
-สําเนา-  
 
 

คําส่ังคณะวิจิตรศิลป  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ท่ี       176/2562    

เรื่อง     แตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา ประจําปการศึกษา  2562 
 

 เพ่ือใหการใหคําปรึกษาแนะนํา ชวยเหลือ ท้ังดานการศึกษา ดานวิชาการ วิชาชีพ ชวยดูแลนักศึกษาในเรื่องการศึกษาให
เปนไปตามหลักสูตรและแผนกําหนดการศึกษา การใชบริการสวัสดิการ การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา ตลอดจนการแนะนํา
การใชชีวิตในมหาวิทยาลัยอยางมีความสุขจนสําเร็จการศึกษาและไดรับประโยชนจากมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด และเพ่ือใหการดําเนินการ
เปนไปดวยความเรียบรอย บังเกิดผลดีแกนักศึกษา  ดังน้ันจึง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2551 ประกอบขอ 6 และขอ 23 แหงขอบังคับคับมหาวิทยาลัยเชียงใหมวาดวยชื่อตําแหนง วาระการดํารง
ตําแหนง การพนจากตําแหนง และอํานาจและหนาท่ีของรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี หัวหนาสวนงาน รองหัวหนาสวนงาน และ
ตําแหนงบริหารอื่นในสวนงานวิชาการและสวนงานอื่น พ.ศ. 2554 จึงแตงต้ังบุคคลตอไปน้ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาช้ันปท่ี 1  
ปการศึกษา  2562 ดังน้ีคือ 

สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ 
 

1. รองศาสตราจารยปกรณภัทร จันทะไขสร  เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ จํานวน  7  คน ดังน้ี 

1. 620310001 นางสาวกนกวรรณ อนุรัตน ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงรวมกัน 

2. 620310002 นายกันตภณ ยอดนารี ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงอิสระ 

3. 620310003 นายกิตติกวิน ประสงค ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงรวมกัน 

4. 620310004 นายกิตติธัช ถวัลยธนากร ศิลปะภาพพิมพ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบท่ี 2 

5. 620310005 นางสาวเกวลี ธนโชติชญานี ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงรวมกัน 

6. 620310006 นายเจษฎากร ตรีสุทธาชีพ ศิลปะภาพพิมพ คณะรับเอง 

7. 620310007 นางสาวชนมนิภา สีเหลือง ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงอิสระ 

 

2. รองศาสตราจารยธงชัย ยุคันตพรพงษ  เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ จํานวน  7  คน ดังน้ี 

1. 620310008 นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมลังกา ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงอิสระ 

2. 620310009 นางสาวณัฐณิชา คํานนท ศิลปะภาพพิมพ คณะรับเอง 

3. 620310010 นายณัฐธนินท ดวงตาสิทธ์ิ ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงอิสระ 

4. 620310011 นางสาวณัฐธิดา บรรณา ศิลปะภาพพิมพ คณะรับเอง 

5. 620310012 นางสาวณัฐวดี คลายโต ศิลปะภาพพิมพ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบท่ี 2 

6. 620310013 นางสาวดาวคํา นายทุน ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงอิสระ 

7. 620310014 นางสาวตรองธรรม ดิษบรรจง ศิลปะภาพพิมพ คณะรับเอง 
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3. ผูชวยศาสตราจารยชัยวุฒิ  รวมฤดีกูล   เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ จํานวน  7  คน ดังน้ี 

1. 620310015 นางสาวเตชินี ธัญชญาชยะกูร ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงอิสระ 

2. 620310016 นายธนาวุฒิ คําใจ ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงรวมกัน 

3. 620310017 นางสาวธัญญามาศ เยาวเตา ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงอิสระ 

4. 620310018 นายธีรเวทย อักษรกวีพันธ ศิลปะภาพพิมพ คณะรับเอง 

5. 620310019 นายนัทธวัฒน เนตรผง ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงอิสระ 

6. 620310020 นางสาวนันทนภัส ชางภักดี ศิลปะภาพพิมพ การรับดวย Portfolio 

7. 620310021 นางสาวนิดา แซหล่ี ศิลปะภาพพิมพ การรับดวย Portfolio 

 

4. อาจารย ดร.พงศศิริ  คิดดี   เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ จํานวน  7  คน ดังน้ี 

1. 620310022 นายนิษฐธรรม เหรัญญะ ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงอิสระ 

2. 620310023 นางสาวบุญยาพร กานสันเท๊ียะ ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงรวมกัน 

3. 620310024 นางสาวปรีดานันท สิทธินอย ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงรวมกัน 

4. 620310025 นางสาวปนปนัทธ์ิ โรจรัตน ศิลปะภาพพิมพ คณะรับเอง 

5. 620310026 นางสาวพรรษชล พลละคร ศิลปะภาพพิมพ คณะรับเอง 

6. 620310027 นายพัทธพล ศรีสวัสด์ิ ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงอิสระ 

7. 620310028 นางสาวพิมพมาดา ทุมมากรณ ศิลปะภาพพิมพ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบท่ี 2 

 

5. อาจารยนพเกลา ศรีมาตยกุล  เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ จํานวน  8  คน ดังน้ี 

1. 620310029 นางสาวมินตรา สุธะนะ ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงรวมกัน 

2. 620310030 นายยสินทร จันสี ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงอิสระ 

3. 620310031 นางสาววรพรรณ ปลอดโปรง ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงอิสระ 

4. 620310032 นายวิทวัส เรือนพันธ ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงอิสระ 

5. 620310033 นางสาวศิขรินทร ใจคํา ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงอิสระ 

6. 620310034 นางสาวสรรัตน คําออน ศิลปะภาพพิมพ การรับดวย Portfolio 

7. 620310035 นางสาวอริสรา ทาเผือก ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงอิสระ 

