รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชือ่ หัวหน้ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. รายวิชา ๐๐๐๑๑๐๑ ภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
๑.๑ อ.ณฐรช จอมพารา
๑.๒ ผศ.ดร.พยุงพร นนทวิศรุต
๑.๓ อ.ปัจจรี ศรีโชค
๑.๔ อ.วรางคณา ทวีวรรณ
๑.๕ อ.พิชญา สกุลวิทย์
๑.๖ อ.พชรมณ ใจงามดี
๑.๗ อ.วิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
๑.๘ อ.สิริโสภา ชลพัชร์สิทธิกุล
๒. รายวิชา ๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๒.๑ ม.ล.บราลี สุทัศนีย์
๒.๒ อ.Kym Fabian
๒.๓ ผศ.ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง
๒.๔ อ.Rene Zumstein
๒.๕ อ.นภัทร กะมุทะเสน
๒.๖ อ.เอื้องไพร วัลลภาชัย
๒.๗ อ.กุลธิดา ธนกัญญา
๒.๘ อ.ณัฏฐ์ แสงไพฑูรย์
๒.๙ อ.มัสยา ราชวงษ์
๒.๑๐ อ.ปัทมา ปัญญาใส
๒.๑๑ อ.ภัทรภร ศรีบุรินทร์
๒.๑๒ อ.อภิชา ปลัดกอง
๒.๑๓ อ.ณัฐกร หิรัญโท
๒.๑๔ อ.ขวัญข้าว ดวงเงิน
๒.๑๕ อ.อาทิตย์ ถมมา
๒.๑๖ อ.มณนภสร แก้วจุนันท์
๒.๑๗ อ.พักตร์พิมล กาเนิด
๒.๑๘ ดร.กอบกาญจน์ กัปตพล
๒.๑๙ ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์
๒.๒๐ อ.ปิยาพร อภิสุนทรางกูร
๒.๒๑ อ.อารีย์ ลามะยศ
๒.๒๒ อ.ศุภกานต์ บารุงราชหิรัณย์
๒.๒๓ อ.ชัยยา โพธิสมพร
๒.๒๔ อ.ชัยศนันทน์ สมปัญญาธิวงศ์
๒.๒๕ อ.นภัทร กะมุทะเสน
๒.๒๖ อ.พอ แก้วแสนทิพย์

๒.๒๗ อ.Keven Dodd
๒.๒๘ อ.ขวัญหทัย แสวงผล
๒.๒๙ อ.Brian Jackson
๒.๓๐ อ.จันทเกตุ เพชรทพร
๒.๓๑ อ.จิษฑิณันท์ ปิฏินิพัฑฒ์
๓. รายวิชา ๐๐๐๑๑๐๓ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้
๓.๑ ดร.พนิดา ตาสี
๓.๒ อ.ชมพูนุท ธีราวิทย์
๓.๓ อ.เอื้องไพร วัลลภาชัย
๓.๔ อ.นภัทร กะมุทะเสน
๓.๕ ม.ล.บราลี สุทัศนีย์
๓.๖ อ.ณศิริ ศิริพริมา
๓.๗ อ.กุลธิดา ธนกัญญา
๓.๘ อ.ณัฏฐ์ แสงไพฑูรย์
๓.๙ อ.มัสยา ราชวงษ์
๓.๑๐ อ.ปัทมา ปัญญาใส
๓.๑๑ อ.ภัทรภร ศรีบุรินทร์
๓.๑๒ อ.อภิชา ปลัดกอง
๓.๑๓ อ.ณัฐกร หิรัญโท
๓.๑๔ อ.ขวัญข้าว ดวงเงิน
๓.๑๕ อ.อาทิตย์ ถมมา
๓.๑๖ อ.มณนภสร แก้วจุนันท์
๓.๑๗ อ.พักตร์พิมล กาเนิด
๓.๑๘ อ.ศุภกานต์ บารุงราชหิรัณย์
๓.๑๙ อ.ชัยยา โพธิสมพร
๓.๒๐ อ.ชัยศนันทน์ สมปัญญาธิวงศ์
๓.๒๑ อ.พอ แก้วแสนทิพย์
๓.๒๒ อ.Keven Dodd
๓.๒๓ อ.ขวัญหทัย แสวงผล
๓.๒๔ อ.Brian Jackson
๓.๒๕ อ.จันทเกตุ เพชรทพร
