
ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ราชทินนาม ยศทางทหาร ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ภาควิชา e-mail

1 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ศิริวราศัย กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ JINTANA.SIR@MAHIDOL.AC.TH

2 น.ส. อาจารย์ ดร. ธนัชพร นุตมากุล กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ THANUTCHAPORN.NUT@MAHIDOL.AC.TH

3 นาง อาจารย์ ดร. รจนา ชุณหบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ RODJANA.CHU@MAHIDOL.AC.TH

4 น.ส. รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. ณฐินี จินาวัฒน์ กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต NATINI.JIN@MAHIDOL.AC.TH

5 นาย อาจารย์ ดร.นพ. ดลนิภัทร เดชสุพงศ์ กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต DONNIPHAT.DEJ@MAHIDOL.AC.TH

6 น.ส. อาจารย์ ดร.พญ. นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต NUANKANYA.SAT@MAHIDOL.AC.TH

7 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ แก้วขาว กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต ROSSUKON.KAE@MAHIDOL.AC.TH

8 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ KANCHANA.TAN@MAHIDOL.AC.TH

9 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ KWANCHAI.PIO@MAHIDOL.AC.TH

10 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. จรินทร์ แววพานิช ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ JARIN.VAE@MAHIDOL.AC.TH

11 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. จริยา จุฑาภิสิทธิ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ JARIYA.CHU@MAHIDOL.AC.TH

12 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ JIRAPORN.ARU@MAHIDOL.AC.TH

13 น.ส. อาจารย์ พญ. จีรพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ JEERAPARN.PHO@MAHIDOL.AC.TH

14 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ฉัตต์มณี เลิศอุดมผลวณิช ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ CHATMANEE.LER@MAHIDOL.AC.TH

15 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ CHATCHAY.PRE@MAHIDOL.AC.TH

16 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ CHONNAMET.TEC@MAHIDOL.AC.TH

17 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ชัยยศ คงคติธรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ CHAIYOS.KHO@MAHIDOL.AC.TH

18 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ CHUSAK.OKA@MAHIDOL.AC.TH

19 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ณัฐชัย อนันตสิทธิ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ NATTACHAI.ANT@MAHIDOL.AC.TH

20 น.ส. อาจารย์ พญ. ณิชา ทัศน์ชาญชัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ NICHA.TAS@MAHIDOL.AC.TH

21 นาง ศาสตราจารย์ พญ. ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ DUANGRURDEE.WAT@MAHIDOL.AC.TH

22 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ. เดือนธิดา ทรงเดช ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ DUANTIDA.SON@MAHIDOL.AC.TH

23 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ทรงเกียรติ ฉันทโรจน์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ SONGKIAT.CHT@MAHIDOL.AC.TH

24 นาย อาจารย์ นพ. ทรงพล เกษสุวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ SONGPON.GET@MAHIDOL.AC.TH

25 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ทิพยวิมล ทิมอรุณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ THIPWIMOL.TIM@MAHIDOL.AC.TH

รายชื่อคณาจารย์ประจําผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

(แหล่งข้อมูล : กองทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา_พฤศจิกายน 2563
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26 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ธีรเดช คุปตานนท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ TEERADEJ.KUP@MAHIDOL.AC.TH

27 นาง ศาสตราจารย์ พญ. นงนุช สิระชัยนันท์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ NONGNUCH.SIR@MAHIDOL.AC.TH

28 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. นพพร อภิวัฒนากุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ NOPPORN.API@MAHIDOL.AC.TH

29 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. บุษบง ฤกษ์วลีกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ BUTSABONG.LER@MAHIDOL.AC.TH

30 น.ส. อาจารย์ พญ. บูรณี เศวตสุทธิพันธ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ BURANEE.SWA@MAHIDOL.AC.TH

31 นาย ศาสตราจารย์ นพ. ประชา นันท์นฤมิต ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ PRACHA.NUN@MAHIDOL.AC.TH

32 น.ส. อาจารย์ พญ. ปวรี ศรัยสวัสดิ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ PAWAREE.SAI@MAHIDOL.AC.TH

33 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ปองทอง ปูรานิธี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ PONGTONG.PUR@MAHIDOL.AC.TH

34 น.ส. ศาสตราจารย์ พญ. เปรมฤดี ภูมิถาวร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ PREAMRUDEE.POO@MAHIDOL.AC.TH

35 นาย อาจารย์ นพ. พงศ์ภัค พงศ์พิชชา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ PONGPAK.CHA@MAHIDOL.AC.TH

36 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ PONGSAK.KHO@MAHIDOL.AC.TH

37 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ PORNTHEP.TAN@MAHIDOL.AC.TH

38 นาย อาจารย์ ดร.นพ. พริษฐ์ วงศ์กิตติโชติ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ PARITH.WON@MAHIDOL.AC.TH

39 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พฤหัส พงษ์มี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ PHARUHAD.POM@MAHIDOL.AC.TH

40 นาย ศาสตราจารย์ 11 นพ. พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ PAT.MAH@MAHIDOL.AC.TH

41 นาย อาจารย์ นพ. ภูมิพร กตัญญูวงศ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ POOMIPORN.KAT@MAHIDOL.AC.TH

42 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ MANASSAWEE.KOR@MAHIDOL.AC.TH

43 นาย อาจารย์ นพ. มารุต จันทรา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ MARUT.CHA@MAHIDOL.AC.TH

44 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ RAWIWAN.SOT@MAHIDOL.AC.TH

45 น.ส. อาจารย์ พญ. รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ RATCHANEEWAN.SIN@MAHIDOL.AC.TH

46 น.ส. อาจารย์ พญ. รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ RAMRADA.LEK@MAHIDOL.AC.TH

47 น.ส. อาจารย์ พญ. โรจนี เลิศบุญเหรียญ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ROJJANEE.CER@MAHIDOL.AC.TH

48 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. ลัลลิยา ธรรมประทานกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ LUNLIYA.THA@MAHIDOL.AC.TH

49 นาย อาจารย์ ดร.นพ. วัชรุตม์ กันจงกิตติพร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ WATCHAROOT.KAN@MAHIDOL.AC.TH

50 น.ส. รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. วิภารัตน์ มนุญากร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ WIPARAI.MAN@MAHIDOL.AC.TH

การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา_พฤศจิกายน 2563
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51 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. วิลาวัณย์ เชิดเกียรติกําจาย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ VILAWAN.CHI@MAHIDOL.AC.TH

