ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรือ่ ง แต่งตังอาจารย์ที่ปรึกษาประจ้าตัวนิสิต ชันปีที่ 1
ปีการศึกษา 2559-2560
..........................................................................
คณะประมง ขอแต่งตังอาจารย์ที่ปรึกษาประจ้าตัวนิสิต ชันปีที่ 1 สาขาเพาะเลียงสัตว์น้า วิทยาเขตก้าแพงแสน
ปีการศึกษา 2559-2560 ดังต่อไปนี
อำจำรย์และรหัส
อ.ดร.วรัณทัต
ดุลยพฤกษ์

รหัสประจำตัวนิสติ
ชื่อ - สกุล
B1014 1 5920200014 นางสาว กรรณิกา
กันหา
2 5920200022 นาย กฤษฎา
ภัทรกิตติกานต์
3 5920200031 นางสาว กัญญาณัฐ
ภายไธสง
4 5920200049 นาย กิตติวัฒน์
สุธาสถิตย์ชัย
5 5920200057 นางสาว ขวัญชนก
ตัณฑัยย์
6 5920200065 นางสาว ฉัตรลดา
ห้วยหงษ์ทอง
7 5920200073 นางสาว ชาธิภรณ์
ปิตามานัง
8 5920200081 นาย ชินกฤต
พงษ์จันทร์
9 5920200090 นางสาว ญาณิศา
คุณธาราภรณ์
10 5920200103 นางสาว ณัฏฐา
ชโลมกลาง

ผศ.สมหมาย

เจนกิจการ

B2018 1 5920200111
2 5920200120
3 5920200138
4 5920200146
5 5920200154
6 5920200162
7 5920200171
8 5920200189
9 5920200197
10 5920200201

นาย ทองพิทักษ์
นาย ธนยศ
นาย นภสร
นางสาว นฤมล
นาย นวภัทร์
นาย บงการ
นางสาว ปกแก้ว
นางสาว ปรารถนา
นาย ปวินท์
นางสาว ปิยาภรณ์

ล้อประเสริฐ
วงษ์บุญมีเดช
ราชภูชงค์
ชวนอยู่
วงษ์สุวรรณ
แกล้วกล้า
นวลคล้า
เฟื่อฟูนุวัฒน์
ปรารมภ์
พุ่มอ้าภา

อ.ดร.เกรียงไกร

สถาพรวานิชย์

B2022 1 5920200219
2 5920200227
3 5920200235
4 5920200243
5 5920200251
6 5920200260
7 5920200278

นางสาว พชิรญาณ์
นางสาว พรพรหม
นางสาว พรสุดา
นางสาว พิชชาวีร์
นาย พีระ
นาย ภราดร
นาย ภัทรวรรธน์

พระยาลอ
เจียมกรกต
ธนวานนท์
ประสานกุล
สมสยาม
ล้าดวล
ไอยสุวรรณ์

-2อำจำรย์และรหัส
อ.ดร.เกรียงไกร
สถาพรวานิชย์

รหัสประจำตัวนิสติ
ชื่อ - สกุล
B2022 8 5920200286 นางสาว ภัทรศยา
แย้มประชา
9 5920200294 นาย ภาสกร
คุณพรรษา
10 5920200308 นาย ภูมิพัฒน์
ทัพแก่น

ผศ.ดร.สันติ

พ่วงเจริญ

B2025 1 5920200316
2 5920200324
3 5920200332
4 5920200341
5 5920200359
6 5920200367
7 5920200375
8 5920200383
9 5920200391
10 5920200405

นาย ภูวดล
นาย มนตรี
นางสาว รจนา
นางสาว วรรณทนา
นาย วรวิช
นางสาว ศฤนพรรณ
นางสาว สายธาร
นางสาว สุกญ
ั ญา
นาย สุธน
นางสาว สุภัคสินี

