
 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่ ๙๕๒/๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำนักศึกษำภำคปกติ(ก ำแพงเพชร)  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
------------------------------------------------------- 

 

  ในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำระดับอุดมศึกษำ จ ำเป็นต้องมีอำจำรย์ที่ป รึกษำ 
ส ำหรับกำรให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับหลักสูตรกำรลงทะเบียนวิชำเรียน  แนวทำงกำรปฏิบัติด้ำนกำรเรียน      
ด้ำนกิจกรรม ให้ค ำปรึกษำเมื่อนักศึกษำมีปัญหำส่วนตัว เป็นผู้สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยฯ 
กับนักศึกษำ พร้อมทั้งน ำเอำระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ มำให้นักศึกษำทรำบและปฏิบัติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร จึงเห็นสมควรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำของนักศึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) ประจ ำหมู่เรียน  
ต่ำง ๆ ดังรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
 

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก) 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมู่เรียน ชื่อหมู่เรียน ระดับ รายชื่ออาจารยท์ีป่รึกษา

5911201    การศึกษาปฐมวัย  ค.บ.5 ปี อาจารยอ์รทัย บุญเทีย่ง

5911202    การศึกษาปฐมวัย  ค.บ.5 ปี อาจารยจ์ฑุาทิพย ์โอบออ้ม

5911203    วิทยาศาสตร์ทัว่ไป  ค.บ.5 ปี ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์

5911204    วิทยาศาสตร์ทัว่ไป  ค.บ.5 ปี อาจารยไ์ตรรงค์ เปล่ียนแสง

5911205    คณิตศาสตร์  ค.บ.5 ปี อาจารยอ์ไุรวรรณ ปานทโชติ

5911206    ภาษาองักฤษ  ค.บ.5 ปี อาจารยช์ลชลิตา แตงนารา

5911207    ดนตรีศึกษา (สากล) ค.บ.5 ปี อ.บรรเจดิ วรรณะ , อ.มุฑิตา นาคเมือง

5911208    สังคมศึกษา  ค.บ.5 ปี อาจารยช์ูวิทย ์ไชยเบ้า

5911209    พลศึกษา  ค.บ.5 ปี อาจารยธ์ัชนิติ วีระศิริวัฒน์

5911210    พลศึกษา  ค.บ.5 ปี อาจารยธ์ัชนิติ วีระศิริวัฒน์

5911211    ภาษาจนี  ค.บ.5 ปี อาจารยเ์ทพกาญจนา เทพแกว้

5911212    ภาษาจนี  ค.บ.5 ปี อาจารยน์ันทิวัน อนิหาดกรวด

5911213    คอมพวิเตอร์ศึกษา  ค.บ.5 ปี อาจารยธ์ิดารัตน์ ทวีทรัพย์

5911214    คอมพวิเตอร์ศึกษา  ค.บ.5 ปี อาจารยธ์ิดารัตน์ ทวีทรัพย์

5911215    ภาษาไทย  ค.บ.5 ปี อาจารยม์านพ ศรีเทียม

5911216    ภาษาไทย  ค.บ.5 ปี อาจารยรุ่์งณภา บุญธรรมมี

5911217    การประถมศึกษา  ค.บ.5 ปี อาจารยย์ทุธนา พนัธ์มี

5911218    การประถมศึกษา  ค.บ.5 ปี ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์

5911219    เคมี  ค.บ.5 ปี ดร.ชญาดา กล่ินจนัทร์

5911220    ดนตรีศึกษา (ไทย) ค.บ.5 ปี ผศ.ชัชชัย พวกดี

5912201    ภาษาไทย  ศศ.บ.4 ปี อ.วิยดุา ทิพยว์ิเศษ

5912202    ภาษาไทย  ศศ.บ.4 ปี อ.วิยดุา ทิพยว์ิเศษ

5912203    ภาษาองักฤษ  ศศ.บ.4 ปี ผศ.ดร.นิศากร ประคองชาติ

5912204    การพฒันาสังคม  ศศ.บ.4 ปี ดร.วิทยา คามุณี

5912205    ภาษาจนี  ศศ.บ.4 ปี อ.บัญชา วัฒนาทัศนีย์

5912206    บรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ศศ.บ.4 ปี รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพนัธุ์

รายชื่ออาจารย์ที่ปรกึษานักศึกษา ภาคปกติ (ก าแพงเพชร)
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หมู่เรียน ชื่อหมู่เรียน ระดับ รายชื่ออาจารยท์ีป่รึกษา

5912207    ภูมิศาสตร์สารสนเทศ วท.บ.4 ปี อ.พริฎา ทองประเสริฐ

5912208    การท่องเทีย่วและการโรงแรม  ศศ.บ.4 ปี อ.ประพล จติคติ

5913201    วิทยาการคอมพวิเตอร์  วท.บ.4 ปี ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพฒัน์

5913202    เคมี  วท.บ.4 ปี ผศ.ดร.ขวัญดาว แจม่แจง้

5913203    วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  วท.บ.4 ปี อ.นพรัตน์ ไชยวิโน

5913204    สาธารณสุขศาสตร์  วท.บ.4 ปี ผศ.วสุนธรา รตโนภาส

5913205    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  วท.บ.4 ปี อ.เอนก หาลี

5913206    ชีววิทยา  วท.บ.4 ปี อ.ธนากร วงษศา

5913207    ฟสิิกส์  วท.บ.4 ปี อ.นงลักษณ์ จันทร์พิชัย , อ.สุธาสินี บุญแจ้ง

5913208    คณิตศาสตร์  วท.บ.4 ปี อ.เสถยีร ทีทา

5913209    เทคโนโลยสีารสนเทศ  วท.บ.4 ปี อ.จนิดาพร ออ่นเกตุ

5914201    การเงินและการธนาคาร  บธ.บ.4 ปี อ.ศิริพร  โสมค ำภำ

5914203    การตลาด  บธ.บ.4 ปี อ.จริะ  ประสพธรรม

5914204    คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  บธ.บ.4 ปี อ.พลอยพรรณ สอนสุวิทย์

5914205    การจดัการทัว่ไป  บธ.บ.4 ปี ผศ.ดร.เพญ็ศรี จนัทร์อนิทร์ ,

อ.ประภัสรร กลีบประทุม

5914207    เศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง  ศ.บ.4 ปี อ.วีรวรรณ  แจง้โม้

5914210    นิเทศศาสตร์  นศ.บ 4 ปี อ.พมิพน์ำรำ  บรรจง , ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี

5914301    คอมพวิเตอร์ธุรกจิ  บธ.บ.4 ปี(เทียบโอน) อ.มนตรี  ใจแน่น

5914302    การตลาด  บธ.บ.4 ปี(เทียบโอน) ผศ.ถมรัตน์  เงินทอง

5915201    การบัญชี  บช.บ.4 ปี ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ์

5915202    การบัญชี  บช.บ.4 ปี ผศ.อนุ  ธัชยะพงษ์

5915301    การบัญชี  บช.บ.4 ปี(เทียบโอน) ผศ.อมรา ครองแกว้

5916201    นิติศาสตร์  น.บ. 4 ปี อ.พจันภา เพชรรัตน์

5917201    เทคโนโลยวีิศวกรรมไฟฟา้  ทล.บ.4 ปี ผศ.มนูญ บูลยป์ระมุข

5917202    เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์  ทล.บ.4 ปี อ.ธนิรัตน์ ยอดด าเนิน

5917204    การจดัการโลจสีติกส์  บธ.บ.4 ปี อ.พศวีร์ ศิริสราญลักษณ์

5917205    การจดัการโลจสีติกส์  บธ.บ.4 ปี อ.บัณฑิต ศรีสวัสด์ิ

5917206    เทคโนโลยพีลังงาน  ทล.บ.4 ปี อ.อษัฎางค์ บุญศรี
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หมู่เรียน ชื่อหมู่เรียน ระดับ รายชื่ออาจารยท์ีป่รึกษา

5917207    เทคโนโลยอีอกแบบพฒันาผลิตภัณฑ์ ทล.บ.4 ปี อ.พบพร เอี่ยมใส

5917208    เทคโนโลยกีอ่สร้าง  ทล.บ.4 ปี อ.จกัรพนัธ์ ธงทอง

5917209    อเิล็กทรอนิกส์คอมพวิเตอร์  ทล.บ.4 ปี อ.อนัน หยวกวัด , อ.อานนท์ วงษ์มณี

5918201    รัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ.4 ปี ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์

5918202    รัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ.4 ปี อ.วาสนา อาจสาลิกรณ์

5918203    รัฐประศาสนศาสตร์  รป.บ.4 ปี ดร.พษิณุ บุญนิยม

5919201    วิจติรศิลป์และประยกุต์ศิลป์  ศป.บ.4 ปี ผศ.เชวงศักด์ิ เขยีวเขนิ

http://admission.kpru.ac.th/adminregistrar/showstudent.php?major_id=5917207&major_code=1542
http://admission.kpru.ac.th/adminregistrar/showstudent.php?major_id=5917208&major_code=1543
http://admission.kpru.ac.th/adminregistrar/showstudent.php?major_id=5917210&major_code=1554
http://admission.kpru.ac.th/adminregistrar/showstudent.php?major_id=5918201&major_code=1219
http://admission.kpru.ac.th/adminregistrar/showstudent.php?major_id=5918202&major_code=1219
http://admission.kpru.ac.th/adminregistrar/showstudent.php?major_id=5918203&major_code=1219
http://admission.kpru.ac.th/adminregistrar/showstudent.php?major_id=5919201&major_code=1217

	คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา 59
	ที่ปรึกษา 59