8. 620310036 นางสาวอังคณา รัศมีวงค ศิลปะภาพพิมพ การรับตรงอิสระ 
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สาขาวิชาจิตรกรรม 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยสงกรานต  สุดหอม  เปนอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม จํานวน 7  คน ดังน้ี 

1. 620310037 นายกฤตภรณ หลักทอง จิตรกรรม การรับตรงรวมกัน 

2. 620310038 นางสาวเกษวดี ฟาคําตัน จิตรกรรม การรับดวย Portfolio 

3. 620310039 นางสาวขวัญพิชชา กองแสง จิตรกรรม โควตาภาคเหนือ & TCASรอบท่ี 2 

4. 620310040 นางสาวคัทลียา สมบูรณ จิตรกรรม การรับตรงรวมกัน 

5. 620310041 นายจเด็ด พนมเยี่ยม จิตรกรรม ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

6. 620310042 นายโจไซยาเดว คีปต จิตรกรรม การรับตรงรวมกัน 

7. 620310043 นายชนะภูมิ จันพฤกษ จิตรกรรม คณะรับเอง 

 

2. ผูชวยศาสตราจารยพดุงศักด์ิ คชสําโรง  เปนอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม จํานวน 7  คน ดังน้ี 

1. 620310044 นางสาวชมชนก รีอินทร จิตรกรรม การรับตรงรวมกัน 

2. 620310045 นายชโยดม แรงฤทธ์ิ จิตรกรรม ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

3. 620310046 นางสาวชัญญา พิณจํารัส จิตรกรรม คณะรับเอง 

4. 620310047 นางสาวโซษิตา หนูสา จิตรกรรม ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

5. 620310048 นายติณณภพ บุญอินทร จิตรกรรม โควตาภาคเหนือ & TCASรอบท่ี 2 

6. 620310049 นางสาวทิตฐิตา คําเหลือง จิตรกรรม โควตาภาคเหนือ & TCASรอบท่ี 2 

7. 620310050 นายเทียน ชั่งหิน จิตรกรรม ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

 

3. ผูชวยศาสตราจารยกิตติ  มาลีพันธ  เปนอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม จํานวน 7  คน ดังน้ี 

1. 620310051 นางสาวนงนภัส วองสุวรรณ จิตรกรรม การรับตรงรวมกัน 

2. 620310052 นายนราธิป มงคลศิริ จิตรกรรม ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

3. 620310053 นางสาวนริศรา นอยสะปุง จิตรกรรม การรับตรงรวมกัน 

4. 620310054 นางสาวเบญจพร สุขเกษม จิตรกรรม โควตาภาคเหนือ & TCASรอบท่ี 2 

5. 620310055 นางสาวปภาวรินท วงศกุฎ จิตรกรรม ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

6. 620310056 นางสาวภักจิรา นิลดี จิตรกรรม การรับตรงรวมกัน 

7. 620310057 นายภัทรพล นาควงศวาลย จิตรกรรม การรับดวย Portfolio 
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4. ผูชวยศาสตราจารยชัชวาล นิลสกุล  เปนอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม จํานวน 7  คน ดังน้ี 

1. 620310058 นางสาวเมสิยา ต้ังศิริมงคล จิตรกรรม คณะรับเอง 

2. 620310059 นางสาวรวิสรา รุงเลิศธนกิจ จิตรกรรม การรับดวย Portfolio 

3. 620310060 นายวรัญู ตะวิชัย จิตรกรรม ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

4. 620310061 นายวัชรพล คํายันต จิตรกรรม ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

5. 620310062 นางสาวศศิกานต บรรลือ จิตรกรรม คณะรับเอง 

6. 620310063 นางสาวศุกฤตยา กันทา จิตรกรรม การรับตรงรวมกัน 

 7. 620310064 นางสาวศุภิสรา บุญทอง จิตรกรรม การรับตรงรวมกัน 

 

5. ผูชวยศาสตราจารยมรกต เกษเกลา  เปนอาจารยท่ีปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม จํานวน 7  คน ดังน้ี 

1. 620310065 นายสนฉัตร สิทธิยศ จิตรกรรม การรับดวย Portfolio 

2. 620310066 นายสิทธนา นวลขํา จิตรกรรม คณะรับเอง 

3. 620310067 นางสาวสิรภัทร รอดสุวรรณ จิตรกรรม ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

4. 620310068 นางสาวสุภารัตน เรืองฤทธ์ิ จิตรกรรม การรับดวย Portfolio 

5. 620310069 นายอภิสิทธ์ิ ตาแกว จิตรกรรม คณะรับเอง 

6. 620310070 นางสาวอารยา ทิพยวังเมฆ จิตรกรรม การรับตรงรวมกัน 

7. 620310071 นายอิศรา ไกลถิ่น จิตรกรรม การรับตรงรวมกัน 
 

สาขาวิชาประติมากรรม 
 

1. อาจารยวุฒินท  ชาญสตบุตร  เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรม จํานวน   12   คน ดังน้ี 

