
 
    
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  0796/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำนักศึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร)  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 
------------------------------------------ 

 

  ในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำระดับ อุดมศึกษำ จ ำเป็นต้องมีอำจำรย์ที่ปรึกษำ                  
ส ำหรับกำรให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับหลักสูตรกำรลงทะเบียนวิชำเรียน แนวทำงกำรปฏิบัติด้ำนกำรเรียนด้ำนกิจกรรม             
ให้ค ำปรึกษำเมื่อนักศึกษำมีปัญหำส่วนตัว เป็นผู้สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงมหำวิทยำลัยฯ กับนักศึกษำ   
พร้อมทั้งน ำเอำระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ มำให้นักศึกษำทรำบและปฏิบัติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                  
จึงเห็นสมควรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำของนักศึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) ประจ ำหมู่เรียนต่ำง ๆ ดังรำยละเอียด
แนบท้ำยค ำสั่งนี้ 
               

สั่ง ณ วันที่ 15   มิถุนำยน  พ.ศ.  2565 
 
 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี) 
รองอธิกำรบดี รักษำรำชกำรแทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
15   มิถุนำยน  พ.ศ.  2565 

Signature Code : F6dSiKf29Wdbkzc5IacS 
 
 
 
 
 
 
 



หมู่เรียน ระดับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา

6511201 ค.บ.4 ปี    การศึกษาปฐมวัย อ.อรทัย อนุรักษ์วัฒนะ

6511202 ค.บ.4 ปี    การศึกษาปฐมวัย อ.ศุภร ธนะภาณุ

6511203 ค.บ.4 ปี    วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์

6511204 ค.บ.4 ปี    คณิตศาสตร์ อ.โกมินทร์ บุญชู

6511205 ค.บ.4 ปี    ภาษาอังกฤษ รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์

6511206 ค.บ.4 ปี    ภาษาอังกฤษ รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์

6511207 ค.บ.4 ปี    สังคมศึกษา ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย

6511208 ค.บ.4 ปี    สังคมศึกษา ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี

6511209 ค.บ.4 ปี    พลศึกษา อ.ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์

6511210 ค.บ.4 ปี    ภาษาจีน อ.ชลชลิตา สว่างไตรภพ , อ.เทพกาญจนา เทพแก้ว

6511211 ค.บ.4 ปี    คอมพิวเตอร์ อ.ดร.เฉลิม ทองจอน , อ.เมธี มธุรส

6511212 ค.บ.4 ปี    ภาษาไทย ผศ.จิรัฎฐ์ เพ็งแดง

6511213 ค.บ.4 ปี    ภาษาไทย อ.กษมา สุรเดชา

6511214 ค.บ.4 ปี    การประถมศึกษา อ.ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช , ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง

6511215 ค.บ.4 ปี    การประถมศึกษา ผศ.ดร ปาริชาต เตชะ , อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี

6511216 ค.บ.4 ปี    เคมี อ.ดร.ศักด์ิศรี แสนยาเจริญกุล

6511217 ค.บ.4 ปี    ฟิสิกส์ อ.ณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ

6511218 ค.บ.4 ปี    ชีววิทยา อ.นิภัชราพร สภาพพร

6511219 ค.บ.4 ปี    ดนตรีศึกษา อ.มุทิตา นาคเมือง , อ.ธีริทธ์ิ กันยารอง

6511220 ค.บ.4 ปี    บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา อ.นารถนรี เฟ่ืองอ่ิม

