คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ที่ ๑๐๕2/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำนักศึกษำภำคปกติ(กำแพงเพชร)
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
------------------------------------------------------ในกำรจั ด กำรศึ ก ษำส ำหรับ นั กศึ ก ษำระดั บ อุ ดมศึ ก ษำ จ ำเป็ น ต้ อ งมี อ ำจำรย์ ที่ ป รึกษำ
ส ำหรั บ กำรให้ คำแนะน ำเกี่ย วกับ หลั กสู ตรกำรลงทะเบียนวิช ำเรียน แนวทำงกำรปฏิบั ติด้ำนกำรเรียน
ด้ำนกิจกรรม ให้คำปรึกษำเมื่อนักศึกษำมีปัญหำส่วนตัว เป็นผู้สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยฯ
กับนักศึกษำ พร้อมทั้งนำเอำระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ มำให้ นักศึกษำทรำบและปฏิบัติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
กำแพงเพชร จึงเห็นสมควรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำของนักศึกษำภำคปกติ (กำแพงเพชร) ประจำหมู่เรียน
ต่ำง ๆ ดังรำยละเอียดแนบท้ำยคำสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ (กาแพงเพชร)
ปีการศึกษา 2561
หมู่เรียน

ระดับ

สาขาวิชา

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

6111201

ค.บ.5 ปี

การศึกษาปฐมวัย

อ.อรทัย บุญเที่ยง

6111202

ค.บ.5 ปี

การศึกษาปฐมวัย

อ.ตฤณ หงส์ใส

6111203

ค.บ.5 ปี

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์

6111204

ค.บ.5 ปี

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

อ.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง

6111205

ค.บ.5 ปี

คณิตศาสตร์

อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด

6111206

ค.บ.5 ปี

ภาษาอังกฤษ

ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่่า

6111207

ค.บ.5 ปี

สังคมศึกษา

อ.ศรวัส ศิริ

6111208

ค.บ.5 ปี

พลศึกษา

อ.ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์

6111209

ค.บ.5 ปี

พลศึกษา

อ.ลัดดาวัลย์ แก้วใส

6111210

ค.บ.5 ปี

ภาษาจีน

อ.นันทิวัน อินหาดกรวด

6111211

ค.บ.5 ปี

ภาษาจีน

อ.อภินันท์ ธรรมอินทร์ลาด

6111212

ค.บ.5 ปี

คอมพิวเตอร์

อ.ศรินญา หวาจ้อย

6111213

ค.บ.5 ปี

คอมพิวเตอร์

อ.ศรินญา หวาจ้อย

6111214

ค.บ.5 ปี

ภาษาไทย

อ.ศุภรดา สุขประเสริฐ

6111215

ค.บ.5 ปี

ภาษาไทย

อ.กษมา สุรเดชา

6111216

ค.บ.5 ปี

การประถมศึกษา

ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ , อ.มนตรี หลินภู

6111217

ค.บ.5 ปี

การประถมศึกษา

อ.ยุทธนา พันธุม์ ี , อ.ศิริโสภา แสนบุญเวช

6111221

ค.บ.5 ปี

ภาษาอังกฤษ

ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่่า

6111222

ค.บ.5 ปี

สังคมศึกษา

ดร.วรพรรณ ขาวประทุม

6111219

ค.บ.5 ปี

ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีไทย)

อ.อนุลักษณ์ อาสาสู้

6111220

ค.บ.5 ปี

ดนตรีศึกษา (แขนงดนตรีสากล)

อ.สุธีรัชสิน จันทร์แย้มธารา

6112201

ศศ.บ.4 ปี

ภาษาไทย

อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ

6112202

ศศ.บ.4 ปี

ภาษาไทย

อ.จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ

6112203

ศศ.บ.4 ปี

ภาษาอังกฤษ

อ.บุญญวัฒน์ ศรีวังราช , อ.วิชุรา วินัยธรรม ,
อ.Joel grisell

6112204

ศศ.บ.4 ปี

การพัฒนาสังคม

อ.อิสสราพร กล่อมกล่่านุ่ม

6112205

ศศ.บ.4 ปี

การพัฒนาสังคม

อ.กรรณิกา อุสสาสาร

6112206

ศศ.บ.4 ปี

ภาษาจีน

อ.นชาภา ไก่งาม

หมู่เรียน

ระดับ

สาขาวิชา

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

6113210

วท.บ.4 ปี

ภูมิสารสนเทศ

อ.ภาวิณี ภูจริต

6118201

รป.บ.4 ปี

รัฐประศาสนศาสตร์

อ.ตรรกพร สุขเกษม

6118202

รป.บ.4 ปี

รัฐประศาสนศาสตร์

อ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ

6118203

รป.บ.4 ปี

รัฐประศาสนศาสตร์

อ.สุวภัทร หนุ่มค่า

6119201

ศป.บ.4 ปี

วิจติ รศิลป์และประยุกต์ศิลป์

อ.จิรพงศ์ ยืนยง

6116201

น.บ. 4 ปี

นิติศาสตร์

อ.ปาริชาติ สายจันดี

6116202

น.บ. 4 ปี

นิติศาสตร์

อ.ศรัณย์ จงรักษ์

6111218

ค.บ.5 ปี

เคมี

อ.ศักดิ์ศรี แสนยาเจริญกุล

6113201

วท.บ.4 ปี

วิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.สุรินทร์ เพชรไทย

6113202

วท.บ.4 ปี

เคมี

อ.ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร

6113203

วท.บ.4 ปี

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อ.พิมประไพ พิพัฒน์นวกุล ,
อ.วิไลลักษณ์ สวนมะลิ

6113204

วท.บ.4 ปี

สาธารณสุขศาสตร์

รศ.มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล

6113205

วท.บ.4 ปี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล

6113206

วท.บ.4 ปี

ชีววิทยา

อ.สุวิชญา บัวชาติ

6113208

วท.บ.4 ปี

คณิตศาสตร์

ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม

6113209

วท.บ.4 ปี

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์

6112208

ศศ.บ.4 ปี

การท่องเที่ยวและการโรงแรม

อ.สุภาภรณ์ หมั่นหา ,
ผศ.รัชนีวรรณ บุญอนนท์

6114201

บธ.บ.4 ปี

การเงินและการธนาคาร

6114202

บธ.บ.4 ปี

การตลาด

อ.อนุธิดา เพชรพิมูล
ผศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม

6114203

บธ.บ.4 ปี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.มนตรี ใจแน่น

6114204

บธ.บ.4 ปี

การจัดการทั่วไป

อ.พิมกาญดา จันดาหัวดง
ผศ.ปาณิสรา จรัสวิญญู

6114205

นศ.บ 4 ปี

นิเทศศาสตร์

ดร.ประจักษ์ กึกก้อง ,
ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี

6114301

บธ.บ.4 ปี(เทียบโอน)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.จักรพันธ์ หวาจ้อย

6115201

บช.บ.4 ปี

การบัญชี

ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม

6115202

บช.บ.4 ปี

การบัญชี

ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม

6115301

บช.บ.4 ปี(เทียบโอน)

การบัญชี

ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้าม

หมู่เรียน

ระดับ

สาขาวิชา

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

6113211

วท.บ.4 ปี

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย , อ.จตุรงค์ ธงชัย

6114207

บธ.บ.4 ปี

การจัดการโลจิสติกส์

อ.ธนสิทธิ์ นิตยะประภา

6114208

บธ.บ.4 ปี

การจัดการโลจิสติกส์

อ.ธงเทพ ชูสงฆ์

6117202

ทล.บ.4 ปี

เทคโนโลยีพลังงาน

อ.จารุกติ ติ์ พิบูลนฤดม

6117203

ทล.บ.4 ปี

เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร , อ.ธนกิจ โคกทอง

6117204

ทล.บ.4 ปี

เทคโนโลยีกอ่ สร้าง

อ.พัชรีรัต หารไชย

6117205

ทล.บ.4 ปี

อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์

ผศ.โยธิน ป้อมปราการ

6117201

ทล.บ.4 ปี

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.อิทธิพล เหลาพรม

คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ที่ 2300/๒๕61
เรื่อง เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำนักศึกษำภำคปกติ (กำแพงเพชร)
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕61
-------------------------------------------อนุสนธิ คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ที่ 1052/2561 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนำยน
๒๕61 เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำภำคปกติ (กำแพงเพชร) ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕61 แล้วนั้น
เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรกำรลงทะเบียนวิชำเรียน
และแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรเรียน และกิจกรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
จึงขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำภำคปกติ (กำแพงเพชร) ดังนี้
หมู่เรียน
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษาเดิม
อาจารย์ที่ปรึกษาใหม่
6111211 ภำษำจีน
อำจำรย์นันทิวัน อินหำดกรวด อำจำรย์นันทิวัน
ระดับปริญญำตรี 5 ปี
อินหำดกรวด ,
อำจำรย์เสำวภำ
อินทร์แก้ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ที่ 059/๒๕62
เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำนักศึกษำภำคปกติ (กำแพงเพชร)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
-------------------------------------------อนุสนธิ คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ที่ 1052/2561 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนำยน
2561 เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำภำคปกติ (กำแพงเพชร) ประจำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น
เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรกำรลงทะเบียนวิชำเรียน
และแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรเรียนและกิจกรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
จึงขอแต่งตัง้ อำจำรย์ที่ปรึกษำภำคปกติ (กำแพงเพชร) ดังนี้
หมู่เรียน
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
6112210
ภำษำไทย(นักศึกษำต่ำงชำติ)
อำจำรย์วิยุดำ ทิพย์วิเศษ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖2

(รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ที่ 469/๒๕62
เรื่อง เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำนักศึกษำภำคปกติ (กำแพงเพชร)
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
-------------------------------------------อนุสนธิ คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ที่ 1052/2561 สั่ง ณ วันที่ 29 มิถุนำยน
2561 เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำภำคปกติ (กำแพงเพชร) ประจำปีกำรศึกษำ 2561 แล้วนั้น
เพื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตรกำรลงทะเบียนวิชำเรียน
และแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรเรียนและกิจกรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
จึงขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำภำคปกติ (กำแพงเพชร) ดังนี้
หมู่เรียน
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษาเดิม
อาจารย์ที่ปรึกษาใหม่
6113205 วิทยำศำสตร์ ผศ.ดร.จุฬำลักษณ์ เขมำชีวะกุล ผศ.บุณยกฤต รัตนพันธุ์
เทคโนโลยีกำรอำหำร
ระดับปริญญำตรี 4 ปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖2

(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

