข 

       ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน 

    โครงการนักศึกษาดีเดน (Outstanding Student Program) 

       อาจารยศิริณญา  เพชรจันทร 

    นักศึกษาท่ียายเขาคณะรหัส 157……   อาจารยศิริณญา  เพชรจันทร 

    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน   ดร.คุณานันท  สุขพาสนเจริญ     

    โครงการนักศึกษาดีเดน (Outstanding Student Program) 

       อาจารยทรงวาด  สุขเมืองมา  

    นักศึกษาท่ียายเขาคณะรหัส 157……   อาจารยทรงวาด  สุขเมืองมา 

    Hotel and Restaurant Management (International Program) 

       ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน 

 

คณะเศรษฐศาสตร 

    ภาควิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ   ผศ.เสาวรภย  กุสุมา ณ อยุธยา 

    ภาควิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ    ดร.ศรีสุดา  ถุงสุวรรณ 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมซอฟตแวร   อาจารยสุกิจ  คูชัยสิทธิ์ 

    ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    อาจารยกัญญา  วงศไพศาลสิน 
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คณะศิลปกรรมศาสตร 

    ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป   อาจารยณัฐชนน  สตันยสุวรรณ 

    ภาควิชาทัศนศิลป     อาจารยนิพันธ  โอฬารนิเวศน 

    ภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ   อาจารยจิราพรรณ วงษทองสงวน 

       อาจารยศีมาศ  ประทีปะวณิช 

    ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ   อาจารยแทน  พิธิยานุวัฒน 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

    ภาควิชาสถาปตยกรรม                       อาจารยสุชน  ยิ้มรัตนบวร 

    ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน      อาจารยพรหมพร  ศรีวิลาศ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  อาจารยนราธิป  โกวิท 

    ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร    อาจารยณัฏฐ  อรุณ 

    ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอรเน็ต อาจารยนฤเทพ  สุวรรณธาดา 

 

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร 

    ภาควิชาภาพยนตร 

    157030004_- 157030949_    อาจารยญาณิน  พงศสุวรรณ 

    157030951_- เปนตนไป    อาจารยอุรพงศ  แพทยคชา 

 

ชั้นปท่ี 3 

คณะบัญชี 

    156010001_-156010080_    อาจารยปกรณ  พงศพิศุทธิ์ชัย 

    156010081_-156010193_    ผศ.อัญชลี  วิรุฬหจรรยา 

    นักศึกษายายเขาคณะบัญชี รหัส 156......    ผศ.ดร.ประวัฒน  เบญญาศรีสวัสดิ์ 

 

คณะบริหารธุรกิจ 

    ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ    ดร.เพ็ญจิรา  คันธวงศ 

       อาจารยพิชิต  วิจิตรบุญยรักษ 

    ภาควิชาการตลาด     ผศ.ศรัณยพงศ  เท่ียงธรรม 

       อาจารยโชติรส  กมลสวัสดิ์ 

    ภาควิชาการตลาด (ภาคบาย)    ดร.สุทธิภัทร  อัศววิชัยโรจน 

    ภาควิชาการเงิน     อาจารยปยาภรณ  อาสาทรงธรรม 

อาจารยเพชรี  ศิริกิจจาขจร 
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    ภาควิชาการจัดการ     ดร.ชุติมาวดี  ทองจีน 

       ผศ.รพีพรรณ  ฉัตรเลิศยศ 

       ผศ.รพีพรรณ  วงศประเสริฐ 

       อาจารยจรินทร  อาสาทรงธรรม 

    ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  อาจารยอัจฉราพร ยุบลโกศล 

    ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส 

    156020003_ เปนตนไป                               อาจารยปุณณรัตน ชนะสิทธิ์ 

    156020011_ เปนตนไป                               อาจารยธนกฤต  วงศมหาเศรษฐ 

 

คณะการสรางเจาของธุรกิจและการบริหารกิจการ  ดร.ศศิรินทร  สายะสนธิ 

 

