July

MON
27

TUE

WED

28

29

THU
30

FRI
31

30-31 กรกฎาคม 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/ผศ.โสภณ ฟองเพชร/วิจติ รา กระต่ายทอง/ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์

August
3

10

4

5

6

7

3-4 สิงหาคม 2563
คณะบริหารธุรกิจ

6-7 สิงหาคม 2563
คณะเศรษฐศาสตร์

รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ/ผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/ทวีพร อดเหนียว

รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ/ผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์/ผศ.โสภณ ฟองเพชร/ธิดารักษ์ รัตนมณี

4-5 สิงหาคม 2563
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

6-7 สิงหาคม 2563
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร

รศ.จันทนี เพชรานนท์/ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ/อ.ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ/จิราพรรณ เคหา

ผศ.ดวงดี แสนรักษ์/ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ/อ.ดร.มงคล ยะไชย/โสภา หาญยุทธ

4-5 สิงหาคม 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

6-7 สิงหาคม 2563
วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง/รศ.ดร.อรทัย มิ่งธิพล/ผศ.ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์/ภัทร์ธนกัลย์ เตีย่ ไพบูลย์

รศ.จันทนี เพชรานนท์/ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์/ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส/ศิรินยา อ้นแก้ว

11

12

13

14

10-11 สิงหาคม 2563
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

13-14 สิงหาคม 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ/ผศ.โสภณ ฟองเพชร/ผศ.ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์/วิภารัตน์ สุวรรณสิงห์

รศ.จันทนี เพชรานนท์/ผศ.ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์

10-11 สิงหาคม 2563
คณะผลิตกรรมการเกษตร

13-14 สิงหาคม 2563
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ/ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์/ผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์/ทวีพร อดเหนียว

รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ/ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส/ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ/ศิรนิ ยา อ้นแก้ว

13-14 สิงหาคม 2563
คณะศิลปศาสตร์
รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ/ผศ.โสภณ ฟองเพชร/ผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์/กนิษฐา รักสกุลกานต์

MON
August
17
24

TUE
18
25

WED
19
26

THU
20
27

FRI
21
28

24-25 สิงหาคม 2563
คณะวิทยาศาสตร์

27-28 สิงหาคม 2563
วิทยาลัยพลังงานทดแทน

ผศ.ดร.โดม โล่เพ็ชร์/ผศ.ดวงดี แสนรักษ์/ผศ.ดร.ชนกันต์ จิตมนัส/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/ธิดารักษ์ รัตนมณี

รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ/ผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์/ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล/ศิรินยา อ้นแก้ว

24-25 สิงหาคม 2563
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร

27-28 สิงหาคม 2563
วิทยาลัยนานาชาติ

รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริย/ผศ.ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์/อ.ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ/ทวีพร อดเหนียว

รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ/ผศ.ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์/อ.ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ/จิราพรรณ เคหา

MAY

Curriculum

MON 18

ตรี-อนุรักษ์พลังงาน : ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์/อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม/อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง/ศิรินยา อ้นแก้ว
ตรี-จัดการชุมชน(แพร่): ผศ.โสภณ ฟองเพชร/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/ผศ.ดร.ต่อลาภ คำโย/วิจติ รา กระต่ายทอง
ตรี-ตลาด(แพร่): ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ/อ.สิริยพ
ุ า เลิศกาญจนาพร/ผศ.ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส/ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
โท-วิศวกรรมพลังงาน : ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์/ผศ.ดร.สนิท สิทธิ/อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นยิ ม/ธิดารักษ์ รัตนมณี
โท-พืชไร่ : รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ/อ.ดร.มงคล ยะไชย/อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ/ทวีพร อดเหนียว

TUE

19

ตรี-ท่องเที่ยว(แพร่): ผศ.โสภณ ฟองเพชร/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/อ.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร/ผศ.ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
ตรี-เศรษฐศาสตร์ประยุกต์(แพร่): ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ/ผศ.ดร.ต่อลาภ คำโย/อ.ดร.จันทร์จริ า นันตา/อ.ดวงพร เพิ่มสุวรรณ

