คาสั่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ที่ ๐๐๖ /๒๕๖๑
เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
...................................................
เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น งานการให้ ค าปรึก ษาแก่นั ก ศึก ษาของคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
กาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานพัฒนานักศึกษา คณะ
สาธารณสุขศาสตร์จึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ดังนี้
๑. อาจารย์ ดร.กฤษณา
วุฒิสินธ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์
ขุนลึก
๓. อาจารย์ ดร.ชาญขัยณรงค์
ทรงคาศรี
๔. อาจารย์ธงศักดิ์ชัย
สายพระราษฎร์
๕. อาจารย์ ดร.ธนูย์สิญจน์
สุขเสริม
๖. อาจารย์ ดร.ธวัชวงศ์ชัย
ไตรทิพย์
๗. อาจารย์นิตยา
แสงประจักษ์
๘. อาจารย์วรกร
วิชัยโย
๙. อาจารย์บุษกร
สุวรรณรงค์
ดังรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาตามเอกสารแนบท้ายคาสั่งนี้
มีหน้าที่ ดังนี้
๑. ให้ ค าแนะน าและท าแผนการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษา ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
หลักสูตรที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
๒. ให้คาแนะนาในเรื่องข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักศึกษา
๓. รับผิดชอบในควบคุม กากับติดตามการลงทะเบียน การขอถอน ขอเพิ่ม หรือ ยกเลิก
รายวิชาและจานวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาของนักศึกษา
๔. แนะนาวิธีเรียน ให้คาปรึกษา และติดตามผลการศึกษาแก่นักศึกษา
๕. พิจารณาคาร้องต่างๆของนักศึกษา และดาเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ
หรือประกาศของมหาวิทยาลัย

๖. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
๗. รั บ ผิ ด ชอบดูแ ลความประพฤติ ของนัก ศึ กษาให้ เป็ น ไปตามข้อ บัง คั บ ระเบีย บ หรื อ
ประกาศที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ในกรณีที่นักศึกษากระทาผิดวินัยให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้หัวหน้า
ภาควิชาและคณบดีทราบเพื่อพิจารณานาเสนออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่มอบหมายพิจารณาโทษทาง
วินัยต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวกฤษณา วุฒิสินธ์)
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เอกสารแนบท้ายคาสั่ง ที่ ๐๐๖ /๒๕๖๑ เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส ๖๑ ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑
๑.๑ อาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มเรียน BPH.6141
๑.๑.๑ อาจารย์ ดร.กฤษณา วุฒิสินธ์
๑.๑.๒ อาจารย์ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์
๑.๑.๓ อาจารย์ ดร.ธวัชวงค์ชัย ไตรทิพย์
๑.๒ อาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มเรียน BPH.614๒
๑.๒.๑ อาจารย์นิตยา แสงประจักษ์
๑.๒.๒ อาจารย์ ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี
๑.๒.๓ อาจารย์วรกร วิชัยโย
๑.๓ อาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มเรียน BPH.614๓
๑.๓.๑ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ขุนลึก
๑.๓.๒ อาจารย์ ดร.ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม
๑.๓.๓ อาจารย์บุษกร สุวรรณรงค์
๒. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส ๖๐ ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒.๑ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส ๖๐ หมู่เรียนที่ ๑
๒.๑.๑ อาจารย์นิตยา แสงประจักษ์
๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส ๖๐ หมูเ่ รียนที่ ๒
๒.๒.๑ อาจารย์วรกร วิชัยโย
๒.๒.๒ อาจารย์บุษกร สุวรรณรงค์
๒.๓ อาจารย์ที่ปรึกษา รหัส ๖๐ หมูเ่ รียนที่ ๓
๒.๓.๑ อาจารย์ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์