1. 620310072 นางสาวเกศรินทร สกุลมี ประติมากรรม การรับดวย Portfolio 

2. 620310073 นายจักรภพ ล่ิมสกุล ประติมากรรม การรับตรงอิสระ 

3. 620310074 นางสาวชูใจ อัตตะศิริ ประติมากรรม การรับตรงอิสระ 

4. 620310075 นางสาวญาณิศา อุตโนคาร ประติมากรรม การรับตรงอิสระ 

5. 620310076 นางสาวณัฐมล พฤกษาชีวะ ประติมากรรม การรับตรงรวมกัน 

6. 620310077 นางสาวณัฐริกา ดอกแดง ประติมากรรม การรับดวย Portfolio 

7. 620310078 นางสาวดลชนก ดํารงวัฒนากูล ประติมากรรม คณะรับเอง 

8. 620310079 นายธนพล อางทอง ประติมากรรม การรับตรงรวมกัน 

9. 620310080 นายธนภัทร จรรยาพามี ประติมากรรม คณะรับเอง 

10. 620310081 นางสาวนินทรชภัทร งามจิต ประติมากรรม การรับตรงรวมกัน 

11. 620310082 นายปฏิพัทธ บรรดาศักด์ิ ประติมากรรม การรับตรงรวมกัน 

12. 620310083 นางสาวไพลิน จําเนียรกาล ประติมากรรม การรับดวย Portfolio 
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             2.  อาจารยธนัชชา  ไชยรินทร  เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรม จํานวน   12   คน ดังน้ี 

1. 620310084 นางสาวภัทฐิตา ชัยสงคราม ประติมากรรม การรับตรงอิสระ 

2. 620310085 นายภูมิพัฒน ปาระมี ประติมากรรม การรับตรงรวมกัน 

3. 620310086 นางสาวภูมิรัตน ใจม่ัน ประติมากรรม การรับตรงอิสระ 

4. 620310087 นายภูริต ประเสริฐยิ่ง ประติมากรรม การรับดวย Portfolio 

5. 620310088 นางสาวมิเรียม เวเบอร ประติมากรรม การรับดวย Portfolio 

6. 620310089 นายยุทธศิลป ธัญญะ ประติมากรรม การรับตรงรวมกัน 

7. 620310090 นางสาวลักษณคณา หอมอาจ ประติมากรรม การรับดวย Portfolio 

8. 620310091 นางสาวศศิมณี วุฒิพงศวรากร ประติมากรรม คณะรับเอง 

9. 620310092 นายศิรสิทธ์ิ ใจปอม ประติมากรรม การรับดวย Portfolio 

10. 620310093 นางสาวศุภาพิชญ จันปดถา ประติมากรรม การรับตรงอิสระ 

 11. 620310094 นายอันดามัน วรรณภิละ ประติมากรรม การรับตรงรวมกัน 

 12. 620310095 นายเอกวิทย แซเจียง ประติมากรรม การรับดวย Portfolio 
 
 
 

สาขาวิชาศิลปะไทย 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยสากล สุทธิมาลย  เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย จํานวน   8   คน ดังน้ี 

1.  620310097 นายจักรกฤษณ ธนะจักร ศิลปะไทย การรับดวย Portfolio 

2. 620310103 นายณัฐกิตต คําอาย ศิลปะไทย การรับดวย Portfolio 

3. 620310106 นายธนกร หงษคํา ศิลปะไทย การรับดวย Portfolio 

4. 620310108 นางสาวนภาพร แซมา ศิลปะไทย การรับดวย Portfolio 

5. 620310109 นางสาวปฏิณญา เนียมใย ศิลปะไทย การรับดวย Portfolio 

 6. 620310113 นางสาวภูชนิกานต มีสัตย ศิลปะไทย การรับดวย Portfolio 

7. 620310124 นายศุภชัย คําปรุง ศิลปะไทย การรับดวย Portfolio 

8. 620310131 นางสาวอัญชนิดา โจมฤทธ์ิ ศิลปะไทย การรับดวย Portfolio 

 

 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรชัย  จงจิตงาม  เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย จํานวน 9 คน ดังน้ี 

1. 620310096 นางสาวกมลฉัตร จันทรหม่ืน ศิลปะไทย การรับตรงรวมกัน 

2. 620310099 นางสาวจิราพรรณ สุยะเวช ศิลปะไทย การรับตรงรวมกัน 

3. 620310102 นางสาวญาสุณินท อิ่นคํา ศิลปะไทย การรับตรงรวมกัน 

4. 620310105 นายเตชสิทธ์ิ สุทธางคกูล ศิลปะไทย การรับตรงรวมกัน 
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5. 620310112 นางสาวพรหมพิรัตน เสืออวม ศิลปะไทย การรับตรงรวมกัน 

6. 620310114 นางสาวภูริษา กล่ินทรัพย ศิลปะไทย การรับตรงรวมกัน 

7. 620310120 นายรุงอรุณ บุตรราช ศิลปะไทย การรับตรงรวมกัน 

8. 620310127 นางสาวสุธินันท โพนศรีสม ศิลปะไทย การรับตรงรวมกัน 

9. 620310132 นางสาวอัญชลี แซปา ศิลปะไทย การรับตรงรวมกัน 

 

3.  อาจารย ดร.สราวุธ รูปน  เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย จํานวน 9 คน ดังน้ี 

1. 620310100 นางสาวชญาทิพย อินตะวงศ ศิลปะไทย ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

2. 620310107 นายธันยา หลักกรด ศิลปะไทย ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

3. 620310110 นางสาวปาริฉัตร กุณาเงิน ศิลปะไทย ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

4. 620310111 นางสาวพรลภัส แกวจรัส ศิลปะไทย ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

5. 620310115 นางสาวมนัสพร ธนโชติธีรนัย ศิลปะไทย ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

6. 620310116 นางสาวเมธาพร โครงกาบ ศิลปะไทย ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

7. 620310125 นายสรวิศ วชิรสวัสด์ิ ศิลปะไทย ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

8. 620310126 นายสิทธิพล จันทรคณา ศิลปะไทย ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

 9. 620310128 นางสาวสุพิชฌาย สิทธิดํารงค ศิลปะไทย ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

 

4.  ผูชวยศาสตราจารยภาณุพงษ  เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย จํานวน  11  คน ดังน้ี 

