
ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำชือ่ รำชทนินำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชือ่ นำมสกุล กลุม่บคุลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็นต์

1 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจพร จึงเกรียงไกร พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

2 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาภรณ์ บตุรศรีภมูิ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

3 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรรัตน์ เกดิดอนแฝก ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

4 น.ส. ดร. อาจารย์ เพญ็นภา อุน่สนทิ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

5 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ เรณู พกุบญุมี พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

6 น.ส. อาจารย์ เสาวรส คงชีพ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

7 นาง ดร. อาจารย์ แสงเดือน ปยิะตระกลู พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

8 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ แสงทอง ธีระทองค า พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

9 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภณิ แสงออ่น ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

10 น.ส. อาจารย์ ไพรินทร์ สุคนธ์ตระกลู พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

11 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร เรืองเพิ่มพลู พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

12 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลรัตน์ กติติพมิพานนท์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

13 นาง ดร. อาจารย์ กานต์ ฉลาดธัญญกจิ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

14 น.ส. ดร. อาจารย์ กิง่แกว้ อดุมชัยกลู พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

15 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรีติกานต์ ปา้ยงูเหลือม พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

16 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กสุุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์ พนกังานส่วนงาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

17 นาง ดร. อาจารย์ จ าปี เกรนเจอร์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

18 นาง ดร. อาจารย์ จินดา นนัทวงษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

19 นาง ดร. อาจารย์ จิราพร ไลนงิเกอร์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

20 น.ส. ดร. อาจารย์ จิราภรณ์ ปั้นอยู่ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

21 นาง อาจารย์ จุฑาทพิย์ กิง่แกว้ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

22 น.ส. ดร. อาจารย์ ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

23 นาง อาจารย์ ชไมพร โนนศรีชัย พนกังานส่วนงาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

24 น.ส. ดร. อาจารย์ ชืน่จิตร จันทร์สว่าง พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

25 นาง ดร. อาจารย์ ซู้หงษ์ ดีเสมอ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

26 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐชา เจียรนลิกลุชัย ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

27 น.ส. ดร. อาจารย์ ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

28 นาง น.ต.หญิง ดร. อาจารย์ ดลิน รัตนสุข พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

29 น.ส. ดร. อาจารย์ ดวงฤทยั บวัด้วง พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

30 น.ส. ดร. อาจารย์ ทดัทรวง ปญุญทลังค์ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

รำยชือ่คณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีิทธิเลือกตัง้

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี



31 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศันา ทวีคูณ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

32 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพิวัลย์ ดารามาศ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

33 น.ส. ดร. อาจารย์ ธิดา ทองวิเชียร พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

34 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิราภรณ์ จันทร์ดา พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

35 น.ส. อาจารย์ นงนชุ วิศิษฎธ์รรมศรี พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

36 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ นพวรรณ เปยีซ่ือ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

37 นาง ดร. อาจารย์ นพวรรณ พนิจิขจรเดช พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

38 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรีมาลย์ นลีะไพจิตร พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

39 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล สมรรคเสวี พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

40 นาง ดร. อาจารย์ นนัทนจิ แวน กลิูค พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

41 น.ส. ดร. อาจารย์ นนัทยิา เอกอธิคมกจิ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

42 น.ส. ดร. อาจารย์ นภิาพร บตุรสิงห์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

43 นาง ดร. อาจารย์ นชุนาฏ สุทธิ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

44 นาง ดร. รองศาสตราจารย์ บวัหลวง ส าแดงฤทธิ์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

45 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประนอม ภู่ศรีทอง พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

46 น.ส. ดร. อาจารย์ ปรานี ปอ้งเรือ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

47 น.ส. ดร. อาจารย์ ปริญญา สารธิมา พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

48 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปยิะวรรณ โภคพลากรณ์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

49 นาง ดร. อาจารย์ ปยิาณี ณ นคร พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

50 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผจงจิต ไกรถาวร พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

51 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทพิย์ มาลาธรรม พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

52 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรศรี ดิสรเตติวัฒน์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

53 นาง อาจารย์ พรศิริ พฤกษชาติ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

54 น.ส. ดร. อาจารย์ พรศิริ พพิฒันพานชิ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

55 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ พชัรินทร์ นนิทจันทร์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

56 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พชัรินทร์ บญุรินทร์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

57 น.ส. ดร. อาจารย์ พชิญ์ประอร ยงัเจริญ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

58 นาง อาจารย์ พชิญา ทองโพธิ์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

59 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ พศิสมัย อรทยั พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

60 นาง ดร. รองศาสตราจารย์ พลูสุข เจนพานชิย์ วิสุทธิพนัธ์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

61 น.ส. อาจารย์ ภาวนา พรหมเนรมิต พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

62 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ มณี อาภานนัทกิลุ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

63 น.ส. ดร. อาจารย์ มาลาตี รุ่งเรืองศิริพนัธ์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี



64 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุกดา เดชประพนธ์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

65 นาง ดร. ศาสตราจารย์ รุจา ภู่ไพบลูย์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

66 นาง ดร. อาจารย์ ลาวัลย์ สิงหส์าย พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

67 น.ส. อาจารย์ วรพรรณ ผดุงโยธี พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

68 นาง ดร. อาจารย์ วรรณภา ประไพพานชิ พนกังานส่วนงาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

69 น.ส. ดร. อาจารย์ วรรณา สนองเดช พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

70 นาง ดร. รองศาสตราจารย์ วันทนา มณีศรีวงศ์กลู พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

71 น.ส. อาจารย์ วิไล ต้ังปนธิานดี พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

72 น.ส. ดร. อาจารย์ วิไล นาปา่ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

73 นาง ดร. รองศาสตราจารย์ ศรีสมร ภมูนสกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

74 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิราณี เกจ็กรแกว้ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

75 น.ส. อาจารย์ ศิริพร นริาพนัธ์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

76 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์ อภวิาณิชย์ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

77 น.ส. อาจารย์ ศิริวรรณ วรรณศิริ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

78 น.ส. ดร. อาจารย์ ศุภร วงศ์วทญัญู ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

79 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สตรีรัตน์ ธาดากานต์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

80 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายลม เกดิประเสริฐ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

81 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริรัตน์ ลีลาจรัส ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

82 น.ส. ดร. อาจารย์ สุกญัญา ตันติประสพลาภ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

83 นาง ดร. รองศาสตราจารย์ สุชิรา ชัยวิบลูยธ์รรม พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

84 นาง ดร. อาจารย์ สุดารส รองเมือง ยากิ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

85 น.ส. ดร. อาจารย์ สุนทรี เจียรวิทยกจิ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

86 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ สุปรีดา มัน่คง พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

87 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี ธรากลุ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

88 นาง ดร. อาจารย์ สุพชิญา หวังปติิพาณิชย์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

89 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภลักษณ์ เชยชม พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

90 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ สุภาพ อารีเอือ้ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

91 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภามาศ ผาติประจักษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

92 นาง ดร. อาจารย์ สุมลชาติ ดวงบบุผา พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

93 น.ส. ดร. อาจารย์ สุวัจนา นอ้ยแนม พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

94 นาง ดร. อาจารย์ องุ่น นอ้ยอดุม พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

95 นาง ดร. อาจารย์ อภรชา ล าดับวงศ์ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

96 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภญิญา ศิริพทิยาคุณกจิ พนกังานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี



97 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อจัฉรียา ปทมุวัน พนกังานส่วนงาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

98 น.ส. ดร.พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐินี จินาวัฒน์ พนกังานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต

99 นาย ดร.นพ. อาจารย์ ดลนภิทัร เดชสุพงศ์ พนกังานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต

100 น.ส. ดร.พญ. อาจารย์ นวลกนัยา สถิรพงษะสุทธิ พนกังานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต

101 น.ส. ดร. อาจารย์ รสสุคนธ์ แกว้ขาว พนกังานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต

102 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา ศิริวราศัย ข้าราชการ กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์