๓. รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส ๕๘ และ ๕๙ ภาคปกติ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑
๓.๑ อ.ดร.กฤษณา วุฒิสินธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รหัส ๕๙
๑. นางสาวชุติกาญจน์
วงหินกอง
๒. นางสาวลดามาศ
มาตรคาจันทร์
๓. นางสาวชฎาพร
พละศักดิ์
๔. นางสาวศศิวิมล
นันสอาด
๕. นางสาวนงลักษณ์
หนูราช
๖. นางสาวฉัครทริกา
โมราราช
๗. นางสาวสุตนันท์
สุทธิมล
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รหัส ๕๘
๑. นางสาวกาญจนา
อ้วนเติบ
๒. นางสาวเบญจมาศ
คาดี
๓. นางสาวอัญชลี
อุนาพันธ์
๔. นางสาวกมลทิพย์
ปะวะทัง
๕. นางสาวชฎาพร
สะหะขันธ์
๖. นางสาวรัชณีกร
สอนนอก
๗. นางสาวอรอนงค์
ขวาธิจักร
๘. นางสาวกนกกร
แพพิพัฒน์
๙. นางสาวดวงนภา
กิ้วราชแยง
๑๐. นายกฤษฎา
แสนมหาชัย
๑๑. นางสาวอารีรัตน์
บุญเรือง
๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ขุนลึก
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รหัส ๕๙
๑. นางสาวนิตยา
ใจตรงกลาง
๒. นางสาวประภัสสร
วงค์ตาผา
๓. นางสาวมุกดา
ต้นทัพไทย
๔. นางสาวบุญทิวา
วรรณธนศิริ
๕. นางสาวหัทยา
พรมศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษา

๑. รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รหัส ๕๘
๒. นางสาวกาญจนาพร
โกพล
๓. นายปฎิภาณ
อินทรสิทธิ์
๔. นางสาวเกตุมณี
วิเชียรดี
๕. นางสาวชไมพร
นากลางดอน
๖. นางสาววรรษมน
มะโนรัตน์
๗. นางสาวอรสิริ
ธนะทรัพย์
๘. นางสาวกัญญารัตน์
โททุมพล
๙. นางสาวดวงลดา
บุษมงคล
๑๐. นางสาววรรณธิดา
ทิพย์คามี
๑๑. นายวัชรินทร์
สมยิ่ง
๑๒. นางสาวพิมพ์ภัทรา
ทาทอง
๑๓. นางสาวอินทิรา
ก่อขันธ์
๓.๓ อ.ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รหัส ๕๙
๑. นางสาวชฎาพร
ศิริฮาด
๒. นางสาวพัชราภรณ์
การพงษ์
๓. นางสาวเพ็ญนภา
พิละมาตร์
๔. นายกิติชัย
บุตรศิริ
๕. นางสาวรัตติยา
วิศรียา
๖. นางสาวรุ่งทิพย์
ขาวพิมาย
๗. นางสาวธนาวรรณ
วงศ์บัวแดง
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รหัส ๕๘
๑. นายจิรวัฒน์
มัชเรศ
๒. นางสาวปรีญาภรณ์
ศิริโส
๓. นางสาวสัญญา
แก่นมะนิตัน
๔. นางสาวอุไรรัตน์
เค้าโนนกอก
๕. นางสาวนวลนภา
ข่วงทิพย์
๖. นางสาววัชราภรณ์
พิมเสน
๗. นางสาวขวัญทิวา
ศรีพอ