1. 620310098 นางสาวจิรญาณ โวยยือ ศิลปะไทย คณะรับเอง 

2. 620310101 นางสาวชญานุช อินตะวงศ ศิลปะไทย คณะรับเอง 

3. 620310104 นางสาวณัฐวรรณ แสงอุน ศิลปะไทย คณะรับเอง 

4. 620310117 นางสาวยุพรัตน คําอาย ศิลปะไทย คณะรับเอง 

5. 620310118 นางสาวรชนีกร จิตตโรจน ศิลปะไทย คณะรับเอง 

6. 620310119 นางสาวรณิดา หงษไธสง ศิลปะไทย คณะรับเอง 

7. 620310121 นายวรปรัชญ สุริยะธง ศิลปะไทย คณะรับเอง 

8. 620310122 นายวษวรรษ จันทนู ศิลปะไทย คณะรับเอง 

9. 620310123 นายศตวรรธ รูปสูง ศิลปะไทย คณะรับเอง 

10. 620310129 นายสุรเชษฐ สมเครือ ศิลปะไทย คณะรับเอง 

11. 620310130 นายอภิเษก มะโนเรือง ศิลปะไทย คณะรับเอง 
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สาขาวิชาการออกแบบ 

 
 1.  ผูชวยศาสตราจารยภัทริน ลิมปรุงพัฒนกิจ เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ จํานวน 4 คน 
ดังน้ี 

1. 620310138 นางสาวจิณณพัต เทพหัสดิน การออกแบบ การรับดวย Portfolio 

2. 620310157 นางสาวธัญญมาศ กลสามัญ การออกแบบ การรับดวย Portfolio 

3. 620310166 นางสาวพรนภา เพริศพรายงาม การออกแบบ การรับดวย Portfolio 

 4. 620310182 นางสาวสิริวรรณ ศรีเพชร การออกแบบ การรับดวย Portfolio 
 
 2. ผูชวยศาสตราจารยพิศมัย  อาวะกุลพาณิชย  เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ จํานวน 8 คน 
ดังน้ี 

1. 620310133 นางสาวกนกพร รัตนโสภณ การออกแบบ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบที่ 2 

2. 620310139 นางสาวจิตตินันท วงคตานอย การออกแบบ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบที่ 2 

3. 620310142 นางสาวจุรณิตา นํ้าสังข การออกแบบ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบที่ 2 

4. 620310143 นางสาวเจนนิศา นามหลวง การออกแบบ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบที่ 2 

5. 620310146 นางสาวชลิตา กันทา การออกแบบ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบที่ 2 

6. 620310156 นางสาวธัญชนก ตรงธรรมกิจ การออกแบบ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบที่ 2 

7. 620310175 นางสาววชิรารักษ วัฒนศิริ การออกแบบ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบที่ 2 

 8. 620310180 นายศุภกฤต เฟองฟู การออกแบบ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบที่ 2 

 

 3. อาจารย ดร.สุมนัสยา โวหาร   เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ จํานวน  10  คน ดังน้ี 

1. 620310134 นางสาวกานฑกา มาเทพ การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

2. 620310136 นางสาวจงญาณี ยุง การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

3. 620310137 นางสาวจิญาดา ตะเภาทอง การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

4. 620310140 นายจิรวัฒน มีแกว การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

5. 620310141 นางสาวจุฑามาศ คันศร การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

6. 620310144 นางสาวชนัญชิดา เหลืองทอง การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

7. 620310145 นางสาวชนิกานต โมงยาม การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

8. 620310149 นางสาวฐิติกา ตะริโย การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

9. 620310151 นายณัฐธภัทร สุดศก การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

10. 620310152 นางสาวณิชธากร มูลเจริญ การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 
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 4. อาจารยชวรจน ชะวะนะเวช  เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ จํานวน  10  คน ดังน้ี 

1. 620310153 นางสาวธนพร เทพา การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

2. 620310154 นายธนวัต อางิ การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

3. 620310155 นายธนาพร ศรีวารี การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

4. 620310158 นางสาวธัญลักษณ ล้ิมธาดาคณานนท การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

5. 620310159 นางสาวธีรนาฎ แสงใส การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

6. 620310161 นางสาวนฤมล กามาด การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

7. 620310162 นางสาวบงกช ดาวเชิญ การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

8. 620310164 นายปริญญา รามนาถ การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

9. 620310167 นางสาวพิชญาดา เพ็ญกุล การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

10. 620310168 นายพิสิทธ์ิ อินตะสม การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

 

 5. อาจารยสิริวิชย พังสุวรรณ  เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ จํานวน  10  คน ดังน้ี 

1. 620310169 นางสาวภัณฑิรา มาตรา การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

2. 620310170 นายภาม เขมาลีลากุล การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

3. 620310171 นายภูมินทร ดนัยดุริยะ การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

4. 620310173 นางสาวรริชา เริงณรงค การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

5. 620310174 นางสาวลักษิกาภร สุรอด การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

6. 620310176 นางสาววริศนา ไทรชมภู การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

7. 620310179 นางสาวศิริวัลย วงศใหญ การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

8. 620310184 นางสาวหัสตกมล เชื้อสะอาด การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

9. 620310185 นางสาวอธิชา ทองจันทึก การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

10. 620310188 นายอัญอานันท กิตตนธัญธร การออกแบบ การรับตรงรวมกัน 

 

 6. รองศาสตราจารยคนธาภรณ เมียรแมน  เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ จํานวน 10 คน 
ดังน้ี 

1. 620310135 นางสาวขวัญนภา สิทธิมงคล การออกแบบ ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

2. 620310148 นางสาวญาณิศา มงคล การออกแบบ ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