6511221 ค.บ.4 ปี    อุตสาหกรรมศิลป์ อ.นิวดี คลังสีดา

6511222 ค.บ.4 ปี    ศิลปศึกษา รศ.มัย ตะติยะ

6512201 ศศ.บ.4 ปี    ภาษาไทย อ.สุทธีรา ค าบุญเรือง

6512203 ศศ.บ.4 ปี    ภาษาอังกฤษ รศ.ดร.ประดิษฐ์ นารีรักษ์

6512204 ศศ.บ.4 ปี    การพัฒนาสังคม อ.ดร.กรรณิกา อุสสาสาร

6512205 ศศ.บ.4 ปี    ภาษาจีน อ.ดร.อภิญญา จอมพิจิตร

6512206 ศศ.บ.4 ปี    อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อ.สุภาภรณ์ หม่ันหา , อ.ยุชิตา กันหาม่ิง

6512207 นศ.บ 4 ปี    นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พธูร าไพ ประภัสสร , อ.ดร.พิมพ์นารา บรรจง

6513201 วท.บ.4 ปี    วิทยาการคอมพิวเตอร์ ผศ.สุรินทร์ เพชรไทย

รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษานักศึกษา ภาคปกติ (ก าแพงเพชร)

ประจ าปีการศึกษา 2565

https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511201&major_code=1208
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511202&major_code=1208
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511203&major_code=1209
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511204&major_code=1210
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511205&major_code=1211
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511206&major_code=1211
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511207&major_code=1212
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511208&major_code=1212
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511209&major_code=1213
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511210&major_code=1214
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511211&major_code=1215
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511212&major_code=1216
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511213&major_code=1216
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511214&major_code=1217
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511215&major_code=1217
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511216&major_code=1101
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511217&major_code=1102
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511218&major_code=1103
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511219&major_code=1318
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511220&major_code=1319
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6511221&major_code=1539
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6519201&major_code=1345
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6512201&major_code=1320
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6512203&major_code=1321
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6512204&major_code=1322
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6512205&major_code=1323
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6512206&major_code=1451
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6512207&major_code=1450
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6513201&major_code=1143


หมู่เรียน ระดับ หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษา

6513202 วท.บ.4 ปี    เคมี อ.ราตรี บุมี

6513204 วท.บ.4 ปี    สาธารณสุขศาสตร์ รศ.อุมาพร ฉัตรวิโรจน์

6513205 วท.บ.4 ปี    นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร อ.ดร.อเนก หาลี , ผศ.ดร.พลอยณัชชา เตชะเศรษฐ์ศิริ

6513207 วท.บ.4 ปี    เทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์

6513208 วท.บ.4 ปี    คณิตศาสตร์ อ.เสถียร ทีทา

6513209 วท.บ.4 ปี    เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (ภูมิสารสนเทศ) อ.พัตรา ค าสีหา

6513210 วท.บ.4 ปี    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผศ.กนกวรรณ เขียววัน , อ.จตุรงค์ ธงชัย

6513277 พย.บ. 4 ปี    พยาบาล อาจารย์อัญชลี เกษศาคร

6513301 วท.บ.4 ปี (เทียบโอน)    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผศ.กนกวรรณ เขียววัน , อ.จตุรงค์ ธงชัย

6514201 บธ.บ.4 ปี    การเงิน อ.วิษณุเดช นันไชยแก้ว , อ.นภาลัย บุญค าเมือง

6514202 บธ.บ.4 ปี    การตลาด รศ.อิสรีย์ ด่อนคร้าม

6514203 บธ.บ.4 ปี    เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล อ.มนตรี ใจแน่น

6514204 บธ.บ.4 ปี    การจัดการธุรกิจ รศ.ดร.ปาจารีย์ ผลประเสริฐ , อ.พัตราภรณ์ อารีเอ้ือ

6514205 บธ.บ.4 ปี    การเป็นผู้ประกอบการ ผศ.ชญานันท์ ศิริกิจเสถียร , ผศ.ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์

6514206 บธ.บ.4 ปี    การจัดการโลจิสติกส์ อ.ธนสิทธ์ิ นิตยะประภา

6514207 บธ.บ.4 ปี    การจัดการโลจิสติกส์ อ.ธนสิทธ์ิ นิตยะประภา

6514301 บธ.บ.4 ปี (เทียบโอน)    เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล อ.มนตรี ใจแน่น