๘. นางสาวนิภาพร
๙. นางสาวณัฐภร
๑๐. นางสาวจุฑามาศ
๑๑. นางสาวนภสร
๑๒. นางสาวพีรดา

วังวงค์
สุระเสียง
สาลือชา
สร้อยสนธ์
วาริคิด

๓.๔ อ.ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รหัส ๕๙
๑. นายอนิรุจน์
ทองฤทธิ์
๒. นางสาวธีราพร
สุขพันธ์
๓. นางสาวสวรินทร์
แคภูเขียว
๔. นางสาวปานตะวัน
ภูพาดแร่
๕. นางสาววิลาวัลย์
อ่อนเหลา
๖. นางสาวละอองดาว
ไชยพรม
๗. นางสาววิรินดา
สาชะรุง
๘. นางสาวศราวดี
ภูกลาง
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รหัส ๕๘
๑. นางสาวณัฐการ
แน่นอุดร
๒. นางสาวมณฑา
เหมือนทิพย์
๓. นางสาวสุรางคนางค์
วงศ์ประทุม
๔. นางสาวเนตรชนก
วงศ์ประทุม
๕. นางสาวเจนจิรา
วิชาชัย
๖. นางสาวศิริลักษณ์
จาดบุญมา
๗. นายกษาปณ์
จรัสแผ้ว
๘. นางสาวชิดชนก
ศรีโพนทอง
๙. นางสาวปนิดา
เพริศแก้ว
๑๐. นางสาวยุวดี
พัฒบุบผา
๓.๕ อ.ดร.ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม อาจารย์ที่ปรึกษา
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รหัส ๕๙
๑. นางสาวนิยนุช
หารโสภา
๒. นางสาวเปลวอรุณ
สุขนิตย์
๓. นางสาวราตรี
เกษโสภา

๔. นางสาวคติยา
ปรีพูล
๕. นางสาวมัลลิกา
ตรีเทพ
๖. นางสาวสิริโรจน์
โคตรวงษ์
๗. นางสาวปาณิสรา
นนท์ตา
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รหัส ๕๘
๑. นางสาวณฐกานต์
สายสินธุ์
๒. นางสาวพิสุดา
มั่นคาสี
๓. นางสาวสุนิษา
อินธิแสง
๔. นายนิพนธ์
อุปโคตร
๕. นางสาวธัญญลักษณ์
ทองจันทร์
๖. นางสาวเจนจิรา
แก้วมงคล
๗. นางสาวบุญฑิตา
พรหมส่วน
๘. นางสาวศิริรัตน์
สุวรรณจันทร์
๙. นายอรรถกร
ชมภูบุตร
๑๐. นางสาวจันทร์เพ็ญ
มัสทิตร
๑๑. นางสาวบังอร
รัตน์ราช
๑๒. นางสาวมัทนา
แสงหาชัย
๓.๖ อ.ดร.ธวัชวงศ์ชัย ไตรทิพย์ อาจารย์ที่ปรึกษา
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รหัส ๕๙
๑. นายชาติมงคล
วันชูพริ้ง
๒. นางสาวขรินทร์ทิพย์
ธงยศ
๓. นางสาวจรินญา
เทพนอก
๔. นางสาวประภาภรณ์
พรมลุน
๕. นางสาวทัศมาลี
เสนานันท์
๖. นางสาวจิตราพร
เขจรรักษ์
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รหัส ๕๘
๑. นางสาวจินตนา
ชารี
๒. นางสาวประภัสสรา
ทองออน
๓. นางสาวอุมารินทร์
รักษ์โคตร
๔. นายนฤพนธ์
อรรคชัย
๕. นางสาววริศรา
พลเศษ
๖. นางสาวเอมวดี
อุทัย

๗. นางสาวกุลธิดา
๘. นางสาวอารยา
๙. นางสาวจารุณี
๑๐. นางสาวนัถญา
๑๑. นายพีรพงษ์
๑๒. นางสาวอุภาสศรี