๓.๒๖ อ.จิษฑิณันท์ ปิฏินิพัฑฒ์
๔. รายวิชา ๐๐๐๑๑๐๔ สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
๔.๑ รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร
๔.๒ ผศ.ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ
๔.๓ รศ.กฤษณา บุตรปาละ
๔.๓ รศ.รัตนา แสงสว่าง
๔.๔ อ.อภิฤดี จันทะเดช

๔.๕ อ.ปาริชาติ แสงระชัฏ
๕. รายวิชา ๐๐๐๒๑๐๑ ความจริงของชีวิต
๕.๑ ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์
๕.๒ อ.จิรกิตต์ภณ พิริยสุวัฒน์
๕.๓ ดร.สาคร พรหมโคตร
๕.๔ อ.ประเสริฐ คารุณประเสริฐ์
๕.๕ อ.ชิต จุลราช
๕.๖ อ.อิศราวรรณ สมีดี
๖. รายวิชา ๐๐๐๒๑๐๑ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
๖.๑ ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์
๖.๒ อ.อภิเดช โยชน์เยื้อน
๖.๓ อ.ปวีณา เที่ยงพรม
๖.๔ อ.อัจฉรา วรรธนานันท์
๗. รายวิชา ๐๐๐๒๑๐๓ สุนทรียภาพทางดนตรี/สังคีตการ
๗.๑ อ.คชสีห์ เจริญสุข
๗.๒ อ.อมรมาศ มุกดาม่วง
๗.๓ ผศ.มาศสุภา เพชรรักษ์
๗.๔ อ.พงษ์พันธ์ เสาวดี
๗.๕ อ.นัติเทพ การิเทพ
๘. รายวิชา ๐๐๐๒๑๐๔ ศิลปะการออกแบบ/ทัศนศิลป์เพือ่ ชีวิต
๘.๑ อ.ธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร
๘.๒ อ.สิทธิวัฒน์ มีวันคา
๘.๓ ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
๘.๔ อ.วัชรินทร์ สินศิริ
๙. รายวิชา ๐๐๐๒๑๐๕ ศิลปะการแสดง/สุนทรียภาพการแสดง
๙.๑ ผศ.สังคม พรหมศิริ
๙.๒ อ.จุฑาภรณ์ จันทบาล
๙.๓ ผศ.ดร.สุริยา บรรพลา
๑๐. รายวิชา ๐๐๐๓๑๐๑ ระบบสังคมไทย
๑๐.๑ รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม
๑๐.๒ อ.วิชญ์ มะลิต้น
๑๐.๓ อ.อริศราวรรณ สมีดี
๑๐.๔ ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ
๑๐.๕ ผศ.ดร.ชมพูนุท วราศิระ
๑๐.๖ ผศ.ดร.อานนท์ ผกากรอง
๑๐.๗ ผศ.ผการัตน์ พินิจวัฒน์
๑๐.๘ อ.ประเสริฐ คารุณประเสริฐ์
๑๐.๙ อ.นฤมล ปัญญาวชิโรภาส

๑๐.๑๐ ผศ.ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ
๑๐.๑๑ อ.นพพล แก่งจาปา
๑๑. รายวิชา ๐๐๐๓๑๐๓ ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
๑๑.๑ อ.วรรณวิศา นครขวาง
๑๑.๒ อ.วัชรีภรณ์ ดีสุทธิ
๑๑.๓ อ.เกศนี จึงวัฒนตระกูล
๑๑.๔ อ.ไพโรจน์ ชัชวาล
๑๑.๕ อ.พิทยา หรุดคง
๑๑.๖ อ.เหมวดี กายใหญ่
๑๑.๗ ผศ.ครรชิต ทิพรส
๑๒. รายวิชา ๐๐๐๓๑๐๔ ไทเลยศึกษา