103 นาง ดร. อาจารย์ รจนา ชุณหบณัฑิต ข้าราชการ กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์

104 นาย นพ. อาจารย์ กลุวัตร ธาดานพินธ์ พนกังานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินกิและชีวสถิติ

105 นาย ดร.นพ. อาจารย์ นวนรรน ธีระอมัพรพนัธุ์ พนกังานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินกิและชีวสถิติ

106 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปวิน น าธวัช พนกังานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินกิและชีวสถิติ

107 นาย ดร. อาจารย์ รัตนช์ัยนนัท์ ธรรมสุจริต พนกังานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินกิและชีวสถิติ

108 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ ศศิวิมล รัตนสิริ พนกังานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินกิและชีวสถิติ

109 นาย ดร.นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร พนกังานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินกิและชีวสถิติ

110 น.ส. ดร. อาจารย์ สุภารี บญุมานนัท์ พนกังานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินกิและชีวสถิติ

111 นาง ดร.พญ. รองศาสตราจารย์ อติพร องิค์สาธิต พนกังานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินกิและชีวสถิติ

112 น.ส. ดร.ภญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรลักษณ์ พฒันาประทปี พนกังานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินกิและชีวสถิติ

113 น.ส. ดร. ศาสตราจารย์ อมัรินทร์ ทกัขิญเสถียร พนกังานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาระบาดวิทยาคลินกิและชีวสถิติ

114 นาย นพ. อาจารย์ เบญทวิช สุรศาสตร์พศิาล พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

115 นาย นพ. อาจารย์ เอกชัย เพชรล่อเหลียน พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

116 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แสงศุลี ธรรมไกรสร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

117 นาย นพ. อาจารย์ โสฬส ปลอดภยั พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

118 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร สุขโต พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

119 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กติิพล นาควิโรจน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

120 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา บญุเกดิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

121 น.ส. พญ. อาจารย์ จิศพรรณ จงเจริญคุณวุฒิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

122 น.ส. พญ. อาจารย์ ด ารงรัตน์ เลิศรัตนานนท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

123 นาย นพ. อาจารย์ ธเนศ แกน่สาร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

124 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ ธัญญรัตน์ อโนทยัสินทวี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

125 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ ปราณี พลังวชิรา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

126 นาย นพ. อาจารย์ พรพจน์ หอสุวรรณศักด์ิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

127 น.ส. พญ. อาจารย์ ภคัวิภา เร่ิมยนิดี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

128 น.ส. พญ. อาจารย์ วสากร เกตุประยรู พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

129 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายพณิ หตัถีรัตน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว



130 น.ส. พญ. อาจารย์ อญัญพร สุทศันว์รวุฒิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

131 นาย นพ. อาจารย์ อาทติย์ ชัยธนสาร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

132 นาย นพ. อาจารย์ อทิธิพล วงษพ์รหม พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

133 นาย ดร.นพ. รองศาสตราจารย์ ไชยพร ยกุเซ็น พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

134 น.ส. พญ. อาจารย์ กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

135 นาย นพ. อาจารย์ กานต์ สุทธาพานชิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

136 น.ส. พญ. อาจารย์ ณัฐสินี อธินาถรัตนพงศ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

137 น.ส. พญ. อาจารย์ ธาวินี ไตรณรงค์สกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

138 น.ส. พญ. อาจารย์ ธิดาทติ ประชานกุลู พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

139 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปงุควะ ศรีเจริญ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

140 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณวิไล ต้ังกลุพานชิย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

141 น.ส. พญ. อาจารย์ พชิญ์สุชา สงวนวิทย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

142 น.ส. พญ. อาจารย์ ภทัรานษิฐ์ ภทัรพรเจริญ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

143 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ ยวุเรศมคฐ์ สิทธิชาญบญัชา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

144 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรวิศ สวัสด์ิมงคลกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

145 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ สาทริยา ตระกลูศรีชัย พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

146 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารักษ์ วิบลุผลประเสริฐ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

147 น.ส. ดร.พญ. อาจารย์ เริงฤดี ปธานวนชิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

148 นาย นพ. ศาสตราจารย์ ไพบลูย์ สุริยะวงศ์ไพศาล พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

149 นาย ดร.นพ. อาจารย์ จักรกฤษณ์ เอือ้สุนทรวัฒนา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

150 นาง พญ. อาจารย์ ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนนัท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

151 นาย นพ. อาจารย์ ฉัตรชัย อิม่อารมย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

152 นาย ดร.นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บวรศม ลีระพนัธ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

153 นาย ดร.นพ. อาจารย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

154 นาย นพ. ศาสตราจารย์ วิชัย เอกพลากร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

155 นาย นพ. อาจารย์ สมเกยีรติ ลีละศิธร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

156 นาย ดร.นพ. อาจารย์ สัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสด์ิ พนกังานส่วนงาน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

157 นาย นพ. อาจารย์ เตชิต จิระวิชิตชัย พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

158 นาย นพ. อาจารย์ ไพฑูรย์ เบญ็จพรเลิศ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

159 น.ส. พญ. อาจารย์ ชมภนูชุ รัตนสุธีรานนท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

160 น.ส. พญ. อาจารย์ ฐิติพร ภกัดีพบิลูย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

161 น.ส. พญ. อาจารย์ ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

162 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกลุพนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู



163 นาย ดร.นพ. อาจารย์ ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

164 น.ส. พญ. อาจารย์ พรรณเพชร ศิริรัตน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

165 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พชัรวิมล คุปต์นรัิติศัยกลุ ข้าราชการ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

166 นาย นพ. อาจารย์ พฒัน์ สวรรค์พทิกัษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

167 นาง พญ. อาจารย์ พมิพช์นก เทอืกต๊ะ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

168 น.ส. พญ. อาจารย์ พรียา รุธิรพงษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

169 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลรัชฐา ภาณุวรรณากร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

170 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ วารี จิรอดิศัย พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

171 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวพร วงศ์พพิฒัน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

172 น.ส. พญ. อาจารย์ อภพิรรณ เอีย่มชัยมงคล พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

173 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ เฉลิมชัย ชินตระการ ข้าราชการ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

174 น.ส. พญ. อาจารย์ เนาวรัตน์ ต้ังบ ารุงธรรม พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

175 นาง พญ. อาจารย์ กงัสดาล ตันจรารักษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

176 นาย นพ. อาจารย์ คณิต เต็มไตรรัตน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

177 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

178 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ จ ารูญ ต้ังกรีติชัย พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

179 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัย อยูส่วัสด์ิ พนกังานส่วนงาน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

180 นาง พญ. อาจารย์ ทศพร วิศุภกาญจน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

181 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธงชัย พงศ์มฆพฒัน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

182 น.ส. พญ. อาจารย์ นวรัตน์ อภรัิกษก์ติติกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

183 นาย นพ. อาจารย์ บญุสาม รุ่งภวูภทัร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

184 นาย นพ. อาจารย์ พนสั บณิศิรวานชิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

185 นาย นพ. อาจารย์ ภริูช ประณีตวตกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

186 น.ส. พญ. อาจารย์ ศิวะพร เกยีรติธนะบ ารุง พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

187 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลงกต เอมะสิทธิ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

188 น.ส. ดร.พญ. อาจารย์ เดือนธิดา ทรงเดช พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

189 น.ส. พญ. ศาสตราจารย์ เปรมฤดี ภมูิถาวร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

190 น.ส. พญ. อาจารย์ โรจนี เลิศบญุเหรียญ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

191 น.ส. พญ. อาจารย์ โสภดิา บญุสาธร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

192 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ โสมรัชช์ วิไลยคุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

193 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ กาญจนา ต้ังนรารัชชกจิ ข้าราชการ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

194 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ขวัญชัย ไพโรจนส์กลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

195 นาย นพ. อาจารย์ จรินทร์ แววพานชิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์



196 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ จริยา จุฑาภสิิทธิ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