มากงลาด
แจ่มจ้ารัส
หม้อมีสุข
จะดอม
เธียรปรีชา
กกอู่
ศุภธรรมกิจ
ปุนยะสาร
แสงพุ่ม
ศรีสวน

อ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ

B3016 1 5920200413
2 5920200421
3 5920200430
4 5920200448
5 5920200456
6 5920200472
7 5920200481
8 5920200499
9 5920200502
10 5920200511

นาย อดิศักดิ์
นางสาว อุทุมพร
นาย เฉลิมพร
นางสาว เบญจวรรณ
นาย กมลชาติ
นางสาว กฤติกา
นางสาว กันต์ฤทัย
นางสาว กาญจนา
นางสาว กิตตินันท์
นาย กิตติพศ

เขียวเจริญ
ภู่สัมฤทธิ์
พุ่มพวง
สินสอน
เอ่งฉ้วน
เพ็ชรคงทอง
เกตุสวัสดิ์
ส้าเภาทอง
สวาทห้อง
คุ้มรักษา

อ.สรณัฏฐ์

ศิริสวย

B3019 1 5920200529
2 5920200537
3 5920200545
4 5920200553
5 5920200561
6 5920200570
7 5920200588
8 5920200596
9 5920200600
10 5920200618

นาย กิตติพัฒน์
นางสาว กุลปริยา
นางสาว จันจิรา
นางสาว จันทนา
นางสาว จันทนา
นางสาว จุฑามาศ
นางสาว จุฑามาศ
นางสาว ชนัญญา
นาย ชัชพงศ์
นางสาว ชิดชนก

ตรีพิษจักร
ทองเกิด
ศรีก้าเหนิด
ทิวงษา
สินอุดมผล
ขันติบารมี
ตันตระกูล
นพคุณ
นิ่มอุดมสุข
พิมพา

ผศ.ดร.อรพร

หมื่นพล

B3020 1 5920200626
2 5920200634
3 5920200642
4 5920200651

นาย ฐานันดร
นางสาว ณัฐกมล
นาย ณัฐภัทร
นาย ทักษิณ

เสนท้วม
เจตบุตร
ขวัญปัญญาพร
หวังกาล

-3อำจำรย์และรหัส
ผศ.ดร.อรพร
หมื่นพล

รหัสประจำตัวนิสติ
ชื่อ - สกุล
B3020 5 5920200669 นางสาว ธัญชนก
เซี่ยงหลิว
6 5920200677 นางสาว ธัญญาลักษณ์
เวชรัตน์
7 5920200685 นางสาว ธัญพิชชา
กันตศิลป์

อ.ดร.ณิชนันทน์

แมคมิลแลน

B3021 1 5920200693
2 5920200707
3 5920200715
4 5920200723
5 5920200740
6 5920200758
7 5920200766

นาย ธีรศักดิ์
นางสาว นริศรา
นางสาว นิภาพรรณ
นางสาว บุษบาบัณ
นางสาว ปภาดา
นาย ประพนธ์
นางสาว ประภัสสร

สอนธรรม
พุ่มตาก้อง
นิโครธา
บุญเอก
จารุสิริรักษ์
กาฬภักดี
อุณเสน

อ.ดร.อิสริยา

วุฒิสินธุ์

B3022 1 5920200774
2 5920200782
3 5920200791
4 5920200804
5 5920200812
6 5920200821
7 5920200839
8 5920200847
9 5920200855
10 5920200863

นาย ปรัชญา
นางสาว ปัทมา
นางสาว ปาลวี
นาย พชร
นางสาว พรนิภา
นางสาว พรรณิกา
นางสาว พัชรี
นางสาว พิชชาอร
นาย พิชญ์วัชร์
นางสาว ภนิดา

ปินตาเขียว
ศิริแส
ศิริปะกะ
จั่นนพรัตน์
นามวัน
ประแกกัน
ไพรสงบ
ศิริพงศ์
หอมสมบูรณ์
ศรีภักดี