WED 20
THU

21

FRI

22

MON 25
TUE 26

ตรี-พลังงานทดแทน : ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์/ผศ.ดร.สนิท สิทธิ/อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง/ศิรินยา อ้นแก้ว
ตรี-วิทย์เทคโนคอม(แพร่): อ.ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/อ.ดร.จันทร์จิรา นันตา/อ.สิรยิ ุพา เลิศกาญจนาพร
ตรี-เทคโนโลยีอาหาร(แพร่): อ.ดร.สรชัย คำแสน/อ.ดวงพร เพิ่มสุวรรณ/ผศ.ดร.ต่อลาภ คำโย/อ.ดร.อารีกมล ต.ไชยสุวรรณ
เอก-พืชไร่ : รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ/อ.ดร.มงคล ยะไชย/อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ/ทวีพร อดเหนียว
ตรี-เกษตรป่าไม้(แพร่): อ.ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/อ.ดร.จันทร์จริ า นันตา/วิจติ รา กระต่ายทอง
ตรี-เทคโนโลยีชีวภาพอุต(แพร่): อ.ดร.สรชัย คำแสน/อ.ดวงพร เพิม่ สุวรรณ/อ.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร/ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
ตรี-สื่อสารดิจทิ ัล : อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม/ผศ.ดร.สนิท สิทธิ/อ.ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล/นิตยา ไพยารมณ์
ตรี-เกษตรเคมี : ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์/ อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ/อ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน/ศิรินยา อ้นแก้ว
ตรี-พืชไร่ : รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ/อ.ดร.มงคล ยะไชย/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/ทวีพร อดเหนียว
ตรี-รัฐศาสตร์(แพร่): อ.ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู/ผศ.ดร.ต่อลาภ คำโย/ผศ.ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส/อ.ดร.จันทร์จริ า นันตา
โท-การจัดการป่าไม้(แพร่): อ.ดร.สรชัย คำแสน/อ.ดวงพร เพิ่มสุวรรณ/อ.สิรยิ ุพา เลิศกาญจนาพร/ขนิษฐา เกตุสุวรรณ์
โท-สื่อสารดิจทิ ัล : อ.ดร.ชนันท์ภสั ร์ ราษฎร์นิยม/ผศ.ดร.สนิท สิทธิ/อ.ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล/นิตยา ไพยารมณ์
ตรี-ปฐพี : ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์/ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี/อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ/โสภา หาญยุทธ
โท-ปฐพี : ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์/ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี/อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ/โสภา หาญยุทธ
ตรี-ประมง : ผศ.โสภณ ฟองเพชร/อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม/อ.ดร.มงคล ยะไชย/เพ็ญศิริ หน่อแก้ว

WED
THU

27
28

ตรี-ธุรกิจประมง : ผศ.โสภณ ฟองเพชร/อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นยิ ม/อ.ดร.มงคล ยะไชย/เพ็ญศิริ หน่อแก้ว

FRI

29

โท-บัญชี: อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม/ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/ทวีพร อดเหนียว
เอก-ประมง : ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ/ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ/อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง/จิราพรรณ เคหา
ตรี-ผลิตพืช(แพร่): อ.ดร.เนติ เงินแพทย์/อ.ดวงพร เพิ่มสุวรรณ/ผศ.ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส/อ.ดร.จันทร์จิรา นันตา
ตรี-ผลิตสัตว์(แพร่): รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ/ผศ.ดร.ต่อลาภ คำโย/อ.สิรยิ ุพา เลิศกาญจนาพร/วิจิตรา กระต่ายทอง
โท-วิทย์เทคโนอาหาร : ผศ.โสภณ ฟองเพชร/ผศ.ดร.สนิท สิทธิ/อ.ดร.มงคล ยะไชย/อธิษฐาน มีแสงแก้ว