197 นาง พญ. อาจารย์ จิราภรณ์ อรุณากรู พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

198 น.ส. พญ. อาจารย์ จีรพรรณ โพธิสุ์วัฒนากลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

199 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตต์มณี เลิศอดุมผลวณิช พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

200 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตร์ฉาย เปรมพนัธ์พงษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

201 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนเมธ เตชะแสนศิริ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

202 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยศ คงคติธรรม พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

203 นาย ดร.นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูศักด์ิ โอกาศเจริญ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

204 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ณัฐชัย อนนัตสิทธิ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

205 น.ส. พญ. อาจารย์ ณิชา ทศันช์าญชัย พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

206 นาง พญ. ศาสตราจารย์ ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

207 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงเกยีรติ ฉันทโรจน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

208 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพิยวิมล ทมิอรุณ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

209 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรเดช คุปตานนท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

210 นาง พญ. ศาสตราจารย์ นงนชุ สิระชัยนนัท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

211 นาย ดร.นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพร อภวิัฒนากลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

212 น.ส. ดร.พญ. รองศาสตราจารย์ นลินี จงวิริยะพนัธุ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

213 น.ส. พญ. อาจารย์ บษุบง ฤกษว์ลีกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

214 น.ส. พญ. อาจารย์ บรูณี เศวตสุทธิพนัธ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

215 นาย นพ. ศาสตราจารย์ ประชา นนัทน์ฤมิต พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

216 น.ส. พญ. อาจารย์ ปวรี ศรัยสวัสด์ิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

217 นาง พญ. อาจารย์ ปองทอง ปรูานธิี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

218 นาย นพ. อาจารย์ พงศ์ภคั พงศ์พชิชา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

219 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ พรเทพ ต่ันเผ่าพงษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

220 นาย ดร.นพ. อาจารย์ พริษฐ์ วงศ์กติติโชติ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

221 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฤหสั พงษม์ี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

222 นาย นพ. ศาสตราจารยไ์ด้รับเงินเดือนขัน้สูงพฒัน์ มหาโชคเลิศวัฒนาข้าราชการ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

223 นาย นพ. อาจารย์ ภมูิพร กตัญญูวงศ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

224 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนสัวี กอ่วุฒิกลุรังษี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

225 นาย นพ. อาจารย์ มารุต จันทรา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

226 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

227 น.ส. พญ. อาจารย์ รัชนวีรรณ สินทิธ์กลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

228 น.ส. พญ. อาจารย์ รัมภร์ดา เล็กวุฒิกานต์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์



229 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัลลิยา ธรรมประทานกลุพนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

230 นาย ดร.นพ. อาจารย์ วัชรุตม์ กนัจงกติติพร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

231 น.ส. ดร.พญ. รองศาสตราจารย์ วิภารัตน์ มนญุากร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

232 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เชิดเกยีรติก าจายพนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

233 น.ส. พญ. อาจารย์ ศิริสุชา โศภนคณาภรณ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

234 นาย ดร.นพ. อาจารย์ สมชาย ชุติพงศ์ธเนศ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

235 นาย นพ. อาจารย์ สมบรูณ์ วันคนติย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

236 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สรายทุธ สุภาพรรณชาติ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

237 น.ส. พญ. อาจารย์ สัญชวัล วิทยากรฤกษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

238 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สามารถ ภคกษมา ข้าราชการ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

239 น.ส. พญ. อาจารย์ สิรินภา ศิวารมณ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

240 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ วาณิชยก์ลุ ข้าราชการ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

241 น.ส. ดร.พญ. อาจารย์ สุจิตรา ชัยสวนยีากรณ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

242 นาง พญ. ศาสตราจารย์ สุพร ตรีพงษก์รุณา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

243 นาย นพ. ศาสตราจารย์ สุรเดช หงส์องิ ข้าราชการ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

244 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สุวัฒน์ เบญจพลพทิกัษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

245 นาง ร้อยเอกหญิง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หฤทยั กมลาภรณ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

246 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ อดิศักด์ิ ผลิตผลการพมิพ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

247 นาย นาวาอากาศเอก นพ. ศาสตราจารย์ อนนัต์ โฆษติเศรษฐ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

248 นาย นพ. ศาสตราจารย์ อนนัต์นติย์ วิสุทธิพนัธ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

249 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพร ด ารงวงศ์ศิริ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

250 นาง พญ. ศาสตราจารย์ อรุณวรรณ พฤทธิพนัธุ์ ข้าราชการ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

251 น.ส. พญ. ศาสตราจารย์ อลิสา ล้ิมสุวรรณ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

252 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อญัชลี ล้ิมรังสิกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

253 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อเุทน ปานดี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

254 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ อษุณรัสมิ์ อนรัุฐพนัธ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชากมุารเวชศาสตร์

255 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ เกวลิน เลขานนท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษวุิทยา

256 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสมศิริ สุขะวัชรินทร์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษวุิทยา

257 นาย นพ. อาจารย์ กวิน วณิเกยีรติ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษวุิทยา

258 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กติิกลุ ลีละวงศ์ ข้าราชการ ภาควิชาจักษวุิทยา

259 นาย นพ. ศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ ทฆีเสนยี์ ข้าราชการ ภาควิชาจักษวุิทยา

260 น.ส. พญ. อาจารย์ ญาณิน สุวรรณ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษวุิทยา

261 น.ส. พญ. อาจารย์ ดวงเนตร โรจนาภรณ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษวุิทยา



262 นาย นพ. อาจารย์ ธัญญทตั ผดุงเกยีรติสกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษวุิทยา

263 น.ส. พญ. อาจารย์ ธาริกานต์ สุจิระกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษวุิทยา

264 น.ส. พญ. อาจารย์ บญุทพิย์ ทพิยสุ์ริยาพร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษวุิทยา

265 น.ส. พญ. อาจารย์ บญุยดา พทุธิรังษวีงศ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษวุิทยา

266 นาย นพ. อาจารย์ พรชัย มไหสวริยะ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษวุิทยา

267 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ภฤศ หาญอตุสาหะ ข้าราชการ ภาควิชาจักษวุิทยา

268 น.ส. พญ. อาจารย์ ภศัรา จงขจรพงษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษวุิทยา

269 นาย นพ. อาจารย์ ภริูชญ์ เพช็ร์พรุิณ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษวุิทยา

270 น.ส. พญ. อาจารย์ วฎาการ วุฒิศิริ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษวุิทยา

271 น.ส. ร้อยเอกหญิง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินทร จักรไพวงศ์(ร.น.) ข้าราชการ ภาควิชาจักษวุิทยา

272 นาย นพ. อาจารย์ วสุ ศุภกรธนสาร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษวุิทยา

273 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ วิชัย ประสาทฤทธา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษวุิทยา

274 น.ส. พญ. อาจารย์ วีรวรรณ โชคทวีศักด์ิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษวุิทยา

275 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ อนชุิต ปญุญทลังค์ ข้าราชการ ภาควิชาจักษวุิทยา

276 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ อาภทัรสา เล็กสกลุ ข้าราชการ ภาควิชาจักษวุิทยา

277 นาย นพ. อาจารย์ กานต์ จ ารูญโรจน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

278 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสันต์ เกยีรติรุ่งฤทธิ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

279 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ สุขยิง่ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

280 นาย ดร.นพ. รองศาสตราจารย์ ชัชวาลย์ ศิลปกจิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

281 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ ดาวชมพู นาคะวิโร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

282 น.ส. ดร.พญ. อาจารย์ ธนาวดี ประชาสันต์ิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

283 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ ธนติา ตันตระรุ่งโรจน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

284 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ นดิา ล้ิมสุวรรณ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

285 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ปราโมทย์ สุคนชิย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

286 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปญัจภรณ์ วาลีประโคน พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

287 นาย นพ. อาจารย์ ปยิะวัฒน์ เด่นด ารงกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

288 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลิศรา ธรรมโชติ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

289 นาง พญ. อาจารย์ พชิญวดี จิตตโรภาส พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

