ตารางสอนสําหรับอาจารย์ที�ปรึกษากลุ่มโครงงาน วิชา มมศท 100 ปีการศึกษา 2564 (17 กย. 64)
วันศุกร์
กลุ่ม C1 และ กลุ่ม C8 ห้อง 128 ชั�น 1 อาคารสิริวิทยา
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ชื�อ - สกุล
อาจารย์ ดร. หนึ�งฤทัย ธาราวัชรศาสตร์

วิทยาเขตกาญจนบุรี

อาจารย์ ดร. ภาวิณี หฤทัยชื�น

คณะกายภาพบําบัด

อาจารย์ ดร. อารีกุล พวงสุวรรณ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

อาจารย์ ดร. นพ. กานต์ สุทธาพานิช

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ชื�อ - สกุล

ส่วนงาน

099-359-6356 227,228 283,284

กลุ่ม C2 และ กลุ่ม C9 ห้อง 131 ชั�น 1 อาคารสิริวิทยา

ส่วนงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ ตรีพรหม

วิทยาเขตกาญจนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐ มาลัยนวล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาจารย์ ดร. ศกลวรรณ คูหาอุดมลาภ

คณะวิทยาศาสตร์

ชื�อ - สกุล

กลุ่ม C3 และ กลุ่ม C10 ห้อง 132 ชั�น 1 อาคารสิริวิทยา

ส่วนงาน

อาจารย์ ดร. เจษฎา แพนาค

วิทยาเขตกาญจนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. สิริจิต วงศ์กําชัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาจารย์ ดร. จุฑามาศ สุระพงษ์ชัย

คณะกายภาพบําบัด

ชื�อ - สกุล

กลุ่ม C4 และ กลุ่ม C11 ห้อง 133 ชั�น 1 อาคารสิริวิทยา

ส่วนงาน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงนุช สังข์อยุทธ์

วิทยาเขตกาญจนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไล ตั�งปนิธานดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อาจารย์ ดร. ภัสรา วิจิตรวราศานต์

วิทยาเขตนครสวรรค์
กลุ่ม C5 และ กลุ่ม C12 ห้อง 217 ชั�น 2 อาคารสิริวิทยา

ส่วนงาน

อาจารย์ ดร. วสกร แลสันกลาง

คณะวิทยาศาสตร์

อาจารย์พรศิริ พฤกษชาติ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. นภัทรธรา ธีระวัลย์ชัย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รองศาสตราจารย์ ดร. พรรัตน์ สินชัยพานิช

สถาบันโภชนาการ

ชื�อ - สกุล
อาจารย์ ทพ. ศวิษฐ์ เย็นประสิทธิ�

กลุ่ม C6 และ กลุ่ม C13 ห้อง 218 ชั�น 2 อาคารสิริวิทยา

ส่วนงาน

อาจารย์ ดร. ยุวดี บุญญสิทธิ�

คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์

อาจารย์ ดร. ปาริฉัตร ฉายาพันธุ์

โครงการจัดตั�งวิทยาเขตนครสวรรค์

อาจารย์ ดร. ธรรม์ธวัช ธีรานันท์

คณะวิทยาศาสตร์

ชื�อ - สกุล

065-549-1730 229,230 285,286
086-391-9862 231,232 287,288

เบอร์โทร

กลุ่มนักศึกษา

083-778-4445 233,234 289,290
080-075-7878 235,236 291,292
086-783-3324 237,238 293,294
02-201-5451 239,240 295,296

เบอร์โทร

กลุ่มนักศึกษา

080-076-2169 241,242 297,298
089-610-4954 243,244 299,300

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. โกศล รุ่งเรืองชัย

ชื�อ - สกุล

เบอร์โทร
กลุ่มนักศึกษา
086-409-4558 225,226 281,282

081-922-3225 245,246 301,302
086-306-3753 247,248 303,304

เบอร์โทร

กลุ่มนักศึกษา

086-071-3692 249,250 305,306

083-635-6441 251,252 307,308
082-224-4602 253,254 309,310
092-242-5165 255,256 311,312

เบอร์โทร

กลุ่มนักศึกษา

093-272-9997 257,258 313,314
098-645-6499 259,260 315,316
092-624-5954 261,262 317,318

085-136-2401 263,264 319,320

เบอร์โทร

กลุ่มนักศึกษา

087-263-3200 265,266 321,322
090-992-9412 267,268 323,324

กลุ่ม C7 และ กลุ่ม C14 ห้อง 219 ชั�น 2 อาคารสิริวิทยา

ส่วนงาน

ศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์ สินชัยพานิช

คณะเภสัชศาสตร์

อาจารย์ ดร. พัชรพรรณ ศิริวัฒน์

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

อาจารย์ ดร. เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง

คณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ ดร. นพ. สุธัญญ์ ศรีแสงแก้ว

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

086-644-9724 269,270 325,326
082-027-8453 271,272 327,328

เบอร์โทร

กลุ่มนักศึกษา

081-832-7131 273,274 329,330

098-829-1423 275,276 331,332
089-781-8947 277,278 333,334
081-885-1692 279,280 335,336

