เรื่อง

คําสั่งคณะวิทยาศาสตร
ที่ 97/2564
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาใหม ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563
--------------------------

เพื่อใหการดําเนินการดานการศึกษาและการจัดแผนการเรียนของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และ
บังเกิดผลดีตอทางราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ขอนแกน พ.ศ. 2558
ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และหมวดที่ 4 ขอ
16.6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จึงแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีรหัสประจําตัวขึ้นตนดวย 63 ตามบัญชีแนบทายคําสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

(ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ ศรีจารนัย)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

หลักสูตร

บัญชีแนบทายคําสั่งคณะวิทยาศาสตร ที่ 97/2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564
ลําดับ รหัสประจําตัว
ชือ่ - สกุล
อาจารยที่ปรึกษา

ปริญญาเอก ภาคปกติ
710201111160 : ชีววิทยา แบบ 1.1
710202132159 : คณิตศาสตรประยุกต แบบ 2.1

710205111161 : ฟสิกส แบบ 1.1
710205211161 : วัสดุศาสตรและนาโนเทคโนโลยี แบบ 1.1
710232131160 : คณิตศาสตร แบบ 2.1
710207111160 : จุลชีววิทยา แบบ 1.1
ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
730200211161 : วิทยาศาสตรชีวภาพ แบบ 1.1 (นานาชาติ)
730231211160 : เคมี แบบ 1.1 (นานาชาติ)
ปริญญาโท ภาคปกติ
510200121160 : นิติวิทยาศาสตร แผน ก แบบ ก 2

1
2
1
2
3
4
1
1
2
1
2
1

637020028-3
637020029-1
637020016-0
637020017-8
637020018-6
637020019-4
637020020-9
637020021-7
637020022-5
637020027-5
637020031-4
637020030-6

นางสาว ขวัญศิริ รัตนวิไล
นางสาว สิริยากร สุขเจริญ
นาย ฐิติพงศ ฆารไชย
นางสาว มุตตา ปรังประโคน
นาย วิทยา แพงไธสง
นาย สุริยกมล ทองจบ
นาย ปริญญา นามวงศา
นางสาว จิราพรรณ ใจกาวัง
นาย ยุทธนากร คณะพันธ
นางสาว มยุรฉัตร จันทวี
นาย เดนพงษ พงษพิพัฒน
นางสาว ทิวาพร ศรีษะภูมิ

ผูชวยศาสตราจารยนิศารัตน ตั้งไพโรจนวงศ
ผูชวยศาสตราจารยพิมพวดี พรพงศรุงเรือง
รองศาสตราจารยธงชัย บทมาตย
รองศาสตราจารยธงชัย บทมาตย
รองศาสตราจารยธงชัย บทมาตย
รองศาสตราจารยธงชัย บทมาตย
รองศาสตราจารยธีรศักดิ์ คําวรรณะ
รองศาสตราจารยสุปรีดิ์ พินิจสุนทร
รองศาสตราจารยสุปรีดิ์ พินิจสุนทร
รองศาสตราจารยกิตติกร นาคประสิทธิ์
นายณัฐวุฒิ นุโพธิ์
ผูชวยศาสตราจารยวิยะดา มงคลธนารักษ

1
1

637020023-3
637020024-1

นาย วิเชียร แสงวงษชัย
นาย จิตติ สืบพันธโพธิ

รองศาสตราจารยเขมิกา ลมไธสง
ผูชวยศาสตราจารยเจาทรัพย บุญมาก

1
2

635020077-6
635020078-4

นาย ทีปกร บุญโสภณ
นาย พงศพิพัฒน บุญตาระวะ

ผูชวยศาสตราจารยรัชดาภรณ เบญจวัฒนานนท
ผูชวยศาสตราจารยรัชดาภรณ เบญจวัฒนานนท

หลักสูตร
510201121161 : ชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2
510203411160 : การรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แผน ก แบบ ก 1

510204121159 : จุลชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2
ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ
530200211161 : วิทยาศาสตรชีวภาพ แผน ก แบบ ก 1
(นานาชาติ)
530203221163 : วิทยาการขอมูลและปญญาประดิษฐ
(นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2
530208111161 : ชีวเคมี แผน ก แบบ ก 1 (นานาชาติ)
530208121161 : ชีวเคมี แผน ก แบบ ก 2 (นานาชาติ)
ปริญญาโท โครงการพิเศษ
550200121160 : นิติวิทยาศาสตร แผน ก แบบ ก 2
550232831163 : วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ แผน ข

ลําดับ
1
1
1
2

รหัสประจําตัว
635020079-2
635020088-1
635020081-5
635020082-3

ชื่อ - สกุล
นางสาว ธันยชนก สมหนู
Mr. DAWA TASHI
นาย ปฐพี อภัยโส
นางสาว ผุสรัตน สิงหคูณ

อาจารยที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารยพิมพวดี พรพงศรุงเรือง
ผูชวยศาสตราจารยอุราวรรณ จันทรเกษ
รองศาสตราจารยวิไลลักษณ ศิริพรอดุลศิลป
รองศาสตราจารยวิไลลักษณ ศิริพรอดุลศิลป

1
2
3
1
2
3
1
1

635020089-9
635020090-4
635020091-2
635020083-1
635020084-9
635020093-8
635020092-0
635020085-7

Mrs. KHAING ZIN THAN
Miss YEN NHI MA
Miss ZERLINDA MARA DITTA
นางสาว จุฑารัตน โคตรภูเวียง
นาย นวพล กุลชะโมรินทร
Miss SHERLY VALENTINA
Mrs. WONN SHWEYI THET TUN
นางสาว สุพิชชา นะที

รองศาสตราจารยเขมิกา ลมไธสง
รองศาสตราจารยเขมิกา ลมไธสง
รองศาสตราจารยเขมิกา ลมไธสง
ผูชวยศาสตราจารยคํารณ สุนัติ
ผูชวยศาสตราจารยคํารณ สุนัติ
ผูชวยศาสตราจารยคํารณ สุนัติ
รองศาสตราจารยรินา ภัทรมานนท
นางสาวเมศยา ธิติศกั ดิ์สกุล

1
2
1
2

635020094-6
635020095-4
635020086-5
635020087-3

รอยตํารวจโทหญิง ปณัฐา บุรณศิริ
รอยตํารวจโทหญิง วริศรา ชมภูใบ
นาย แทนเทพ คําออน
นาย พศิน ขอบุญสงเสริม

ผูชวยศาสตราจารยรัชดาภรณ เบญจวัฒนานนท

หน ้าที 2

ผูชวยศาสตราจารยรัชดาภรณ เบญจวัฒนานนท

ผูชวยศาสตราจารยพุธษดี ศิริแสงตระกูล
ผูชวยศาสตราจารยพุธษดี ศิรแิ สงตระกูล