3. 620310150 นางสาวณัฐชยา กลีบสัตบุตร การออกแบบ ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

4. 620310160 นายนภัสกร พวงแกว การออกแบบ ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

5. 620310163 นายเบญจวุฒิ โยธาวุธ การออกแบบ ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

 6. 620310165 นางสาวปณฑฬิชาร วัตรชาติศุภกุล การออกแบบ ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 
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7. 620310177 นางสาววีรยา อิ่นแกวปวงคํา การออกแบบ ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

8. 620310181 นางสาวศุภาวรรณ บุญศิลปไทย การออกแบบ ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

9. 620310186 นางสาวอธิตา เปรมกาศ การออกแบบ ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

10. 620310187 นางสาวอมลณัฐ ปนดี การออกแบบ ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

 

 7. อาจารยวีรพล สุวรรณกระจาง  เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ จํานวน  4  คน ดังน้ี 

1. 620310147 นางสาวเฌอปราง เจริญวรรณ การออกแบบ คณะรับเอง 

2. 620310172 นางสาวมินศิณี กองมา การออกแบบ คณะรับเอง 

3. 620310178 นางสาวศิริพร ศรีคําตุย การออกแบบ คณะรับเอง 

4. 620310183 นางสาวสุกัญญา เมทาง การออกแบบ คณะรับเอง 
 
 

สาขาวิชาศิลปะการถายภาพ 
 

1. อาจารย ดร.ปรัชญา คัมภิรานนท  เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถายภาพ จํานวน  29  คน  
ดังน้ี 

1. 620310189 นางสาวกรกนก บุญยืน ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

2. 620310190 นายกฤตภาส กิติ ศิลปะการถายภาพ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบที่ 2 

3. 620310191 นายกฤษณ ดานสวนใหญ ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

4. 620310192 นายคณิศร อินถนอมกิจ ศิลปะการถายภาพ คณะรับเอง 

5. 620310193 นายคมกฤษ จิตนุม ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

6. 620310194 นายจารุเดช ไชยเลิศ ศิลปะการถายภาพ การรับดวย Portfolio 

7. 620310195 นางสาวฉัตธณิดา คงปาน ศิลปะการถายภาพ การรับตรงรวมกัน 

8. 620310196 นางสาวชนกนันท เทียมสงวน ศิลปะการถายภาพ การรับดวย Portfolio 

9. 620310197 นางสาวชนิสรา ความเพียร ศิลปะการถายภาพ การรับตรงรวมกัน 

10. 620310198 นางสาวชัชชัญญา หาญอุดมลาภ ศิลปะการถายภาพ คณะรับเอง 

11. 620310199 นายชาญเดช มณีเวช ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

12. 620310200 นายชินดนัย นาคศิริ ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

13. 620310201 นายชิษณุพงศ ชูชวย ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

14. 620310202 นางสาวฐิศรา กิตติบุญญาทิวากร ศิลปะการถายภาพ การรับตรงรวมกัน 

15. 620310203 นายณ พงศ ไทยวรานนท ศิลปะการถายภาพ การรับดวย Portfolio 

16. 620310204 นายณัฐวุฒิ สุขษาเกต ศิลปะการถายภาพ การรับดวย Portfolio 

17. 620310205 นายณัฐวุฒิ หมายปดกลาง ศิลปะการถายภาพ การรับตรงรวมกัน 
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18. 620310206 นายณัฐศิษย พัฒนโพธิกร ศิลปะการถายภาพ การรับตรงรวมกัน 

19. 620310207 นายณัฐสิทธ์ิ คําเจริญ ศิลปะการถายภาพ การรับดวย Portfolio 

20. 620310208 นางสาวณิชกมล เสมเสวก ศิลปะการถายภาพ การรับตรงรวมกัน 

21. 620310209 นางสาวณิชาภา เตชธรรมรักข ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

22. 620310210 นายธงศักด์ิดา สาระโน ศิลปะการถายภาพ การรับตรงรวมกัน 

23. 620310211 นางสาวธนัฏดา วงษทองดี ศิลปะการถายภาพ การรับดวย Portfolio 

24. 620310212 นางสาวธมลวรรณ กลัดผุด ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

25. 620310213 นางสาวธัญญารัตน เงินเกิด ศิลปะการถายภาพ การรับตรงรวมกัน 

26. 620310214 นางสาวธิติสุดา ไววาง ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

27. 620310215 นางสาวนภัสสร ยงยนื ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

28. 620310216 นางสาวนับมุก รุกขชาติ ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

29. 620310217 นายนิธิศ เพ็ญทะเล ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

 

 2.  อาจารยกรรณ เกตุเวช เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถายภาพ จํานวน  29   คน ดังน้ี 

1. 620310218 นายบดินทร เจริญสุข ศิลปะการถายภาพ การรับดวย Portfolio 

2. 620310219 นางสาวบุญรดา เชิดพุดซา ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

3. 620310220 นางสาวบุรัสกร อินททรชัย ศิลปะการถายภาพ การรับดวย Portfolio 

4. 620310221 นางสาวปฐมพร นันตาดี ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

5. 620310222 นางสาวปลายฟา สังสีแกว ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

6. 620310223 นางสาวปาริฉัตร คงแกว ศิลปะการถายภาพ การรับดวย Portfolio 

7. 620310224 นางสาวปยธิดา แหวนทองคํา ศิลปะการถายภาพ การรับตรงรวมกัน 

8. 620310225 นางสาวปยนุช พวงพี ศิลปะการถายภาพ การรับตรงรวมกัน 

9. 620310226 นางสาวปยะนุช คําทอน ศิลปะการถายภาพ การรับตรงรวมกัน 

10. 620310227 นายปุญญพัฒน โอภาสผาติกุล ศิลปะการถายภาพ การรับดวย Portfolio 

11. 620310228 นางสาวพรรณพษา แกวนอก ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

