ตารางนัดหมายอาจารยที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
สําหรับการลงทะเบียนลวงหนาภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ระหวาง(วันที่ 18-30 กันยายน 2560)
อาจารยที่ปรึกษา
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.ชานนท มูลวรรณ
อ.สมภพ ทิมดิษฐ

อ.ชัยพล ผองพลีศาล
อ.สหัส มิตรสมาน

รหัสนักศึกษา (ภาคปกติ)
วศ.บ. 4 ป

วศ.บ. 3 ป
(เทียบโอนปกติ)

เทียบโอน
(พิเศษ)

-

-

-

56

55,57

54

-

-

55,56,57,58,59,60

-

-

-

Block
Course

เบอรโทรศัพท

E-mail

59,60

095-2532696

57,59,60

58,59

-

082-4494749

วัน/เวลา
นัดลงทะเบียน

จํานวนนักศึกษา
และสถานที่

charnont_99@hotmail.com

อาทิตย24,30กย.60

อาคารพฤกษาชั้น 1

Charnont.moo@kbu.ac.th

(รุน5และรุน 9)

19,21,23,25,และ
27,29กย.60

รมเกลา
อาคารพฤกษาชั้น 1
รมเกลา
2304 ชั้น3
อาคาร2 (เกษมวิวัฒน)
พัฒนาการ
2804 ชั้น8 อาคาร 2
(เกษมวิวัฒน)พัฒนาการ
ชั้น 1 อาคารพฤกษา
รมเกลา
2304 ชั้น3
อาคาร 2 (เกษมวิวัฒน)

18-22,25-30กย.60

พัฒนาการ
หองLab ชั้น 1
อาคารพฤกษา
ชั้น 1 รมเกลา

stimdit@yahoo.com

อาทิตย24,30กย.60

Sompop.tim@kbu.ac.th

(รุน3,รุน6 ,7และ10)

086-4167998

Chaipol.pon@kbu.ac.th

18,19,21,25,26,28กย.60
20,22,27,29 กย.60

081-6119314

Chaipol_p@yahoo.com
sahus_m@hotmail.com
Sahas.mit@kbu.ac.th

อ.ฉัตรชัย ใจแจง

58,59

59

-

-

089-7798668

chatchai_jai@kbu.ac.th

อ.วิศรุต ถวิลวงศสุริยะ

60

-

-

-

063-9795678

tarozamama@hotmail.com

18,20-23กย.60
25,27-30 กย.60

2304 ชั้น 3
อาคาร2(เกษมวิวัฒน)
พัฒนาการ

ตารางนัดหมายอาจารยที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
สําหรับการลงทะเบียนลวงหนาภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560(ระหวางวันที่ 18-30กันยายน 2560)
Block Course

อาจารยที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา (ภาคปกติ)

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
และโทรคมนาคม

วศ.บ. 4 ป วศ.บ. 3 ป อส.บ. 2 ป

อ.บัญชา บูรพัฒนศิริ

55,56

-

-

เบอรโทรศัพท

E-mail

อ.สัณหชนก ธนาสนะ

อ.ณฤทธิ์ ญังธนิสรา

57

53,54

55, 58

55

56,57

-

-

-

-

-

18-22 กย.60
9.00-16.00น.

วิทยาเขตพัฒนาการ

songpol_rodthong@hotmail.com

18-22 กย.60

2308 ชั้น3
อาคาร2(เกษมวิวัฒน)

songpol.rod@kbu.ac.th

9.00-16.00น.

วิทยาเขตพัฒนาการ

t.sanchanok@gmail.com

18-22 กย.60

R2613 ชั้น6
อาคาร2(เกษมนครา)

Sanchanok.tan@kbu.ac.th

9.00-16.00น.

วิทยาเขตรมเกลา

narit_young@hotmail.com

18-22 กย.60

R2613 ชั้น6
อาคาร2(เกษมนครา)

narit.yon@kbu.ac.th

9.00-16.00น.