52 น.ส. อาจารย์ พญ. ศิริสุชา โศภนคณาภรณ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ SIRISUCHA.SOP@MAHIDOL.AC.TH

53 นาย อาจารย์ ดร.นพ. สมชาย ชุติพงศ์ธเนศ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ SOMCHAI.CHU@MAHIDOL.AC.TH

54 นาย อาจารย์ นพ. สมบูรณ์ วันคนิตย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ SOMBOON.WAN@MAHIDOL.AC.TH

55 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ SARAYUT.SUP@MAHIDOL.AC.TH

56 น.ส. อาจารย์ พญ. สัญชวัล วิทยากรฤกษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ SANCHAWAN.WIT@MAHIDOL.AC.TH

57 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. สามารถ ภคกษมา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ SAMART.PAK@MAHIDOL.AC.TH

58 น.ส. อาจารย์ พญ. สิรินภา ศิวารมณ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ SIRINAPA.SIW@MAHIDOL.AC.TH

59 น.ส. อาจารย์ ดร.พญ. สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ SUJITTRA.CHA@MAHIDOL.AC.TH

60 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สุเทพ วาณิชย์กุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ SUTHEP.WAN@MAHIDOL.AC.TH

61 นาง ศาสตราจารย์ พญ. สุพร ตรีพงษ์กรุณา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ SUPORN.TRE@MAHIDOL.AC.TH

62 นาย ศาสตราจารย์ นพ. สุรเดช หงส์อิง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ SURADEJ.HON@MAHIDOL.AC.TH

63 น.ส. อาจารย์ พญ. โสภิดา บุญสาธร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ SOPHIDA.BON@MAHIDOL.AC.TH

64 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. โสมรัชช์ วิไลยุค ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ SOAMARAT.VIL@MAHIDOL.AC.TH

65 นาง ร้อยเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. หฤทัย กมลาภรณ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ HARUTAI.KAM@MAHIDOL.AC.TH

66 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ADISAK.PLI@MAHIDOL.AC.TH

67 นาย นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ นพ. อนันต์ โฆษิตเศรษฐ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ANANT.KHO@MAHIDOL.AC.TH

68 นาย ศาสตราจารย์ นพ. อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ANANNIT.VIS@MAHIDOL.AC.TH

69 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. อรพร ดํารงวงศ์ศิริ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ORAPORN.ROJ@MAHIDOL.AC.TH

70 นาง ศาสตราจารย์ พญ. อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ AROONWAN.PRE@MAHIDOL.AC.TH

71 น.ส. ศาสตราจารย์ พญ. อลิสา ลิ้มสุวรรณ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ALISA.LIM@MAHIDOL.AC.TH

72 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ANCHALEE.LIM@MAHIDOL.AC.TH

73 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. อุเทน ปานดี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ UTHEN.PAN@MAHIDOL.AC.TH

74 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ USANARAT.ANU@MAHIDOL.AC.TH

75 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. กวิน วณิเกียรติ ภาควิชาจักษุวิทยา KAVIN.VAN@MAHIDOL.AC.TH

การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา_พฤศจิกายน 2563



ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ราชทินนาม ยศทางทหาร ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ภาควิชา e-mail

รายชื่อคณาจารย์ประจําผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

(แหล่งข้อมูล : กองทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

76 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. กิติกุล ลีละวงศ์ ภาควิชาจักษุวิทยา KITIKUL.LEE@MAHIDOL.AC.TH

77 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. เกวลิน เลขานนท์ ภาควิชาจักษุวิทยา KAEVALIN.LEK@MAHIDOL.AC.TH

78 นาย ศาสตราจารย์ นพ. ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ ภาควิชาจักษุวิทยา CHAIWAT.TEE@MAHIDOL.AC.TH

79 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. ญาณิน สุวรรณ ภาควิชาจักษุวิทยา YANIN.SUW@MAHIDOL.AC.TH

80 น.ส. อาจารย์ พญ. ดวงเนตร โรจนาภรณ์ ภาควิชาจักษุวิทยา DUANGNATE.ROJ@MAHIDOL.AC.TH

81 นาย อาจารย์ นพ. ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล ภาควิชาจักษุวิทยา TANYATUTH.PAD@MAHIDOL.AC.TH

82 น.ส. อาจารย์ พญ. ธาริกานต์ สุจิระกุล ภาควิชาจักษุวิทยา THARIKARN.SUJ@MAHIDOL.AC.TH

83 น.ส. อาจารย์ พญ. บุญทิพย์ ทิพย์สุริยาพร ภาควิชาจักษุวิทยา BOONTIP.TIP@MAHIDOL.AC.TH

84 น.ส. อาจารย์ พญ. บุญยดา พุทธิรังษีวงศ์ ภาควิชาจักษุวิทยา BUNYADA.PUT@MAHIDOL.AC.TH

85 นาย อาจารย์ นพ. พรชัย มไหสวริยะ ภาควิชาจักษุวิทยา PORNCHAI.MAH@MAHIDOL.AC.TH

86 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ภฤศ หาญอุตสาหะ ภาควิชาจักษุวิทยา PRUT.HAN@MAHIDOL.AC.TH

87 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. ภัศรา จงขจรพงษ์ ภาควิชาจักษุวิทยา PASSARA.JON@MAHIDOL.AC.TH

88 นาย อาจารย์ นพ. ภูริชญ์ เพ็ชร์พิรุณ ภาควิชาจักษุวิทยา PURIT.PET@MAHIDOL.AC.TH

89 นาย อาจารย์ นพ. มานะชัย นนท์ภาษโสภณ ภาควิชาจักษุวิทยา MANACHAI.NON@MAHIDOL.AC.TH

90 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. วฎาการ วุฒิศิริ ภาควิชาจักษุวิทยา WADAKARN.WUT@MAHIDOL.AC.TH

91 น.ส. ร้อยเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. วรินทร จักรไพวงศ์(ร.น.) ภาควิชาจักษุวิทยา VARINTORN.CHU@MAHIDOL.AC.TH

92 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วสุ ศุภกรธนสาร ภาควิชาจักษุวิทยา WASU.SUP@MAHIDOL.AC.TH

93 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. วิชัย ประสาทฤทธา ภาควิชาจักษุวิทยา WICHAI.PRA@MAHIDOL.AC.TH

94 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. วีรวรรณ โชคทวีศักดิ์ ภาควิชาจักษุวิทยา WEERAWAN.CHO@MAHIDOL.AC.TH