290 น.ส. พญ. อาจารย์ พชิญา กศุลารักษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

291 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ พชิัย อฏิฐสกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

292 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาพนัธ์ ไทยพสุิทธิกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

293 นาย นาวาอากาศโท นพ. รองศาสตราจารย์ มนทั สูงประสิทธิ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

294 นาย ดร.นพ. อาจารย์ มษฐา ทองปาน พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์



295 นาย นพ. ศาสตราจารย์ มาโนช หล่อตระกลู พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

296 นาย นพ. ศาสตราจารยไ์ด้รับเงินเดือนขัน้สูงรณชัย คงสกนธ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

297 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ รัตนา สายพานชิย์ ข้าราชการ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

298 นาย ร้อยเอก นพ. รองศาสตราจารย์ ศิริไชย หงษส์งวนศรี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

299 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัญชัย กลุาดี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

300 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ สุวรรณี พทุธิศรี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

301 นาง พญ. อาจารย์ อมัพร ปติิธรรมภรณ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

302 นาย ดร. อาจารย์ เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

303 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล บญุสะกนัต์ ข้าราชการ ภาควิชาพยาธิวิทยา

304 นาย นพ. อาจารย์ การันต์ ไพสุขศานติวัฒนาพนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

305 น.ส. พญ. อาจารย์ จตุพร ครองวรกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

306 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยา ไวศยารัทธ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

307 นาย นพ. อาจารย์ จิตชัย ขยนัการนาวี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

308 น.ส. พญ. อาจารย์ จิตตา อดุหนนุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

309 นาย ดร.ภก. รองศาสตราจารย์ ชลภทัร สุขเกษม พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

310 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณภทัร องัคธัญกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

311 น.ส. พญ. อาจารย์ ดวงกมล วัฒนตรานนท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

312 น.ส. ดร.พญ. รองศาสตราจารย์ ดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท์ ข้าราชการ ภาควิชาพยาธิวิทยา

313 นาย ดร.นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถกล เจริญศิริสุทธิกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

314 น.ส. พญ. อาจารย์ ธรินธร จันทร์สูรย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

315 นาย นพ. ศาสตราจารย์ ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์ ข้าราชการ ภาควิชาพยาธิวิทยา

316 นาย ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงศ์ ศิริบรูณ์พพิฒันา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

317 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ นพดล ลาภเจริญทรัพย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

318 น.ส. พญ. อาจารย์ นภารัฐ เร่ิมลึก พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

319 น.ส. พญ. อาจารย์ นรินทร์ คงเจริญสกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

320 นาง ดร. รองศาสตราจารย์ บษุบา ฤกษอ์ านวยโชค พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

321 นาง ดร. รองศาสตราจารย์ พรเพญ็ ศรีสวัสด์ิ ข้าราชการ ภาควิชาพยาธิวิทยา

322 น.ส. พญ. อาจารย์ พสุพร โพธิเ์งินนาค พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

323 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฒันา ศรมยรุา ข้าราชการ ภาควิชาพยาธิวิทยา

324 นาย ดร. รองศาสตราจารย์ พทิกัษ์ สันตนรัินดร์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

325 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พมิพณิ อนิเจริญ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

326 นาย ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พทุธภมูิ ล าเจียกเทศ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

327 นาง รองศาสตราจารย์ พนูพลิาส หงษม์ณี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา



328 น.ส. พญ. อาจารย์ ภาวดี ชินอดุมวงศ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

329 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ มงคล คุณากร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

330 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยิง่ลักษม์ วิเศษศิริ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

331 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสิมา อรุณโรจน์ ข้าราชการ ภาควิชาพยาธิวิทยา

332 นาง พญ. อาจารย์ วาสนา กนกศิลป์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

333 นาย พลอากาศตรี นพ. รองศาสตราจารย์ วิชาญ เปี้ยวนิม่ พนกังานส่วนงาน ภาควิชาพยาธิวิทยา

334 น.ส. พญ. อาจารย์ วิภาวี คล้ายสุบรรณ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

335 น.ส. พญ. อาจารย์ วิริยา พพิฒันส์กลุโรจน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

336 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศาล วรสุวรรณรักษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

337 น.ส. รองศาสตราจารย์ สมลักษณ์ วนะวนานต์ ข้าราชการ ภาควิชาพยาธิวิทยา

338 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

339 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ สรัญญา อปุรักขิตานนท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

340 นาย นพ. อาจารย์ สิริเทพ ปล้ืมวรสวัสด์ิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

341 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิน วรวิชชวงษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

342 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพตัรา ลีลาภวิัฒน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

343 นาย นพ. อาจารย์ อติศักด์ิ เจียรนยักลุวานชิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

344 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภชิญา พวงเพช็ร์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

345 นาย ดร.นพ. อาจารย์ อภริมย์ วงศ์สกลุยานนท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

346 น.ส. พญ. อาจารย์ อรุณี สิงหเ์สนห่์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

347 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อจัฉราพร พงษท์พิพนัธ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

348 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อญัชลี จิตธรรมมา ข้าราชการ ภาควิชาพยาธิวิทยา

349 นาย ดร.นพ. อาจารย์ อาทติย์ จินาวัฒน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

350 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ เจียมจิตร ตปนยีากร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

351 น.ส. พญ. อาจารย์ เพญ็อ าไพ ตันนาภยั พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

352 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

353 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวนยี์ อศัวผาติบญุ ข้าราชการ ภาควิชารังสีวิทยา

354 นาย นพ. อาจารย์ เอกฉัตร ฉันธนาภคั พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

355 นาย ดร. อาจารย์ กฤศณัฏฐ์ เชือ่มสามัคคี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

356 นาย นพ. อาจารย์ กติติภพ สมบรูณ์นธิิผล พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

357 น.ส. พญ. อาจารย์ กรีติกานต์ บญุญาวรรณ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

358 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนงึนจิ ธรรมนรัิต พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

359 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ จิรวัฒน์ อตุตมะกลุ ข้าราชการ ภาควิชารังสีวิทยา

360 น.ส. พญ. อาจารย์ ชญานนิ นติิวรางกรู พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา



361 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ ชนกิา ศรีธรา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

362 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชมพร สีตะธนี ข้าราชการ ภาควิชารังสีวิทยา

363 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ ชลทพิย์ วิรัตกพนัธ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

364 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัย กอบกจิสุขสกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

365 นาย นพ. อาจารย์ ชัยรัตน์ โล่วณิชเกยีรติกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

366 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินรัตน์ บวังาม พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

367 น.ส. พญ. อาจารย์ ชุลีพร เจียรพนิจินนัท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

368 นาง น.ต.หญิง พญ. รองศาสตราจารย์ ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ ข้าราชการ ภาควิชารังสีวิทยา

369 น.ส. พญ. อาจารย์ ดวงกมล ประพฤติธรรม พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

370 น.ส. พญ. อาจารย์ ทพิารมณ์ สนัน่เมือง พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

371 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ธนพงศ์ พนัธุพ์กิลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

372 น.ส. พญ. อาจารย์ ธนสิรา จันทร์สกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

373 น.ส. พญ. อาจารย์ ธรินทร ตรีสิทธิ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

374 นาง พญ. อาจารย์ ธันวา สุดแสง พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

375 นาย พนัโท นพ. รองศาสตราจารย์ ธิติ สว่างศิลป์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

376 นาง พญ. อาจารย์ ธิติพร ชุณหสวัสดิกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

377 นาย นพ. อาจารย์ ธีรพล ปญัญาปงิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

378 น.ส. ดร. อาจารย์ นวลจันทร์ สทา้นสุข พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

379 น.ส. พญ. อาจารย์ นวลี แตระกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

380 น.ส. พญ. อาจารย์ นชินนัท์ เรืองวัฒนไพศาล พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

381 น.ส. พญ. อาจารย์ นธิิมา ศักด์ิโสภาวิวัฒน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

382 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นยิตา จิตรภาษย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

383 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ เจียระคงมัน่ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

