
1101

1102 1103 ลานอเนกประสงค์
โต๊ะ รปภ.

ห้องควบคุมไฟฟ้า
ห้องเก็บพัสดุ

1106

1104

1110

1107

1109

1108

ห้องเก็บของ
ห้องเก็บพัสดุ

ห้องเก็บของ
ห้องเก็บของ

ห้องไฟฟ้า

มานพ   แตงตุ้ม
นิรุด   แสงอบ

1102-1

1105

ผศ.ดรดุษฎี  รุ่งรัตนกุล
อ.นพรัตน์  จันโสภา

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ห้องเก็บของ
ห้องเก็บพัสดุ

ห้องคณะฯ



1201 1103

1203

1204 1205

1206

ห้องประชุม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อ.เยาวเรศ หวังตระกูลดี

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
รศ.ดร.ว ัฒนา  พัดเกตุ

พิชญานนท์  กรึมสูงเนิน
โสภาพรรณ  กอบเกียรติ

วิมลมาศ  พจมานทอง

1202

12081207

1205-1

1210

1211

1209

ห้องไฟฟ้า
สนง. เลขานุการคณะฯ

1212

ห้องรับรองแขกคณบดี

ห้อง
Saver

ดร.สุวิมล ใจยศ
ดร.นรัสถ์ กานต์ประชา
ดร.สุวนันทน์ อินมณี

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ประภัสสร  แก้ววรรณดี
พฤศภัทร  เจริญทรัพย์

สุรีย ์พร  ชุมแสง

รองคณบดีวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.ชมนาด  อินทจามรรักษ์ ห้องคณะฯรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อ.รัชดาพร  สุคโต



1301
1304

1302 1303

1305 1307 1308 1309

1310 1311
Mr.Paul Brendan Watson

Mr.Josh Jack Christopher O’Brien

อ.มานะ  เติมใจ

ผศ.ดร.ปวีณา  จันทร์นวล
Mr. Arthur John Pollock

อ.พัฒน์  ว ัฒนสินธุ์
ดร.ทศพล  สุรนัคครินทร์

ผศ.ดร.จันทิมา  ซิมป์สัน
Mr.Paulo Bedonia Masangcay

Mr.Richard  Glover

Mrs.Nancy Guigue Catane
ดร.สุทธาวรรณ  ศรีว ันทนียกุล

ดร.พิชญาภา  สิริเดชกุล
Mr.Cole Mack  Mayes

ผศ.ดร.สุดสรวง ยุทธนา
ดร.เสาวภาคย์  กัลยาณมิตร

ดร.พรวีร์   ทันนิเทศ

อ.อาภรณ์ชนิศ  แสงสังข์
อ.ดวงพร  ทองน้อย

ดร.อิศรา   คงมี
อ.ณัฐภรณ์  เหลืองพิพัฒน์

ดร.วศินรัฐ  นวลศิริ
รศ.ดร.ว ัฒนา  พัดเกตุ

ห้องไฟฟ้า

1312 1313 1315

1316

1314

1306
รศ.ดร.พยุง   ซีดาร์

ดร.ศศิธร  จันทโรทัย
ดร.พัทธชนก  กิติกานันท์

ผศ.ดร.อุษา  พัดเกตุ
ดร.ฐิติรัตน์  สุวรรณสม

ดร.รุจิรัตน์  ชัยแสง

ภาควิชาภาษาศาสตร์
ภาควิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.อภิชัย  รุ่งเรือง
ดร.คัมภีร์  นูนคาน

ผศ.ดร.พงศกร  เมธีธรรม
อ.สาทิพย์  เครือสูงเนิน



ห้องเก็บของ ห้องเก็บของ

ห้องไฟฟ้า

2111 2110 2109

2101

2108

2113 2112

2103 2102

ห้องคณะฯ

งานการเงินและพัสดุ

สํานักงานเลขานุการคณะ

พรรตรี สุโยธีธนรัตน์
อรกัญญา ราษฏร์ทองหลาง

ศรินทิพย์  บริรุ่งมงคล
รัตนา  สมบูรณ์

งานนโยบายและแผน
รจเรข  แก้วพฤกษ์
สิริกาญจน์  ยอดบุรี

วิไลพร  ชอบคุณ
กาญจนา  สุกร

ห้องคณะฯ

ห้องคณะฯ

หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์
ผศ.แก้วตา  สาลีโภชน์

หัวหน้าภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา
ดร.อรอุษา  สุวรรณประเทศ