95 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. โสมศิริ สุขะวัชรินทร์ ภาควิชาจักษุวิทยา SOMSIRI.SUK@MAHIDOL.AC.TH

96 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. อนุชิต ปุญญทลังค์ ภาควิชาจักษุวิทยา ANUCHIT.POO@MAHIDOL.AC.TH

97 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. อาภัทรสา เล็กสกุล ภาควิชาจักษุวิทยา APATSA.LEK@MAHIDOL.AC.TH

98 นาย อาจารย์ นพ. กานต์ จํารูญโรจน์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ KARN.JUM@MAHIDOL.AC.TH

99 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ KOMSAN.KIA@MAHIDOL.AC.TH

100 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ CHAKRIT.SUK@MAHIDOL.AC.TH

การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา_พฤศจิกายน 2563



ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ราชทินนาม ยศทางทหาร ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ภาควิชา e-mail

รายชื่อคณาจารย์ประจําผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

(แหล่งข้อมูล : กองทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

101 นาย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ CHATCHAWAN.SIL@MAHIDOL.AC.TH

102 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. ดาวชมพู นาคะวิโร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ DAOCHOMPU.NAK@MAHIDOL.AC.TH

103 น.ส. อาจารย์ ดร.พญ. ธนาวดี ประชาสันติ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ THANAVADEE.PRA@MAHIDOL.AC.TH

104 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ THANITA.HIN@MAHIDOL.AC.TH

105 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. นิดา ลิ้มสุวรรณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ NIDA.LIM@MAHIDOL.AC.TH

106 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ปราโมทย์ สุคนิชย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ PRAMOTE.SUA@MAHIDOL.AC.TH

107 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ปัญจภรณ์ วาลีประโคน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ PUNJAPORN.WAL@MAHIDOL.AC.TH

108 นาย อาจารย์ นพ. ปิยะวัฒน์ เด่นดํารงกุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ PIYAWAT.DEN@MAHIDOL.AC.TH

109 น.ส. อาจารย์ พญ. พรรษพร หล่อธีรพงศ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ PASSAPORN.LOR@MAHIDOL.AC.TH

110 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พลิศรา ธรรมโชติ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ PALISARA.THO@MAHIDOL.AC.TH

111 นาง อาจารย์ พญ. พิชญวดี จิตตโรภาส ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ PITCHAYAWADEE.CHI@MAHIDOL.AC.TH

112 น.ส. อาจารย์ พญ. พิชญา กุศลารักษ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ PICHAYA.KUS@MAHIDOL.AC.TH

113 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. พิชัย อิฏฐสกุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ PICHAI.ITT@MAHIDOL.AC.TH

114 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ PAPAN.JAR@MAHIDOL.AC.TH

115 นาย นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ นพ. มนัท สูงประสิทธิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ MANAS.SON@MAHIDOL.AC.TH

116 นาย อาจารย์ ดร.นพ. มษฐา ทองปาน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ MASATHA.THO@MAHIDOL.AC.TH

117 นาย ศาสตราจารย์ นพ. มาโนช หล่อตระกูล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ MANOTE.LOT@MAHIDOL.AC.TH

118 นาย ศาสตราจารย์ 11 นพ. รณชัย คงสกนธ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ RUNNACHAI.KON@MAHIDOL.AC.TH

119 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. รัตนา สายพานิชย์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ RATANA.SAI@MAHIDOL.AC.TH

120 นาย ร้อยเอก รองศาสตราจารย์ นพ. ศิริไชย หงษ์สงวนศรี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ SIRICHAI.HON@MAHIDOL.AC.TH

121 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สัญชัย กุลาดี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ SANCHAI.KUL@MAHIDOL.AC.TH

122 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. สุวรรณี พุทธิศรี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ SUWANNEE.SRI@MAHIDOL.AC.TH

123 นาง อาจารย์ พญ. อัมพร ปิติธรรมภรณ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ UMPORN.ROA@MAHIDOL.AC.TH

124 นาย อาจารย์ นพ. การันต์ ไพสุขศานติวัฒนา ภาควิชาพยาธิวิทยา KARAN.PAI@MAHIDOL.AC.TH

125 น.ส. อาจารย์ พญ. จตุพร ครองวรกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา JATUPON.KRN@MAHIDOL.AC.TH

การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา_พฤศจิกายน 2563



ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ราชทินนาม ยศทางทหาร ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ภาควิชา e-mail

รายชื่อคณาจารย์ประจําผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

(แหล่งข้อมูล : กองทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

126 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. จริยา ไวศยารัทธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา JARIYA.WAI@MAHIDOL.AC.TH

127 น.ส. อาจารย์ พญ. จิตตา อุดหนุน ภาควิชาพยาธิวิทยา JITTA.UDN@MAHIDOL.AC.TH

128 นาย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. ชลภัทร สุขเกษม ภาควิชาพยาธิวิทยา CHONLAPHAT.SUK@MAHIDOL.AC.TH

129 น.ส. อาจารย์ พญ. ดวงกมล วัฒนตรานนท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา DUANGKAMON.WAT@MAHIDOL.AC.TH

130 น.ส. รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. ดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา DUANGTAWAN.THA@MAHIDOL.AC.TH

131 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ถกล เจริญศิริสุทธิกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา TAKOL.CHA@MAHIDOL.AC.TH

132 น.ส. อาจารย์ พญ. ธรินธร จันทร์สูรย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา THARINTORN.CHA@MAHIDOL.AC.TH

133 นาย ศาสตราจารย์ นพ. ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา THEERAPONG.KRA@MAHIDOL.AC.TH

134 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา ภาควิชาพยาธิวิทยา TEERAPONG.SIR@MAHIDOL.AC.TH

135 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. นพดล ลาภเจริญทรัพย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา NOPPADOL.LAR@MAHIDOL.AC.TH

136 น.ส. อาจารย์ พญ. นภารัฐ เริ่มลึก ภาควิชาพยาธิวิทยา NAPARAT.RER@MAHIDOL.AC.TH

137 น.ส. อาจารย์ พญ. นรินทร์ คงเจริญสกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา NARIN.KHO@MAHIDOL.AC.TH

138 นาง รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา ฤกษ์อํานวยโชค ภาควิชาพยาธิวิทยา BUDSABA.RER@MAHIDOL.AC.TH

139 นาง รองศาสตราจารย์ ดร. พรเพ็ญ ศรีสวัสดิ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา PORNPEN.SRI@MAHIDOL.AC.TH