384 นาย นพ. อาจารย์ ประมาณ เฟื่องฟา้ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

385 น.ส. พญ. อาจารย์ พรพรรณ วิบลุผลประเสริฐ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

386 น.ส. ดร. อาจารย์ พวงเพญ็ ต้ังบญุดวงจิตร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

387 นาง พญ. อาจารย์ พชัลิน พาทพทุธิพงศ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

388 น.ส. พญ. อาจารย์ พดัชา ตุลยาเดชานนท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

389 น.ส. พญ. อาจารย์ พนิพร เจนจิตรานนัท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

390 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ พฒิุพรรณ พวัทวีพงศ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

391 น.ส. ดร. อาจารย์ พทุธิพรณ์ เจริญพนัธุ์ ข้าราชการ ภาควิชารังสีวิทยา

392 นาย นพ. อาจารย์ ภมูิพศิ ภทัรนธุาพร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

393 นาย นพ. อาจารย์ มังกร อภรัิกษก์านต์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา



394 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ มัณฑนา ธนะไชย ข้าราชการ ภาควิชารังสีวิทยา

395 นาย นพ. อาจารย์ รวี เรืองกาญจนเศรษฐ์พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

396 นาย นพ. อาจารย์ ระวี มานะตระกลู พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

397 นาย นพ. อาจารย์ ราศิน วรวงศากลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

398 นาย นพ. อาจารย์ วราวุฒิ สุขเกษม พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

399 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชนา จ ารูญรัตน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

400 นาย ดร.นพ. อาจารย์ วิทยา สังขรัตน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

401 น.ส. พญ. อาจารย์ ศรัณยธ์ร ลาภกติติโชติ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

402 น.ส. พญ. อาจารย์ ศศิประภา รงค์ทอง พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

403 นาย นพ. อาจารย์ ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

404 น.ส. นาวาอากาศโทหญิง พญ. ศาสตราจารย์ ศิรินธรา สิงหรา ณ อยธุยาพนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

405 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สิทธิ์ พงษก์จิการุณ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

406 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สุทธิพงษ์ จงจิระศิริ ข้าราชการ ภาควิชารังสีวิทยา

407 น.ส. น.ต.หญิง พญ. ศาสตราจารยไ์ด้รับเงินเดือนขัน้สูงสุภนวีรรณ เชาว์วิศิษฐ ข้าราชการ ภาควิชารังสีวิทยา

408 น.ส. พญ. อาจารย์ สุรวรรณ์ บญุญะการกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

409 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ สุวิภาภรณ์ ศิริพรพทิกัษ์ ข้าราชการ ภาควิชารังสีวิทยา

410 น.ส. พญ. อาจารย์ อภชิญา ศรีปรัชญากลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

411 น.ส. พญ. อาจารย์ อรนนัท์ ไตรตานนท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

412 น.ส. พญ. อาจารย์ อรพณิ ชาญสันติ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

413 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร โฆษติวัฒนฤกษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

414 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจียมใจ จีระอมัพร ข้าราชการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย

415 นาง รองศาสตราจารย์ กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ พนกังานส่วนงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย

416 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลัยาณี มกราภริมย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย

417 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนลั์กษณ์ คันธพสุนธรา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย

418 น.ส. อาจารย์ นติยา เกษมโกสินทร์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย

419 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรียาสิริ วิฑูรชาติ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย

420 นาง อาจารย์ ปาริชาต คุณาธรรมรักษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย

421 น.ส. อาจารย์ พรจิต จิตรถเวช พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย

422 น.ส. ดร. อาจารย์ รดา ดารา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย

423 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตตินนัท์ ฏริะวณิชยก์ลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย

424 น.ส. อาจารย์ สุวิมล ร่ืนเจริญ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย

425 นาย นพ. อาจารย์ เชิดเกยีรติ กาญจนรชตะ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

426 น.ส. พญ. อาจารย์ เสาวณีย์ สว่าง พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา



427 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ โฉมชบา สิรินนัทน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

428 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร คุณาวิศรุต พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

429 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรวีร์ พสุธารชาติ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

430 นาย นพ. อาจารย์ กลุวัฒน์ จีระแพทย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

431 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติยา วัชโรทยางกรู พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

432 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวิกา พสิิฏฐศักด์ิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

433 นาย นพ. อาจารย์ ชูทศิ กีส่กลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

434 นาย นพ. อาจารย์ ชูศักด์ิ ตันประสิทธิ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

435 น.ส. พญ. อาจารย์ ญาณินทร์ คูณเจริญสุข พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

436 น.ส. พญ. อาจารย์ ณิชาวรรณ วิรัชพสิิฐ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

437 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนติ วีรังคบตุร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

438 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนศิร์ ประวิตรางกรู พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

439 น.ส. พญ. อาจารย์ ธนศิา เจนบญุไทย พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

440 น.ส. พญ. อาจารย์ ธัญลักษณ์ ธรรมจ ารัสศรี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

441 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ ชลาชีวะ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

442 นาย นพ. อาจารย์ นคนนัท์ แสงดี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

443 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรุตม์ เรือนอนกุลู พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

444 น.ส. พญ. อาจารย์ นฤมล ประจันพาณิชย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

445 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ นชุ ตันติศิรินทร์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

446 น.ส. พญ. อาจารย์ ปญัชิกา ลือตระกลู พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

447 นาง พญ. อาจารย์ ปณุยนชุ เจริญคุปต์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

448 น.ส. พญ. อาจารย์ พรภทัรา อารีรักษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

449 นาย นพ. อาจารย์ พสุธา เอกสิทธิไพศาล พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

450 น.ส. พญ. อาจารย์ พฒันรินทร์ จุฬาลักษณ์ศิริบญุพนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

451 น.ส. พญ. อาจารย์ พมิพว์ัฒนา ปิ่นเสม พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

452 นาย นพ. อาจารย์ พศุิทธิ์ ลาวัณยรั์ตนากลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

453 น.ส. พญ. อาจารย์ ภทัธิกา ทรัพยสุ์นทร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

454 นาย นพ. อาจารย์ มโนชา เสง่ียมศักด์ิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

455 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ มะลิ รุ่งเรืองวานชิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

456 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยทุธพล ปญัญาค าเลิศ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

457 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐพล แสงรุ้ง พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

458 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิษา สังฆคุ้์ม พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

459 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพจน์ อภญิญาชน พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา



460 นาย ร้อยเอก นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรสรวง ทองสุข ข้าราชการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

461 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ ไวคกลุ ข้าราชการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

462 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินี เล็กประเสริฐ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

463 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ วัลภา อานนัทศุภกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

464 น.ส. พญ. อาจารย์ วิชญา ศุภโอภาสพนัธุ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

465 นาย นพ. ศาสตราจารย์ วิชัย อทิธิชัยกลุฑล พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

466 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิมา ดุสิตเกษม พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

467 น.ส. พญ. อาจารย์ ศิวพร เติมพรเลิศ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

468 นาย นพ. อาจารย์ สัณฐิติ โมรากลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

469 น.ส. พญ. อาจารย์ สุนนัทา พฤฒิธาดา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

470 นาย นพ. อาจารย์ อภเิดช แซ่เล้า พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

471 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมร วิจิตพาวรรณ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

472 น.ส. พญ. อาจารย์ อมรรัตน์ ต้ังจิตบ าเพญ็บญุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

473 นาง พญ. อาจารย์ อาภา ชุติพงศ์ธเนศ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

474 น.ส. พญ. อาจารย์ อนิทอุร สง่าศิลป์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

475 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ เกรียงศักด์ิ แซ่เตีย พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

476 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญ ลีนานพุนัธุ์ ข้าราชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์

477 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

478 นาย นพ. อาจารย์ เชาวนนัท์ พรวรากรณ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

479 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมสันต์ิ สังฆคุ้์ม พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

480 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ เอก หงัสสูต พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

481 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยรัตน์ ทรัพยส์มุทรชัย พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

