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ตารางสอนสําหรับอาจารย์ทีปรึกษากลุ่มโครงงาน วิชา มมศท 100 ปีการศึกษา 2564 (17 กย. 64)
วันพฤหัสบดี
กลุ่ม B1 และ กลุ่ม B8 ห้อง 128 ชั�น 1 อาคารสิริวิทยา

ชื�อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี เลิศวรรณเอก
อาจารย์ดอกไม้ วิวรรธมงคล
อาจารย์ ดร. ภก. ยิ�งรัก บุญดํา
อาจารย์ ดร. นันทกานต์ มณีจักร

รองศาสตราจารย์ ดร. จรูญโรจน์ โชติวิวัฒนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงกลวรรณ มุสิกทอง
อาจารย์ ทพญ. ปิยดา แก้วเขียว
อาจารย์ ดร. นพ. พิสุทธิ� พงษ์ชัยกุล

คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

สถาบันแห่งชาติเพื�อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

คณะเทคนิคการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาธิป ศีลบุตร
อาจารย์ ดร. จิดาภา คุ้มกลาง
อาจารย์ ดร. วิมลมาศ ตันสถิตย์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

รองศาสตราจารย์ ดร. วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์

คณะพยาบาลศาสตร์

ชือ - สกุล

ชือ - สกุล

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กลุ่ม B5 และ กลุ่ม B12 ห้อง 217 ชั�น 2 อาคารสิริวิทยา
ส่วนงาน

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร. สุชัย นพรัตน์แจ่มจํารัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์
อาจารย์ ดร. ภก. วสุ ศุภรัตนสิทธิ
อาจารย์ ดร. ปกรณ์กิตติ� ม่วงประสิทธิ�

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
วิทยาเขตกาญจนบุรี
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยราชสุดา

กลุ่ม B6 และ กลุ่ม B13 ห้อง 218 ชั�น 2 อาคารสิริวิทยา
ส่วนงาน

รองศาสตราจารย์ พญ. สุภัทรา เตียวเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี สาริกา
อาจารย์ ดร. ภัทรธรณ์ แสนพินิจ
อาจารย์ ดร. วุฒิชาติ แสวงผล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยศาสนศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร

กลุ่ม B7 และ กลุ่ม B14 ห้อง 219 ชั�น 2 อาคารสิริวิทยา
ส่วนงาน

อาจารย์ ดร. ปิยดา ณ นคร

เบอร์โทร
กลุ่มนักศึกษา
098-389-0975 113,114 169,170
083-045-3447 115,116 171,172
063-156-3259 117,118 173,174
097-241-4494 119,120 175,176

เบอร์โทร

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์

กลุ่มนักศึกษา

081-688-4310 121,122 177,178

089-663-4295 123,124 179,180
091-780-8254 125,126 181,182
090-601-2736 127,128 183,184

เบอร์โทร

กลุ่มนักศึกษา

061-935-5354 129,130 185,186
089-689-4013 131,132 187,188
094-426-8383 133,134 189,190

135,136 191,192

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กลุ่ม B4 และ กลุ่ม B11 ห้อง 133 ชั�น 1 อาคารสิริวิทยา
ส่วนงาน

ลําดับ
ชือ - สกุล
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วไลลักษณ์ พุ่มพวง
2 อาจารย์ ดร. สิริลักษณ์ ดุสิตสิทธิพร
3 อาจารย์ ดร. นิภาวรรณ เจริญลักษณ์
4

โครงการจัดตั�งวิทยาเขตนครสวรรค์
คณะพยาบาลศาสตร์

กลุ่ม B3 และ กลุ่ม B10 ห้อง 132 ชั�น 1 อาคารสิริวิทยา
ส่วนงาน

อาจารย์ ดร. ศรัล ขุนวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหญิง โลหะรังสิกุล
อาจารย์ธนทิพย์ อ้วนอ่อน
อาจารย์ ดร. ภัทรจิต จุมพล กอชโซลี

ชือ - สกุล

คณะกายภาพบําบัด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

กลุ่ม B2 และ กลุ่ม B9 ห้อง 131 ชั�น 1 อาคารสิริวิทยา
ส่วนงาน

ชือ - สกุล

ชือ - สกุล

ส่วนงาน

เบอร์โทร

กลุ่มนักศึกษา

086-644-9247 137,138 193,194
062-289-2919 139,140 195,196
081-927-9333 141,142 197,198
092-012-3170 143144 199,200

เบอร์โทร

กลุ่มนักศึกษา

081-456-1591 146,147 202,203
085-510-4102 148,149 204,205

082-629-9655 150,151 206,207
081-952-6750 145,152 201,208

เบอร์โทร

กลุ่มนักศึกษา

089-207-5507 153,154 209,210
089-446-7712 155,156 211,212
065-558-9954 157,158 213,214
02-441-0909 159,160 215,216

เบอร์โทร
090-964-4114
089-813-2551
081-705-0803
089-725-8088

กลุ่มนักศึกษา

161,162
163,164
165,166
167,168

217,218
219,220
221,222
223,224