12. 620310229 นางสาวพรรณิภา คําขะ ศิลปะการถายภาพ คณะรับเอง 

13. 620310230 นางสาวพัชราภรณ ปานเกิด ศิลปะการถายภาพ การรับตรงรวมกัน 

14. 620310231 นายพัทรภูมิ พ่ึงพานิช ศิลปะการถายภาพ การรับดวย Portfolio 

15. 620310232 นางสาวพันธวิรา ชางกิจจา ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

16. 620310233 นางสาวพิมพนภา นราจารุภา ศิลปะการถายภาพ การรับดวย Portfolio 

17. 620310234 นายภานุพงค เชื้อปุย ศิลปะการถายภาพ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบที่ 2 

18. 620310235 นายภาราดร คําสะอาด ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 
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19. 620310236 นางสาวมัณฑิรา บุญชัย ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

20. 620310237 นางสาววรรณภา แกวรากมุข ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

21. 620310238 นายวัชรพล ลีดี ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

22. 620310239 นางสาวสิริการณ เปยมการุณ ศิลปะการถายภาพ การรับตรงรวมกัน 

23. 620310240 นางสาวสิริลักษณ ปยะ ศิลปะการถายภาพ การรับตรงรวมกัน 

24. 620310241 นางสาวสุพิชชา ฐิติพันธรังสฤต ศิลปะการถายภาพ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

25. 620310242 นางสาวสุวนันท ทองเกษม ศิลปะการถายภาพ การรับตรงรวมกัน 

26. 620310243 นายอภิชาติ ลุงลืน ศิลปะการถายภาพ การรับดวย Portfolio 

27. 620310244 นางสาวอารียา หม่ืนไชยวงค ศิลปะการถายภาพ การรับดวย Portfolio 

28. 620310245 นายอิทธิพล เสนะ ศิลปะการถายภาพ การรับดวย Portfolio 

29. 620310246 นายอิศริยา ใจหาญ ศิลปะการถายภาพ คณะรับเอง 

 

 

สาขาวิชาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ 
 

 1.  อาจารย ดร.ธัชธรรม ศิลปสุพรรณ เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาส่ือศิลปะฯ จํานวน  44   คน ดังน้ี 

1. 620310247 นางสาวกนกพร กันทะใจ  ส่ือศิลปะฯ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

2. 620310248 นางสาวกัญญาณัฏฐ ณัฏฐจารุสกุล ส่ือศิลปะฯ การรับดวย Portfolio 

3. 620310249 นางสาวกัญญาพัชร ภูสิตตา ส่ือศิลปะฯ คณะรับเอง 

4. 620310250 นางสาวจิรัชยา กําบังตน ส่ือศิลปะฯ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

5. 620310251 นายฉัตรมงคล ศรีสวรรค ส่ือศิลปะฯ การรับดวย Portfolio 

6. 620310252 นางสาวชนิดา ฮดฤาชา ส่ือศิลปะฯ การรับตรงรวมกัน 

7. 620310253 นางสาวชัชชลัยย ศิริแกวนพคุณ ส่ือศิลปะฯ การรับตรงรวมกัน 

8. 620310254 นายชาคริต ชนะภัย ส่ือศิลปะฯ การรับดวย Portfolio 

9. 620310255 นางสาวฌัญชานิล ขมะวรรณ ส่ือศิลปะฯ การรับดวย Portfolio 

10. 620310256 นางสาวณอมร คําบุญเรือง ส่ือศิลปะฯ การรับดวย Portfolio 

11. 620310257 นางสาวณัฏฐณิชา ล้ิมปญญาเลิศ  ส่ือศิลปะฯ การรับตรงรวมกัน 

12. 620310258 นายณัฐพงศ เหรียญศิริ ส่ือศิลปะฯ การรับดวย Portfolio 

13. 620310259 นางสาวดวงฤทัย วรรณเอก ส่ือศิลปะฯ การรับดวย Portfolio 

14. 620310260 นางสาวตะวัน บุรีหลง ส่ือศิลปะฯ คณะรับเอง 

15. 620310261 นายทรงพล เทอญชูชีพ ส่ือศิลปะฯ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

16. 620310262 นางสาวทัณฑิกา ปญญารุงเรือง ส่ือศิลปะฯ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบที่ 2 
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17. 620310263 นางสาวธยาน ตาดี ส่ือศิลปะฯ คณะรับเอง 

18. 620310264 นางสาวธรรมาพร ฤทธ์ิม่ัน ส่ือศิลปะฯ คณะรับเอง 

19. 620310265 นางสาวนัจกร สุขแสง  ส่ือศิลปะฯ การรับดวย Portfolio 

20. 620310266 นางสาวนัชชา วงศชมภู ส่ือศิลปะฯ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบที่ 2 

21. 620310267 นายนัทธพงศ ถาวร ส่ือศิลปะฯ การรับตรงรวมกัน 

22. 620310268 นางสาวปณชญา เจริญศร ี ส่ือศิลปะฯ การรับตรงรวมกัน 

23. 620310269 นายปติพงษ เปยมประสงค ส่ือศิลปะฯ การรับดวย Portfolio 

24. 620310270 นางสาวปยวรรณ สําราญสุขทิวาเวทย ส่ือศิลปะฯ การรับตรงรวมกัน 

25. 620310271 นายพชร กอนสุรินทร ส่ือศิลปะฯ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบที่ 2 

26. 620310272 นางสาวพรรชกรณ สิงหลอ ส่ือศิลปะฯ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบที่ 2 

