รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อหัวหน้าวิชาในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
๑. รายวิชา ๐๐๐๑๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๑.๑ อ.อารีย์ ลามะยศ
๑.๒ อ.อัมราภรณ์ หนูยอด
๑.๓ อ.ปิยาพร อภิสุนทรางกูร
๑.๔ อ.เอื้องไพร วัลลภาชัย
๑.๕ อ.ขวัญหทัย แสวงผล
๑.๖ อ.มัสยา ราชวงษ์
๑.๗ อ.ปัทมา ปัญญาใส
๑.๘ อ.ภัทรภร ศรีบุรินทร์
๑.๙ อ.อภิชา ปลัดกอง
๑.๑๐ อ.ณัฐกร หิรัญโท
๑.๑๑ อ.อาทิตย์ ถมมา
๑.๑๒ อ.พักตร์พิมล กาเนิด
๑.๑๓ อ.Rene Zumstein
๑.๑๔ อ.Kym Fabian
๑.๑๕ อ.Keven Dodd
๑.๑๖ อ.Brian Jackson
๑.๑๗ อ.ศุภกานต์ บารุงราชหิรัณย์
๒. รายวิชา ๐๐๐๑๑๐๔ สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า/๐๐๐๑๑๐๓ สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
๒.๑ รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร
๒.๒ ผศ.ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ
๒.๓ รศ.รัตนา แสงสว่าง
๒.๔ อ.ปาริชาติ แสงระชัฏ
๒.๕ อ.อรนิต ประนมไพร
๒.๖ อ.กาญจนลักษณ์ โคตรเมือง
๓. รายวิชา ๐๐๐๒๑๐๑ ความจริงของชีวิต/พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
๓.๑ ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์
๓.๒ ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร
๓.๓ อ.ประเสริฐ คารุณประเสริฐ์
๓.๔ อ.ชิต จุลราช
๔. รายวิชา ๐๐๐๒๑๐๑ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
๔.๑ ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์
๔.๒ อ.อภิเดช โยชน์เยื้อน
๔.๓ อ.ปวีณา เที่ยงพรม
๔.๔ อ.อัจฉรา วรรธนานันท์
๔.๕ อ.วีนัส ภักดิ์นรา

๔.๖ อ.กรวิกา สุวรรณกูล
๔.๗ อ.ปารีญา ราพา
๕. รายวิชา ๐๐๐๒๑๐๓ สุนทรียภาพทางดนตรี/สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต
๕.๑ ผศ.มาศสุภา เพชรรักษ์
๕.๒ อ.พงศ์พัฒน์ เหล่าคนค้า
๖. รายวิชา ๐๐๐๒๑๐๔ ศิลปะการออกแบบ
๖.๑ ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี
๖.๒ อ.ธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร
๗. รายวิชา ๐๐๐๒๑๐๕ สุนทรียภาพการแสดง
๗.๑ อ.จุฑาภรณ์ จันทบาล
๗.๒ ผศ.ดร.สุริยา บรรพลา
๗.๓ ผศ.ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์
๗.๔ ดร.สรินทร คุ้มเขต
๘. รายวิชา ๐๐๐๓๑๐๑ ระบบสังคมไทย
๙.๑ อ.วิชญ์ มะลิต้น
๙.๒ อ.อริศราวรรณ สมีดี
๙.๓ ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ
๙.๔ ผศ.ดร.ชมพูนุท วราศิระ
๙.๕ ผศ.ดร.อานนท์ ผกากรอง
๙.๖ อ.นพพล แก่งจาปา
๙.๗ ผศ.ดร.สุรพงษ์ พันชะโก
๙.๘ ดร.พรกมล ระหาญนอก
๙. รายวิชา ๐๐๐๓๑๐๒ ระบบสังคมโลก
๙.๑ อ.นพพล แก่งจาปา
๙.๒ อ.อนุชา วิลัยแก้ว
๙.๓ อ.อริศราวรรณ นิยมรัตน์จรูญ
๙.๔ ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร
๙.๕ ดร.พรกมล ระหาญนอก
๙.๖ ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
๙.๗ อ.วีระนุช แย้มยิ้ม
๑๐. 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 อ.ญาณินท์ ทองมาก

๑๑.๘ อ.ณปาล อุทยารัตน์
๑๑.๙ อ.จีราวัฒน์ มันทรา
๑๑. รายวิชา ๐๐๐๓๑๐๔ ไทเลยศึกษา
๑๑.๑ ดร.พรหมพงษ์ มหพรพงษ์
๑๑.๒ ผศ.ดร.พยุงพร นนทวิศรุต
๑๑.๓ ผศ.ดร.พรสวรรค์ สิริกัญจนาภรณ์
๑๑.๔ ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ
๑๑.๕ ผศ.ดร.เชิดเกียรติ กุลบุตร
๑๑.๖ ผศ.ดร.สุรพงษ์ พันชะโก
๑๒. รายวิชา ๐๐๐๔๑๐๑ การคิดและการตัดสินใจ
๑๒.๑ ผศ.ประดิษฐ์ วิชัย
๑๒.๒ ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว
๑๒.๓ อ.เตือนใจ ศรีเกษม
๑๒.๔ อ.ศิริพร ศรีจันทะ
๑๒.๕ ผศ.ศถิรวรรณ สมบัติ
๑๒.๖ ผศ.ศิวารักข์ พรหมรักษา
๑๒.๗ อ.อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ
๑๒.๘ อ.ปาริชาติ ภูภักดี
๑๒.๙ อ.เสาวภาคย์ สุวรรณชาติ
๑๒.๑๐ รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์
๑๒.๑๑ รศ.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา
๑๒.๑๒ อ.วิสุทธิ์ กิจชัยนุกูล
๑๓. รายวิชา ๐๐๐๔๑๐๒ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๑๓.๑ อ.สุจิตรานันท์ มังคละไชยา
๑๓.๒ อ.จตุพงษ์ กะวิวังสกุล
๑๓.๓ อ.ภราดร รีชัยพิชิตกุล
๑๓.๔ ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์
๑๓.๕ อ.สังสรรค์ หล้าพันธ์
๑๓.๖ อ.ตันติกร โนนศรี
๑๓.๗ อ.วีรานนท์ ไชยอุดม
๑๓.๘ ดร.สมยงค์ สีขาว
๑๓.๙ อ.จิตราภา คนฉลาด
๑๓.๑๐ อ.รัชมาศ สุรินทร์
๑๓.๑๑ อ.ธนานนท์ กลิ่นแก้ว
๑๓.๑๒ อ.ศรัณยู บุตรโคตร
๑๓.๑๓ อ.อิทธิชัย อินลุเพท
๑๓.๑๔ อ.สุไพลิน พิชัย
๑๓.๑๕ ผศ.นิมิตร ตาน้อย