482 นาย ดร.นพ. อาจารย์ กรกช เกษประเสริฐ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

483 นาย นพ. อาจารย์ กดิากร กริะนนัทวัฒน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

484 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ กติติณัฐ กจิวิกยั พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

485 นาย ร้อยเอก นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชินท์ วัฒนะวงษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

486 น.ส. พญ. อาจารย์ งามเฉิด สิตภาหลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

487 นาย นพ. อาจารย์ จักรพนัธ์ จิรสิริธรรม พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

488 นาย ร้อยโท นพ. ศาสตราจารยไ์ด้รับเงินเดือนขัน้สูงจุมพล วิลาศรัศมี ร.น. ข้าราชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์

489 น.ส. พญ. อาจารย์ ชลลดา ครุฑศรี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

490 นาย นพ. อาจารย์ ชลศักด์ิ ถิรภทัรพนัธ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

491 นาย นพ. อาจารย์ ชินเขต เกษสุวรรณ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

492 นาย นพ. อาจารย์ ฐิติ ตันติธรรม พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์



493 นาย ร้อยโท นพ. อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ ขันธทตั พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

494 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ศักด์ิ รุ่งสกลุกจิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

495 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

496 น.ส. พญ. อาจารย์ ณัฐสิริ กติติถิระพงษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

497 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธงชัย ศุกรโยธิน พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

498 นาย นพ. อาจารย์ ธาริน ธรรมพงษา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

499 นาย นพ. อาจารย์ บณัฑิต สกลุชัยรุ่งเรือง พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

500 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

501 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรมินทร์ ม่วงแกว้ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

502 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ประกาศิต จิรัปปภา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

503 นาย นพ. อาจารย์ ปริญญา ลีลายนะ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

504 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีดา สัมฤทธิป์ระดิษฐ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

505 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปติิโชติ หรัิญเทพ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

506 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปยินชุ พตูระกลู พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

507 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ปยิะ สมานคติวัฒน์ ข้าราชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์

508 นาย นพ. อาจารย์ ปยิะ เชิญถนอมวงศ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

509 นาย นพ. อาจารย์ พงศธร ต้ังทวี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

510 นาย นพ. อาจารย์ พงศศิษฏ์ สิงหทศัน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

511 นาย นพ. อาจารย์ พชรพงศ์ เจนจิตรานนัท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

512 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะพนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

513 นาย นพ. อาจารย์ พรีพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

514 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

515 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ มณเฑียร งดงามทวีสุข ข้าราชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์

516 นาย นพ. อาจารย์ มนต์ชัย ลีสมบติัไพบลูย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

517 นาย นพ. อาจารย์ ยอดยิง่ วาสุถิตย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

518 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

519 นาย นพ. ศาสตราจารยไ์ด้รับเงินเดือนขัน้สูงวชิร คชการ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

520 น.ส. พญ. อาจารย์ วธู วาสนสิริ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

521 นาย นพ. อาจารย์ วัฒนา มหทัธนกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

522 นาย นพ. อาจารย์ วิกรานต์ สุรกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

523 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทย์ วิเศษสินธุ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

524 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ วิสูตร คงเจริญสมบติั พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

525 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ วีรพฒัน์ สุวรรณธรรมา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์



526 น.ส. พญ. อาจารย์ ศนิ มลกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

527 นาย นพ. อาจารย์ ศิริวุฒิ โภคนนัท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

528 นาย นพ. อาจารย์ สมคิด มิง่พฤฒิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

529 นาย นาวาอากาศโท ดร.นพ. ศาสตราจารย์ สมพล เพิ่มพงศ์โกศล พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

530 นาย นพ. อาจารย์ สยาม ค้าเจริญ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

531 นาย นาวาอากาศโท นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรยทุธ ช านาญเวช พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

532 นาย นพ. อาจารย์ สรายทุธ ด ารงวงศ์ศิริ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

533 นาย นพ. อาจารย์ สามารถ ภวูไพรศิริศาล พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

534 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สุกษม อตันวานชิ ข้าราชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์

535 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สุชาต ไชยโรจน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

536 นาย นพ. อาจารย์ สุทศัน์ ฮ้อศิริมานนท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

537 นาย นพ. อาจารย์ สุรเวช น้ าหอม พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

538 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สุรศักด์ิ ลีลาอดุมลิปิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

539 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อจัฉริย สาโรวาท พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

540 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ อตัถพร บญุเกดิ ข้าราชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์

541 นาง พญ. อาจารย์ อ าไพพรรณ บญุไทย พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

542 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แอนนา วงษก์หุลาบ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

543 นาย นพ. อาจารย์ กฤษดา ไพรวัฒนานพุนัธ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

544 นาย นพ. อาจารย์ คมกฤช เอีย่มจิรกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

545 นาง พญ. ศาสตราจารย์ จิตติมา มโนนยั บาร์ทเล็ทท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

546 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ตรีธรรมพนิจิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

547 นาง พญ. อาจารย์ ชนญัญา ตันติธรรม พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

548 น.ส. พญ. อาจารย์ ชยดา ต้ังชีวินศิริกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

549 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลธิชา สถิระพจน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

550 น.ส. น.ต.หญิง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชืน่กมล ชรากร (ร.น.) พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

551 นาง ดร.พญ. อาจารย์ ชุติมา โตพพิฒัน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

552 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาดา ติงธนาธิกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

553 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัช เจตนส์ว่างศรี ข้าราชการ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

554 น.ส. พญ. อาจารย์ นวมลล์ เล็กสกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

555 นาย นพ. ศาสตราจารย์ ประทกัษ์ โอประเสริฐสวัสด์ิพนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

556 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ พญัญู พนัธ์บรูณะ ข้าราชการ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

557 นาย นพ. อาจารย์ ภชุงค์ ลิขิตธนสมบติั พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

558 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัธชุพร สุขประเสริฐ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา



559 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิรา วัฒนายิง่เจริญชัยพนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

560 น.ส. พญ. อาจารย์ ลัคนา พร้อมวัฒนาพนัธุ์พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

561 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรเดช หงษส์าคร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

562 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ วิชาญ โชคธนะศิริ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

563 น.ส. พญ. อาจารย์ วิรดา หรรษาหรัิญวดี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

564 น.ส. พญ. อาจารย์ วิรดา ดุลยพชัร์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

565 นาย นพ. อาจารย์ วีรภทัร สมชิต พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

566 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีเธียร เลิศวิกลู พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

567 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกยีรติ สีตวาริน พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

568 นาย นพ. อาจารย์ สมมาตร บ ารุงพชื พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

569 นาง พญ. ศาสตราจารยไ์ด้รับเงินเดือนขัน้สูงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

570 น.ส. พญ. อาจารย์ สิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

571 น.ส. พญ. อาจารย์ สุวิชา จิตติถาวร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

572 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

573 นาย นพ. ศาสตราจารยไ์ด้รับเงินเดือนขัน้สูงอภชิาติ จิตต์เจริญ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

574 น.ส. พญ. อาจารย์ อรวิน วัลลิภากร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

575 น.ส. พญ. อาจารย์ อรวี ฉินทกานนัท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

576 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ อาบอรุณ เลิศขจรสุข พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

577 น.ส. ดร.พญ. รองศาสตราจารย์ อารียพ์รรณ โสภณสฤษฎสุ์ข พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

578 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพนัธุ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

579 นาย นพ. อาจารย์ เทพรัตน์ กาญจนเทพศักด์ิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

580 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนัต์ แกว้โรจน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

581 นาย นพ. อาจารย์ จักรพงษ์ อรพนิท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

582 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนกิา องัสนนัทสุ์ข พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

583 นาย นพ. อาจารย์ ชวรัฐ จรุงวิทยากร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

584 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

585 นาย นพ. อาจารย์ ชายนนัท์ วิจิตรตระการรุ่ง พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

586 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ชูศักด์ิ กจิคุณาเสถียร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

587 นาย นพ. อาจารย์ ณัฐพร แสงเพชร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