คณะนิเทศศาสตร 

    ภาควิชาการประชาสัมพันธ    ผศ.ณัฐา   ฉางชูโต 

    ภาควิชาวารสารศาสตร    ผศ.ณรงคศักดิ์  ศรีทานนท 

          ผศ.เดชพันธุ  ประวิชัย      

    ภาควิชาการโฆษณา     อาจารยพงศกร  อารีศิริไพศาล 

       อาจารยสุกฤตา  หิรัณยชวลิต 

    โครงการนักศึกษาดีเดน (Outstanding Student Program) 

       อาจารยกฤติยา  คุมเรือน 

    ภาควิชาศิลปะการแสดง    ผศ.พรรณศักดิ์  สุขี 

    ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  ผศ.ดร.ธรรญธร  ปญญโสภณ 

อาจารยพัชราพร  ดีวงษ 

ผศ.ดร.ภัทรภร  สังขปรีชา 

    โครงการนักศึกษาดีเดน (Outstanding Student Program) 

อาจารยทชภณ  ประภานนท 

    ภาควิชาการสื่อสารตรา    ผศ.เสริมยศ  ธรรมรักษ 

 

คณะนิติศาสตร      ผศ.ดร.ศิริชัย  มงคลเกียรติศรี 

       รศ.อุดมศักดิ์  สินธิพงษ 

       อาจารยปกรณ  ปาลวงษพานิช 

 

คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเท่ียว 

    ภาควิชาภาษาอังกฤษ  

    156050010_ - 156050384_    อาจารยสาธิตา  ทรงวิทยา 

    156050385_ - 156050733_    ผศ.สมจิต  บุราคร 
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    156050739_ - 156051069_     Dr.Tony  Page 

    156051077_ เปนตนไป    อาจารยพิสิทธิ์  ลวนประวัติ 

    โครงการนักศึกษาดีเดน (Outstanding Student Program) 

       A. Philip  Mathias 

    นักศึกษาท่ียายเขาคณะรหัส 156…   ผศ.ณภัทร  วุฒิวงศา  

    ภาควิชาภาษาไทย     อาจารยวีระเกียรติ รุจิรกุล 

    สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ 

       ดร.ปานชีวา  ภูขวัญพงศ 

    สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว 

    156050205_ - 156050874_    อาจารยแสงเดือน รตินธร  

    156050889_  เปนตนไป    ดร.นนทวรรณ  สงเสริม 

    นักศึกษาท่ียายเขาคณะรหัส 156……   อาจารยแสงเดือน รตินธร 

    สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 

    156050002_ - 156050512_    อาจารยธีรวัฒน  อ่ิมประคองศิลป 

    156050518_ - 156050947_    Dr. Michael  Bartelt 

    156050950_  เปนตนไป    อาจารยทานตะวัน อุณาภาค  

    โครงการนักศึกษาดีเดน (Outstanding Student Program) 

อาจารยศิริณญา  เพชรจันทร 

    นักศึกษาท่ียายเขาคณะรหัส 156……   อาจารยศิริณญา  เพชรจันทร 

    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน 

           อาจารยณัฐพงศ  ประกอบการดี 

    โครงการนักศึกษาดีเดน (Outstanding Student Program) 

       อาจารยทรงวาด  สุขเมืองมา 

    นักศึกษาท่ียายเขาคณะรหัส 156……   อาจารยทรงวาด  สุขเมืองมา 

    Hotel and Restaurant Management (International Program) 

       ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน 

 

คณะเศรษฐศาสตร 

    ภาควิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ   ผศ.ธนดล  พรพุทธพงศ 

    ภาควิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ    ดร.สุมณี   ศุภกรโกศัย 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมซอฟตแวร  ผศ.ดร.ก่ิงกาญจน  สุขคณาภิบาล 

    ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ            อาจารยขวัญฤทัย  กุลกิจเจริญ 
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คณะศิลปกรรมศาสตร 

    ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป   ผศ.เรืองรอง  จรูญพงษศักดิ์ 