อ.ดร.สุชาติ

อิงธรรมจิตร์

B3023 1 5920200871
2 5920200880
3 5920200910
4 5920200928
5 5920200936
6 5920200944
7 5920200952
8 5920200464
9 5920200731
10 5920200898
11 5920200901
12 5920200961
13 5920201207
14 5920201266
15 5920201291

นางสาว ภัทรา
นาย ภาณุเดช
นาย รังสิมันตุ์
นาย รัฐธรรมนูญ
นางสาว รุง่ นารี
นาย วงศกร
นางสาว วรัญญา
นางสาว กมลมาลย์
นาย ปฏิภาณ
นาย ภูษิต
นาย รชต
นางสาว วรารัตน์
นางสาว อิสรีย์
นางสาว เปรมวดี
นางสาว โชติมา

มลผาลา
สถิรพันธุ์
กันแคล้ว
เกษมสุวรรณ
ศรีสุก
ข้าวิลัย
พุ่มทอง
จุฑานิตย์
นาสมบูรณ์
เรืองแสง
ตัณฑ์ไพบูลย์
โทลักษณ์
ภัทรพลศักดิ์
สระทองเทียน
มุสิสุต

อ.ดร.สุขกฤช

นิมิตรกุล

B3024 1 5920200979 นาย
2 5920200987 นาย

วสุ
วัชรพล

สิริมงคลกาล
เอียงชะอุ่ม

-4อำจำรย์และรหัส
อ.ดร.สุขกฤช
นิมิตรกุล

รหัสประจำตัวนิสติ
ชื่อ - สกุล
B3024 3 5920200995 นางสาว วันวิสาข์
รักสะอาด
4 5920201002 นาย วุฒิชัย
ปิตสิ า
5 5920201011 นางสาว ศณิตา
ฝักบัว
6 5920201029 นาย ศักดินนท์
อุ่นละม้าย
7 5920201037 นางสาว ศิรัสมณี
มาลีรัตน์
8 5920201045 นางสาว ศิริพร
บุตรศิริ
9 5920201053 นางสาว ศิริลักษณ์
ทองดอนน้อย
10 5920201061 นางสาว ศิริวรรณ
เรืองสวัสดิ์

ผศ.ดร.สุริยัน

ธัญกิจจานุกจิ

B3025 1 5920201070
2 5920201088
3 5920201096
4 5920201100
5 5920201118
6 5920201126
7 5920201134
8 5920201142
9 5920201151
10 5920201169

นาย ศุภณัฐ
นาย สมบัติ
นาย สหรัฐ
นางสาว สิรีธร
นางสาว สุชัญญา
นางสาว สุปรียา
นางสาว สุพัตรา
นางสาว สุภาภรณ์
นาย อติคุณ
นาย อภิสิทธิ์

ศรีจรัส
อุ่นแก้ว
ยิมน้อย
ทองไถ่ผา
เลาหศักดาเดช
ทองโท
เอี่ยมส้าอางค์
วิภาณุรัตน์
ยานะ
สุขอนันต์

อ.ดร.จุฑา

มุกดาสนิท

B4011 1 5920201177
2 5920201185
3 5920201193
4 5920201215
5 5920201223
6 5920201231
7 5920201240
8 5920201258
9 5920201274
10 5920201282

นางสาว อรพรรณ
นางสาว อาทิตยา
นางสาว อาทิตยา
นางสาว เกษรา
นางสาว เขมกร
นางสาว เนาวภา
นางสาว เบญจมาศ
นางสาว เบญจวรรณ
นางสาว แพรวา
นางสาว โชติกา

มาเสงี่ยม
เทศนอก
แก้วมา
ทับเที่ยง
จาดใจดี
หนูเหมือน
น้อยอุทัย
กัณหา
พรมจรรย์
โพธิยา

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุขแสงจันทร์)
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รักษาการแทนคณบดีคณะประมง