588 นาย ดร.นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสด์ิรักษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

589 นาย นพ. อาจารย์ ธนพจน์ จันทร์นุม่ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

590 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ธันย์ สุภทัรพนัธุ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

591 นาย นพ. อาจารย์ ธ ารง เลิศอดุมผลวณิช พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์



592 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรเทพ กลุโชติ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

593 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

594 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ปพน สง่าสูงส่ง พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

595 นาย นพ. อาจารย์ ประกฤต สุวรรณปราโมทยพ์นกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

596 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ พงศธร ฉันทพ์ลากร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

597 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ พรชัย มูลพฤกษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

598 นาย นพ. อาจารย์ พทิวัส ลีละพฒันะ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

599 นาง ดร.พญ. รองศาสตราจารย์ ภทัรวัณย์ วรธนารัตน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

600 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

601 นาย นพ. ศาสตราจารย์ วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

602 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวดล วงค์ศักด์ิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

603 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรศักด์ิ ศุภผล พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

604 นาย นพ. อาจารย์ สรัณ สุภทัรพนัธุ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

605 นาย นพ. อาจารย์ สุกจิ เลาหเจริญสมบติัพนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

606 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ อดิศักด์ิ สังข์เพช็ร ข้าราชการ ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

607 นาย นพ. อาจารย์ อทิธิรัตน์ วัชรานานนัท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปดิิกส์

608 นาย นพ. อาจารย์ เจษฎา เขียนดวงจันทร์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

609 นาย นพ. อาจารย์ เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

610 นาง ร้อยเอกหญิง พญ. รองศาสตราจารย์ เพญ็พรรณ วัฒนไกร ข้าราชการ ภาควิชาอายรุศาสตร์

611 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ เรวัต พนัธุว์ิเชียร ข้าราชการ ภาควิชาอายรุศาสตร์

612 นาย ร้อยเอก นพ. รองศาสตราจารย์ เอกภพ สิระชัยนนัท์ ข้าราชการ ภาควิชาอายรุศาสตร์

613 น.ส. พญ. อาจารย์ แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

614 นาย ดร.นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอบจุฬ ตราชู พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

615 น.ส. พญ. อาจารย์ กชวรรณ บญุญวัฒน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

616 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ กมุทนาถ จันทร์ประภาพ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

617 นาย นพ. อาจารย์ กฤษฎา มีมุข พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

618 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก าธร มาลาธรรม พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

619 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กติติ โตเต็มโชคชัยการพนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

620 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต ลิขิตธนสมบติั พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

621 นาย นพ. อาจารย์ จรุงไทย เดชเทวพร ข้าราชการ ภาควิชาอายรุศาสตร์

622 นาย นพ. อาจารย์ จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

623 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ ฉัตรประอร งามอโุฆษ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

624 นาย นพ. ศาสตราจารย์ ชัชลิต รัตรสาร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์



625 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ ชุตินธร ศรีพระประแดง พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

626 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ ณัฎฐา รัชตะนาวิน พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

627 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพงศ์ งามไพบลูย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

628 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี โชติประสิทธิส์กลุพนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

629 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

630 น.ส. พญ. อาจารย์ ดารารัตน์ เอกสมบติัชัย พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

631 นาง พญ. ศาสตราจารย์ ดิษยา รัตนากร ข้าราชการ ภาควิชาอายรุศาสตร์

632 นาย นพ. อาจารย์ ถวาย เงินศรีตระกลู พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

633 นาย หม่อมหลวง นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทยา กติิยากร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

634 นาย นพ. อาจารย์ ทวีวัฒน์ อศัวโภคี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

635 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ทศพล ล้ิมพจิารณ์กจิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

636 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทชิา ฤกษพ์ฒันาพพิฒันพ์นกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

637 นาย นพ. อาจารย์ ธนญัชัย เพชรนาค พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

638 นาย นพ. อาจารย์ ธัช อธิวิทวัส พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

639 นาย นพ. อาจารย์ ธัชพงศ์ งามอโุฆษ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

640 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ ธัญนนัท์ เรืองเวทยว์ัฒนา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

641 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธารินี ต้ังเจริญ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

642 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติยา เดชเทวพร ข้าราชการ ภาควิชาอายรุศาสตร์

643 นาย ดร.นพ. ศาสตราจารย์ ธีรธร พลูเกษ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

644 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ธีรภทัร ยิง่ชนม์เจริญ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

645 น.ส. พญ. อาจารย์ ธีรยา พวัวิไล พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

646 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ธีระศักด์ิ แกว้อมตวงศ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

647 น.ส. พญ. อาจารย์ นภารัตน์ อมรพฒิุสถาพร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

648 นาย นพ. อาจารย์ นรินทร์ อจละนนัท์ ข้าราชการ ภาควิชาอายรุศาสตร์

649 นาย นพ. ศาสตราจารย์ บรรยง ภกัดีกจิเจริญ ข้าราชการ ภาควิชาอายรุศาสตร์

650 นาย นพ. ศาสตราจารยไ์ด้รับเงินเดือนขัน้สูงบญุส่ง องค์พพิฒันกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

651 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนษิฐา จินดาหรา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

652 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ ประพมิพพ์ร ฉัตรานกุลูชัย พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

653 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ ประภาพร พรสุริยะศักด์ิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

654 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ ประภาพร พสิิษฐ์กลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

655 นาย นพ. อาจารย์ ประวัฒน์ จันทฤทธิ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

656 นาย นพ. อาจารย์ ปริญญ์ วาทสีาธกกจิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

657 นาย นพ. อาจารย์ ปริญญา คุณาวุฒิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์



658 นาย นพ. อาจารย์ ปริย พรรณเชษฐ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

659 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปารวี ชีวะอสิระกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

660 นาย นพ. ศาสตราจารย์ ปยิะมิตร ศรีธรา พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

661 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ พงศ์เทพ ธีระวิทย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

662 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์อมร บนุนาค ข้าราชการ ภาควิชาอายรุศาสตร์

663 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษภ์พ อนิทรประสงค์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

664 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลอยทราย รัตนเขมากร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

665 นาย นพ. อาจารย์ พอพล โรจนพนัธุ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

666 นาย นพ. ศาสตราจารย์ พนัธุเ์ทพ องัชัยสุขศิริ ข้าราชการ ภาควิชาอายรุศาสตร์

667 นาย นพ. อาจารย์ พเิชฐ เติมสารทรัพย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

668 น.ส. พญ. อาจารย์ พจิิกา จันทราธรรมชาติพนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

669 นาย นพ. อาจารย์ พชิัย จันทร์ศรีวงศ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

670 นาง พญ. อาจารย์ พณิทพิย์ งามจรรยาภรณ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

671 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ พมิพใ์จ นภิารักษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

672 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พริดา วิทรูพณิชย์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

673 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ พลูเกยีรติ สุชนวณิช พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

674 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภทัรพงศ์ กมลาภรณ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

675 นาย นาวาอากาศโท นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภากร จันทนมัฎฐะ ร.น.ข้าราชการ ภาควิชาอายรุศาสตร์

676 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิทย์ เพยีรวิจิตร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

677 น.ส. พญ. อาจารย์ มณฑิรา อศันธรรม พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

678 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาเรีย นนิา่ จิตะสมบติั พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

679 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ ยดุา สุธีรศานต์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

680 นาง พญ. อาจารย์ รพพีรรณ รัตนวงศ์นรามอร์ด พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

681 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนี แซ่ล้ี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

682 น.ส. พญ. อาจารย์ วรรณดา ไล้สวน พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

683 นาย นพ. ศาสตราจารย์ วสันต์ สุเมธกลุ ข้าราชการ ภาควิชาอายรุศาสตร์

684 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ วัลยา จงเจริญประเสริฐพนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

685 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ วาสนภ วชิรมน พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

686 นาย นพ. ศาสตราจารย์ วินยั วนานกุลู พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

687 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ วิบลูย์ บญุสร้างสุข พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