27. 620310273 นางสาวพรีม พรหมพิชยะกุล ส่ือศิลปะฯ การรับดวย Portfolio 

28. 620310274 นางสาวพิชชาพร กันทา ส่ือศิลปะฯ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

29. 620310275 นางสาวพิวดา ชาติประ  ส่ือศิลปะฯ การรับดวย Portfolio 

30. 620310276 นางสาวแพรวา ภัทรวัตวิศิษฏ ส่ือศิลปะฯ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบที่ 2 

31. 620310277 นางสาวภัทรินทร บุตรเนตร ส่ือศิลปะฯ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบที่ 2 

32. 620310278 นางสาวภูสิริ โมรินากะ ส่ือศิลปะฯ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบที่ 2 

33. 620310279 นางสาวเมธิรา แสงโชติ ส่ือศิลปะฯ คณะรับเอง 

34. 620310280 นางสาวศศิธร โชติวุฑฒากร ส่ือศิลปะฯ การรับตรงรวมกัน 

35. 620310281 นางสาวศิริภัสสร เนียวกุล ส่ือศิลปะฯ การรับดวย Portfolio 

36. 620310282 นายศุภกร โตเจริญวาณิช ส่ือศิลปะฯ การรับดวย Portfolio 

37. 620310283 นางสาวสรภัค พลอยบุตร ส่ือศิลปะฯ โควตาภาคเหนือ & TCASรอบที่ 2 

38. 620310284 นางสาวสโรชา ชโลบล ส่ือศิลปะฯ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

39. 620310285 นายสิรภพ มาเทพ  ส่ือศิลปะฯ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

40. 620310286 นางสาวสุจิรา ขาวเผือก ส่ือศิลปะฯ การรับดวย Portfolio 

41. 620310287 นางสาวสุชัญญา ชื่นสมบัติ ส่ือศิลปะฯ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

42. 620310288 นางสาวอรกัญญา ผมขาว ส่ือศิลปะฯ ADMISSIONS & TCASรอบที ่4 

43. 620310289 นางสาวอรนุช แซยา ส่ือศิลปะฯ คณะรับเอง 

44. 620310290 นายอัครักษ ยิ้มสอาด ส่ือศิลปะฯ การรับดวย Portfolio 
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สาขาวิชาสหศาสตรศิลป 
 

 1.  ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  ศาสตรสาระ  เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาสหศาสตรศิลป จํานวน 45 คน ดังน้ี 

1. 620310291 นางสาวกมลฉัตร มีสุวรรณ สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

2. 620310292 นายกรัณยพล ศรีสุวรรณ สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

3. 620310293 นายกวีวัชร ม่ันคง สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

4. 620310294 นายกันตณัฐ เศวตสุทธิพันธ สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

5. 620310295 นางสาวจณิสตา สมิทธพัฒน สหศาสตรศิลป การรับดวย Portfolio 

6. 620310296 นางสาวจันทรนวล ลอยจะกะ สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

7. 620310297 นางสาวชญานี สินธุระเวชญ สหศาสตรศิลป คณะรับเอง 

8. 620310298 นายชนวีร แสงจันทร สหศาสตรศิลป การรับตรงรวมกัน 

9. 620310299 นางสาวชลฐิฌา พัตจุน สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

10. 620310300 นายชวนากร เอี่ยมตะกูล สหศาสตรศิลป คณะรับเอง 

11. 620310301 นางสาวณัชชนม มักการุณ สหศาสตรศิลป คณะรับเอง 

12. 620310302 นางสาวณัฏฐนันท โชคศิริบุญวัฒน สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

13. 620310303 นายณัฐกิตต์ิ โพธ์ิศรี สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

14. 620310304 นางสาวณัฐชนัน มะโนเรือง สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

15. 620310305 นางสาวณัฐชา ใจบุญนอก สหศาสตรศิลป คณะรับเอง 

16. 620310306 นางสาวณัฐมล แสนพล สหศาสตรศิลป คณะรับเอง 

17. 620310307 นางสาวณิชารัตน มณีวรรณ สหศาสตรศิลป คณะรับเอง 

18. 620310308 นายเดโช วงษนอย สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

19. 620310309 นายธนพงษ แสงบุญ สหศาสตรศิลป คณะรับเอง 

20. 620310310 นายธนากร รสกมลทิพย สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

21. 620310311 นายธนิต สีเหลือง สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

22. 620310312 นางสาวธวัลรัตน สุบัวเขียว สหศาสตรศิลป คณะรับเอง 

23. 620310313 นายธีรภัทร อัคราช สหศาสตรศิลป คณะรับเอง 

24. 620310314 นางสาวแนวดี กันทะกาศ สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

25. 620310315 นางสาวประกายกานต ผลาเลิศ สหศาสตรศิลป คณะรับเอง 

26. 620310316 นางสาวพัชรีภรณ แมนรัตน สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

27. 620310317 นางสาวพัณพสา ดอกไม สหศาสตรศิลป คณะรับเอง 

28. 620310318 นายภราดร ชํานาญปน สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

29. 620310319 นางสาวภัณฑิรา โพธ์ิสินธุ สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 
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30. 620310320 นางสาวภัทรพิชชา กลํ่าพารา สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

31. 620310321 นางสาวภาวินี ปลงใจ สหศาสตรศิลป คณะรับเอง 

32. 620310322 นางสาวรุจิภา บุญธรรม สหศาสตรศิลป การรับดวย Portfolio 

33. 620310323 นางสาววณัสณัรท นกโต สหศาสตรศิลป คณะรับเอง 

34. 620310324 นางสาววธัญญา จงดอนหัน สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

35. 620310325 นางสาววิชญาดา แกวมาลา สหศาสตรศิลป โควตาภาคเหนือ & TCASรอบท่ี 2 

36. 620310326 นางสาวโศรดา พิลึก สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