ห้องคณะฯ

งานบริการวิชาการ
สุภาภรณ์  แสงอบ
ศวัสมน  ยาคล้าย

สุกัญญา  เกิดบึงพร้าว

ภาคิไนย  หมีเทศ

งานวิจัยและบริการวิชาการ
วรรณภา  แตงตุ้ม

เรือนขวัญ  อนันตวงศ์
มณีนุช  ประกรรษวัต

งานบริการวิชาการ
(หน่วยวิเทศสัมพันธ์)
อัจวรรณ  จันทร์ขาว



ห้องไฟฟ้า
2201-1

2208 2206

2210 2209

22002205

2202

2203

2204

2207

ดร.พรหมพิสิฐ
พันธ์จันทร์

รศ.ดร.ประจักษ์
สายแสง

ดร.แคทรียา
อังทองกําเนิด

ห้องคณะฯ

ห้องคณะฯ

ภาควิชาคติชนวิทยา
ปรัชญา และศาสนา

ห้องปฏิบัติงาน
สํานักงานเลขานุการ

(รอขนย ้าย)

สํานักงานเลขานุการคณะ

ดร.อรอุษา
สุวรรณประเทศ

อัตถากร

ผศ.ดร.บารนี
บุญทรง

ห้องพักอาจารย์

2201-2

2201-3

ห้องปฏิบัติงาน
สํานักงานเลขานุการ

(รอขนย ้าย)

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษารองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.จันทิมา  ซิมป์สัน



ผศ.ดร.ชมนาด
อินทจามรรักษ์ห้องไฟฟ้า

2301-1

ห้อง server

23022306 2304

2302 2302

23032305-1

ห้องประชุม
(รอปรับปรุง)

ห้องประชุม/สัมมนา
(รอปรับปรุง)

ห้องคณะฯ

ดร.อรทัย
ชินอัครพงศ์

ห้องคณะฯ

ห้องปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์

ห้องคณะฯ ห้องคณะฯ

ภาควิชาภาษาศาสตร์สํานักงานเลขานุการคณะ

รศ.ดร.อัญชลี วงศ์ว ัฒนา

ดร.กานต์ธิดา
เกิดผล

ผศ.แก้วตา  สาลีโภชน์

ห้องพักอาจารย์
2301-2

2301-3

2305-2

2305-3

ห้องประชุม/สัมมนา
(รอปรับปรุง)



ห้องเก็บของ ห้องเก็บของ

ห้องไฟฟ้า

31143113

3111
3112

3110 3109-2 3108-1

3101

3105

3108-2

ห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ

ห้องพักอาจารย์ ห้องพักอาจารย์

ห้องเรียนทฤษฎี
และปฏิบัติ ห้องเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ

ห้องเรียนทฤษฎี
และปฏิบัติ

ห้องเรียนทฤษฎี
และปฏิบัติ

ห้องเรียนทฤษฎี
และปฏิบัติ

ห้องเรียนทฤษฎี
และปฏิบัติ

ห้องเรียนทฤษฎี
และปฏิบัติ

ห้องเรียนทฤษฎี
และปฏิบัติ

ห้องพักอาจารย์ ห้องพักอาจารย์

ภาควิชาดนตรี

3103

3102

3104

3106

3107
3109-1

3115 3116



ห้องไฟฟ้า

32043209

3210

3208

3203 3202

3201 3200

3207
3206

3205

3203-1 3203-2

ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ ห้องสํานักงานภาควิชา

ห้องหัวหน้าภาค

ห้องพักอาจารย์

ห้องเรียน
ดนตรีปฏิบัติ

ห้องรองหัวหน้าภาค

ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ

ห้องพักอาจารย์

ภาควิชาดนตรี

ห้องพักอาจารย์

3202-1

ห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ

ห้องเรียน
ดนตรีปฏิบัติ

ห้องพักอาจารย์

ห้องพักอาจารย์

ห้องพักอาจารย์

32143215 3211

3212

3213



ห้องไฟฟ้า

3307 3303

33013302

3306
3309 ห้องควบคุม

3307-1 3307-2

3307-33307-4

ห้องสตูดิโอ

ห้องตัดต่อ

ห้องจัดแสดงดนตรี
ห้องพักอาจารย์

ห้องบันทึกเสียง

ห้องเรียน
ดนตรีปฏิบัติ

ห้องเรียน
ทฤษฏีดนตรี

ห้องเรียน
ทฤษฏีดนตรี

ห้องซ้อมย่อย
ห้องเรียน

ดนตรีปฏิบัติ

ห้องพักอาจารย์

ภาควิชาดนตรี

ห้องพักอาจารย์

ห้องพักอาจารย์

ห้องพักอาจารย์ ห้องพักอาจารย์



ห้องเก็บของ ห้องเก็บของ

ห้องไฟฟ้า

ห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าวิจัย
(รอปรับปรุง)

ห้องเก็บของ

4101

4103 4102

ห้องเก็บของใต้สโลป

4104 - 4105

4107

4108

4109

ห้องคณะฯห้องเเก็บของ



ห้องไฟฟ้า
ห้องคณะฯ

4103
4201

4203 4255

42044204-14205

42064216

4210

4209

4211

4207 4208

ห้องสํานักงานภาควิชา
สิรินภา โอภาสพงศ์พิพัฒน์

มาโนช  แตงตุ้ม

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ห้องคณะฯ

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก
ผศ.ดร.โสภา  มะสึนาริ

อ.วิจิตร คริเสถียร
Mr.Hsoung Oo

ผศ.วิรัช นิยมธรรม
ผศ.อรนุชนิยมธรรม

อ.สุนันทา เทศสุข

Miss Sandar Aye

ห้องคณะฯ

(รอปรับปรุง)



ห้องไฟฟ้า

4308 4307 4305 - 6 4304

4303

4302

43124313

4301
4309

4314

4316

4315

4311

4310

ห้องประชุม
(รอปรับปรุง)(รอปรับปรุง)(รอปรับปรุง) (รอปรับปรุง)

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ห้องคณะฯ
อ.ธนัฏฐา
จันทร์เต็ม

Miss Nguyen
Thi Thuy

Linh

Mr.Robertus
Pujo

Leksono

อ.เยาวเรศ
หวังตระกูลดี

Mr.Takuya
Shishido

ห้องเก็บ
อุปกรณ์ ห้องพักสําหรับ

Miss Saori
Koya

Mr.Hiroki
Miyazaki

Mr.Masashi
Okumura

ดร.ศิรินุช
คูเจริญไพบูลย์

ห้องเก็บหนังสือ

ผศ.ดร.โสภา
มะสึนาริ

อ.สุวพรรณ
ครุฑเมือง

ดร.อัจฉรา

Mr.Jun Matsubara



ห้องเก็บของ
ห้องเก็บของ

ห้องไฟฟ้า

5115 5114 5113

5106

5101
ห้องคณะฯ

(รอปรับปรุง)

5117 5116

5108 5107

5102 5103

5112 5111

5109

5110
5105

5104
ห้องพักอาจารย์

5118

5120

5119

ห้องคณะฯ

ห้องพักอาจารย์

ห้องพักอาจารย์

ห้องพักอาจารย์

(รอปรับปรุง)

ภาควิชาภาษาตะวันออก

ห้องคณะฯ

(รอปรับปรุง)

ห้องพักอาจารย์

ห้องพักอาจารย์ ผศ.จุไรรัตน์  โสภา

ผศ.ดร.ลาวัณย์
สังขพันธานนท์

รศ.ดร.ธัญญา
สังขพันธานนท์

ดร.อาทิตย์
พงษ์พานิช



ห้องไฟฟ้า

ห้องเก็บของ

5215

5209

5216

5201 5203

5210

5217

5207

5211

5208

5202

5206

5205

5204
5212-1521352145218

5219

ห้องประชุม
(รอปรับปรุง)