วิทยาเขตรมเกลา

085-2242982 b.burapattanasiri@gmail.com

-

-

080-4404955

089-2296068

062-1514287

**งดรับนักศึกษาป 2559**

จํานวนนักศึกษา
และสถานทีว่ ัน/
เวลา

2308 ชั้น3
อาคาร2(เกษมวิวัฒน)

bancha.bur@kbu.ac.th

อ.ทรงพล รอดทอง

วัน/เวลา
นัดลงทะเบียน

ตารางนัดหมายอาจารยที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
สําหรับการลงทะเบียนลวงหนาภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 (ระหวางวันที่ 18-30 กันยายน 2560)
อาจารยที่ปรึกษา

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วศ.บ. 4 ป
อ.ดร.ปริญญา บุญมาเลิศ

อ.สําลี ลายลักษณ

ผศ.จิรเมธา สังขเกษม

Block Course เบอรโทรศัพท

รหัสนักศึกษา (ภาคปกติ)

52,56,59

54,57,60

53,55,58

วศ.บ. 3 ป
(เทียบโอนปกติ)
52,56,59

54,57,60

53,55,58

E-mail

วัน/เวลา
นัดลงทะเบียน

จํานวนนักศึกษา
และสถานที่

อส.บ. 2 ป
-

-

-

-

-

-

081-6164815

082-5411991

087-6985115

tonnong@hotmail.com
Parinya.boo@kbu.ac.th

18-22,25-29 กย.60

อาคาร 2(เกษมวิวัฒน)
ชั้น 4

samllk@kbu.ac.th
samleel@hotmail.com

18-22,25-29 กย.60

พัฒนาการ
อาคาร 2(เกษมวิวัฒน)
ชั้น 4

charinsu@yahoo.com
Jiramata.san.kbu.ac.th

18-22,25-29 กย.60

พัฒนาการ
อาคาร 2(เกษมวิวัฒน)
ชั้น 4

พัฒนาการ

พัฒนาการ

ตารางนัดหมายอาจารยที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
สําหรับการลงทะเบียนลวงหนาภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 (ระหวางวันที่ 18-30 กันยายน2560)
อาจารยที่ปรึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

อ. ดร.นวลทิพย เงาวิศิษฏกุล

รหัสนักศึกษา (ภาคปกติ)
วศ.บ. 4 ป

วศ.บ. 3 ป
(เทียบโอน)
(ปกติ)

Block Course

เบอร
โทรศัพท

E-mail

วัน/เวลา
นัดลงทะเบียน

สถานทีว่ ัน/เวลา

เทียบโอน
(พิเศษ)

54,55,56

54,55,56

-

-

อ.ภาวัต ไชยชาณวาทิก

57

-

-

60

081-8266164 nuanthipn@hotmail.com
Nuanthip.kae@kbu.ac.th
095-7822465
bhawat.cha@kbu.ac.th

อ.นรินทร เอื้อศิริวรรณ

57

57

-

-

088-2437098

อ.ดํารงค รังสรรค

59

59

-

-

086-6659829

รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ

58

58

-

-

081-6963623

วาที่ร.ต. อ.ดร.วิกรม พนิชการ

60

60

-

-

090-1977676

Narin.eng@gmail.com
Narin.eur@kbu.ac.th
dragsan@hotmail.com
Damrong.rag@kbu.ac.th
suniti.suparp@yahoo.com
Suniti.sup@kbu.ac.th
vicrom.pan@kbu.ac.th
vicrom@hotmail.com

18 – 30 กย.60
(08.30-15.00)
18-30 กันยายน 2560
(08.30-15.00)
18,20-23กย. และ
25,27-30กย.60
18-30 กันยายน 2560
(08.30-15.00)
18-22,25-29 กย.60
(08.30-16.00)
18-22,25-29 กย.60
(09.00-16.00)

2402 ชั้น 4
อาคาร 2(เกษมวิวัฒน)
วิทยาเขตพัฒนาการ
ศูนยวิจัยชั้น1อาคาร3
วิทยาเขตพัฒนาการ
(2701)อาคาร 2(เกษมวิวัฒน)
วิทยาเขตพัฒนาการ
(2402)อาคาร2(เกษมวิวัฒน)
วิทยาเขตพัฒนาการ
ศูนยวิจัยฯชั้น1อาคาร3
วิทยาเขตพัฒนาการ
(2402) ชั้น 4
อาคาร 2(เกษมวิวัฒน)
วิทยาเขตพัฒนาการ

ตารางนัดหมายอาจารยที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
สําหรับการลงทะเบียนลวงหนาภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 (ระหวางวันที่ 18-30 กันยายน 2560)
อาจารยที่ปรึกษา
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

อ.ดร.ประภาส ผองสนาม
อ.สุวิทย วงศคุมสิน

รหัสนักศึกษา (ภาคปกติ)
วศ.บ. 4 ป
59

(เทียบโอนปกติ)

เทียบโอน
(พิเศษ)

59

-

วศ.บ. 3 ป

55,56,57,58 55,56,57,58

-

Block Course

เบอรโทรศัพท

E-mail

-

086-7002754

-

086-5181581

วัน/เวลา
นัดลงทะเบียน

จํานวนนักศึกษา
และสถานที่

Prapas.pho@kbu.ac.th
p.phongsanam@gmail.com

18-22,25-29 กย.60

R2619 ชั้น 6
อาคาร2(เกษมนครา)

Suwit@kbu.ac.th

18-22,25-29 กย.60

09.00-16.00 น.

