
ตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ  (Office Hours) 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานที่/ช่องทางการติดต่อ วัน - เวลาให้ค าปรึกษา 
๑. ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์  ๑. อาคาร ๑๔/๑ ชั้น ๓ ส านกังานคณะฯ 

๒. อาคาร ๑๘/๒ ชั้น ๒ ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท์ ๐๘๕-๑๖๘๓๑๗๕ 
E-mail  sxc_x9@yahoo.co.th 

จ. ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
อ. ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
พฤ. ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๒. ผศ.กังวาล นาคศุภรังษี 
 
 

อาคาร ๑๘/๓ ชั้น ๒ ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๖๘๓๗๖๘ 
E-mail  kang_val@hotmail.com 

พฤ. ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๓. 
 

อาจารย์ศุภชัย นพพรสุวรรณ 
 
 
 

อาคาร ๑๘/๒ ชั้น ๒๐๔ 
โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๑๕๐๙๑๔  
โทรศัพท์ภายใน ๙๖๔๔ 
E-mail  supachai_rmutk@hotmail.com 

จ. ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๔. 
 

 

อาจารย์ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์ อาคาร ๑๘/๓ ชั้น ๒๐๒ 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๑๘๓๒๒๕ 
E-mail  Phobrak.p@rmutk.ac.th 

ลาศึกษาต่อ 

๕. อาจารย์มนฤดี ผาบสิมมา อาคาร ๑๘/๒ ชั้น ๑๐๗ 
โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๒๐๕๕๖๘ 
E-mail   yiemolly@gmail.com 

อ. ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๖. ผศ.อวยพร โสภณสฤษฎ์สุข 
 
 

อาคาร ๑๔/๑ ห้อง ๒๑๒ 
โทรศัพท์ ๐๘๑-๔๒๐๓๐๐๑ 
E-mail   dr.aioporn@gmail.com 

พุธ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๗. อาจารย์ทินโน ขวัญดี 
 
 

อาคาร ๑๔/๑ ห้อง ๔๐๔ 
E-mail  tinno_kwan@hotmail.com   

พุธ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ  (Office Hours) 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานที/่ช่องทางการติดต่อ วัน - เวลาให้ค าปรึกษา 
๘. 
 
 

 

อาจารย์ทรงวุฒิ กระแสอินทร์ อาคารสิรินธร ชั้น ๕ ห้องพักอาจารย์ 
E-mail   songwut.k@rmutk.ac.th 

พฤ. ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๙. 
 
 

อาจารย์ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ ๑. ตึก ๔๘ ชั้น ๗ ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๑๓๓๑๑๒,  
E-mail preeyaporn.m@rmutk.ac.th 

พฤ. ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ศ. ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๑๐. 
 
 

อาจารย์วิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย ๑. ตึก ๔๘ ชั้น ๗ ห้อง ๗๑๐ 
โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๘๘๗๓๒๗, 
๐๒-๒๘๗๙๖๓๒ 
E-mail  wirotelert@rmutk.ac.th 

พฤ. ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 

๑๑. 
 

 
 

อาจารย์พูนศักดิ์ วงศ์สวัสดิ์ ๑. ตึก ๔๘ ชั้น ๗ ห้อง ๗๐๔ 
โทรศัพท์ ๐๘๔-๓๖๑๖๒๕๐, 
E-mail  pskw@rmutk.ac.th 

จ. ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 

๑๒. 
 
 
 

 

อาจารย์ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล ๑. ตึก ๔๘ ชั้น ๗ ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท ์๐๒-๒๘๗๙๖๓๒ 
 

พ. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 
ศ. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๑๓. 
 
 
 

 

อาจารย์นรินทร์ ธีระนันตสิน ๑. ตึก ๔๘ ชั้น ๗ ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท ์๐๘๖-๙๘๒๖๒๖๖, 
๐๒-๒๘๗๙๖๓๒ 
E-mail  narin_je@hotmail.com 

ลาศึกษาต่อ 
 

๑๔. 
 
 
 

 

อาจารย์พนัสชัย ศรีบ ารุง ๑. ตึก ๔๘ ชั้น ๗ ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท ์๐๘๖-๙๗๕๒๗๒๔, 
๐๒-๒๘๗๙๖๓๒ 
E-mail  panuschai1@yahoo.com 

ลาศึกษาต่อ 

 



ตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ  (Office Hours) 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๗ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล สถานที/่ช่องทางการติดต่อ วัน - เวลาให้ค าปรึกษา 
๑๕. 

 
 
 

 

อาจารย์เลิศพันธุ์ ศรีเจริญประมง ๑. ตึก ๑๘/๔ ห้อง ๓๐๓ 
๒. ตึก ๑๔/๑ ชั้น ๔ ห้องภาควิชาฯ 
โทรศัพท ์๐๒-๒๘๗๙๖๕๐ 
E-mail  loeshpahn.s@rmutk.ac.th 

จ. - ศ. ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

๑๖. 
 
 
 
 
 

อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ ๑. ตึก ๑๘/๔ ห้อง ๓๐๓ 
โทรศัพท ์๐๒-๒๘๗๙๖๕๐ 
E-mail  somporn.p@rmutk.ac.th 

จ. - ศ. ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

๑๗. 
 

อาจารย์ด ารงฤทธิ์ ปิ่นประดับ ๑. ตึก ๑๘/๔ ห้อง ๓๐๓ 
โทรศัพท ์๐๒-๒๘๗๙๖๕๐ 
E-mail  dumrongrit.p@rmutk.ac.th 
 

จ. - ศ. ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

๑๘. 
 

 
 

อาจารย์สุรพล มากอุส่าห์ ๑. อาคาร ๓๔ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๔ 
๒. อาคาร ๓๔ ชั้น ๓ ห้องพักอาจารย์ 
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๓๗๕๓๒๒ 
E-mail  surapon.m@rmutk.ac.th 

อ. - ศ. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 

๑๙. 
 

 
 

อาจารย์รุ่ง เศรษฐบุตร ๑.อาคาร ๓๔ ชั้น ๓ ห้องพักอาจารย์ จ. - พ. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 

๒๐. 
 

 
 
 

อาจารย์สรรเสริญ กุญชรจันทร์ ๑.อาคาร ๓๔ ชั้น ๓ ห้องพักอาจารย์ จ. - พ. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 

 