ห้องคณะฯ

ห้องสํานักงาน
ภาควิชาศิลปะการแสดง

ภาควิชาภาษาตะวันออกภาควิชาศิลปะการแสดง

ห้องคณะฯ

รัตนาภรณ์  กุลจันทร์

หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง
ดร.จิตติมา  นาคีเภท

ดร.รุ่งนภา
ฉิ มพุ ฒ

รศ.นุชนาฏ
ดีเจริญ

อ.รัชดาพร
 สุคโต

อ.ณัฐวัฒน์
สิทธิ

ผศ.ประภาศรี
ศรีประดิษฐ์

ห้องพักอาจารย์

ห้องพักอาจารย์

Mr.Yang  Bo

ห้องคณะฯ

5212-2

5212-3

Mr.Tan
Zhengrong

อ.ธราธร
จิราพงษ์

ดร.ชนัญญา
พวงทอง

ดร.ภู ริวรรณ
วรานุสาสน์

ดร.อมรรัตน์
เนตรธัญญกรวงศ์

ผศ.ดร.ชวนพิศ
เทียมทัน

ดร.จิรานุว ัฒน์

ห้องนิสิตฝึกงาน



ห้องไฟฟ้า

5311 53105313

5302

5312

5304

5301

5303

5305

5306

5306-4

53075308

5306-1

5306-2

5306-3

5309

5316

5317

5318

53145315

5319
ห้องปฏิบัติการทางนาฎศิลป์

(รอปรับปรุง)

ภาควิชาศิลปะการแสดง ภาควิชาภาษาตะวันออก

ห้องเก็บอุปกรณ์

ดร.จิตติมา  นาคีเภท

ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องเก็บอุปกรณ์

ห้องปฏิบัติการทางนาฎศิลป์
(รอปรับปรุง)

อ.ภูริตา เรืองจิรยศ

ห้องพักอาจารย์
ห้องเศียรครูเทพ

ห้องพักอาจารย์

ห้องพักอาจารย์

ห้องพักอาจารย์

อ.อุบลวรรณ
โตอวยพร ห้องพักอาจารย์

5309-1

5309-2

5309-3

ห้องพักอาจารย์

ห้องพักอาจารย์

อ.ศิว ัสว์ สุรกิจบวร

อ.ศศิวรรณ  นาคคง
Miss Seonhee Jeon

ดร.จุฑามาศ  บุญชู
Miss Haeju Kwon

Miss Jihyun Lee

Miss Yuna Cha



6108 6109

6111

6101

6112 6113

ณัฏฐพัชร์  วรกุลวรรธนะ

ธีรนัย  รัตนภูมิ

นพพร กําพร้า

61066107

6114

6103

6105

6104
6102

ห้องเก็บของ

ห้องไฟฟ้า

ห้องเก็บของ

งานกิจการนิสิตและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยคอมพิวเตอร์ห้องสโมสรนิสิต

คณะมนุษยศาสตร์

61106108-1
6111-1

หน่วยเอกสารการพิมพ์

คณาวุฒิ   หริรักษ์

หน่วยยานพาหนะ

พลวัฒ  พูลทรัพย์

(รอปรับปรุง)

ห้องคณะฯอ.สิรินทร์ญาดา
พรตระกูลเสรี

ห้องคณะฯ



6202

6203

6204

62016215

6205

6206

6208

6207

6200

6209
จิรัชยา  เปริญกุล

รศ.ดร.สุภาพร  คงศิริรัตน์

ผศ.ดร.ประภาษ  เพ็งพุ่มผศ.สถิตาภรณ์  ศรีหิรัญ
อ.พิมพ์นภัส  จินดาวงค์

ผศ.ดร.ณรงค์กรรณ  รอดทรัพย์

621362146210

6212

6211

ห้องไฟฟ้า

6203-1 6203-2
ดร.สายหยุด  บัวทุม

อ.เพ็ญพิชญา  เพ็งศรี มูฮาเน่น
ผศ.วรารัชต์  มหามนตรี
ดร.ภาคภูมิ   สุขเจริญ
ดร.สุวรรณี   ทองรอด
อ.คณิตา  หอมทรัพย์