688 น.ส. พญ. อาจารย์ วิสาข์สิริ ตันตระกลู พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

689 นาง พญ. อาจารย์ ศรินยา บญุเกดิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

690 น.ส. พญ. ศาสตราจารย์ ศศิโสภณิ เกยีรติบรูณกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์



691 น.ส. พญ. อาจารย์ ศิรสา เรืองฤทธิช์าญกลุพนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

692 นาง พญ. อาจารย์ ศุภมาส เชิญอกัษร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

693 นาย นพ. ศาสตราจารย์ สมนกึ ด ารงกจิชัยพร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

694 นาย นพ. อาจารย์ สมประสงค์ เหล่ียมสมบติั พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

695 นาย นพ. อาจารย์ สมศักด์ิ ตันรัตนากร พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

696 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สรณ บญุใบชัยพฤกษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

697 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหภมูิ ศรีสุมะ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

698 น.ส. พญ. ศาสตราจารย์ สินี ดิษฐบรรจง พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

699 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรินทร ฉันศิริกาญจน พนกังานส่วนงาน ภาควิชาอายรุศาสตร์

700 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ สิรินทร์ อภญิาสวัสด์ิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

701 นาย นพ. อาจารย์ สุกจิ แยม้วงษ์ พนกังานส่วนงาน ภาควิชาอายรุศาสตร์

702 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธินี รัตนนิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

703 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

704 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สุภร จันทจ์ารุณี พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

705 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักด์ิ กนัตชูเวสศิริ ข้าราชการ ภาควิชาอายรุศาสตร์

706 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีรัตน์ สุวัชรังกรู พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

707 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ หทยักาญจน์ นมิิตพงษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

708 นาย นพ. อาจารย์ อภสิิทธิ์ บญุเกดิ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

709 น.ส. พญ. อาจารย์ อรพชิญา ไกรฤทธิ์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

710 นาย นพ. อาจารย์ อคัรวิทย์ พลูสมบติั พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

711 น.ส. ดร.พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ องัสนา ภู่เผือกรัตน์ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

712 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อจัฉรา ธัญธีรธรรม พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

713 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ อาคม นงนชุ พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

714 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ อาภสัณี โสภณสฤษฏสุ์ข พนกังานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายรุศาสตร์

715 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวรัตน์ วิโรจนธ์นานกุลู พนกังานส่วนงาน ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์

716 นาย ดร. อาจารย์ KENJIRO MUTA พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

717 นาย นพ. อาจารย์ เทยีนเอก ตรัยเสาวภาคย์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

718 นาย นพ. อาจารย์ เพิ่มพนัธุ์ ธรรมสโรช พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

719 นาย นพ. อาจารย์ เสฏฐา เวสารัชชพงศ์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

720 นาย นพ. อาจารย์ ไพโรจน์ บญุคงชืน่ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

721 นาย ดร.นพ. อาจารย์ กรานต์ สุขนนัทร์ธะ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

722 นาง พญ. อาจารย์ กิง่ทอง อนรัุตน์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

723 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุพงษ์ ชัยนาม พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์



724 นาย นพ. อาจารย์ กลุพชัร จุลส าลี พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

725 นาย นพ. อาจารย์ คณิน ธรรมาวรานคุุปต์พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

726 นาย นพ. อาจารย์ จาตุรนต์ ต้ังสังวรธรรมะ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

727 นาย ดร.นพ. อาจารย์ ฉัตรชัย เหมือนประสาท พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

728 นาย นพ. อาจารย์ ชญานท์ตั เรืองกจิ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

729 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญ เกยีรติบญุศรี พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

730 นาย ดร. อาจารย์ ฐิติวัฒน์ สังขวร พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

731 นาย ดร.นพ. อาจารย์ ณัฐภมูิ ปฐมทองทวีชัย พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

732 นาย ดร.นพ. อาจารย์ ณัฐวุธ สิบหมู่ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

733 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกลุ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

734 นาย ดร.นพ. อาจารย์ ธเนศ ปติิธรรมภรณ์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

735 น.ส. พญ. อาจารย์ ธนรรญา วงศ์สีนลิ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

736 นาย นพ. อาจารย์ ธนษิฐ์ วีระพงษ์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

737 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ธันยชัย สุระ พนกังานส่วนงาน สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

738 น.ส. พญ. อาจารย์ นภาไพลิน เศรษฐพานชิ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

739 น.ส. พญ. อาจารย์ นนัทภรณ์ ศรีวานชิภมูิ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

740 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ นชิรา เรืองดารกานนท์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

741 นาย ดร.นพ. อาจารย์ นธิิ อศัวภาณุมาศ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

742 นาย นพ. อาจารย์ ปณิธาน ตันติยาทร พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

743 นาง พญ. อาจารย์ ปณิธี พนูเพชรรัตน์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

744 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ กีสุ่ขพนัธ์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

745 น.ส. พญ. อาจารย์ ปริศนา ปญัญาไวย พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

746 นาย นพ. อาจารย์ ปญัจพล กจิกรองไพบลูย์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

747 นาย นพ. อาจารย์ พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

748 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ พงษศั์กด์ิ โค้วสถิตย์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

749 น.ส. พญ. อาจารย์ พรชนก วันทนากร พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

750 น.ส. ดร.ภญ. อาจารย์ พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

751 น.ส. ดร. อาจารย์ พร้อมสุข ชุตาภา พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

752 นาย นพ. อาจารย์ พนัธกานต์ ตันสุวรรณรัตน์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

753 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ พมิพรรณ กจิพอ่ค้า พนกังานส่วนงาน สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

754 น.ส. ดร.ภญ. อาจารย์ พมิลรัตน์ เกตุสวัสด์ิสมคร พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

755 น.ส. พญ. อาจารย์ รักษนิา ญาณเกยีรติพงศ์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

756 น.ส. พญ. อาจารย์ วินทิรา แกว้พลิา พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์



757 นาย นพ. อาจารย์ ศรายธุ นจิวิภากลุ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

758 นาง พญ. อาจารย์ ศศิวิมล สุ่นสวัสด์ิ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

759 นาย ดร. อาจารย์ ศุภวัชช์ ทองทพิย์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

760 น.ส. พญ. อาจารย์ สโรชา อทิธิอมรกลุชัย พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

761 นาย นพ. ศาสตราจารย์ สมนกึ สังฆานภุาพ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

762 นาย นพ. อาจารย์ สรวุฒิ ธรรมยงค์กจิ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

763 นาย นพ. อาจารย์ สิทธาคม ผู้สันติ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

764 น.ส. ดร.พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สินจิธร รุจิระบรรเจิด พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

765 นาย ดร.นพ. อาจารย์ สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภมิุข พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

766 นาย ดร.นพ. อาจารย์ สุทธิพงษ์ สวัสด์ิวิโรจวงศ์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

767 นาง พญ. อาจารย์ สุธิดา สัมฤทธิ์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

768 น.ส. พญ. อาจารย์ สุภาวดี ทรัพยผ์ดุงสุข พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

769 นาย นพ. อาจารย์ สุรพงศ์ เลิศธรรมเกยีรติ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

770 นาย นพ. อาจารย์ สุรภทัร อศัววิรุฬหการ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

771 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักด์ิ นารถธนะรุ่ง พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

772 นาย นพ. อาจารย์ อรรถสิทธิ์ กจิมานะวัฒน์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

773 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ อาทติย์ องักานนท์ พนกังานมหาวิทยาลัย สถาบนัการแพทยจ์ักรีนฤบดินทร์

774 นาย นพ. ศาสตราจารย์ พรชัย สิมะโรจน์ พนกังานส่วนงาน ส านกังานคณบดี

775 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ แดงประเสริฐ พนกังานส่วนงาน ส านกังานคณบดี

776 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน พนกังานมหาวิทยาลัย ส านกังานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

777 นาย ดร. ศาสตราจารย์ วสันต์ จันทราทติย์ พนกังานส่วนงาน ส านกังานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม


