รายชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษา
อาจารย์ทปี่ รึกษา

รูปถ่าย

ชื่อ: อาจารย์เจษฎา อานิล
E-mail: jetsada.arn@mahidol.ac.th

02-8892138 # 6353
อาคาร: 3 ชั้น: 3 ห้อง: 6353
เจ้าหน้าที่ธุรการ: วชิราภรณ์ ทองคุ้ม
E-mail: wachiraporn.tho@mahidol.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
รายชื่อนักศึกษาในความดูแล (ชั้นปีที่ 1)
ลาดับที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
1
5813196 นาย กฤชนันท์ อัศวธรรมรัตน์
2
5813197 นางสาว กัญญ์วรา เลิศศุภวิทย์นภา
3
5813198 นางสาว กาญจนา ไชติคะ
4
5813199 นางสาว ปัณฑ์ชนิต เหล่าวัฒนากุล
5
5813200 นาย พิสิฐพงศ์ วงศ์ทา
6
5813201 นางสาว เมธาพร อุรุนานนท์
7
5813202 นาย สรวิศ หาญเจริญจิตต์
8
5813203 นางสาว สิริปราญชลี ศรีรังษ์
9
5813204 นาย หิรัณย์ จารุยาวงศ์
10
5813205 นางสาว อรวรรยา ปิ่นแสง
5813425 นางสาว กมลชนก พิมพ์มหาทรัพย์
11
5813426 นางสาว จิรัชยา ประมวลกุล
12
5813427 นางสาว ชญาดา โอบนิธิชา
13
5813428 นาย ชนกานต์ สุขสิริทรัพย์กลุ
14
5813429 นาย ณ ราชพงษ์ เคนวัน
15
5813430 นาย ณัฐธเดชน์ ชินธนทัตเศรษฐ์
16
5813431 นาย ณัฐนนท์ ศรชานิ
17
5813432 นางสาว บุณฑริกา ชยุตชโยดม
18
5813433 นางสาว ปริษา หวู
19
5813434 นางสาว พิชญา ทิพย์คา
20
5813435 นาย พีรณัฐ ประภากมล
21
5813436 นาย ภาณุวัฒน์ แก้วปราการ
22
5813437 นางสาว ยศรินทร์ โรจนรัตนางกูร
23
5813438 นาย รุง่ พฤทธิ์ สิริโสภณวรกุล
24
5813439 นาย วราโชติ ชินวสุสิน
25
5813440 นาย วศิน แฝงฤทธิ์
26
5813441 นางสาว อาภาวิศากาญจณ์ เจริญสิริทรัพย์
27
5813442 นางสาว อาริยา สุทธิโสภาอาภรณ์
28
5813443 นางสาว อริสนา โนะ
29

รายชือ่ อาจารย์ทปี่ รึกษา
อาจารย์ทปี่ รึกษา

รูปถ่าย

ชื่อ: รศ.ดร. ปัณรสี ฤทธิประวัติ
E-mail: panrasee.rit@mahidol.ac.th
02-8892138 # 6358
อาคาร: 3 ชั้น: 3 ห้อง: 6358
เจ้าหน้าที่ธุรการ: วชิราภรณ์ ทองคุ้ม
E-mail:wachiraporn.tho@mahidol.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
รายชื่อนักศึกษาในความดูแล (ชั้นปีที่ 2)
ลาดับที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
1
5713123 นางสาว กรรณิการ์ ปูนแสงหิรัญ
2
5713124 นางสาว ฉันทิกา พิมพ์สมุทร
3
5713125 นาย ชยพล ภคชัยพงศ์
4
5713126 นาย ชยานันต์ ธเนศอนุกลุ
5
5713127 นาย เชิญฉัตร ทรงศักดิ์ศุภโชค
6
5713128 นาย ณัฐภัทร ตันจริยภรณ์
7
5713129 นาย ธิติวุฒิ เจริญสิริวิไล
8
5713130 นาย ธีริทธิ์ ชาติกจิ เจริญ
9
5713131 นาย นนท์ปวิธ ภูมิมณี (ลาพักการศึกษา)
10
5713132 นาย ปุณณวิช คุณาอัครวุฒิ
11
5713133 นาย พิสิฐ จิตวิริยนนท์
12
5713134 นาย ภัทรพงษ์ สว่างใจ
13
5713135 นาย วิชฌานนท์ อัมไพรวรรณ
14
5713136 นาย สรวิชญ์ เลิศวิไลกุลนที
15
5713137 นางสาว อรณัฐ ชัยชนะสิทธิการ
16
5713422 นาย เขมรัตน์ เหลืองเมฆา
17
5713423 นางสาว ชัญญรัชต์ วรัชต์ญารมย์
18
5713424 นาย ณัฏฐวัชร จิระเวชกิจกุล
19
5713425 นาย ทัตดนัย แก้วกาญจนเศรษฐ์
20
5713426 นาย ธนเดช คูหาวาสินี
21
5713427 นางสาว นิษฐานันท์ กุลสินทรัพย์
22
5713428 นางสาว พวงแก้ว ต่ายสกุลทิพย์
23
5713429 นางสาว พิรญาณ์ วิดจายา
24
5713430 นาย พีระทัศน์ จิตรมณีวรรณ
25
5713431 นาย ภาคภูมิ เอกพินิจพิทยา
26
5713433 นาย มั่นคง จักรไชย
27
5713435 นาย สิรวิชญ์ นิลหยก
28
5713436 นางสาว อารดา ศรีประเสริฐ

รายชือ่ อาจารย์ทปี่ รึกษา
อาจารย์ทปี่ รึกษา

รูปถ่าย

ชื่อ: ดร. พรภพ นัยเนตร
E-mail: phornphop.nai@mahidol.ac.th

02-8892138 # 6362
อาคาร: 3 ชั้น: 3 ห้อง: 6362
เจ้าหน้าที่ธุรการ: วชิราภรณ์ ทองคุ้ม
E-mail: wachiraporn.tho@mahidol.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
รายชื่อนักศึกษาในความดูแล (ชั้นปีที่ 3)
ลาดับที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
1
5613343 นาย กานต์ ช้างศร
2
5613344 นาย กิติพัฒน์ เตชะกาพุช
3
5613345 นาย เกียรติศักดิ์ มูลทรัพย์
4
5613346 นาย ชวิศ เชื้อธวัช
5
5613347 นาย ชัยวัฒน์ ตันแขมรัตน์
6
5613348 นางสาว ซากุระ อูเอซึจิ
7
5613349 นาย ณัชพล เตชะพิชญะ
8
5613350 นาย ณัฐชัย ธนานุประดิษฐ์
9
5613352 นาย ณัฐวัฒน์ กิ่งสุวรรณกุล
10
5613353 นาย ณัฐิวุฒิ อาสนาจันทร์
11
5613354 นาย เตวิช วจนะวิศิษฐ
12
5613356 นาย ธนวัฒน์ ฌานโสภณกุล
13
5613358 นาย ปริวัฒน์ ชูชาติ
14
5613359 นางสาว ปิยนุช วิบูลย์เจริญกิจจา
15
5613360 นาย พงศกร พระคุณอานวย
16
5613361 นางสาว พาขวัญ ฤทธิมโนมัย
17
5613363 นางสาว มนทิพปภา ถวิลการ
18
5613364 นางสาว วันวิสาข์ ศิลานันท์
19
5613365 นาย สรรค์พจน์ เกตุเกล้า
20
5613367 นางสาว อนัญญา เกื้อสกุลรุง่ โรจน์
21
5613368 นางสาว อารดา หิรัญกิตติ

รายชือ่ อาจารย์ทปี่ รึกษา
อาจารย์ทปี่ รึกษา

รูปถ่าย

ชื่อ: รศ. ดร. สุนทร อรอินทร์
E-mail: soontorn.ora@mahidol.ac.th

02-8892138 # 6366
อาคาร: 3 ชั้น: 3 ห้อง: 6366
เจ้าหน้าที่ธุรการ: วชิราภรณ์ ทองคุ้ม
E-mail: wachiraporn.tho@mahidol.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
รายชื่อนักศึกษาในความดูแล (ชั้นปีที่ 4)
ลาดับที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
1
5513053 นาย นิธิกร ศรีศรีสว่าง
2
5513280 นาย คณิน เปี่ยมงาม
3
5513281 นางสาว คณิศร อู่พิทักษ์
4
5513282 นางสาว งามพร้อม วุฒินิติกรกิจ
5
5513283 นางสาว จุฑาทิพ พงศ์พฤกษา
6
5513284 นางสาว ชนิสรา ขจรชัยกุล
7
5513285 นางสาว ชุติมณฑน์ รุง่ ศิลป์
8
5513286 นาย ธีระชัย ชินวิกรานต์
9
5513287 นาย ณัฏฐ์ธน ตีระวานิชสันติ์
10
5513288 นางสาว ณัฐชานันท์ ฟูจินต์พัน
11
5513290 นาย ทรงยศ พิลึก
12
5513291 นาย ธนภัทร ชาติพิทักษ์
13
5513292 นาย ธนวัฒน์ วงศ์บุษยมาส
14
5513293 นาย ธนาพันธ์ แก้วจงประสิทธิ์
15
5513294 นางสาว นฏกร กล้าหาญ
16
5513295 นาย นรเศรษฐ์ มนูรัตน์
17
5513296 นางสาว นิกษา มาศอาณา
18
5513299 นาย ธีทัต สุวรรณโน
19
5513300 นาย พงตะวัน ช้างศิริกลุ ชัย
20
5513301 นาย พงศ์วิศิษฏ์ จงเลิศรักษ์
21
5513302 นางสาว ณัฏฐ์ณริน ช่วยพัฒน์
22
5513305 นางสาว แพรไหม วรรณวาส
23
5513306 นาย วรุตม์ แก่นหิน
24
5513307 นางสาว วลัยพร เวฬุดิตถ์
25
5513309 นางสาว วาริชา หมื่นสิทธิ์
26
5513310 นาย ศรัณย์ ตุลาการวงศ์
27
5513311 นาย สิปปณัฐ อาชวนันทดิษฐ์
28
5513312 นาย อานันท์ เอื้อสุขตระกูล

รายชือ่ อาจารย์ทปี่ รึกษา
อาจารย์ทปี่ รึกษา

รูปถ่าย

ชื่อ: รศ.ดร. ปัณรสี ฤทธิประวัติ
E-mail: panrasee.rit@mahidol.ac.th
02-8892138 # 6358
อาคาร: 3 ชั้น: 3 ห้อง: 6358
เจ้าหน้าที่ธุรการ: วชิราภรณ์ ทองคุ้ม
E-mail:wachiraporn.tho@mahidol.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
รายชื่อนักศึกษาในความดูแล (ชั้นปีสูง)
ลาดับที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
1
5413370 นางสาววันวิสาข์ แจ้งคา