วรรณเสน
อภัยแสน
สามสี
ศิริเกต
ทองสาร
สีใส

๓.๗ อ.นิตยา แสงประจักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รหัส ๕๙
๑. นางสาวนงลักษ์
ลัทธิไพร
๒. นางสาวสุดารัตน์
ไชย์มาตย์
๓. นางสาวพรรณิภา
อิสรานุวัฒน์
๔. นางสาวจริยา
ลาเลิศ
๕. นายวีระยุทธ
ราชาพัฒน์
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รหัส ๕๘
๑. นายอนวัช
นาอุดม
๒. นางสาวจุฑามาศ
สาลือชา
๓. นางสาวอรพิน
มนิลทิพย์
๔. นายไชยา
เฉยฉิว
๕. นางสาวแพรวประกาย กุลวงษ์
๖. นายอนุชิต
ถิ่นอานาจ
๗. นายพงศ์พลิน
ถินวิสัย
๓.๘ อ.วรกร วิชัยโย
อาจารย์ที่ปรึกษา
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รหัส ๕๙
๑. นางสาวสุพัตรา
อุคา
๒. นางสาวเนตรนภา
อาธิบุตร
๓. นางสาวแสงดาว
ประดับเพ็ชร์
๔. นางสาวภานิดา
ภักดีแพง
๕. นางสาวนิลาวัลย์
ถิ่นจันดา
๖. นางสาวหัทยา
ภูอังคะ
๗. นางสาวสุปราณี
นาขันโท

๘. นางสาวสุวรรณา
๙. นางสาวปวีณา
๑๐. นางสาวนาตยา
๑๑. นางสาวณัฐณิชา
๑๒. นางสาวพัณณิตา
๑๓. นางสาวขวัญฟดี
๑๔. นางสาวนันทิยา
๑๕. นางสาวเจนจิรา
๑๖. นางสาวกมลชนก
๑๗. นางสาวนุชรงค์

คาย่อย
วงศรีลา
ไกยฝ่าย
กาแพงเงิน
ฆารเสถียร
เหล่าชัย
ภูจอมแก้ว
ผลผาด
มูลมานัด
ฤทธิชัย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รหัส ๕๘
๑. นางสาวณัฐภรณ์
ทองออน
๒. นางสาวรัตติกาล
ตุมหนแย้ม
๓. นางสาวจิรประภา
ใสศรัทธา
๔. นางสาวประพันธ์เรือง สกุลซ่ง
๕. นางสาวสุภาพร
อ่อนเหลา
๖. นางสาวชไมพร
โยชัย
๗. นางสาวสุภาพร
ภูขมัง
๘. นางสาวปวีณา
ประทุมลี
๙. นางสาวรัชนี
ลครไชย
๓.๙ อ.บุษกร สุวรรณรงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รหัส ๕๙
๑. นางสาวฉัตรฤดี
ไตรราช
๒. นายภัทรดนัย
จันทะยุทธ
๓. นางสาวชนิสา
เทียนสุวรรณ
๔. นางสาวขวัญฤดี
วัลลักษ์
๕. นายชนะ
แก้วพรม
๖. นางสาวสุพิชญา
ติวสร้อย
๗. นางสาววลัยพร
ปรีการ
๘. นางสาวพรประภา
เฉิดดิลก
๙. นางสาวแคทริยา
ประพนธ์

๑๐. นางสาวศดานันท์
พิกุลศรี
๑๑. นางสาวนิภาภรณ์
ติยะโคตร
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รหัส ๕๘
๑. นางสาวนุภาภรณ์
ลาต้น
๒. นางสาววิลาวรรณ
ตรงดี
๓. นางสาวอรอุมา
การก่า
๔. นางสาวเจนจิรา
อ่อนสุระทุม
๕. นายณัฐพล
กุดวงค์แก้ว
๖. นางสาววนิดา
นอระทัด
๗. นายอภินันท์
วรรณกุล
๘. นางสาวพิมพิลา
มาลาศรี
๙. นางสาวสุภักตรา
สุตตะมา
๑๐. นางสาวนภาภรณ์
พรมสุริย์
๑๑. นายลัคนทิน
ประชุมพันธ์
๑๒. นางสาวอทิติยา
หลักเมือง
๑๓. นางสาวสุวรรณา
คาย่อย
๑๔. นางสาวชลินดา
เคนแผง
๑๕. นางสาวพิจิตรา
นิกรกุล
๑๖. นายณัฐพล
ลานนท์
๑๗. นางสาวปรียานุช
นวลจันทร์
๑๘. นางสาววริยา
เพ็ชรโต