โท-ประมง : ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ/ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ/อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง/จิราพรรณ เคหา
ตรี-ชีววิทยา(แพร่): อ.ดร.เนติ เงินแพทย์/ผศ.ดร.ต่อลาภ คำโย/ผศ.ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส/อ.ดร.จันทร์จิรา นันตา
ตรี-วิทย์เทคโนอาหาร : ผศ.โสภณ ฟองเพชร/ผศ.ดร.สนิท สิทธิ/อ.ดร.มงคล ยะไชย/อธิษฐาน มีแสงแก้ว

JUNE
MON

1

TUE

2

WED
THU

3
4

Curriculum
โท-บริหาร: อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นยิ ม/ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/ทวีพร อดเหนียว
ตรี-อารักขาพืช: ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง/อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ/อ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน/เกศริน ขยัน
ตรี-ภาษาอังกฤษ: ผศ.โสภณ ฟองเพชร/ผศ.ดร.สนิท สิทธิ/อ.อรจนา แสนไชย จันทรประยูร/อัศวเทพ คันชิง
เอก-บริหาร: อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม/ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/ทวีพร อดเหนียว
โท-อารักขาพืช: ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง/อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ/อ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน/เกศริน ขยัน
ตรี-นิเทศบูรฯ: ผศ.โสภณ ฟองเพชร/ผศ.ดร.สนิท สิทธิ/อ.อรจนา แสนไชย จันทรประยูร/กนิษฐา รักสกุลกานต์

-วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีตรี-บริหารธุรกิจ: ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง/อ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/ทวีพร อดเหนียว
ตรี-ภาษาไทยชาวต่างประเทศ: ผศ.โสภณ ฟองเพชร/ผศ.ดร.สนิท สิทธิ/อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ/จิราพรรณ เคหา
ตรี-วิศวกรรมอาหาร : ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์/ผศ.ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี/ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี/อธิษฐาน มีแสงแก้ว
โท-สหวิทยาการเกษตร : ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภษู ณาพรรณ/รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ/ผศ.ศิรกิ าญจน์ จันท์เรือง/โสภา หาญยุทธ

FRI

5

ตรี-บัญชี: ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง/อ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน/ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์/ทวีพร อดเหนียว
โท-พัฒนาสุขภาพชุมชน: ผศ.โสภณ ฟองเพชร/ผศ.ดร.สนิท สิทธิ/อ.อรจนา แสนไชย จันทรประยูร/กนิษฐา รักสกุลกานต์
โท-วิศวกรรมอาหาร : ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์/ผศ.ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี/ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี/ศิรินยา อ้นแก้ว
เอก-วิศวกรรมอาหาร : ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์/ผศ.ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี/ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี/ศิรินยา อ้นแก้ว
เอก-สหวิทยาการเกษตร : ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ/รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ/ผศ.ศิรกิ าญจน์ จันท์เรือง/โสภา หาญยุทธ

MON

8

ตรี-ธุรกิจท่องเที่ยว : ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ/ผศ.โสภณ ฟองเพชร/อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นยิ ม/วิภารัตน์ สุวรรณสิงห์

ตรี-ระบบสารสนเทศ: ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง/ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/ทวีพร อดเหนียว
ตรี-สัตวศาสตร์ : ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี/อ.ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล/ผศ.ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง/ศิรินยา อ้นแก้ว
โท-วิศวกรรมเกษตร : รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ/อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ/ผศ.ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี/อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ตรี-การจัดการผูป้ ระกอบการ(ชุมพร) : อ.ดร.ถาวร จันทโชติ/อ.วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์/อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ/ภัทร์ธนกัลย์ เตีย่ ไพบูลย์

ตรี-พัฒนาท่องเที่ยว : ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ/ผศ.โสภณ ฟองเพชร/อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นยิ ม/วิภารัตน์ สุวรรณสิงห์