๑๓.๑๖ ผศ.สุรศักดิ์ ตาน้อย
๑๓.๑๗ อ.ขนิษฐา ศรีแก้ว
๑๓.๑๘ อ.วีณา พรหมเทศ
๑๓.๑๙ อ.สุชาดา พรหมโคตร
๑๓.๒๐ อ.เอกภูมิ อิ่มอก
๑๔. รายวิชา ๐๐๐๔๑๐๓ การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
๑๔.๑ อ.กรภูศิษฐ์ แก้วมาก
๑๔.๒ อ.อาทิตย์ ปัญญาคา
๑๔.๓ อ.วิชัย เพียรกสิกรรม
๑๔.๔ อ.ศุภกร โกมาสถิตย์
๑๔.๕ อ.กวิน บุญประโคน
๑๔.๖ ดร.มหิธร จิตตเกษม
๑๔.๗ อ.สุณิสา โสทรวัตร์
๑๔.๘ อ.สุรชัย ชินพีระเสถียร
๑๔.๙ อ.ยรรยงค์ พานเพ็ง
๑๔.๑๐ อ.มนัสวี บุราณศรี
๑๔.๑๑ อ.รวิภาส สุวรรณพัฒน์
๑๔.๑๒ อ.จตุรงค์ สว่างวงศ์
๑๔.๑๓ อ.จรัสศรี ศรีโภคา
๑๕. รายวิชา ๐๐๐๔๑๐๔ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
๑๕.๑ อ.ฐิตินันท์ ธรรมโสม
๑๕.๒ อ.ธีรภัทร์ อนุชาติ
๑๕.๓ อ.อิศรารัตน์ มาขันพันธ์
๑๕.๔ อ.อุทิศาวดี คาจุมพล
๑๕.๕ อ.มัลลิกา พุดแดง
๑๕.๖ อ.นิรมล ศรีชนะ
๑๕.๗ อ.พรชนก บุญลับ
๑๕.๘ อ.ปิยะนุช เหลืองงาม
๑๕.๙ อ.สุวัชชัย มิสุนา
๑๖. รายวิชา ๐๐๐๔๑๐๕ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
๑๖.๑ อ.เกษร น้อยนาง
๑๖.๒ ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล
๑๖.๓ ผศ.จิตติมา พีรกมล
๑๖.๔ ผศ.ธีระพร เหลืองบุตรนาค
๑๖.๕ อ.อรทัย ปานเพชร
๑๖.๖ อ.บุญเลี้ยง สุพิมพ์
๑๖.๗ ผศ.โสภา ธงศิลา
๑๖.๘ อ.วิริยา ภูมิผักแว่น

๑๖.๙ อ.จรินทร์ ย่นพันธ์
๑๖.๑๐ อ.สุระเดช ไชยตอกเกี้ย
๑๗. รายวิชา ๐๐๐๔๑๐๖ ชีวิตกับสิง่ แวดล้อม
๑๗.๑ อ.ภัทรานุช ผงสุข
๑๗.๒ ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์
๑๗.๓ อ.นภัสสร วงเปรียว
๑๗.๔ อ.พิทักษ์ น้อยเมล์
๑๗.๕ อ.วีรานุช แย้มยิ้ม
๑๗.๖ ดร.สุภาษร สกุลใจตรง
๑๗.๗ ดร.อรทัย จิตไธสง
๑๗.๘ อ.สุพัฒน์ พระเมืองคง
๑๗.๙ ดร.รัตนา ขามฤทธิ์
๑๗.๑๐ อ.มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ
๑๗.๑๑ อ.เนตรนภา เกล็ดจีน
๑๘. รายวิชา ๐๐๐๔๑๐๗ เทคนิคการบารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน
๑๘.๑ อ.โกเมนทร์ พร้อมจะบก
๑๘.๒ อ.ศิวกร แก้วรัตน์
๑๘.๓ อ.ณัฐชัย โปธิ
๑๘.๔ อ.ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์
๑๘.๕ อ.กานต์ จันทระ
๑๘.๖ อ.ประกาศิต ปราบพาล
๑๘.๗ อ.พัฒนะ เจริญยิ่ง
๑๘.๘ อ.ยุทธพงษ์ นาคโสภณ
๑๘.๙ อ.เมืองมล เสนเพ็ง
หมายเหตุ กรณีไม่ปรากฏรายชื่อคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวตามประกาศนี้ สามารถแจ้งรายชื่อเพิ่มเติมได้
ที่สานักงาน สานักวิชาศึกษาทั่วไป