รศ.ดร.พัชรินทร์  อนันต์ศิริว ัฒน์

รศ.ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ์

ภาควิชาภาษาไทย

ห้องบัณฑิตศึกษา
ห้องเรียน /ประชุม

ห้องคณะฯ ห้องคณะฯ

ห้องคณะฯ

ห้องคณะฯ

หัวหน้าภาควิชา
ภาษาตะวันตก

หัวหน้าภาควิชา
ภาษาไทย

อ.อรจิรา  อัจฉริยไพบูลย์



6303

6301 6302

6304

6305
6306 6307

6308 -3
อ.ศรีสุดา พุ่มชม

อ.คุนัญญา บัวพรหมมาตร์

คนัมพร   เตชาชาญ

ห้องไฟฟ้า

6310

6311

6309 63126313

6303-1

Mr.Denis  Francois

ห้องอ่านหนังสือ

ณัฐวุฒิ  นลินรัตนกุล

6305-1

6307-1 6307-2

6308 -2

6308 -1
ห้องสถานพัฒนาการเรียนรู้

ภาษาเมียนมา

อ.สุนันทา  เทศสุข

ภาควิชาภาษาตะวันตก

ผอ.สถานพัฒนาการเรียนรู้ ภาษาเมียนมา
ผศ.วิรัช  นิยมธรรม

ห้องพักอาจารย์

ดร.ศิรพัชร์
ฌานเชาว์วรรธน์

หน่วยสารสนเทศ
ศุภวิช  ปานมณี

อ.อรจิรา

ผศ.อรนุช นิยมธรรม

ห้องพักอาจารย์

Mr.Charly Richard Alexandre Longue’
Mr. Sebastien  Antoine  Forestier



ผังห้องปฏิบัติงานอาจารย์ เจ้าหน้าที่และห้องปฏิบัติการภาควิชาดนตรี ภาควิชาศิลปะการแสดง

อาคารสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7

เก็บเครื่อง
ดนตรีปี่พาทย์

ห้องเครื่องสาย
ดนตรีสากล

ห้องเรียนรวม ห้องจัดการแสดงห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์

726

ห้องเรียนทฤษฎี

เรียน-ซ้อม 
ดนตรีปี่พาทย์ เรียน-ซ้อม-เก็บ

ดนตรีเครื่องสาย - ดีด

เรียน-ซ้อม
ดนตรีไทย
เครื่องดีด

เก็บของ

ห้องเรียน
ทฤษฎี

ห้องซ้อม
ดนตรี

ห้องซ้อม
ดนตรี

ห้องซ้อม
ดนตรี

ห้องซ้อม
ดนตรี

ห้องซ้อม
ดนตรี

ห้องซ้อม
ดนตรี

ห้องซ้อม
ดนตรี

ห้องซ้อม
ดนตรี

เก็บชุด

เก็บชุด

701-1 701-2 702-1 702-2 703 704-1 704-2

รศ.ประทีป  นักปี่

อ.ภูมินทร์ ภูมิรัตน์
อ.วราภรณ์  ยูงหนู
ดร.ศศิณัฐ  พงษ์นิล

อ.บุตรี  สุขปาน
อ.พรชัย  ผลนิโครธ

ว่าที่ รต.โสภณ ลาวรรณ์
ดร.ณัฏฐนิช  นักปี่

เจ้าหน้าที่ประจ าภาควิชา
พิมพ์พร  สีสังข์

ภาควิชาดนตรี

ผศ.แก้วกร  เมืองแก้ว
อ.วรชาติ กิจเรณู

อ.พิริยาภรณ์ เลขธรากร
อ.ธีรวัฒน์ วีระวิทยานนัต์

ห้องซ้อม
ดนตรี

ห้องซ้อม
ดนตรี