09.00-16.00 น.

อ.ภัทราภร วัฒนชีพ

60

60

-

-

087-4443328 Bhattarabhorn.wat@kbu.ac.th

วิทยาเขตรมเกลา
2409-6ชั้น 4
อาคาร 2(เกษมวิวัฒน)

18,19,21,22 กย.60

วิทยาเขตพัฒนาการ
R2619 ชั้น6
อาคาร2(เกษมนครา)

09.00-16.00 น.

วิทยาเขตรมเกลา

25,26,28-30 กย.60
09.00-16.00 น.

ตารางนัดหมายอาจารยที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
สําหรับการลงทะเบียนลวงหนาภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 (ระหวางวันที่ 18-30 กันยายน 2560)
อาจารยที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา (ภาคปกติ)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
อ.ณธรรม เกิดสําอางค

ผศ.อนุชิต เจริญ
ผศ.วิญู แสวงสินกสิกิจ

อ.ธีรยุทธ จันทรแจม
อ.สัญชัยยะ ผสมกุศลศีล
อ.ดร.ชาติ ฤทธิ์หิรัญ

วศ.บ. 4 ป
-

วศ.บ.เทียบโอน
ปกติ(3ป)
55,57,58,60

เทียบโอน
(พิเศษ)
-

Block Course

เบอรโทรศัพท

E-mail

-

081-434-4506

Nathum.koe@kbu.ac.th

56,57,58

-

57

-

081-850-2542

Anuchit.cha@kbu.ac.th

57

-

56,57,58,59
60

-

089-895-0539

Winyu.saw@kbu.ac.th

55,60

-

56

-

065-1230719

Theerayut.jan@kbu.ac.th

57

56,57,58

-

-

087-681-5996

Sanchaiya.pas@kbu.ac.th

58,59

-

-

-

086-946-3697

Chart.rit@kbu.ac.th

ผศ.ดร.ฉนวน เอื้อการณ

57,58

59

-

-

089-928-1021

Chart20052548@yahoo.com
Chanuan.uak@kbu.ac.th

ผศ.ดร.พิศิษฏ โภคารัตนกุล

57,58

-

-

-

089-780-0115

Pisit.pho@kbu.ac.th

อ.วัลลภ เรืองดวยธรรม

57,58

-

-

-

081-357-5001

Wonlop.rue@kbu.ac.th

วัน/เวลา
นัดลงทะเบียน

จํานวนนักศึกษาและ
สถานทีว่ ัน/เวลา

19-23 กย.60

2307 อาคาร 2(เกษมวิวัฒน))
วิทยาเขตพัฒนาการ

(09.00-16.00น.)
19-20 กย.60
(09.00-16.00น.)
19 กย.60
(13.00-16.00)
23ม30 กย.60
(08.30-12.00น.)
22-23 กย 60
(09.00-16.00น.)
26-30 กย. 60
(09.00-16.00 น.)
20 กย.60
(09.00-16.00 น.)
19-20 กย. 60
(09.00-12.00 น.)
22,29 กย. 60
(08.30-12.00 น.)
23,30 กย. 60
(09.00-12.00 น.)

2709 อาคาร 2(เกษมวิวัฒน)
วิทยาเขตพัฒนาการ
2311 อาคาร 2(เกษมวิวัฒน)
วิทยาเขตพัฒนาการ

2311 อาคาร 2(เกษมวิวัฒน)
วิทยาเขตพัฒนาการ
2709อาคาร 2(เกษมวิวัฒน)
วิทยาเขตพัฒนาการ
อาคาร2(เกษมวิวัฒน)(2709)
วิทยาเขตพัฒนาการ
2202 อาคาร 2(เกษมวิวัฒน)
วิทยาเขตพัฒนาการ
2303 อาคาร 2(เกษมวิวัฒน)
วิทยาเขตพัฒนาการ
2303 อาคาร 2(เกษมวิวัฒน)
วิทยาเขตพัฒนาการ