37. 620310327 นางสาวสโรชา ทรายทอง สหศาสตรศิลป การรับดวย Portfolio 

38. 620310328 นางสาวสุทธิดา พัฒนนิธิโภคินกุล สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

39. 620310329 นางสาวอนัญญา ทองดี สหศาสตรศิลป คณะรับเอง 

40. 620310330 นางสาวอรุณี มโนวงศ สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

41. 620310331 นายอัษฎา ยาวิชัย สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

42. 620310332 นางสาวอาทิตยา ใบผอง สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

43. 620310333 นางสาวอาทิตยา สุวรรณ สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

44. 620310334 นางสาวอารดา รุงเพล สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

45. 620310335 นางสาวไอลิน เทพคํา สหศาสตรศิลป ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

 

 

สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง 
 

1. อาจารย ดร.กุสุมา  เฟนสกี-สตาลล่ิง  เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง   
      จํานวน  15  คน  ดังน้ี 

1. 620310336 นางสาวกนกวรรณ โมกศักด์ิ ศิลปะการดนตรฯี โควตาภาคเหนือ & TCASรอบท่ี 2 

2. 620310337 นางสาวกัลยรัตน สาทเริก ศิลปะการดนตรฯี การรับดวย Portfolio 

3. 620310338 นายชาญชิต มวงขาว ศิลปะการดนตรฯี การรับตรงรวมกัน 

4. 620310339 นายชินดนัย ริกากรณ ศิลปะการดนตรฯี การรับตรงรวมกัน 

5. 620310340 นายไชโย พูลประดิษฐ ศิลปะการดนตรฯี ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

6. 620310341 นายณัฏฐพล ธรรมโน ศิลปะการดนตรฯี การรับตรงรวมกัน 

7. 620310342 นางสาวณิชาภัทร ขันตี ศิลปะการดนตรฯี ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

8. 620310343 นางสาวดารารัตน โสดา ศิลปะการดนตรฯี โควตาภาคเหนือ & TCASรอบท่ี 2 

9. 620310344 นางสาวธวชินี เวชปญญา ศิลปะการดนตรฯี การรับตรงรวมกัน 

10. 620310345 นางสาวนรากร ยศวิบูลย ศิลปะการดนตรฯี โควตาภาคเหนือ & TCASรอบท่ี 2 

11. 620310346 นายนิติพัฒน ไชยบุญแกว ศิลปะการดนตรฯี การรับตรงรวมกัน 
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12. 620310347 นางสาวเบญญาภา เทพแกว ศิลปะการดนตรฯี คณะรับเอง 

13. 620310348 นายปฏิภาณ คชฤทธ์ิ ศิลปะการดนตรฯี โควตาภาคเหนือ & TCASรอบท่ี 2 

14. 620310349 นายปรัชญาวัต เสวี ศิลปะการดนตรฯี คณะรับเอง 

15. 620310350 นางสาวพรรณิกา แสงมณ ี ศิลปะการดนตรฯี ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

 

 2.  อาจารยแววดาว  ศิริสุข  เปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง จํานวน  16  คน  ดังน้ี        

1. 620310351 นางสาวพิมพมาดา กันทะจันทร ศิลปะการดนตรฯี โควตาภาคเหนือ & TCASรอบท่ี 2 

2. 620310352 นางสาวเพลงพิณ ขุนวัง ศิลปะการดนตรฯี การรับดวย Portfolio 

3. 620310353 นายรัชพล ทองเพ็ชร ศิลปะการดนตรฯี การรับตรงรวมกัน 

4. 620310354 นางสาวราชญา สมบัติแกว ศิลปะการดนตรฯี คณะรับเอง 

5. 620310355 นางสาวลักษิกา สุขแสง ศิลปะการดนตรฯี คณะรับเอง 

6. 620310356 นางสาววิรัลพัชร มันทเล ศิลปะการดนตรฯี โควตาภาคเหนือ & TCASรอบท่ี 2 

7. 620310357 นางสาววิลาสินี รัดแดง ศิลปะการดนตรฯี ADMISSIONS & TCASรอบท่ี 4 

8. 620310358 นางสาวศญพร เฮียงโฮม ศิลปะการดนตรฯี การรับตรงรวมกัน 

9. 620310359 นางสาวศศิวิมล คําอุด ศิลปะการดนตรฯี การรับตรงรวมกัน 

10. 620310360 นางสาวศุภสุตา อ.สงวน ศิลปะการดนตรฯี การรับตรงรวมกัน 

11. 620310361 นางสาวสิรินดา เกียรติทวี ศิลปะการดนตรฯี การรับดวย Portfolio 

12. 620310362 นางสาวสุทธสินี ตันสกุล ศิลปะการดนตรฯี การรับตรงรวมกัน 

13. 620310363 นางสาวสุมินทราภรณ ศรีลาวัณย ศิลปะการดนตรฯี คณะรับเอง 

14. 620310364 นายอภิรักษ พระชัย ศิลปะการดนตรฯี โควตาภาคเหนือ & TCASรอบท่ี 2 

15. 620310365 นางสาวอรัญญา หงษทอง ศิลปะการดนตรฯี คณะรับเอง 

16. 620310366 นางสาวอัฎษราภรณ บุญเรือง ศิลปะการดนตรฯี คณะรับเอง 
 

ท้ังน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 
             ส่ัง  ณ  วันท่ี       23    กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
               ลงนาม           รงคกร  อนันตศานต 
 

(รองศาสตราจารย ดร.รงคกร อนันตศานต) 
รองคณบดี ปฏิบัติการแทน 

คณบดีคณะวิจิตรศิลป 
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