
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาภาคปกต ิ(ก าแพงเพชร)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 

------------------------------------------ 
 

  ในการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับ อุดมศึกษา จ าเป็นต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา                  
ส าหรับการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับหลักสูตรการลงทะเบียนวิชาเรียน แนวทางการปฏิบัติด้านการเรียนด้านกิจกรรม             
ให้ค าปรึกษาเมื่อนักศึกษามีปัญหาส่วนตัว เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับนักศึกษา   
พร้อมทั้งน าเอาระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มาให้นักศึกษาทราบและปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร                  
จึงเห็นสมควรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาภาคปกติ (ก าแพงเพชร) ประจ าหมู่เรียนต่าง ๆ ดังรายละเอียด
แนบท้ายค าสั่งนี้ 
               

สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต) 
รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
17  มิถุนายน  พ.ศ.  2564 

Signature Code : F+MwgKZEwGMOcRl5HDZe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



หมู่เรียน ระดับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา

6411201 ค.บ.4 ปี    การศึกษาปฐมวัย อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม

6411202 ค.บ.4 ปี    วิทยาศาสตร์ท่ัวไป อาจารย์ ดร.ปราณี เลิศแก้ว

6411203 ค.บ.4 ปี    คณิตศาสตร์ ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ

6411204 ค.บ.4 ปี    ภาษาอังกฤษ ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย

6411205 ค.บ.4 ปี    ภาษาอังกฤษ ผศ.ชลชลิตา กมุทธภิไชย

6411206 ค.บ.4 ปี    สังคมศึกษา รศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง

6411207 ค.บ.4 ปี    สังคมศึกษา ผศ.ดร.วรพรรณ ขาวประทุม

6411208 ค.บ.4 ปี    พลศึกษา อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย

6411209 ค.บ.4 ปี    ภาษาจีน อาจารย์นันท์นภัส ชิตนุรัตน์

6411210 ค.บ.4 ปี    คอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์

6411211 ค.บ.4 ปี    ภาษาไทย ผศ.ศุภรดา สุขประเสริฐ 

6411212 ค.บ.4 ปี    ภาษาไทย ผศ.อมรา ศรีแก้ว 

6411213 ค.บ.4 ปี    การประถมศึกษา ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ , 

อ.ศศิกัญชณา บุญนาค

6411214 ค.บ.4 ปี    การประถมศึกษา อาจารย์มนตรี หลินภู , 

อาจารย์ ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช

6411215 ค.บ.4 ปี    เคมี อาจารย์ ดร.ศิรประภา มีรอด

6411216 ค.บ.4 ปี    ฟิสิกส์ ผศ.วิจิตร ฤทธิธรรม

6411217 ค.บ.4 ปี    ชีววิทยา อาจารย์อธิรดา บุญเดช

6411218 ค.บ.4 ปี    ดนตรีศึกษา อาจารย์มุทิตา นาคเมือง , 

อาจารย์ธีริทธ์ิ กันยารอง

6411219 ค.บ.4 ปี    บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์ุ

6411220 ค.บ.4 ปี    อุตสาหกรรมศิลป์ รศ.ดร.สฤษณ์ พรมสายใจ , 

อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี

6412201 ศศ.บ.4 ปี    ภาษาไทย อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ

6412202 ศศ.บ.4 ปี    ภาษาอังกฤษ อาจารย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข , 

อ.ชุติมา สังวรินทะ

6412203 ศศ.บ.4 ปี    การพัฒนาสังคม ผศ.ดร.โอกามา จ่าแกะ

รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ (ก าแพงเพชร)

ปีการศึกษา 2564

https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411201&major_code=1207
https://edu.kpru.ac.th/?page_id=315
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411202&major_code=1208
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411203&major_code=1209
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411204&major_code=1210
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411205&major_code=1210
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411206&major_code=1211
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411207&major_code=1211
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411208&major_code=1212
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411209&major_code=1213
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411210&major_code=1214
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411211&major_code=1215
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411212&major_code=1215
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411213&major_code=1216
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411214&major_code=1216
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411215&major_code=1101
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411216&major_code=1102
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411217&major_code=1103
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411218&major_code=1317
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411219&major_code=1318
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6411220&major_code=1526
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6412201&major_code=1334
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6412202&major_code=1335
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6412203&major_code=1336