140 น.ส. อาจารย์ พญ. พสุพร โพธิ์เงินนาค ภาควิชาพยาธิวิทยา PASUPORN.PON@MAHIDOL.AC.TH

141 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. พัฒนา ศรมยุรา ภาควิชาพยาธิวิทยา PATTANA.SOR@MAHIDOL.AC.TH

142 นาย รองศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ สันตนิรันดร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา PITAK.SAN@MAHIDOL.AC.TH

143 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พิมพิณ อินเจริญ ภาควิชาพยาธิวิทยา PIMPIN.INC@MAHIDOL.AC.TH

144 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุทธภูมิ ลําเจียกเทศ ภาควิชาพยาธิวิทยา PUTTHAPOOM.LUM@MAHIDOL.AC.TH

145 นาง รองศาสตราจารย์ พูนพิลาส หงษ์มณี ภาควิชาพยาธิวิทยา POONPILAS.HON@MAHIDOL.AC.TH

146 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ไพศาล บุญสะกันต์ ภาควิชาพยาธิวิทยา PAISARN.BOO@MAHIDOL.AC.TH

147 น.ส. อาจารย์ พญ. ภาวดี ชินอุดมวงศ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา PAWADEE.CHI@MAHIDOL.AC.TH

148 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. มงคล คุณากร ภาควิชาพยาธิวิทยา MONGKOL.KUN@MAHIDOL.AC.TH

149 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ยิ่งลักษม์ วิเศษศิริ ภาควิชาพยาธิวิทยา YINGLUCK.VIS@MAHIDOL.AC.TH

150 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. รังสิมา อรุณโรจน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา RANGSIMA.ARO@MAHIDOL.AC.TH
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151 นาง อาจารย์ พญ. วาสนา กนกศิลป์ ภาควิชาพยาธิวิทยา WASANA.KAN@MAHIDOL.AC.TH

152 นาย พลอากาศตรี รองศาสตราจารย์ นพ. วิชาญ เปี้ยวนิ่ม ภาควิชาพยาธิวิทยา VICHAN.PEO@MAHIDOL.AC.TH

153 น.ส. อาจารย์ พญ. วิภาวี คล้ายสุบรรณ ภาควิชาพยาธิวิทยา WIPAWI.KLA@MAHIDOL.AC.TH

154 น.ส. อาจารย์ พญ. วิริยา พิพัฒน์สกุลโรจน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา WIRIYA.PIP@MAHIDOL.AC.TH

155 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วิศาล วรสุวรรณรักษ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา WISARN.WOR@MAHIDOL.AC.TH

156 น.ส. รองศาสตราจารย์ สมลักษณ์ วนะวนานต์ ภาควิชาพยาธิวิทยา SOMLAK.VAN@MAHIDOL.AC.TH

157 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา SMITH.SRI@MAHIDOL.AC.TH

158 น.ส. รองศาสตราจารย์ ดร. สรัญญา อุปรักขิตานนท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา SARANYA.AUP@MAHIDOL.AC.TH

159 นาย อาจารย์ นพ. สิริเทพ ปลื้มวรสวัสดิ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา SIRITHEP.PLU@MAHIDOL.AC.TH

160 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สุชิน วรวิชชวงษ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา SUCHIN.WOR@MAHIDOL.AC.TH

161 นาย อาจารย์ นพ. อติศักดิ์ เจียรนัยกุลวานิช ภาควิชาพยาธิวิทยา ATISAK.JIA@MAHIDOL.AC.TH

162 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิชญา พวงเพ็ชร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา APICHAYA.PUA@MAHIDOL.AC.TH

163 นาย อาจารย์ ดร.นพ. อภิรมย์ วงศ์สกุลยานนท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา APIROM.VON@MAHIDOL.AC.TH

164 น.ส. อาจารย์ พญ. อรุณี สิงห์เสน่ห์ ภาควิชาพยาธิวิทยา ARUNEE.SIG@MAHIDOL.AC.TH

165 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. อัจฉราพร พงษ์ทิพพันธ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา ATCHARAPORN.PON@MAHIDOL.AC.TH

166 น.ส. รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี จิตธรรมมา ภาควิชาพยาธิวิทยา ANCHALEE.CHI@MAHIDOL.AC.TH

167 นาย อาจารย์ ดร.นพ. อาทิตย์ จินาวัฒน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา ARTIT.JIN@MAHIDOL.AC.TH

168 นาย อาจารย์ ดร. เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา EKAWAT.PAS@MAHIDOL.AC.TH

169 นาย อาจารย์ นพ. กุลวัตร ธาดานิพนธ์ ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ KUNLAWAT.THA@MAHIDOL.AC.TH

170 นาย อาจารย์ นพ. ชัยวัฒน์ ศุภศิลป์ ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ CHAIYAWAT.SUP@MAHIDOL.AC.TH

171 นาย อาจารย์ ดร.นพ. นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ NAWANAN.THE@MAHIDOL.AC.TH

172 นาย อาจารย์ นพ. บุญชัย กิจสนาโยธิน ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ BOONCHAI.KIJ@MAHIDOL.AC.TH

173 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ปวิน นําธวัช ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ PAWIN.NUM@MAHIDOL.AC.TH

174 นาย อาจารย์ ดร. รัตน์ชัยนันท์ ธรรมสุจริต ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ RATCHAINANT.THA@MAHIDOL.AC.TH

175 น.ส. รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิวิมล รัตนสิริ ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ SASIVIMOL.RAT@MAHIDOL.AC.TH
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176 นาย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ SAKDA.ARJ@MAHIDOL.AC.TH

177 นาง อาจารย์ ดร. สุภาดา ผลิตผลการพิมพ์ ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ SUPADA.PLI@MAHIDOL.AC.TH

178 น.ส. อาจารย์ ดร. สุภารี บุญมานันท์ ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ SUPAREE.BOO@MAHIDOL.AC.TH

179 นาง รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. อติพร อิงค์สาธิต ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ATIPORN.ING@MAHIDOL.AC.TH

180 นาย อาจารย์ ดร. อนุตเชษฐ์ พัฒนธีร์ปพน ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ANUCHATE.GAB@MAHIDOL.AC.TH

181 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ. อรลักษณ์ พัฒนาประทีป ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ ORALUCK.PAT@MAHIDOL.AC.TH

182 น.ส. ศาสตราจารย์ ดร. อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ AMMARIN.THA@MAHIDOL.AC.TH

183 นาย อาจารย์ ดร. กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี ภาควิชารังสีวิทยา KRISANAT.CHU@MAHIDOL.AC.TH

