
 

 
 

 

คําสั่งคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี

ท่ี  15/2553 
เรื่อง   แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษานกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 

 

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

  เพื่อใหการเรียนการสอน และการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อคอยแนะนําชวยเหลือและใหคําปรึกษา

แกนักศึกษา  ตามรหัสประจําตัวนักศึกษาดังตอไปนี้ 
 

หลักสูตร  2  ป  
 

1. สาขาวิชาโคนมและโคเนือ้ 

อาจารยท่ีปรึกษา    รหัสประจําตัวนกัศึกษา 
        ผศ. ดร. พิสุทธิ์ เนียมทรัพย  5322103001 – 5322103003 

รศ. ดร. สกล  ไขคํา   5322103004 – 5322103006 
รศ. ดร. สมปอง สรวมศิร ิ  5322103007 – 5322103009 
ดร. ดํารง   ลีนานุรักษ  5322103010 – 5322103012 

รศ. ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  5322103013 – 5322103015 

อ. ไพโรจน  ศิลม่ัน   5222103016 – 5222103019 
อ. ธนนันท  ศุภกิจจานันท  5322103020 – 5322103023 
อ. วิวัฒน  พัฒนาวงศ  5322103024 – 5322103027 

    
2. สาขาวิชาสัตวปก 

อาจารยท่ีปรึกษา    รหัสประจําตัวนกัศึกษา 

ผศ. ดร. จําเนียร ยศราช   5322101001 – 5322101004 
ผศ. ดร. นรินทร ทองวิทยา  5322101005 – 5322101008 

ผศ. ดร. มานิตย เทวรักษพิทักษ  5322101009 – 5322101012 

รศ. ดร. สุกิจ  ขันธปราบ  5322101013 – 5322101016 

ผศ. ดร. บัญชา พงศพิศาลธรรม  5322101017 – 5322101020 

ผศ. ดร. ประภากร   ธาราฉาย   5322101021 – 5322101025 
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3. สาขาวิชาการผลิตสุกร 

อาจารยท่ีปรึกษา    รหัสประจําตัวนกัศึกษา 

รศ. ดร. สุทัศน ศิริ   5322102001 - 5322102004 

ผศ. ดร. อภิชัย  เมฆบังวัน  5322102005 - 5322102008 

ดร. วินัย   โยธินศิริกุล  5322102009 - 5322102012 
ผศ. รัชฎา  ศีตะโกเศศ  5322102013 - 5322102016 

อ. จํารูญ  มณีวรรณ  5322102017 – 5322102020 
อ.ภานุพงศ  มหาพรหม  5322102021 - 5322102025 

 

หลักสูตร  4  ป  
 

1. สาขาวิชาสัตวศาสตร 

อาจารยท่ีปรึกษา    รหัสประจําตัวนกัศึกษา 

รศ. ดร. สุทัศน ศิริ   5322101301 – 5322101306 
ผศ. ดร. อภิชัย เมฆบังวัน  5322101307 – 5322101312; 

5001107423; 5001107424 

ดร. วินัย  โยธินศิริกุล  5322101313 – 5322101318 
รศ. ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  5322101319 – 5322101324 
ผศ. ดร. พิสุทธิ์ เนียมทรัพย  5322101325 – 5322101330 

ผศ. ดร. จําเนียร ยศราช   5322101331 – 5322101336 

ผศ. ดร. นรินทร ทองวิทยา  5322101337 – 5322101342 
รศ. ดร. สกล  ไขคํา   5322101343 – 5322101349 
ดร. ดํารง   ลีนานุรักษ  5322101350 – 5322101356 
รศ. ดร. สมปอง สรวมศิร ิ  5322101357 – 5322101363 

ผศ. รัชฎา  ศีตะโกเศศ  5322101364 – 5322101370 
ผศ. ดร. มานิตย เทวรักษพิทักษ  5322101371 – 5322101377 
รศ. ดร. สุกิจ  ขันธปราบ  5322101378 – 5322101384 
ผศ. ดร. บัญชา พงศพิศาลธรรม  5322101385 – 5322101391; 
      5001107422; 5001107438 
ผศ. ดร. ประภากร ธาราฉาย   5322101392 – 5322101398 
อ. ไพโรจน  ศิลม่ัน   5322101399 – 5322101405; 
      5001107421; 4901107414 
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อ. ไพโรจน  ศิลม่ัน   5322101399 – 5322101405; 
      5001107421; 4901107414 
อ. จํารูญ  มณีวรรณ  5322101406 – 5322101412; 

5001107326; 5001107327; 
5001107328; 5001107329; 
4901107409 

น.สพ. ไพโรจน พงศกิดาการ  5322101413 – 5322101419 
ดร. ทองเลียน บัวจูม   5322101420 – 5322101426 

ดร. บัวเรียม  มณีวรรณ  5322101427 – 5322101433; 
         5001107430               
อ. ธนนันท  ศุภกิจจานันท  5322101434 – 5322101440 

อ. วิวัฒน  พัฒนาวงศ  5322101441 – 5322101448 
อ.ภาณุพงศ   มหาพรหม  5322101449 – 5322101456 

   
ท้ังน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

   
           สั่ง   ณ   วันท่ี   8   มิถุนายน  พ.ศ.  2553 

 
 
 

        (รองศาสตราจารย ดร.สุทัศน  ศิริ) 
          คณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