6515201 บช.บ.4 ปี    การบัญชี อ.สาวิตรี พรหมรักษา

6515301 บช.บ.4 ปี (เทียบโอน)    การบัญชี อ.สาวิตรี พรหมรักษา

6516201 น.บ. 4 ปี    นิติศาสตร์ ผศ.พัจนภา เพชรรัตน์

6516202 น.บ. 4 ปี    นิติศาสตร์ อ.ศรัณย์ จงรักษ์

6517201 ทล.บ.4 ปี    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า อ.ดร.อิทธิพล เหลาพรม

6517202 ทล.บ.4 ปี    เทคโนโลยีพลังงาน ผศ.ดร.เทพ เก้ือทวีกุล

6517203 ศป.บ.4 ปี    ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ผศ.ณัฐธิกานต์ ป่ินจุไร , อ.ธนกิจ โคกทอง

6517204 ทล.บ.4 ปี    เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา อ.มาณพ ต้นเคน

6517205 ทล.บ.4 ปี    เทคโนโลยีไฟฟ้าส่ือสารและสารสนเทศ อ.อานนท์ วงษ์มณี

6517206 ทล.บ.4 ปี    เทคโนโลยีการผลิตและระบบอัตโนมัติ อ.อนันต์ หยวกวัด

6517301 ทล.บ.4 ปี (เทียบโอน)    เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ผศ.สัญญา พรหมภาสิต

6517302 ทล.บ.4 ปี (เทียบโอน)    เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา อ.มาณพ ต้นเคน

6518201 รป.บ.4 ปี    รัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.ตรรกพร สุขเกษม

6518202 รป.บ.4 ปี    รัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ

6518203 รป.บ.4 ปี    รัฐประศาสนศาสตร์ ผศ.เสริมศักด์ิ กิตติปาลวรรธก์

https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6513202&major_code=1106
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6513204&major_code=1104
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6513205&major_code=1105
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6513207&major_code=1144
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6513208&major_code=1107
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6513209&major_code=1326
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6513210&major_code=1546
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6513277&major_code=9902
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6513301&major_code=6547
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6514201&major_code=1428
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6514202&major_code=1427
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6514203&major_code=1429
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6514204&major_code=1430
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6514205&major_code=1431
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6514206&major_code=1540
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6514207&major_code=1540
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6514301&major_code=6434
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6515201&major_code=1432
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6515301&major_code=6433
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6516201&major_code=1324
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6516202&major_code=1324
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6517201&major_code=1535
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6517202&major_code=1536
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6517203&major_code=1538
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6517204&major_code=1537
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6517205&major_code=1548
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6517206&major_code=1549
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6517301&major_code=6542
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6517302&major_code=6541
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6518201&major_code=1325
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6518202&major_code=1325
https://e-student.kpru.ac.th/Admission/adminregistrar/showstudent.php?major_id=6518203&major_code=1325


 
    
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  0878/2565 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำนักศึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

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

  อนุสนธิ ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ที่ 0796/2565 สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนำยน 
2565 เรื่อง แต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 แล้วนั้น 
  เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับหลักสูตรกำรลงทะเบียนวิชำเรียน         
และแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรเรียนและกิจกรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร        
จึงขอเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ที่ปรึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) ดังนี้ 

หมู่เรียน    6513204       
สาขาวิชา      สำธำรณสุขศำสตร์        
อาจารย์ท่ีปรึกษาเดิม     รศ.อุมำพร ฉัตรวิโรจน์ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาใหม่ อำจำรย์ ดร.กฤช สอนกอง          
    

  ทัง้นี้ ตั้งแต่ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 เป็นต้นไป 
               

สั่ง ณ วันที่ 28   มิถุนำยน  พ.ศ.  2565 
 
 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต) 

รักษำรำชกำรแทน 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

28   มิถุนำยน  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F28QiKTRXE4toq65TDee 
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