184 นาย อาจารย์ นพ. กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล ภาควิชารังสีวิทยา KITTIPHOP.SOM@MAHIDOL.AC.TH

185 น.ส. อาจารย์ พญ. กีรติกานต์ บุญญาวรรณ ภาควิชารังสีวิทยา KEERATIKARN.BOO@MAHIDOL.AC.TH

186 น.ส. อาจารย์ พญ. แก้วพิชชา พิชิตพิเชษฐกุล ภาควิชารังสีวิทยา

187 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. คนึงนิจ ธรรมนิรัต ภาควิชารังสีวิทยา KANUNGNIJ.THM@MAHIDOL.AC.TH

188 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. จิรวัฒน์ อุตตมะกุล ภาควิชารังสีวิทยา CHIRAWAT.UTA@MAHIDOL.AC.TH

189 น.ส. อาจารย์ พญ. ชญานิน นิติวรางกูร ภาควิชารังสีวิทยา CHAYANIN.NIT@MAHIDOL.AC.TH

190 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. ชนิกา ศรีธรา ภาควิชารังสีวิทยา CHANIKA.SRI@MAHIDOL.AC.TH

191 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ชมพร สีตะธนี ภาควิชารังสีวิทยา CHOMPORN.SIT@MAHIDOL.AC.TH

192 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์ ภาควิชารังสีวิทยา CHOLATIP.WIR@MAHIDOL.AC.TH

193 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชัย กอบกิจสุขสกุล ภาควิชารังสีวิทยา CHAI.KOS@MAHIDOL.AC.TH

194 นาย อาจารย์ นพ. ชัยรัตน์ โล่วณิชเกียรติกุล ภาควิชารังสีวิทยา CHAIRAT.LOW@MAHIDOL.AC.TH

195 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชินรัตน์ บัวงาม ภาควิชารังสีวิทยา CHINNARAT.BUA@MAHIDOL.AC.TH

196 น.ส. อาจารย์ พญ. ชุลีพร เจียรพินิจนันท์ ภาควิชารังสีวิทยา CHULEEPORN.JIA@MAHIDOL.AC.TH

197 นาง น.ต.หญิง รองศาสตราจารย์ พญ. ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ ภาควิชารังสีวิทยา THITIPORN.RAN@MAHIDOL.AC.TH

198 นาย อาจารย์ นพ. ณัฐวุฒิ จรัญนฤมล ภาควิชารังสีวิทยา

199 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ดวงกมล ประพฤติธรรม ภาควิชารังสีวิทยา DUANGKAMON.PRR@MAHIDOL.AC.TH

200 น.ส. อาจารย์ พญ. ทิพารมณ์ สนั่นเมือง ภาควิชารังสีวิทยา THIPAROM.SAN@MAHIDOL.AC.TH
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201 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ธนพงศ์ พันธุ์พิกุล ภาควิชารังสีวิทยา TANAPONG.PAI@MAHIDOL.AC.TH

202 น.ส. อาจารย์ พญ. ธนิสรา จันทร์สกุล ภาควิชารังสีวิทยา THANISSARA.CHA@MAHIDOL.AC.TH

203 น.ส. อาจารย์ พญ. ธรินทร ตรีสิทธิ์ ภาควิชารังสีวิทยา THARINTORN.TRE@MAHIDOL.AC.TH

204 นาง อาจารย์ พญ. ธันวา สุดแสง ภาควิชารังสีวิทยา THANWA.SUD@MAHIDOL.AC.TH

205 นาย พันโท รองศาสตราจารย์ นพ. ธิติ สว่างศิลป์ ภาควิชารังสีวิทยา THITI.SWA@MAHIDOL.AC.TH

206 นาง อาจารย์ พญ. ธิติพร ชุณหสวัสดิกุล ภาควิชารังสีวิทยา THITIPORN.PHO@MAHIDOL.AC.TH

207 นาย อาจารย์ นพ. ธีรพล ปัญญาปิง ภาควิชารังสีวิทยา THEERAPHOL.PAY@MAHIDOL.AC.TH

208 น.ส. อาจารย์ ดร. นวลจันทร์ สท้านสุข ภาควิชารังสีวิทยา NAULJUN.STA@MAHIDOL.AC.TH

209 น.ส. อาจารย์ พญ. นวลี แตระกุล ภาควิชารังสีวิทยา NAVALEE.TAE@MAHIDOL.AC.TH

210 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. นิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล ภาควิชารังสีวิทยา NICHANAN.RUA@MAHIDOL.AC.TH

211 น.ส. อาจารย์ พญ. นิธิมา ศักดิ์โสภาวิวัฒน์ ภาควิชารังสีวิทยา NITIMA.SAK@MAHIDOL.AC.TH

212 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. นิยตา จิตรภาษย์ ภาควิชารังสีวิทยา NIYATA.CHR@MAHIDOL.AC.TH

213 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ปกรณ์ เจียระคงมั่น ภาควิชารังสีวิทยา PAKORN.JIR@MAHIDOL.AC.TH

214 นาย อาจารย์ นพ. ประมาณ เฟื่องฟ้า ภาควิชารังสีวิทยา PRAMAN.FUA@MAHIDOL.AC.TH

215 น.ส. อาจารย์ พญ. พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ ภาควิชารังสีวิทยา PORNPHAN.WIB@MAHIDOL.AC.TH

216 น.ส. อาจารย์ ดร. พวงเพ็ญ ตั้งบุญดวงจิตร ภาควิชารังสีวิทยา PUANGPEN.TAN@MAHIDOL.AC.TH

217 นาง อาจารย์ พญ. พัชลิน พาทพุทธิพงศ์ ภาควิชารังสีวิทยา PATCHALIN.PAP@MAHIDOL.AC.TH

218 น.ส. อาจารย์ พญ. พัดชา ตุลยาเดชานนท์ ภาควิชารังสีวิทยา PADCHA.TUN@MAHIDOL.AC.TH

219 น.ส. อาจารย์ พญ. พินพร เจนจิตรานันท์ ภาควิชารังสีวิทยา PINPORN.JEN@MAHIDOL.AC.TH

220 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. พุฒิพรรณ พัวทวีพงศ์ ภาควิชารังสีวิทยา PUTIPUN.PUA@MAHIDOL.AC.TH

221 น.ส. อาจารย์ ดร. พุทธิพรณ์ เจริญพันธุ์ ภาควิชารังสีวิทยา PUTTHIPORN.CHA@MAHIDOL.AC.TH

