รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

รูปถ่าย

ชื่อ: ผศ. 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
รำยชื่อนักศึกษำในควำมดูแล (ชั้นปีที่ 1)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษำ
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
5613351 นาย ณัฐพล เสรีเชษฐพงศ์
10
5613352 นาย ณัฐวัฒน์ กิ่งสุวรรณกุล
11
5613353 นาย ณัฐิวุฒิ อาสนาจันทร์
12
5613354 นาย เตวิช วจนะวิศิษฐ
13
5613355 นางสาว ธนกาญจน์ เครือแก้วนุสรณ์
14
5613356 นาย ธนวัฒน์ ฌานโสภณกุล
15
5613357 นาย นิธิวุฒิ กรรณาลงกรณ์
16
5613358 นาย ปริวัฒน์ ชูชาติ
17
5613359 นางสาว ปิยนุช วิบูลย์เจริญกิจจา
18
5613360 นาย พงศกร พระคุณอานวย
19
5613361 นางสาว พาขวัญ ฤทธิมโนมัย
20
5613362 นาย ภัทรพล เอมรัฐ
21
5613363 นางสาว มนทิพปภา ถวิลการ
22
5613364 นางสาว วันวิสาข์ ศิลานันท์
23
5613365 นาย สรรค์พจน์ เกตุเกล้า
24
5613366 นางสาว สุลลิตา จิรวิศัลย์
25
5613367 นางสาว อนัญญา เกื้อสกุลรุง่ โรจน์
26
5613368 นางสาว อารดา หิรัญกิตติ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

รูปถ่าย

ชื่อ: อาจารย์ 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
รำยชื่อนักศึกษำในควำมดูแล (ชั้นปีที่ 2)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
1
5513279 นาย กลวัชร ทาทอง
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 ชูเสกข์ 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 ช้างศิริกุลชัย
20
5513301 นาย พงศ์วิศิษฏ์ จงเลิศรักษ์
21
5513302 นางสาว พรธีรา 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
29
5513053 นาย นิธิกร ศรีศรีสว่าง

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

รูปถ่าย

ชื่อ: อาจารย์ ดร. พรพิมล ศรีทองคา
E-mail: pornpimol.sri@mahidol.ac.th

02-8892138 # 6363
อาคาร: 3 ชั้น: 3 ห้อง: 6363
เจ้าหน้าที่ธุรการ: วชิราภรณ์ ทองคุ้ม
E-mail: wachiraporn.tho@mahidol.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
รำยชื่อนักศึกษำในควำมดูแล (ชั้นปีที่ 3)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
1
5413085 นายธนวินท์ ตระกูลวิไลวรรณ
2
5413087 นายธีรธวัช ตระกูลวิไลวรรณ
3
5413334 นาย ดิฐ สุภเกษมวงศ์
4
5413335 นางสาว กรรณิการ์ แสงแก้ว
5
5413336 นาย กรวิชญ์ ปุงบางกะดี่
6
5413337 นาย จงสุข สงวนตระกูล
7
5413338 นาย จตุรนต์ คานึงคุณากร
8
5413339 นางสาว จิดาภา ชาวปากน้า
9
5413340 นางสาว จิรกมล วุน่ หนู
10
5413341 นาย จิรวัฒน์ เอี่ยมสาอางค์
11
5413343 นางสาว จีรนันท์ บุญเรืองกัณฑ์
12
5413344 นางสาว ชญาน์นันท์ ธุวโรจน์สกุล
13
5413346 นาย ไชยกร ทองชนะสิน
14
5413347 นาย ฐิติกร แก้วลี
15
5413348 นางสาว ฑิฆัมพร วิเศษอนุพงศ์
16
5413349 นาย ณัฐพล พีชผล
17
5413351 นาย ณัฐวัฒน์ สุนทรีกุลพงศ์
18
5413352 นาย ณัฐวัตร โชคสมงาม
19
5413353 นางสาว ธนัญญา เขียนวาด
20
5413354 นาย ธัญญ์ อินทรโชติ
21
5413355 นางสาว ธัญพร พึ่งรัศมี
22
5413356 นางสาว นนทพร นาคผู้
23
5413357 นางสาว นวรินทร์ ลัคนากุล
24
5413358 นาย นิธิพล แสงไชยราช
25
5413359 นางสาว ปณิชชา ธนะติวะกุล
26
5413360 นางสาว ปริยากร บุญเพิ่ม
27
5413361 นาย ปิยพัทธ์ อริยะจักร์
28
5413362 นาย พัฒน์ เพชรงาม
29
5413363 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ วรขจิต
30
5413364 นาย เพชรณเธียร จุลเลศ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

รูปถ่าย

ชื่อ: อาจารย์ ดร. พรพิมล ศรีทองคา
E-mail: pornpimol.sri@mahidol.ac.th

02-8892138 # 6363
อาคาร: 3 ชั้น: 3 ห้อง: 6363
เจ้าหน้าที่ธุรการ: วชิราภรณ์ ทองคุ้ม
E-mail: wachiraporn.tho@mahidol.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
รำยชื่อนักศึกษำในควำมดูแล (ชั้นปีที่ 3)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
31
5413365 นางสาว ภาวินี จาตุรพิศานุกูล
32
5413366 นางสาว เมธาวี ช้างทอง
33
5413367 นาย รัฐพงศ์ หลอดทอง
34
5413368 นางสาว วรินยุพา อุดมศรี
35
5413369 นาย วศิน สัตติยา
36
5413370 นางสาว วันวิสาห์ แจ้งคา
37
5413371 นางสาว วิชยา มนัสชินอภิสิทธิ์
38
5413372 นาย สิทธิฐัท สันป่าแก้ว
39
5413373 นาย สิทธิพัฒน์ มหาวีรวัฒน์

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
อำจำรย์ที่ปรึกษำ

รูปถ่าย

ชื่อ: อาจารย์ ดร. ศนิตตา ทองแพง
E-mail: sanitta.tho@mahidol.ac.th
02-8892138 # 6364
อาคาร: 3 ชั้น: 3 ห้อง: 6364
เจ้าหน้าที่ธุรการ: วชิราภรณ์ ทองคุ้ม
E-mail: wachiraporn.tho@mahidol.ac.th

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
รำยชื่อนักศึกษำในควำมดูแล (ชั้นปีที่ 4)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
1
5313001 นาย กรณ์ บวรธนจรรยา
2
5313002 นางสาว กัญญวรรษ์ พลเมืองดี
3
5313004 นางสาว กุลฑิษา สัจจามรรค
4
5313005 นางสาว จิยาพร ธูปมงคล
5
5313006 นางสาว จุฑามาศ อึ้งอาพร
6
5313007 นาย ชิษณุพงศ์ รุง่ ศิริกุลนันทร์
7
5313008 นางสาว ญาณี ชูศรี
8
5313009 นาย ฑีฆะโรจน์ วิวัฒนาเจริญกุล
9
5313010 นาย ณัฐพล ไตรจักร์วนิช
10
5313011 นางสาว ดุสิตา สุขวาณิชวิชัย
11
5313013 นาย ธัชพล บูลย์ประมุข
12
5313014 นาย ธิษณะ เตือนธรรมรักษ์
13
5313015 นางสาว นฤภร ดารารัตน์
14
5313016 นางสาว นัทธรัตน์ มงคลสินธุ์
15
5313017 นางสาว บุณยนุช วิจารณ์
16
5313018 นาย พงศกร เวชการ
17
5313019 นาย พิชญ์พัฒน์ ศรีสกุลดี
18
5313020 นาย พิทวัส ทิวทิพย์สกุล
19
5313021 นางสาว แพรวนภา ดิลกรัตนชัย
20
5313022 นางสาว แพรวพรรณ พงษ์กลาง
21
5313023 นาย มนตรี มีสีผ่อง
22
5313024 นาย รวิ เลาหสุรโยธิน
23
5313025 นางสาว รักติบูล ประเสริฐสมภพ
24
5313026 นางสาว วรากานต์ ทีฆมงคล
25
5313028 นาย ศราวิน เขมโชติกูร
26
5313029 นางสาว ธนินามนต์ กิมตัน
27
5313030 นางสาว สาธิมา ประเสริฐเจริญสุข
28
5313031 นางสาว สินธนา เทพอินถา
29
5313032 นางสาว สิริกานต์ เปี่ยมสัมฤทธิ์
30
5313034 นาย สุรสีห์ หงษ์วิวัฒน์
31
5313035 นาย สุวิพัฒน์ ฉลองวงศ์
32
5313036 นาย หฤษฏ์ เสนรังษี
33
5313037 นางสาว อภิชญา จิตรปัญญา
34
5313038 นางสาว อาริสรา อารีกุล
35
5313040 นางสาว ไอริณ ส่งเกรียงไกร