หมู่เรียน ระดับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา

6412204 ศศ.บ.4 ปี    ภาษาจีน อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์

6412205 ศศ.บ.4 ปี    การท่องเท่ียวและการโรงแรม อาจารย์สุภาภรณ์ หม่ันหา , 

ผศ.การันต์ เจริญสุวรรณ์

6413201 วท.บ.4 ปี    วิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ภูมินทร์ ตันอุตม์ , 

อาจารย์ยุติธรรม ปรมะ

6413202 วท.บ.4 ปี    เคมี ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง

6413204 วท.บ.4 ปี    สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ราตรี โพธ์ิระวัข

6413205 วท.บ.4 ปี    นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร ผศ.ดร.แดนชัย เคร่ืองเงิน , 

อาจารย์ ดร.ประภัสสร กลีบประทุม

6413207 วท.บ.4 ปี    เทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม , 

ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์

6413208 หลักสูตรควบ    คณิตศาสตร์ ผศ.พัชรา ม่วงการ

ระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

6413210 วท.บ.4 ปี    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผศ.ธนิรัตน์ ยอดด าเนิน , 

ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย

6413277 พย.บ. 4 ปี    พยาบาลศาสตรบัณฑิต อาจารย์มณีรัตน์ พราหมณี (นักศึกษาล าดับท่ี 1-21) , 

อาจารย์ปรเมษฐ์ อินทร์สุข (นักศึกษาล าดับท่ี 22-41)

6414202 บธ.บ.4 ปี    การตลาด อาจารย์จิระ ประสพธรรม

6414204 บธ.บ.4 ปี    การจัดการธุรกิจ ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู , 

ผศ.ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง

6414205 บธ.บ.4 ปี    การเป็นผู้ประกอบการ อ.อนันธิตรา ดอนบันเทา , 

ผศ.ชญานันท์ ศิริกิจเสถียร

6414206 นศ.บ 4 ปี    นิเทศศาสตร์ อ.ธัญรดี บุญปัน , 

ผศ.ดร.ประจักษ์ กึกก้อง

6414207 บธ.บ.4 ปี    การจัดการโลจิสติกส์ อ.ธงเทพ ชูสงฆ์ 

6414208 บธ.บ.4 ปี    การจัดการโลจิสติกส์ อ.ธัชชัย ช่อพฤกษา

6414301 บธ.บ.4 ปี (เทียบโอน)    เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล อ.ชลธิชา แสงงาม

6415201 บช.บ.4 ปี    การบัญชี ผศ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว

6415301 บช.บ.4 ปี (เทียบโอน)    การบัญชี ผศ.พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว

6416201 น.บ. 4 ปี    นิติศาสตรบัณฑิต ผศ.ดร.ปาริชาติ สายจันดี

https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6412204&major_code=1337
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6412205&major_code=1420
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6413201&major_code=1104
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6413202&major_code=1130
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6413204&major_code=1132
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6413205&major_code=1133
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6413207&major_code=1105
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6413208&major_code=1106
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6413210&major_code=1521
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6413277&major_code=9902
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6414202&major_code=1441
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6414204&major_code=1444
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6414205&major_code=1445
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6414206&major_code=1419
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6414207&major_code=1549
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6414208&major_code=1549
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6414301&major_code=6447
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6415201&major_code=1446
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6415301&major_code=6448
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6416201&major_code=1338


หมู่เรียน ระดับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา

6416202 น.บ. 4 ปี    นิติศาสตรบัณฑิต ผศ.ดร.ปาริชาติ สายจันดี

6417201 ทล.บ.4 ปี    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.ดร.วิษณุ บัวเทศ

6417202 ทล.บ.4 ปี    เทคโนโลยีพลังงาน ผศ.อัษฎางค์ บุญศรี

6417203 ศป.บ.4 ปี    ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก อาจารย์อ าไพ แสงจันทร์ไทย