222 น.ส. อาจารย์ พญ. เพ็ญอําไพ ตันนาภัย ภาควิชารังสีวิทยา PENUMPAI.TAN@MAHIDOL.AC.TH

223 นาย อาจารย์ นพ. ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร ภาควิชารังสีวิทยา POOMPIS.PAT@MAHIDOL.AC.TH

224 นาย อาจารย์ นพ. มังกร อภิรักษ์กานต์ ภาควิชารังสีวิทยา MUNGKORN.API@MAHIDOL.AC.TH

225 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. มัณฑนา ธนะไชย ภาควิชารังสีวิทยา MANTANA.DHA@MAHIDOL.AC.TH

การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา_พฤศจิกายน 2563



ลําดับที่ คํานําหน้าชื่อ ราชทินนาม ยศทางทหาร ตําแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ภาควิชา e-mail

รายชื่อคณาจารย์ประจําผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

(แหล่งข้อมูล : กองทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

226 นาย อาจารย์ นพ. รวี เรืองกาญจนเศรษฐ์ ภาควิชารังสีวิทยา RAWEE.RUA@MAHIDOL.AC.TH

227 นาย อาจารย์ นพ. ระวี มานะตระกูล ภาควิชารังสีวิทยา RAWEE.MAN@MAHIDOL.AC.TH

228 นาย อาจารย์ นพ. ราศิน วรวงศากุล ภาควิชารังสีวิทยา RASIN.WOR@MAHIDOL.AC.TH

229 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วราวุฒิ สุขเกษม ภาควิชารังสีวิทยา WARAWUT.SUK@MAHIDOL.AC.TH

230 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. วิชชนา จํารูญรัตน์ ภาควิชารังสีวิทยา WICHANA.CHA@MAHIDOL.AC.TH

231 นาย อาจารย์ ดร.นพ. วิทยา สังขรัตน์ ภาควิชารังสีวิทยา WITAYA.SUN@MAHIDOL.AC.TH

232 น.ส. อาจารย์ พญ. ศรัณย์ธร ลาภกิตติโชติ ภาควิชารังสีวิทยา SARUNTHORN.LAP@MAHIDOL.AC.TH

233 น.ส. อาจารย์ พญ. ศศิประภา รงค์ทอง ภาควิชารังสีวิทยา SASIPRAPA.RON@MAHIDOL.AC.TH

234 น.ส. นาวาอากาศโทหญิง ศาสตราจารย์ พญ. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา ภาควิชารังสีวิทยา SIRINTARA.SIN@MAHIDOL.AC.TH

235 นาย อาจารย์ นพ. ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ ภาควิชารังสีวิทยา SIROTE.WON@MAHIDOL.AC.TH

236 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ ภาควิชารังสีวิทยา SITH.PHO@MAHIDOL.AC.TH

237 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพงษ์ จงจิระศิริ ภาควิชารังสีวิทยา SUTIPONG.JON@MAHIDOL.AC.TH

238 น.ส. น.ต.หญิง ศาสตราจารย์ 11 พญ. สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ ภาควิชารังสีวิทยา SUPHANEEWAN.JAO@MAHIDOL.AC.TH

239 น.ส. อาจารย์ พญ. สุรวรรณ์ บุญญะการกุล ภาควิชารังสีวิทยา SURAWAN.BOO@MAHIDOL.AC.TH

240 น.ส. อาจารย์ พญ. สุวดี เอ่งฉ้วน ภาควิชารังสีวิทยา SUWADEE.ENG@MAHIDOL.AC.TH

241 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. สุวิภาภรณ์ ศิริพรพิทักษ์ ภาควิชารังสีวิทยา SUVIPAPORN.SIR@MAHIDOL.AC.TH

242 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. เสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์ ภาควิชารังสีวิทยา SAOWANEE.SRR@MAHIDOL.AC.TH

243 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ ภาควิชารังสีวิทยา SAWWANEE.ASA@MAHIDOL.AC.TH

244 น.ส. อาจารย์ พญ. อภิชญา ศรีปรัชญากุล ภาควิชารังสีวิทยา APICHAYA.SRP@MAHIDOL.AC.TH

245 น.ส. อาจารย์ พญ. อรนันท์ ไตรตานนท์ ภาควิชารังสีวิทยา ORANAN.TRI@MAHIDOL.AC.TH

246 น.ส. อาจารย์ พญ. อรพิณ ชาญสันติ ภาควิชารังสีวิทยา ORAPIN.CHA@MAHIDOL.AC.TH

247 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์ ภาควิชารังสีวิทยา ARPAKORN.KOS@MAHIDOL.AC.TH

248 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. เอกฉัตร ฉันธนาภัค ภาควิชารังสีวิทยา EKACHAT.CHA@MAHIDOL.AC.TH

249 นาง รองศาสตราจารย์ กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย KRISNA.LER@MAHIDOL.AC.TH

250 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลยาณี มกราภิรมย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย KALYANEE.MAK@MAHIDOL.AC.TH

การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา_พฤศจิกายน 2563
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251 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจียมใจ จีระอัมพร ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย JEAMJAI.JEE@MAHIDOL.AC.TH

252 น.ส. อาจารย์ นิตยา เกษมโกสินทร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย NITTAYA.KAS@MAHIDOL.AC.TH

253 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียาสิริ วิฑูรชาติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย PAREYAASIRI.WIT@MAHIDOL.AC.TH

254 นาง อาจารย์ ปาริชาต คุณาธรรมรักษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย PARICHAT.KUN@MAHIDOL.AC.TH

255 น.ส. อาจารย์ พรจิต จิตรถเวช ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย PONJIT.JIT@MAHIDOL.AC.TH

256 น.ส. อาจารย์ ดร. รดา ดารา ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย RADA.DAR@MAHIDOL.AC.TH

257 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย RATTINAN.TIA@MAHIDOL.AC.TH

258 น.ส. อาจารย์ สุวิมล รื่นเจริญ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย SUWIMOL.RUE@MAHIDOL.AC.TH

259 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. กนกพร คุณาวิศรุต ภาควิชาวิสัญญีวิทยา KANOKPORN.KUN@MAHIDOL.AC.TH

260 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. กรวีร์ พสุธารชาติ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา KORAVEE.PAS@MAHIDOL.AC.TH

261 นาย อาจารย์ นพ. กุลวัฒน์ จีระแพทย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา KULAWAT.JIR@MAHIDOL.AC.TH

262 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. จิตติยา วัชโรทยางกูร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา JITTIYA.WAT@MAHIDOL.AC.TH

263 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. ชวิกา พิสิฏฐศักดิ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา CHAWIKA.PIT@MAHIDOL.AC.TH

264 นาย อาจารย์ นพ. ชูทิศ กี่สกุล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา CHOOTHIT.KEE@MAHIDOL.AC.TH

265 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชูศักดิ์ ตันประสิทธิ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา CHOOSAK.TUN@MAHIDOL.AC.TH

266 นาย อาจารย์ นพ. เชิดเกียรติ กาญจนรชตะ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา CHERDKIAT.KAR@MAHIDOL.AC.TH

267 น.ส. อาจารย์ พญ. ญาณินทร์ คูณเจริญสุข ภาควิชาวิสัญญีวิทยา YANIN.KOO@MAHIDOL.AC.TH

268 น.ส. อาจารย์ พญ. ณิชาวรรณ วิรัชพิสิฐ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา NICHAWAN.WIR@MAHIDOL.AC.TH

269 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ธนิต วีรังคบุตร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา TANIT.VIR@MAHIDOL.AC.TH

270 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ธนิศร์ ประวิตรางกูร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา THANIST.PRA@MAHIDOL.AC.TH

271 น.ส. อาจารย์ พญ. ธนิศา เจนบุญไทย ภาควิชาวิสัญญีวิทยา THANISA.CHE@MAHIDOL.AC.TH

272 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ธัญลักษณ์ ธรรมจํารัสศรี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา THANYALAK.THA@MAHIDOL.AC.TH

273 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ธีรวัฒน์ ชลาชีวะ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา THEERAWAT.CHA@MAHIDOL.AC.TH

274 นาย อาจารย์ นพ. นคนันท์ แสงดี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

275 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. นรุตม์ เรือนอนุกูล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา NARUT.RUA@MAHIDOL.AC.TH
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276 น.ส. อาจารย์ พญ. นฤมล ประจันพาณิชย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา NARUEMOL.PRC@MAHIDOL.AC.TH

277 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. นุช ตันติศิรินทร์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา NUJ.TON@MAHIDOL.AC.TH

278 น.ส. อาจารย์ พญ. ปัญชิกา ลือตระกูล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา PUNCHIKA.LUE@MAHIDOL.AC.TH

279 นาง อาจารย์ พญ. ปุณยนุช เจริญคุปต์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา POONYANUCH.SRI@MAHIDOL.AC.TH

280 น.ส. อาจารย์ พญ. พรภัทรา อารีรักษ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา PORNPATRA.ARE@MAHIDOL.AC.TH

281 นาย อาจารย์ นพ. พสุธา เอกสิทธิไพศาล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา PHASUTHA.AKE@MAHIDOL.AC.TH

282 น.ส. อาจารย์ พญ. พัฒนรินทร์ จุฬาลักษณ์ศิริบุญ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา PATNARIN.CHU@MAHIDOL.AC.TH

283 น.ส. อาจารย์ พญ. พิมพ์วัฒนา ปิ่นเสม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

284 นาย อาจารย์ นพ. พิศุทธิ์ ลาวัณย์รัตนากุล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

285 น.ส. อาจารย์ พญ. ภัทธิกา ทรัพย์สุนทร ภาควิชาวิสัญญีวิทยา PATTIKA.SUB@MAHIDOL.AC.TH

286 นาย อาจารย์ นพ. มโนชา เสงี่ยมศักดิ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา MANOCHA.SAN@MAHIDOL.AC.TH

287 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. มะลิ รุ่งเรืองวานิช ภาควิชาวิสัญญีวิทยา MALI.RUN@MAHIDOL.AC.TH

288 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ยุทธพล ปัญญาคําเลิศ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา YUTTHAPON.PAN@MAHIDOL.AC.TH

289 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. รัฐพล แสงรุ้ง ภาควิชาวิสัญญีวิทยา RATTAPHOL.SEA@MAHIDOL.AC.TH

290 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ลิษา สังฆ์คุ้ม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา LISA.SAN@MAHIDOL.AC.TH

291 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วรพจน์ อภิญญาชน ภาควิชาวิสัญญีวิทยา WORAPOT.API@MAHIDOL.AC.TH

292 นาย ร้อยเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วรสรวง ทองสุข ภาควิชาวิสัญญีวิทยา VORASRUANG.THO@MAHIDOL.AC.TH

293 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. วรินี เล็กประเสริฐ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา VARINEE.LEK@MAHIDOL.AC.TH

294 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. วัลภา อานันทศุภกุล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา VANLAPA.ARN@MAHIDOL.AC.TH

295 น.ส. อาจารย์ พญ. วิชญา ศุภโอภาสพันธุ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา WITCHAYA.SUP@MAHIDOL.AC.TH

296 นาย ศาสตราจารย์ นพ. วิชัย อิทธิชัยกุลฑล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา WICHAI.ITT@MAHIDOL.AC.TH

297 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ศศิมา ดุสิตเกษม ภาควิชาวิสัญญีวิทยา SASIMA.DUS@MAHIDOL.AC.TH

298 น.ส. อาจารย์ พญ. ศิวพร เติมพรเลิศ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา SIVAPORN.TER@MAHIDOL.AC.TH

299 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สัณฐิติ โมรากุล ภาควิชาวิสัญญีวิทยา SUNTHITI.MOA@MAHIDOL.AC.TH

300 น.ส. อาจารย์ พญ. สุนันทา พฤฒิธาดา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา SUNANTA.PRU@MAHIDOL.AC.TH
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301 น.ส. อาจารย์ พญ. เสาวณีย์ สว่าง ภาควิชาวิสัญญีวิทยา SAOWANEE.SAW@MAHIDOL.AC.TH

302 นาย อาจารย์ นพ. อภิเดช แซ่เล้า ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ABHIDEJ.SAA@MAHIDOL.AC.TH

303 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. อมร วิจิตพาวรรณ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา AMORN.VII@MAHIDOL.AC.TH

304 น.ส. อาจารย์ พญ. อมรรัตน์ ตั้งจิตบําเพ็ญบุญ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา AMORNRAT.TAJ@MAHIDOL.AC.TH

305 นาง อาจารย์ พญ. อาภา ชุติพงศ์ธเนศ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ARPA.CHU@MAHIDOL.AC.TH

306 น.ส. อาจารย์ พญ. อินทุอร สง่าศิลป์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา INTHUON.SAN@MAHIDOL.AC.TH

