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เรื่อง   แตง่
   ----

ให้การเรียนก
ความเรียบร้อ
สประจําตัวนัก

กสูตร  2  ปี  
สาขาวิชาโคน
อาจารย์ที่ปรึ
ผศ. ดร. พิสทุ
รศ. ดร. ญาณิ
รศ. ดร. สมป
ดร. ดํารง   
อ. ไพโรจน์  
อ. ธนนันท์  
ดร. วิวัฒน์  

  
สาขาวิชาสัต
อาจารย์ที่ปรึ
ผศ. ดร. นริน
ผศ. ดร. มานิ
รศ. ดร. สุกิจ
ผศ. ดร. ประ
สพ.ญ. ดร.กฤ

  

คําส่ังคณะสั
ที

งตั้งอาจารย์
---------

ารสอน และก
อย  จึงขอแต่ง
กศึกษาดังต่อไ

นมและโคเนื้
รึกษา 
ทธิ์ เนียม
ณิน โอภา
ปอง สรวม

ลีนา
ศิลม่ั
ศุภกิ
พัฒน
 

ตว์ปีก 
รึกษา 
นทร์ ทอง ิ
นตย์ เทวรั
 ขันธ
ภากร   ธารา
ฤดา  ชูเกีย

 

สัตวศาสตร์แล
ที่   07   /255
์ที่ปรึกษานกั

----------

การศึกษาของ
งตั้งอาจารย์ที
ไปน้ี 

นอ้ 

มทรัพย์
าสพัฒนกิจ
มศิร ิ
นุรักษ์
ม่ัน 
กิจจานันท์
นาวงศ์

วิทยา
รักษ์พิทักษ์
ปราบ
าฉาย
ยรติศิริ

ละเทคโนโลยี
55 
ศึกษาระดับป

----------

งนักศึกษาระด
ที่ปรึกษาเพื่อค

 รหสั
 552
 552
 552
 552
 552
 552
 552

 รหสั
 552
 552
 552
 552
 552

ยี 

ปริญญาตรี 
------- 

ดับปริญญาต ี
คอยแนะนําช่ว

สประจําตัวนัก
2103001 – 5
2103004 – 5
2103007 – 5
2103010 – 5
2103014 – 5
2103018 – 5
2103022 – เ

สประจําตัวนัก
2101001 – 5
2101007 – 5
2101013  – 5
2101019 – 5
2101025 – เป็

ตรี  คณะสัตว
วยเหลือและให

ักศึกษา 
5522103003 
5522103006
5522103009
5522103013 
5422103017 
5522103021 
เป็นต้นไป 

ักศึกษา 
5522101006 
5522101012 
5522101018 
5522101024 
ป็นต้นไป 

ศาสตร์และ
ห้คําปรึกษา

6 
9 
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3. สาขาวิชาการผลิตสุกร 
อาจารย์ที่ปรึกษา    รหัสประจําตัวนักศึกษา 
รศ. ดร. สุทศัน์ ศิริ   5522102001 - 5522102003 
ผศ. ดร. อภิชัย  เมฆบังวัน  5522102004 - 5522102007 
ดร. วินัย   โยธินศิริกุล  5522102008 - 5522102011 
อ. จํารูญ  มณีวรรณ  5522102012 – 55221020215 
น.สพ.ภานุพงศ์ มหาพรหม  5522102016 - เป็นต้นไป 

 
หลักสูตร  4  ปี 
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร ์

อาจารย์ที่ปรึกษา    รหัสประจําตัวนักศึกษา 
รศ. ดร. สุทัศน์ ศิริ   5522101301 – 5522101306 
ผศ. ดร. อภิชัย เมฆบังวัน  5522101307 – 5522101312 
ดร. วินัย  โยธินศิริกุล  5522101313 – 5522101318 
รศ. ดร. ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ  5522101319 – 5522101324 
ผศ. ดร. พิสุทธ์ิ เนียมทรัพย์  5522101325 – 5522101330 
ผศ. ดร. มานิตย์ เทวรักษ์พิทักษ์  5522101331 – 5522101336 
ผศ. ดร. นรินทร์ ทองวิทยา  5522101337 – 5522101342 
รศ. ดร. สมปอง สรวมศิริ   5522101343 – 5522101348 
ดร.ดํารง   ลีนานุรักษ์  5522101349 – 5522101354 
รศ. ดร. สุกิจ ขันธปราบ  5522101355 – 5522101360 
ผศ. ดร. ประภากร ธาราฉาย  5522101361 – 5522101366 
อ. ไพโรจน์  ศิลม่ัน   5522101367 – 5522101372 
อ. จํารูญ  มณีวรรณ  5522101373 – 5522101379 
น.สพ. ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ  5522101380 – 5522101386 
ดร. ทองเลียน บัวจูม   5522101387 – 5522101393 
ดร. บัวเรียม  มณีวรรณ์  5522101394 – 5522101400 
อ. ธนนันท์  ศุภกิจจานันท์  5522101401 – 5522101407 
ดร. วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์  5522101408 – 5522101414 
น.สพ.ภาณุพงศ์  มหาพรหม  5522101415 – 5522101421 
สพ.ญ.ดร. กฤดา   ชูเกียรติศิริ  5522101422 – เป็นต้นไป 
 

 