    ภาควิชาทัศนศิลป     อาจารยสมรรถ  สุวรรณพงษ 

    ภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ   อาจารยธโนทัย  มงคลสินธุ 

       อาจารยสรพงษ  ง้ิวทอง 

    ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ   อาจารยอุฬารพัชร นิธิอุทัย 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

    ภาควิชาสถาปตยกรรม     ผศ.ปรีชญะ  โรจนฤดากร 

    ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน      ผศ.รณพีร  ตุลวรรธนะ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  อาจารยสิทธิศักดิ์  วงศกนกพันธ 

    ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร    อาจารยสุรเชษฐ  โทวราภา 

    ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอรเน็ต ผศ.ดร.สุพจน  สุขโพธารมณ 

 

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร 

    ภาควิชาภาพยนตร 

    156030004_- 156031214_    อาจารยปนิญญา  ภักษา 

    156031218_- เปนตนไป    อาจารยเศรษฐา  วีระธรรมานนท 

 

ชั้นปท่ี 4 

คณะบัญชี 

    155010001_-155010080_    ผศ.ณัฐชา  วัฒนวิไล   

    155010081_-155010160_    อาจารยธานี  พุทธวิถี   

    155010161_-155010275_    ผศ.ภัสพร  ตั้งใจกตัญู 

    นักศึกษายายเขาคณะบัญชี รหัส 155......    ผศ.ดร.ประวัฒน  เบญญาศรีสวัสดิ์ 

 

คณะบริหารธุรกิจ 

    ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ    ดร.เพ็ญจิรา  คันธวงศ 

       อาจารยพิชิต  วิจิตรบุญยรักษ 

    ภาควิชาการตลาด     ผศ.ศรัณยพงศ  เท่ียงธรรม 

       อาจารยโชติรส  กมลสวัสดิ์ 

    ภาควิชาการตลาด (ภาคบาย)    ดร.สุทธิภัทร  อัศววิชัยโรจน 

    ภาควิชาการเงิน     อาจารยปยาภรณ  อาสาทรงธรรม    
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       อาจารยเพชรี  ศิริกิจจาขจร 

    ภาควิชาการจัดการ     ดร.ชุติมาวดี  ทองจีน 

       ผศ.รพีพรรณ  ฉัตรเลิศยศ 

       ผศ.รพีพรรณ  วงศประเสริฐ  

       อาจารยจรินทร  อาสาทรงธรรม 

    ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  อาจารยอัจฉราพร ยุบลโกศล 

 

    ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส    อาจารยปุณณรัตน ชนะสิทธิ์ 

           อาจารยธนกฤต  วงศมหาเศรษฐ 

 

คณะการสรางเจาของธุรกิจและการบริหารกิจการ  ดร.ศศิรินทร  สายะสนธิ 

 

คณะนิเทศศาสตร 

    ภาควิชาการประชาสัมพันธ    ผศ.ดร.มัลลิกา  ผลอนันต 

       อาจารยกิจชัย  ชัยนาคอนันต 

    ภาควิชาวารสารศาสตร    ผศ.นันทวิช  เหลาวิชยา 

       อาจารยสมยศ  สุขขัง 

    ภาควิชาการโฆษณา     อาจารยสุนทรี  ผลวิวัฒน 

       ผศ.สุมาลี  เล็กประยูร 

       อาจารยเพ็ญพักตร ศิริไตรรัตน 

    โครงการนักศึกษาดีเดน (Outstanding Student Program) 

       อาจารยชัชวาลย  หลิวเจริญ 

    ภาควิชาศิลปะการแสดง    ผศ.พรรณศักดิ์  สุขี 

    ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน  ผศ.สุภา   พนัสบดี 

       อาจารยวารินทร  ภัทรปทุมทอง 

    โครงการนักศึกษาดีเดน (Outstanding Student Program) 

       อาจารยทชภณ  ประภานนท 

    ภาควิชาการสื่อสารตรา    ผศ.เสริมยศ  ธรรมรักษ 

 

คณะนิติศาสตร      อาจารธัญลักษณ  นามจักร 

       อาจารยปริญญาภรณ เต็งประเสริฐ 

 

คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเท่ียว 

    ภาควิชาภาษาอังกฤษ  

    155050009_-155050463_    ผศ.ดร.วิสุทธิ์ศรี  จันทรประเสริฐ 
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    155050486_-155050831_    ผศ.ดร.พวงเพชร  โทณะวณิก  

    155050834_ เปนตนไป    A.Ramiah  Thamavithya 

    โครงการนักศึกษาดีเดน (Outstanding Student Program) 

       A. Philip  Mathias 

    นักศึกษาท่ียายเขาคณะรหัส 155…   ผศ.ณภัทร  วุฒิวงศา  

    ภาควิชาภาษาไทย     อาจารยวีระเกียรติ รุจิรกุล 

    สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียวและการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ  

       ดร.ปานชีวา  ภูขวัญพงศ 

    สาขาวิชาการจัดการการทองเท่ียว   ดร.สุชาดา  เจริญพันธุศิริกุล 

    นักศึกษาท่ียายเขาคณะรหัส 155…   อาจารยแสงเดือน รตินธร 

    สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 

    155050011_-155050433_    อาจารยภวัต  พรหมพนิต 

    155050437_-155050921_    อาจารยเจิมสุดา  มานะกุล 

    155050922_ เปนตนไป    Dr.Michael  Bartelt 

    โครงการนักศึกษาดีเดน (Outstanding Student Program) 

       อาจารยศิริณญา  เพชรจันทร 

    นักศึกษาท่ียายเขาคณะรหัส 155……   อาจารยศิริณญา  เพชรจันทร 

    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน   ดร.ชลวิช  สุธัญญารักษ         

    โครงการนักศึกษาดีเดน (Outstanding Student Program) 

       อาจารยทรงวาด  สุขเมืองมา  

    นักศึกษาท่ียายเขาคณะรหัส 155……   อาจารยทรงวาด  สุขเมืองมา 

    Hotel and Restaurant Management (International Program) 

       ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน 

 

คณะเศรษฐศาสตร 

    ภาควิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ   ดร.กาญจนา  สงวัฒนา 

    ภาควิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ    ผศ.ชาญณรงค  ชัยพัฒน 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร    อาจารยชลธร  อริยปติพันธ 

    ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    อาจารยปทมาภรณ พิมพหานาม 

 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

    ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป   อาจารยมนตชัย  สันติเวส 

    ภาควิชาทัศนศิลป     อาจารยวิระพงษ  ภาดรศักดิ์ 
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    ภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ   อาจารยศีมาศ  ประทีปะวณิช 

       อาจารยจิราพรรณ วงษทองสงวน 

    ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ   อาจารยกิตติคุณ  วรสรธร 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

    ภาควิชาสถาปตยกรรม        ดร.ทวีศักดิ์  สังขปรีชา 

    ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน      อาจารยชนิดา  ภูอุดมศักดิ์ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  รศ.สงกรานต  กันทวงศ 

    ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร    รศ.ดร.ละออ  บุญเกษม 

    ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอรเน็ต อาจารยเกรียงไกร ลิ่มทอง 

 

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร 

    ภาควิชาภาพยนตร 

    155030006_- 155031410_    อาจารยเศรษฐา  วีระธรรมานนท 

    155031412_- เปนตนไป    อาจารยปนิญญา  ภักษา 

 

นักศึกษาเทียบโอน 

คณะบัญชีทุกชั้นป     ผศ.ดร.ประวัฒน  เบญญาศรีสวัสดิ์ 

 

คณะบริหารธุรกิจ 

    ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

         ทุกชั้นป      ผศ.พนิดา  ตันศิริ  

    ภาควิชาการตลาด 

         ทุกชั้นป      ดร.สุทธิภัทร  อัศววิชัยโรจน      

    ภาควิชาการเงิน 

         ทุกชั้นป      ดร.อัจฉรา  โยมสินธุ 

    ภาควิชาการจัดการ 

         ทุกชั้นป      ดร.นิตนา  ฐานิตธนกร 

    ภาควิชาการจัดการโลจิสติกส 

         ทุกชั้นป      ดร.สุเมธี   วงศศักดิ์ 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรมซอฟตแวร ผศ.ดร.ก่ิงกาญจน สุขคณาภิบาล 



