
รุนท่ี ระดับ สาขาวิชา อาจารยที่ปรึกษา หอง

๓๔ วท.บ.๔ ป เทคโนโลยีสารสนเทศ        อาจารย ดร.ชูศักดิ์  ยาทองไชย ๑๕๑๐๐๗

๓๕ วท.บ.๔ ป เทคโนโลยีสารสนเทศ        ผศ.ดร.กมลรัตน  สมใจ ๑๕๑๐๐๖

๓๒ ศป.บ.๔ ป ดนตรี ผศ.ธงรบ   ขุนสงคราม    151105/1

๓๒ ศศ.บ.๔ ป การพัฒนาสังคม ผศ.ดร.ฟาประทาน   เติมขุนทด  ๑๕๑๑๐๑

๓๒ รป.บ.๔ ป รัฐประศาสนศาสตร  ม.๑ อาจารยรชต   อุบลเลิศ ๑๕๑๐๐๑

อาจารย ดร.ธิติ   ศรีใหญ

อาจารยสากล   พรหมสถิตย 

33 ศศ.บ.๔ ป การพัฒนาสังคม อาจารยธิดารัตน   คีมกระโทก   ๑๕๑๑๐๒

33 รป.บ.๔ ป รัฐประศาสนศาสตร  ผศ.ดร.สถาพร   วิชัยรัมย ๑๕๑๐๐๓

34 ศศ.บ.๔ ป ภาษาอังกฤษ อาจารยเฉลิมเกียรติ  เย็นเพชร ๑๕๐๖๐๒

34 ศศ.บ.๔ ป การพัฒนาสังคม ผศ.ดร.ศรีนวล  แตงภู ๑๕๑๑๐๓

34 รป.บ.๔ ป รัฐประศาสนศาสตร  ผศ.ดร.ธัญญรัตน  พุฑฒิพงษชัยชาญ ๑๕๑๐๐๔

35 ศศ.บ.๔ ป ภาษาอังกฤษ ผศ.สิทธิศักดิ์  พงผือฮี    150603/1

35 ศศ.บ.๔ ป การพัฒนาสังคม ผศ.ดร.ขวัญนภา  วงศไพศาลสิริกุล ๑๕๑๑๐๔

อาจารยสากล  พรหมสถิตย

ผศ.ดร.สถาพร  วิชัยรัมย

รุนท่ี  ๓3  ( เขา  ๒๕๖1 )

151005

๑๕๑๐๐๒

รุนท่ี  ๓๒  ( เขา  ๒๕๖๐ )

รัฐประศาสนศาสตร  

๓๒

รุนท่ี  ๓5  ( เขา  ๒๕๖3 )

35 รป.บ.๔ ป

สถานท่ีพบอาจารยท่ีปรึกษา (Home Room) ภาค กศ.บป.

ในวันเสาร ที่  26  ธันวาคม  ๒๕๖3  เวลา ๑๑.๒๐ - ๑๒.๑๐ น.

ภาคการศึกษาที่ 2  ปการศกึษา ๒๕๖3

คณะวิทยาศาสตร

รุนท่ี  ๓4  ( เขา  ๒๕62 )  

รุนท่ี  ๓4  ( เขา  ๒๕๖2 )

รุนท่ี  ๓5  ( เขา  ๒๕63 )  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รัฐประศาสนศาสตร  ม.๒รป.บ.๔ ป



รุนท่ี ระดับ สาขาวิชา อาจารยที่ปรึกษา หอง

๓๒ บธ.บ.๔ ป การจัดการ อาจารยฤทัยภัทร   ใหศิริกุล     151205/1

๓๒ บธ.บ.๔ ป การตลาด อาจารยปญจมาพร   ผลเกิด     150603/2

๓๒ บธ.บ.๔ ป คอมพิวเตอรธุรกิจ อาจารยคธาวุฒิ   จันบัวลา     150604/1

๓๒ บช.บ.๔ ป บัญชี ผศ.ฐิติพร   วรฤทธิ์ ๑๕๑๒๐๑

๓๓ บธ.บ.๔ ป การจัดการ ผศ.ดร.นลินทิพย   พิมพกลัด    151205/2

๓๓ บธ.บ.๔ ป คอมพิวเตอรธุรกิจ อาจารยคธาวุฒิ   จันบัวลา    150604/2

๓๓ บช.บ.๔ ป บัญชี อาจารยผกามาศ  บุตรสาลี ๑๕๑๒๐๒

๓๔ บธ.บ.๔ ป การจัดการ ผศ.ดร.จันทิราพร  ศิรินนท 151206

๓๔ บช.บ.๔ ป บัญชี ผศ.แกวมณี  อุทิรัมย ๑๕๑๒๐๓

๓๕ บธ.บ.๔ ป การจัดการ อาจารยจตุพร  จันทารัมย 151207

๓๕ บช.บ.๔ ป บัญชี ผศ.ฐิติพร  วรฤทธิ์ ๑๕๑๒๐๔

๓๒ วท.บ.๔ ป เกษตรศาสตร ผศ.ดร.สุชาดา   สานุสันต ๑๕๐๔๐๘

๓๒ วท.บ.๔ ป สัตวศาสตร อาจารยพีรนิธิ   ราชวิชา ๑๕๐๔๐๗

๓๓ วท.บ.๔ ป สัตวศาสตร ผศ.น.สพ.ดร.ดํารง   กิตติชัยศรี ๑๕๐๖๐๑

๓๔ วท.บ.๔ ป สัตวศาสตร ผศ.ดร.นฤมล  สมคณุา ๑๕๐๔๐๖

รุนท่ี  ๓4   (เขาป ๒๕๖2)

รุนท่ี  ๓๒   (เขาป ๒๕๖๐)

คณะวิทยาการจัดการ

รุนท่ี  ๓5  ( เขา  ๒๕๖3 )

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รุนท่ี  ๓๒  ( เขา  ๒๕๖๐ )

รุนท่ี  ๓4  ( เขา  ๒๕๖2 )

รุนท่ี  ๓3  ( เขา  ๒๕๖1 )

รุนท่ี  ๓3   (เขาป ๒๕๖1)


