
ตารางการให้สัมมนาเคมี ภาคเรียนที่ 1/2561                         

วันที่ กิจกรรม 
9 สิงหาคม 2561 ชี้แจงระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติรายวิชาสัมมนาเคมี ภาคเรียนที่ 1/2561 
16 สิงหาคม 2561 หยุดร่วมกจิกรรมสัปดาหว์ิทยาศาสตร์ 
23 สิงหาคม 2561 สัมมนาฝึกงาน 
30 สิงหาคม 2561 วิทยากรรับเชิญ    
6 กันยายน 2561 วิทยากรรับเชิญ 
13 กันยายน 2561 วิทยากรรับเชิญ    

 ล าดับที ่ นิสิตให้สัมมนา อาจารย์ทีป่รึกษา สาขาวชิา 

 20 กันยายน 2561 

1 นางสาวสุวิชาดา ใจเปี้ย ผศ. ดร. รุ่งนภา แซ่เอ็ง เคมีอินทรีย์ 
2 นายปวริศร สิงห์นาครอง อ. ดร. นรวิชญ ์ ไกรนรา เคมีฟิสิกัล 
3 นางสาวชนิกานต์ เจียสกุล รศ. ดร. อุบลลักษณ ์ รัตนศักดิ์ เคมีประยุกต์ 
4 นายณรงค์ศักดิ์       ผาสุขเจริญไพบูลย์ อ. ดร. อภิญญา นวคุณ เคมีวิเคราะห์ 
5 นางสาวเสาวลกัษณ์ สุวรรณเพชร อ. ดร. ชุลีพร พุฒนวล เคมีอนินทรีย์ 

 27 กันยายน 2561 

1 นายศุภกิตติ ์ พ่วงรอด อ. ดร. นรวิชญ ์ ไกรนรา เคมีฟิสิกัล 
2 นางสาววนิดา มะเอียด ผศ. ดร. ธนิดา         ตระกูลสจุริตโชค เคมีประยุกต์ 
3 นางสาวนัฐริกา ขันธเกต ุ อ. ดร. ศิริรัตน์ ชาญไววิทย ์ เคมีวิเคราะห์ 
4 นางสาวอารยีา วรรธนผลากูร ผศ. ดร. ขจัดภัย ทิพยผ่อง เคมีอนินทรีย์ 
5 นายนัฐวัฒน ์ กิจสวัสดิ ์ อ. ดร. อนันต ์ อธิพรชัย เคมีอินทรีย์ 

  4 ตุลาคม 2561 สอบกลางภาค 

 11 ตุลาคม 2561 
 

1 นางสาวรัชชากร เลิศชนะวงษ์ รศ. ดร. อุบลลักษณ ์ รัตนศักดิ์ เคมีประยุกต์ 
2 นางสาวสิริยากร รัตนัย อ. ดร. ศศิธร มั่นเจริญ เคมีวิเคราะห์ 
3 นางสาวชลธิชา แตงไทย ผศ. ดร. จอมใจ สุกใส เคมีอนินทรีย์ 
4 นางสาวอาภาวด ี นาคจันทร์ ผศ. ดร. จเร จรัสจรูญพงศ์ เคมีอินทรีย์ 
5 นางสาวสุดารัตน ์ พิทักษ์รัตน ์ อ. ดร. เอกพงษ ์ สุวัฒนมาลา เคมีฟิสิกัล 

 
18 ตุลาคม 2561 

 

1 นางสาวมณฑกานต ์ มณีแดง อ. ดร. นวศิษฎ ์ รักษ์บ ารุง เคมีวิเคราะห์ 
2 นางสาวอภิชญา หมวดเมือง อ. ดร. ชุลีพร พุฒนวล เคมีอนินทรีย์ 
3 นายพงศธร ใจกว้าง อ. ดร. อนันต ์ อธิพรชัย เคมีอินทรีย์ 
4 นางสาวบุศราค า ปริตวา อ. วรรณภา บุญวานิช เคมีฟิสิกัล 
5 นางสาวจิรนันท ์ กบกลาง อ. ดร. นวศิษฎ ์ รักษ์บ ารุง เคมีวิเคราะห์ 

 
25 ตุลาคม 2561 

 

1 นายพศิน คุ้มพล ผศ. ดร. ขจัดภัย ทิพยผ่อง เคมีอนินทรีย์ 
2 นางสาวอารยา ค าบุญ อ. ดร. อุทัยวรรณ ศิริอ่อน เคมีอินทรีย์ 
3 นายเอกพันธุ ์ จิรัฐติกุล ผศ. ดร. ณัฐวิศิษฎิ์ ยะสารวรรณ เคมีฟิสิกัล 
4 นางสาวยศวด ี ศรีอ่อนด ี ผศ. ดร. ยุภาพร สมีน้อย เคมีวิเคราะห์ 
5 นางสาวศศินิภา ศักดิ์ศิลาเพชร ผศ. ดร. นภา              ตั้งเตรียมจิตมัน่ เคมีวิเคราะห์ 

 
 1 พฤศจิกายน 2561 

 

1 นางสาวมินตรา ตากมัจฉา ผศ. ดร. จเร จรัสจรูญพงศ์ เคมิอินทรีย์ 
2 นางสาววิลาวรรณ พุ่มจันทร์ อ. ดร. เอกพงษ ์ สุวัฒนมาลา เคมีฟิสิกัล 
3 นางสาวสุณิฎา สายเบาะ อ. ดร. ศิริรัตน์ ชาญไววิทย ์ เคมีวิเคราะห์ 
4 นางสาวเสาวคล วรรณประไพ ผศ. ดร. จงกลณี จงอร่ามเรือง เคมีอินทรีย์ 

 
8 พฤศจิกายน 2561 

1 นางสาวสุนิตรา สมภา อ. ดร. ณัฐพงษ์ ศรีสุข เคมีวิเคราะห์ 
2 นางสาววจิิตรา ทองพันชั่ง อ. ดร. อุทัยวรรณ ศิริอ่อน เคมีอินทรีย์ 
3 นางสาววริศรา กุลศร ี ผศ. ดร. ยุภาพร สมีน้อย เคมีวิเคราะห์ 
4 นางสาวสุทิดา รินทร์ค า ผศ. ดร. จงกลณี จงอร่ามเรือง เคมีอินทรีย์ 

 
15 พฤศจิกายน 2561 

1 นายณัฐวุฒ ิ ศรีระษา ผศ. ดร. นภา              ตั้งเตรียมจิตมัน่ เคมีวิเคราะห์ 
2 นายเจษฎา มณีวงษ์ ผศ. ดร. รุ่งนภา แซ่เอ็ง เคมีอินทรีย์ 
3 นางสาวรัตนาพร นพรัตน์ อ. ดร. ศศิธร มั่นเจริญ เคมีวิเคราะห์ 
4 นางสาวณิศวรา ชูธรรม อ. ดร. อภิญญา นวคุณ เคมีวิเคราะห์ 

22 29  พ.ย. 2561 
 

ส ารองการให้สัมมนา 
ให้สัมมนาก่อนไป  

สหกิจ 
1 นางสาวณัฐภัสสร วงศ์วสิษฐ์ ผศ. ดร. สุชญา ผ่องใส เคมีฟิสิกัล 
2 นางสาวอภิญญา โพนค า ผศ. ดร. สุชญา ผ่องใส เคมีฟิสิกัล 

                                                                                                                                    