-13- 
 

    ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    อาจารยขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

    ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  ดร.จักรพงษ  สุธาภุชกุล 

    ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร    อาจารยธิดารัตน  ตอสุข 

    ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอรเน็ต ผศ.ดร.สุพจน  สุขโพธารมณ 

 

นักศึกษาโครงการพัฒนานักบัญชียุคดิจิตอล ทุกชั้นป 

ผศ.ดร.ประวัฒน  เบญญาศรีสวัสดิ์ 

       ผศ.กานดาวรรณ  แกวผาบ 

 

นักศึกษานอกรุน 

    คณะบัญชี ทุกชั้นปทุกหลักสูตร    ดร.กรัณฑรัตน  บุญญวัฒน 

       ผศ.ดร.ประวัฒน  เบญญาศรีสวัสดิ์ 

       ผศ.กานดาวรรณ  แกวผาบ 

       ผศ.ภัสพร  ตั้งใจกตัญู 

 

    นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 2.00 ทุกชั้นปทุกหลักสูตร 

       ผศ.กานดาวรรณ  แกวผาบ 

       ผศ.ดร.ประวัฒน  เบญญาศรีสวัสดิ์ 

       ผศ.ธันยกร  จันทรสาสน 

 

    คณะบริหารธุรกิจ     หัวหนาภาควิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

 

    คณะนิเทศศาสตร     หัวหนาภาควิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

 

    คณะนิติศาสตร     อาจารยทัศนวรรณ สิริพรหมเจริญ 

       อาจารยปกรณ  ปาลวงษพานิช 

 

    คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเท่ียว  หัวหนาภาควิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

 

        นักศึกษานอกรุนของภาควิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมหลักสูตรปการศึกษา 2548 

       อาจารยแสงเดือน รตินธร 

 

    คณะเศรษฐศาสตร     ผศ.ดร.ศุภเจตน  จันทรสาสน 
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    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   หัวหนาภาควิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

 

    คณะศิลปกรรมศาสตร 

        ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป   ผศ.ดร.พรรณี  วิรุณานนท 

        ภาควิชาทัศนศิลป     ดร.ชญานุตม  ศิลปศาสตร 

        ภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  อาจารยธโนทัย  มงคลสินธุ 

 

    คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

        ภาควิชาสถาปตยกรรมภายใน    อาจารยชนิดา   ภูอุดมศักดิ์ 

 

    คณะวิศวกรรมศาสตร  

       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  รศ.สงกรานต  กันทวงศ 

       ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร   รศ.ดร.ละออ  บุญเกษม 

       ภาควิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอรเน็ต อาจารยเกรียงไกร ลิ่มทอง 

 

นักศึกษาจีนท่ีศึกษาหลักสูตรภาษาไทย 

    คณะนิเทศศาสตร     อาจารยสุนทรี  ผลวิวัฒน 

 

    คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเท่ียว  อาจารยจรรยา  เรียนไธสง 

 

หลักสูตรสองภาษา 

    คณะบัญชี      ผศ.ดร.ประวัฒน  เบญญาศรีสวัสดิ์ 

    คณะบริหารธุรกิจ     ดร.รวิพรรณ  สุภาวรรณ  

    คณะมนุษยศาสตรและการจัดการการทองเท่ียว  อาจารยทรงวาด  สุขเมืองมา 

    คณะนิเทศศาสตร     อาจารยพิจิกา  สงวนศักดิ์ 

 

        สั่ง ณ วันท่ี  18  กันยายน  2558 

 

 

 

             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรยา  สิงหสงบ) 

              รองอธิการบดีฝายวิชาการ ลงนามแทน 

                                                                           อธิการบดี 

 

 