TUE

9

WED

10

โท-ผังเมือง : รศ.จันทนี เพชรานนท์/อ.ดร.มงคล ยะไชย/อ.ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล/เยาวลักษณ์ ภูดีทพ
ิ ย์
โท-ภูมิสังคม : ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์/อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง/อ.กิตติพงศ์ รื่นวงศ์/โสภา หาญยุทธ
โท-สัตวศาสตร์ : ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี/ผศ.ดร.สนิท สิทธิ/ผศ.ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง/ศิรนิ ยา อ้นแก้ว
ตรี-ผลิตพืช(ชุมพร) : อ.ดร.ถาวร จันทโชติ/อ.วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์/อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ/ภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
โท-พัฒนาท่องเที่ยว : ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ/ผศ.โสภณ ฟองเพชร/อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม/สิริกร บุญฟู

THU

11

FRI

12

ตรี-ภูมิสถาปัตย์ : รศ.จันทนี เพชรานนท์/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ/เยาวลักษณ์ ภูดีทพ
ิ ย์
โท-ออกแบบ : รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ/ผศ.ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี/อ.ดร.มงคล ยะไชย/ทวีพร อดเหนียว
ตรี-รัฐประศาสนศาสตร์ : ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ/อ.ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล/อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล/ศิรินยา อ้นแก้ว
ตรี-เพาะเลีย้ ง(ชุมพร) : อ.ดร.ถาวร จันทโชติ/อ.วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์/อ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ/ภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์
เอก-พัฒนาท่องเทีย่ ว : ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ/ผศ.โสภณ ฟองเพชร/อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม/สิริกร บุญฟู
ตรี-ภูมิทัศน์ : รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ/ผศ.ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี/อ.ดร.มงคล ยะไชย/สิริกร บุญฟู
ตรี-สถาปัตย์ฯ : รศ.จันทนี เพชรานนท์/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ/เยาวลักษณ์ ภูดีทพ
ิ ย์
ตรี-เก็บเกี่ยว : ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์/ผศ.ดร.สนิท สิทธิ/ผศ.ดร.กฤษดา พงษ์การณยภาส/อธิษฐาน มีแสงแก้ว
ตรี-ยางและพอลิเมอร์ : รศ.ดร.วราภรณ์ ตันรัตนกุล/ผศ.ดร.ต่อลาภ คำโย/อ.ดร.สมนึก สินธุปวน/อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ตรี-รัฐศาสตร์ : ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ/อ.ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล/อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล/ศิรินยา อ้นแก้ว

เอก-สัตวศาสตร์ : ผศ.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี/อ.ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล/ผศ.ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง/ศิรนิ ยา อ้นแก้ว
ตรี-วิศวกรรมเกษตร : ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์/อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ/อ.ดร.มงคล ยะไชย/อธิษฐาน มีแสงแก้ว

JUNE
MON 15
TUE

16

WED

17

THU

18

FRI

19

MON 22

Curriculum
ตรี-เศรษฐศาสตร์ : ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง/ผศ.โสภณ ฟองเพชร/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/ธิดารักษ์ รัตนมณี
โท-การจัดการท่องเที่ยว : รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ/อ.อรจนา แสนไชย จันทรประยูร/อ.รักธิดา ศิริ พิทักษ์กจิ นุกูร /นิตยา ไพยารมณ์

ตรี-สถิติ : ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ/ผศ.ศิริกาญจน์ จันทร์เรือง/ผศ.ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู/กนิษฐา รักสกุลกานต์
ตรี-เศรษฐศาสตร์เกษตร : ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง/ผศ.โสภณ ฟองเพชร/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/ธิดารักษ์ รัตนมณี
เอก-การจัดการท่องเที่ยว : รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ/อ.อรจนา แสนไชย จันทรประยูร/อ.รักธิดา ศิริ พิทกั ษ์กิจนุกูร /นิตยา ไพยารมณ์
ตรี-วิทย์คอม : ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ/ผศ.ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี/อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล/อัจฉรา เสาวฤทธิ์
ตรี-ชีวภาพ : อ.ดร.เนติ เงินแพทย์/อ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน/อ.กิตติพงศ์ รื่นวงศ์/ภาวิณี ชัยวุฒิ
ตรี-เคมี : รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง/รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์/รศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์/กนิษฐา รักสกุลกานต์
ตรี-ฟิสิกส์ประยุกต์ : ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์/ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี/อ.ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล/เยาวลักษณ์ ภูดีทพ
ิ ย์
โท-เคมีประยุกต์ : รศ.ดร.ธณัฏฐ์คณ
ุ มงคลอัศวรัตน์/รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง/รศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์/กนิษฐา รักสกุลกานต์
เอก-เคมีประยุกต์ : รศ.ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์/รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง/รศ.ดร.อนุกร ภู่เรืองรัตน์/กนิษฐา รักสกุลกานต์
ตรี-เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ : ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง/ผศ.โสภณ ฟองเพชร/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/สิริกร บุญฟู
โท-เทคโนสิ่งแวดล้อม : ผศ.ดร.อานุช คีรีรัฐนิคม/อ.ดร.นิสา ปฏิการมณฑล/อ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน/ธิดารักษ์ รัตนมณี
โท-วิทย์นาโน : ผศ.ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์/ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี/อ.ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล/เยาวลักษณ์ ภูดีทพ
ิ ย์
โท-เทคโนโลยีดจิ ิทัล : ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ/ผศ.ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี/อ.กริ่งกาญจน์ เจริญกุล/อัจฉรา เสาวฤทธิ์
โท-ศศ.ประยุกต์ : ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง/ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ/อ.ดร.มงคล ยะไชย/สิริกร บุญฟู
โท-การจัดการเกษตรอินทรีย์ : อ.ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นยิ ม/ผศ.โสภณ ฟองเพชร/อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย/จิราพรรณ เคหา
ตรี-วัสดุศาสตร์ : อ.ดร.สำอางค์ ศุภฤกษ์/ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ/ผศ.ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี/ศิรินยา อ้น แก้ว
โท-ชีวภาพ : รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์/อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ/อ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน/ธิดารักษ์ รัตนมณี
เอก-ชีวภาพ : รศ.ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์/อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ/อ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน/ธิดารักษ์ รัตนมณี
เอก-ศศ.ประยุกต์ : ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง/ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ/อ.ดร.มงคล ยะไชย/สิริกร บุญฟู
ตรี-สมุนไพร : รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ/อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ/อ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน/กนิษฐา รักสกุลกานต์
ตรี-คณิตศาสตร์ : ผศ.โสภณ ฟองเพชร/ผศ.ดร.สารภี ไชยรัตน์/ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี/ธิดารักษ์ รัตนมณี
ตรี-เทคโนโลยีสารสนเทศ : ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชีย่ วสุวรรณ/อ.ดร.จันทร์จิรา นันตา/อ.กิตติพงศ์ รื่นวงศ์/ภาวิณี ชัยวุฒิ
ตรี-เคมีอุต : อ.ดร.เนติ เงินแพทย์/ผศ.ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี/อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง/ศิรินยา อ้นแก้ว
โท-พันธุศาสตร์ : ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์/อ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน/อ.กิตติพงศ์ รื่นวงศ์/ศิรินยา อ้นแก้ว
เอก-พันธุศาสตร์ : ผศ.ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์/อ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน/อ.กิตติพงศ์ รื่นวงศ์/ศิรินยา อ้นแก้ว
ตรี-ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ(ชุมพร) : ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ/ผศ.โสภณ ฟองเพชร/อ.นาตาลี อาร์ ใจเย็น/ภัทรธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์

TUE

23

WED
THU

24
25

FRI

26

ตรี-พืชสวน : รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ/อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ/อ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน/เยาวลักษณ์ ภูดีทพ
ิ ย์
ตรี-การเมืองการปกครอง(ชุมพร) : ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ/ผศ.โสภณ ฟองเพชร/อ.นาตาลี อาร์ ใจเย็น/ภัทรธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์

โท-พืชสวน : รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ/อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ/อ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน/โสภา หาญยุทธ
เอก-บริหารศาสตร์ : ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ/อ.ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล/อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง/ศิรนิ ยา อ้นแก้ว
โท-การบริหารสาธารณะ : ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ/อ.ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล/อ.ดร.อานนท์ ปะเสระกัง/ศิรินยา อ้นแก้ว

