
ช่ือ - นามสกุล MON TUE WED THU FRI ห้องพกั

อ.ดร.พชัรี โตแก้ว ทองรัตนะ 11.30 - 12.00 น. 8503/2

T.082-7698466 line ID:yui.ptatcharee 13.00 - 16.00 น.

อ.ดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล 8603/1

e-mail : fengadt@ku.ac.th T.๐๘๑-๙๕๕๕๗๐๓

ผศ.ดร.นันทชัย กานตารนันทะ 8603/1

e-mail : nantachai.k@ku.ac.th

รศ.ดร.พชัราภรณ์ ณาญภิรัติ 14.00 - 15.00 น. 8604

e-mail : fengppy@ku.ac.th อ.14 ช้ัน 2

รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเภ็ญ 8603/1

T.081-6683131

อ.ดร.ชัชพนัธ ์ข าญาติ ห้องธรุการ

e-mail: ocpky@hotmail.com ช้ัน 4 อ.8

อ.ดร.สุวิวัฒน์ สืบสานกุล 8603

ID : Suwiwat_lim T.084-6723215

ผศ.ดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล 8503/1

e-mail : fengspw@ku.ac.th

อ.เริงทิวา ทิพยศักดิ์ 8603/2

e-mail: fengrtw@ku.ac.th T.083-0950559

อ.ดร.รมิดายุ อยู่สุข 8504/2

e-mail : fengryy@ku.ac.th

14.00 - 15.30 น. 12.30 - 14.00 น.

12.00 - 15.00 น. 12.00 - 15.00 น.

10.30 - 12.00 น. 10.30 - 12.00 น. 13.00 - 14.30 น.

14.00 - 15.00 น. 14.00 - 15.00 น.

9.00 - 12.00 น.

13.00 -14.30 น. 13.00 -14.30 น.

9.00 - 12.00 น.

13.30 - 15.30 น. 10.00-12.00 น.

13.00 - 14.30 น. 13.00 - 14.30 น.

ตารางเวลาเข้าพบอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ ภาคปลาย 2560

mailto:ocpky@hotmail.com


ช่ือ - นามสกุล MON TUE WED THU FRI ห้องพกั

อ.แพรวพรรณ ประหยัดทรัพย์ 8505/1

e-mail : fengpppr@ku.ac.th

อ.ดร.กฤษ วงษ์เกษม 8505/2

e-mail: fengkrw@ku.ac.th Line Id: shinkris

ผศ.ดร.วิสุทธิ์ สุพทัิกษ์ 8504/2

e-mail: fengwsst@ku.ac.th T.081-6895500

อ.ดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ อ.14

T.080-0600626 line Id:sue_ie_ku ช้ัน ๗

รศ.เลิศชัย ระตะนะอาพร 8604

e-mail : fengpppr@ku.ac.th

ผศ.ดร.จักรพนัธ ์อร่ามพงษ์พนัธื 8504/1

e-mail: fengchar@ku.ac.th line id: drchuck

ผศ.ดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน 8503/1

e-mail : chansiri.s@ku.ac.th

อ.ดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ์ 8503/2

T.088-6103322

รศ.ดร.จุฑา พชิิตล าเค็ญ 8503/2

Lind Id: jutapi T.089-8905733

รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา 8504/1

e-mail: fenganm@ku.ac.th

ไม่แจ้งเวลา

ไม่แจ้งเวลา

12.00 -13.00 น. 11.30 - 13.30 น. 12.00 - 13.00 น.

ไม่แจ้งเวลา

ไม่แจ้งเวลา

12.00 - 16.00 น.

12.00 -13.00 น. 12.00 -13.00 น. 12.00 -13.00 น. 12.00 -13.00 น. 12.00 -13.00 น.

ตารางเวลาเข้าพบอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ ภาคปลาย 2560

9.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.

10.00 - 12.00 น. 11.00 - 12.00 น.

13.00 - 16.00 น.



ช่ือ - นามสกุล MON TUE WED THU FRI ห้องพกั

ผศ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ -

e-mail: chana_raksiri@yahoo.com

อ.ดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล 8603/2

e-mail: fengwww@ku.ac.th

รศ.ดร.พรียุทธ ์ชาญเศรษฐิกุล

e-mail: fengprc@ku.ac.th

ศ.ดร.ก้องกิต พสูวัสดิ์ อ.14

e-mail: fengkkp@ku.ac.th ช้ัน ๗

ผศ.ดร.พรเทพ อนุสรนิติสาร

e-mail : fengpta@ku.ac.th

อ.ดร.ปุณณมี สัจจกมล อ.14

e-mail: fengpmsa@ku.ac.th ช้ัน ๗

ไม่แจ้งเวลา

ติดต่อท่ีห้องธุรการภาควิชา หรอื อาคาร14 ช้ัน ๗

ไม่แจ้งเวลา

ตารางเวลาเข้าพบอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ ภาคปลาย 2560

ไม่แจ้งเวลา

ไม่แจ้งเวลา

ติดต่อท่ีห้องคณบด ีหรอื ส านักงานเลขานุการ อาคาร 14 ช้ัน 2


