
ลําดับที่ ชื่อ-นามสกล รป ปริญญา เบอรติดตอ E-mail อาจารยที่ปรึกษา

                      นักศึกษาภายใตกลุมวิจัยหัวใจและหลอดเลือด

ลาดบท ชอ-นามสกุล รูป ปรญญา เบอรตดตอ E-mail อาจารยทปรกษา

1

น.ส.สิริโสภา  บุญโยธา

ปริญญาเอกสาขาวิชาชีวเวชศาสตร 081-7496164 bbq2526@hotmail.com รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร

2

น.ส.ศุภกัญญา  ลาสม

ปริญญาเอกสาขาวิชาชีวเวชศาสตร 084-9541668 jae_numnun@hotmail.com รศ.ดร.นันทรัตน  โฆมานะสิน

3

น.ส.ปรารถนา  ยงสกุลชัย

ปริญญาเอกสาขาวิชาชีวเวชศาสตร 084-5452880 ing_bow@hotmail.com ผศ.ดร.ชาตรี เศรษฐเสถียร

4

นายปานศักดิ์ ปติเวชธุระกิจ

ปริญญาโทสาขาวิชาชีวเวชศาสตร 089-9446075 parnsak.t@hotmail.com ผศ.ดร.ชาตรี เศรษฐเสถียร

น ส ชติมา  รัตนวรรณ

5

น.ส.ชุตมา  รตนวรรณ

ปริญญาเอกสาขาวิชาชีวเวชศาสตร 084-9557732 mai_ams@hotmail.com รศ.ดร.นันทรัตน  โฆมานะสิน

นส.อิงครัตน ศรุติไพบูลย

6 ปริญญาเอกสาขาวิชาชีวเวชศาสตร 082-8478310 wataka-11@hotmail.com ผศ.ดร.ชาตรี เศรษฐเสถียร



7

นายทรงพล หาวหาญ

ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 084-2291418 songpol_ams@hotmail.com รศ.ดร.นันทรัตน  โฆมานะสิน

8

นางนุชนาฎ สิทธิเดชผจญ

ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 080-4111414 nutcsi@kku.ac.th รศ.ดร.นันทรัตน  โฆมานะสิน

นส ศศิธร ไขชัยภมิ

9

นส.ศศธร ไขชยภูม

ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 088-5358287 sassy_aui999@hotmail.com รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร

ิ  ั ป ิ โ ิ ิ   ี10 นางสาวรุจิกรณ    รัตนธรรม ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 08-5610-7191 seimei_no@hotmail.com รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถียร 

11

นายวีระพล  แสงอาทิตย

ปริญญาเอกสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย 081 5443260 weerapon sang@hotmail com   รศ  ดร  ยพา คคงวิริยพันธ11 ปรญญาเอกสาขาวชาสรรวทยาทางการแพทย 081-5443260 weerapon_sang@hotmail.com   รศ. ดร. ยุพา คูคงวรยพนธุ

12

น.ส.อรชร บุญลา  

ปริญญาเอกสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย 089-2909190 vitaminc33 @hotmail.com  รศ. ดร. ยุพา คูคงวิริยพันธุ12 ปรญญาเอกสาขาวชาสรรวทยาทางการแพทย 089 2909190 vitaminc33 @hotmail.com  รศ. ดร. ยุพา คูคงวรยพนธุ

13

นายภัทรภณ เตืองพลกรัง

ปริญญาเอกสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย 083-340-2412 puthaiks@hotmail.com รศ. ดร. ยุพา คูคงวิริยพันธุ



14

นส.สุภาวดี ภาบับภา 

ปริญญาเอกสาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย 087-5139946 suphapha9p21@gmail.com รศ.ดร.ยุพา คูคงวิริยพันธุ

15

นายเทวฤทธิ์  เบิกบาน

ปริญญาเอกสาขาวิชากายวิภาคศาสตร 088-5622165 no_ng_pt@hotmail.com ผศ.ดร.ปาริฉัตร ประจะเนย 

16 นายพัฒนพงษ บุญพรม

ปริญญาโทสาขาวิชากายวิภาคศาสตร 086-2643059 ton_pt_kku@hotmail.com ผศ.ดร.ปาริฉัตร ประจะเนย 

17

น.ส คัมภีรพร บุญหลอ

ปริญญาเอกสาขาวิชาเภสัชวิทยา 089-9508659 kampeeporn@yahoo.com รศ.ดร. พัชรีวัลย ปนเหนงเพ็ชร

18 น.ส.วนิดา ดรปญหา ปริญญาเอกสรีรวิทยาทางการแพทย 087-2321981 wanida_ams@yahoo.com รศ.ดร.ยุพา คูคงวิริยพันธุ

19

น.ส.ออมขวัญ ทิมินกุล

ปริญญาโทสรีรวิทยาทางการแพทย 084-6013040 snow_ethan@hotmail.com ผศ.ดร.พวงรัตน ภักดีโชค

20 นางสาววรินทรา หวยศรีจันทร ปริญาโทสาขาวิชาเภสัชวิทยา 087-4360552 mawaw_ou@hotmail.com รศ.ดร. พัชรีวัลย ปนเหนงเพ็ชร



21 นายยศวริศ เสนามิ่ง ปริญาเอกสาขาวิชาเภสัชวิทยา 084-0323344 mai_jap@hotmail.com รศ.ดร. พัชรีวัลย ปนเหนงเพ็ชร

22 นายสราวุธ บรรบุผา ปริญญาเอกสรีรวิทยาทางการแพทย 086-8740010 bugvo@hotmail.com รศ.ดร.ยุพา คูคงวิริยพันธุ

23 นางสาวกีรดา แกวจุมพล ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 083 414 6929 may_gk@hotmail.com ผศ.ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ

24 นางสาวทิพยสุดา เทพภูเขียว ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 088 319 1279 thipsuda_tsd@hotmail.com ผศ.ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ

25 นายศรสิทธิ์ จิรังดา ปริญญาเอกสาขาวิชาชีวเวชศาสตร 081-7802709 sornsithjirungda@gmil.com รศ.ดร.นันทรัตน  โฆมานะสิน

26 นางสาวเกตุมณี เสนาพันธ ปริญญาเอกสรีรวิทยาทางการแพทย 086-86334872 beamk-879@hotmail.com รศ.ดร.ยุพา คูคงวิริยพันธุ

27 นางสาวนิสา  เดชาราชกล ปริญญาเอกสาขาวิชาชีวเวชศาสตร 089-6272475 decharatchakul@hotmail com ผศ ดร ชาตรี เศรษฐเสถียร27 นางสาวนสา  เดชาราชกุล ปรญญาเอกสาขาวชาชวเวชศาสตร 089-6272475 decharatchakul@hotmail.com ผศ.ดร.ชาตร เศรษฐเสถยร



28 นางสาวดอกรัก  กอนทอง ปริญญาโทสาขาสรีรวิทยาทางการแพทย 083-561-6525      Dhokrak@gmail.com                 รศ.ดร.ยุพา  คูคงวิริยพันธ