6417204 ทล.บ.4 ปี    เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา อาจารย์ปริญญา ประเสริฐสังข์

6417302 ทล.บ.4 ปี (เทียบโอน)    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า อาจารย์วสันต์ เพ็ชรพิมูล

6418201 รป.บ.4 ปี    รัฐประศาสนศาสตบัณฑิต ผศ.ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์

6418202 รป.บ.4 ปี    รัฐประศาสนศาสตบัณฑิต ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม

6418203 รป.บ.4 ปี    รัฐประศาสนศาสตบัณฑิต อาจารย์อรัญญารัตน์ ศรีพัฒนากุล

https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6416201&major_code=1338
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6417201&major_code=1522
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6417202&major_code=1523
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6417203&major_code=1525
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6417204&major_code=1524
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6417302&major_code=6553
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6418201&major_code=1339
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6418201&major_code=1339
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6418201&major_code=1339


 
    
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  1621/2564 
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำนักศึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
------------------------------------------ 

 

  อนุสนธิ ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ที่ 0844/2564 สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนำยน 
2564 เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 แล้วนั้น 
  เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับหลักสูตรกำรลงทะเบียนวิชำเรียน         
และแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรเรียนและกิจกรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร        
จึงขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) ดังนี้ 

หมู่เรียน    6411206       
สาขาวิชา      สังคมศึกษำ        
อาจารย์ท่ีปรึกษาเดิม     รศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง     
อาจารย์ท่ีปรึกษาใหม่ ผศ.ดร.วรพรรณ ขำวประทุม          
    

  ทัง้นี้ ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 เป็นต้นไป 
               

สั่ง ณ วันที่ 1   พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2564 
 
 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต) 

รักษำรำชกำรแทน 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

1   พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2564 
Signature Code : F6seilSRXE4troHuDLny 

 
 
 
 
 
 
 



 
    
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  1457/2565 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำนักศึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

------------------------------------------ 
 

  อนุสนธิ ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ที่ 0844/2564 สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนำยน 
2564 เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 แล้วนั้น 
  เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับหลักสูตรกำรลงทะเบียนวิชำเรียน         
และแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรเรียนและกิจกรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร        
จึงขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) ดังนี้ 

หมู่เรียน    6413205       
สาขาวิชา      นวัตกรรมและธุรกิจอำหำร        
อาจารย์ท่ีปรึกษาเดิม     ผศ.ดร.แดนชัย เครื่องเงิน , อำจำรย์ ดร.ประภัสสร กลีบประทุม 
อาจารย์ท่ีปรึกษาใหม่ อำจำรย์ ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้          
    

  ทัง้นี้ ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 เป็นต้นไป 
               

สั่ง ณ วันที่ 9   ตุลำคม  พ.ศ.  2565 
 
 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต) 

รักษำรำชกำรแทน 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

9   ตุลำคม  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F6iMLUGjDnA1+0JB1OYk 

 
 
 
 
 
 
 



 
    
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  1578/2565 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำนักศึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

------------------------------------------ 
 

  อนุสนธิ ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ที่ 0844/2564 สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนำยน 
2564 เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 แล้วนั้น 
  เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับหลักสูตรกำรลงทะเบียนวิชำเรียน         
และแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรเรียนและกิจกรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร        
จึงขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) ดังนี้ 

หมู่เรียน    6414202   
สาขาวิชา      กำรตลำด        
อาจารย์ท่ีปรึกษาเดิม     อำจำรย์จิระ ประสพธรรม 
อาจารย์ท่ีปรึกษาใหม่ อำจำรย์ ดร.ชูเกียรติ เนื้อไม้          
    

  ทัง้นี้ ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 เป็นต้นไป 
               

สั่ง ณ วันที่ 1   พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2565 
 
 

 
(รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ ธัญญะวัน) 
รองอธิกำรบดี  รักษำรำชกำรแทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
1   พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2565 

Signature Code : F6MCiKXzu4IxPQ7CMKSU 
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