
 

รายชื่อครูที่ปรึกษาและ ID Line ของกลุม่เรียนรอบปกติ 
ระดับ ปวช.1  ปีการศึกษา 2565 

 
 

ล าดับ 
 

สาขาวิชา/สาขางาน 
 

ครูที่ปรึกษา 
 

เบอร์โทรครูที่ปรึกษา 
ID Line /facebook        

ครูที่ปรึกษา 
 

1 
 

ปวช.1/1 การบัญชี 
นางสุพัตรา  เพ็ชรมณี/ 

นางละอองดาว เสนะพันธุ์ 
080-717-7631 
093-580-7833 

080-7177631 
0935807833 

2 ปวช.1/2 การบัญชี นางสาวภาศิณี  พรหมสังคหะ 090-228-3861 aungpasinee 
3 ปวช.1/1 การตลาด นางณิชชา  กองเงิน 089-977-6692 0899776692 

4 ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวจุฑามาศ  จินนุกูล 081-766-3955 0817663955 

5 ปวช.1/2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางสาวพัชนียา  ชุมผอม 082-246-5286 0822465286 

6 ปวช.1/1 การจัดการส านักงาน นางพรพิมล  เศรษฐวงศ์ 099-3965945 Nhoi0870048550 
7 ปวช.1/1 อาหารและโภชนาการ นายภรัณยู  ภูมิศิริไพบูลย์ 088-829-1924 Paranyu22 
8 ปวช.1/1 คอมพิวเตอร์กราฟิก 

 
นางพรรณรัตน์  รอดคล้าย 086-959-5096 neung122 

 

9 
 

ปวช.1/1 การโรงแรม 
นายพรเทพ  พงษ์ศักดิ์/ 
นางชลลดา  ชลหิรัญ 

081-729-4763 
093-778-5594 

brian_brian 
0937785594 

10 ปวช.1/1 การท่องเที่ยว นายเพลิน  ค ามี 086-955-7305 Plearn_km 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายชื่อครูที่ปรึกษาและ ID Line ของกลุม่เรียนรอบปกติ 
ระดับ ปวส.1   ปีการศึกษา 2565 

 

ล าดับ 
 

สาขาวิชา/สาขางาน 
 

ครูที่ปรึกษา 
 

เบอร์โทรครูที่ปรึกษา 
ID Line /facebook        

ครูที่ปรึกษา 

1 ปวส.1/1 การบัญชี  ทวิภาคี นางสาวอนุศรา  สุวรรณา 080-661-9100 weetykea 
 

2 
 

ปวส.1/4 การบัญชี 
 

นางสาวกฤษณา  จูดสังข์ 
นางสาวปิยาภรณ์  ชูคดี 

092-693-1148 
089-735-5895 

Dkbeauty-pam  
piya_kuk 

3 ปวส.1/5 การบัญชี นางสาวจันทร์จิรา  ธนะนิมิตร 089-975-2231 0899752231 
4 ปวส.1/6 การบัญชี  ภาคสมทบ นางสาวเพ็ญศรี  บริสุทธิ์ 081-748-2822 0817482822 
5 ปวส.1/1 การตลาด  ทวิภาคี นางสาวชุติมณฑน์  พงศ์พิสิฐสันต์ 089-737-6066 089-737-6066 

6 ปวส.1/2 การตลาด นางสาวภัชฎาพร  พรหมเมศร์   086-955-1997 poopaeprom 
7 ปวส.1/3 การตลาด ภาคสมทบ นางสาวอุไรวรรณ  หมื่นจร 081-748-6110 aulaiwan_me 

8 ปวส.1/1 เทคโนโลยีธุรกิจดิจทิัล ทวิภาคี 
สาขางานธุรกิจดิจิทัล 

 

นายศราวุฒิ  นาสิทธิ์ 
 

084-999-0299 
 

 

w.2559 

9 ปวส.1/3 เทคโนโลยีธุรกิจดิจทิัล 
สาขางาน โมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ 

 

นางสุวิมล  สุวรรณรัศมี 
 

086-3054954 
 

su.wimon 

10 ปวส.1/4 เทคโนโลยีธุรกิจดิจทิัล  ภาคสมทบ 
สาขางาน โมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ 

 

นางสุวิมล  สุวรรณรัศมี 
 

086-3054954 
 

su.wimon 

11 ปวส.1/1 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
สาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

 

นางสาวอุไรวรรณ  หมื่นจร 

 
 

 

081-748-6110 
 

aulaiwan_me 

12 ปวส.1/2 การจัดการส านักงาน นางสุพรรณี  เส้งวั่น 081-767-7949 Supannee5695 

13 ปวส.1/3 การจัดการส านักงาน ภาคสมทบ นางเพลินใจ  แก้วเขียว 081-957-3229 0819573229 

 
 
 



 

รายชื่อครูที่ปรึกษาและ ID Line ของกลุม่เรียนรอบปกติ 
ระดับ ปวส.1  ปีการศกึษา 2565  (ต่อ) 

 

ล าดับ 
 

สาขาวิชา/สาขางาน 
 

ครูที่ปรึกษา 
 

เบอร์โทรครูที่ปรึกษา 
ID Line /facebook                 

ครูที่ปรึกษา 

14 ปวส.1/1 ดิจิทัลกราฟิก  สาขางานดิจิทัลอาร์ต นายอภิพงษ์  วงศ์เกียรติกุล 089-465-3600 Kruboy 

15 ปวส.1/2 อาหารและโภชนาการ นายสราวุธ  จินดาเพ็ชร 086-293-8387 0862938387 

16 ปวส.1/3 อาหารและโภชนาการ นายรชต  รัตนวิบูลย์ 0910478822 armm7377 

17 ปวส.1/1 การบรหิารงานคหกรรมศาสตร์ ทวิภาค ี
สาขางานการจดัการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ 

 

นางจินตนาถ  จุลเอียด 
 

081-275-3828 
 

0812753828 

18 ปวส.1/1 ธุรกิจความงาม นายพศวีร์  ภูริมงคลธนัตถ์ 0810995794 0810995794 

19 ปวส.1/1 การโรงแรม ทวิภาคี นางสาวนฤวรรณ  รัตนะรัต 085-584-1438 Krufon099 

20 ปวส.1/1 การท่องเที่ยว MEP นางสาวสายสุริยา  บุญรัศมี 083-170-5103 0831705103 

 
รายชื่อครูที่ปรึกษาและ ID Line ของกลุม่เรียนรอบปกติ 

ระดับ ปริญญาตร ี  ปกีารศึกษา 2565 
 

ล าดับ 
 

สาขาวิชา/สาขางาน 
 

ครูที่ปรึกษา 
 

เบอร์โทรครูที่ปรึกษา 
ID Line /facebook        

ครูที่ปรึกษา 
 

1 
 

ทล.บ.1/1 การบัญชี 
 

นางสาวเนตรดาว  แซ่หล่าย 
 

071-277-5288 
 

TuktikNetdown 

 