๑๒.๑ ดร.กฤษณพจน์ ศรีทารัง
๑๒.๒ ผศ.ดร.สุริยา บรรพลา
๑๒.๓ ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
๑๒.๔ ผศ.ศุภารมย์ ชลพัชร์สิทธิกุล
๑๒.๕ ผศ.สังคม พรหมศิริ
๑๒.๖ ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์
๑๒.๗ ผศ.ดร.เชิดเกียรติ กุลบุตร
๑๒.๘ ดร.สุภาวดี สาราญ
๑๓. รายวิชา ๐๐๐๔๑๐๓ การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
๑๓.๑ อ.นพพร แก้วมาก
๑๓.๒ อ.อาทิตย์ ปัญญาคา
๑๓.๓ อ.วิชัย เพียรกสิกรรม
๑๓.๔ อ.ศุภกร โกมาสถิตย์
๑๓.๕ อ.กวิน บุญประโคน
๑๓.๖ ดร.มหิธร จิตตเกษม
๑๓.๗ อ.สุณิสา โสทรวัตร์
๑๓.๘ อ.สุรชัย ชินพีระเสถียร
๑๓.๙ อ.ยรรยงค์ พานเพ็ง
๑๓.๑๐ อ.มนัสวี บุราณศรี
๑๓.๑๑ อ.รวิภาส สุวรรณพัฒน์
๑๔. รายวิชา ๐๐๐๔๑๐๔ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
๑๔.๑ อ.ปิยะนุช เหลืองงาม
๑๔.๒ อ.ธีรภัทร์ อนุชาติ
๑๔.๓ อ.อิศรารัตน์ มาขันพันธ์
๑๔.๔ อ.อุทิศาวดี คาจุมพล
๑๔.๕ อ.มัลลิกา พุดแดง
๑๔.๖ อ.ศิริพรรณ ธรรมโสม

๑๔.๗ อ.ณัฐวุฒิ มาลีลัย
๑๔.๘ อ.นิรมล ศรีชนะ
๑๔.๙ อ.พรชนก บุญลับ
๑๕. รายวิชา ๐๐๐๔๑๐๕ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ/วิทยาศาสตร์เพื่อการดารงชีวิต
๑๕.๑ อ.เกษร น้อยนาง
๑๕.๒ ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
๑๕.๓ ผศ.จิตติมา พีรกมล
๑๕.๔ ผศ.ธีระพร เหลืองบุตรนาค
๑๕.๕ อ.อรทัย ปานเพชร
๑๕.๖ อ.บุญเลี้ยง สุพิมพ์
๑๕.๗ ผศ.ประภาศรี เติมสายทอง
๑๕.๘ ผศ.โสภา ธงศิลา
๑๕.๙ อ.วิริยา ภูมิผักแว่น
๑๖. รายวิชา ๐๐๐๔๑๐๖ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม/มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
๑๖.๑ อ.ภัทรานุช ผงสุข
๑๖.๒ ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์
๑๖.๓ อ.นภัสสร วงเปรียว
๑๖.๔ อ.ศิริกัญญา จึงธนวงศ์
๑๖.๕ อ.พิทักษ์ น้อยเมล์
๑๖.๖ อ.วีรานุช แย้มยิ้ม
๑๖.๗ อ.สุภาษร สกุลใจตรง
๑๖.๘ ดร.อรทัย จิตไธสง
๑๖.๙ อ.พันธ์ทิวา กระจาย
๑๖.๑๐ อ.พรพิมล โคตรนรินทร์
หมายเหตุ กรณีไม่ปรากฏรายชื่อคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดัง กล่าวตามประกาศนี้ สามารถแจ้ง รายชื่อ
เพิ่มเติมได้ที่สานักงาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป ภายในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