307 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. กนกพร สุขโต ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว KANOKPORN.SUK@MAHIDOL.AC.TH

308 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. กิติพล นาควิโรจน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว KITTIPHON.NAG@MAHIDOL.AC.TH

309 น.ส. อาจารย์ พญ. ขวัญชนก หอมแสงประดิษฐ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว KWANCHANOK.HOM@MAHIDOL.AC.TH

310 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. จิตติมา บุญเกิด ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว CHITIMA.AMO@MAHIDOL.AC.TH

311 น.ส. อาจารย์ พญ. จิศพรรณ จงเจริญคุณวุฒิ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว JITSAPHAN.CHO@MAHIDOL.AC.TH

312 น.ส. อาจารย์ พญ. ดํารงรัตน์ เลิศรัตนานนท์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว DUMRONGRAT.LER@MAHIDOL.AC.TH

313 นาย อาจารย์ นพ. ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว THANATE.GAE@MAHIDOL.AC.TH

314 น.ส. รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว THUNYARAT.ANO@MAHIDOL.AC.TH

315 นาย อาจารย์ นพ. เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว BENTAWICH.SUR@MAHIDOL.AC.TH

316 น.ส. อาจารย์ พญ. ภัควิภา เริ่มยินดี ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว PAKWIPA.RER@MAHIDOL.AC.TH

317 น.ส. อาจารย์ พญ. วสากร เกตุประยูร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว WASAKORN.KET@MAHIDOL.AC.TH

318 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สายพิณ หัตถีรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว SAIPIN.HAT@MAHIDOL.AC.TH

319 น.ส. อาจารย์ พญ. สุภัค สงวนทรัพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว SUPAK.SAN@MAHIDOL.AC.TH

320 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. แสงศุลี ธรรมไกรสร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว SANGSULEE.THA@MAHIDOL.AC.TH

321 นาย อาจารย์ นพ. โสฬส ปลอดภัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว SOLOS.PLD@MAHIDOL.AC.TH

322 น.ส. อาจารย์ ดร.พญ. อัญญพร สุทัศน์วรวุฒิ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว UNYAPORN.SUT@MAHIDOL.AC.TH

323 นาย อาจารย์ นพ. อาทิตย์ ชัยธนสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ARTHIT.CHT@MAHIDOL.AC.TH

324 นาย อาจารย์ นพ. อิทธิพล วงษ์พรหม ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ITTHIPON.WON@MAHIDOL.AC.TH

325 นาย อาจารย์ นพ. เอกชัย เพชรล่อเหลียน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว EKKACHAI.PEH@MAHIDOL.AC.TH
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326 น.ส. อาจารย์ พญ. กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน KASAMON.ARA@MAHIDOL.AC.TH

327 นาย อาจารย์ นพ. กานต์ สุทธาพานิช ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน KARN.SUA@MAHIDOL.AC.TH

328 นาย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ไชยพร ยุกเซ็น ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน CHAIYAPORN.YUK@MAHIDOL.AC.TH

329 น.ส. อาจารย์ พญ. ณัฐสินี อธินาถรัตนพงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน NATSINEE.ATH@MAHIDOL.AC.TH

330 น.ส. อาจารย์ พญ. ธาวินี ไตรณรงค์สกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน THAVINEE.TRA@MAHIDOL.AC.TH

331 น.ส. อาจารย์ พญ. ธิดาทิต ประชานุกูล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน THIDATHIT.PRA@MAHIDOL.AC.TH

332 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ปุงควะ ศรีเจริญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน PUNGKAVA.SRI@MAHIDOL.AC.TH

333 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน PANVILAI.TAN@MAHIDOL.AC.TH

334 น.ส. อาจารย์ พญ. พิชญ์สุชา สงวนวิทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน PITSUCHA.SAN@MAHIDOL.AC.TH

335 น.ส. อาจารย์ พญ. ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน PHATTHRANIT.PHA@MAHIDOL.AC.TH

336 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน YUWARES.SIT@MAHIDOL.AC.TH

337 น.ส. อาจารย์ พญ. วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน WIJITTRA.LIN@MAHIDOL.AC.TH

338 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน SORRAVIT.SAT@MAHIDOL.AC.TH

339 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน SATARIYA.TRA@MAHIDOL.AC.TH

340 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. อารักษ์ วิบุลผลประเสริฐ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ARRUG.WIB@MAHIDOL.AC.TH

341 นาย อาจารย์ ดร.นพ. จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน JAKRIS.EUA@MAHIDOL.AC.TH

342 นาง อาจารย์ พญ. ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน CHATHAYA.WON@MAHIDOL.AC.TH

343 นาย อาจารย์ นพ. ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน CHATCHAI.IMM@MAHIDOL.AC.TH

344 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. บวรศม ลีระพันธ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน BORWORNSOM.LEE@MAHIDOL.AC.TH

345 นาย ศาสตราจารย์ นพ. ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน PIBUL.SUR@MAHIDOL.AC.TH

346 น.ส. อาจารย์ ดร.พญ. เริงฤดี ปธานวนิช ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ROENGRUDEE.PAT@MAHIDOL.AC.TH

347 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. วิชช์ เกษมทรัพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน VIJJ.KAS@MAHIDOL.AC.TH

348 นาย ศาสตราจารย์ นพ. วิชัย เอกพลากร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน WICHAI.AEK@MAHIDOL.AC.TH

349 นาย อาจารย์ นพ. สมเกียรติ ลีละศิธร ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน SOMKIAT.LEE@MAHIDOL.AC.TH

350 น.ส. อาจารย์ พญ. สวนีย์ ศรีเจริญธรรม ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน SAWANEE.SRI@MAHIDOL.AC.TH
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351 นาย อาจารย์ ดร.นพ. สัมฤทธิ์ ศรีธํารงสวัสดิ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน SAMRIT.SRI@MAHIDOL.AC.TH

352 น.ส. อาจารย์ พญ. ชมภูนุช รัตนสุธีรานนท์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู CHOMPOONUCH.RAT@MAHIDOL.AC.TH

353 น.ส. อาจารย์ พญ. ชุติมณฑน์ ปัญญาภรบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู CHUTIMON.PAN@MAHIDOL.AC.TH

354 น.ส. อาจารย์ พญ. ฐิติพร ภักดีพิบูลย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู THITIPORN.PHA@MAHIDOL.AC.TH

355 นาย อาจารย์ นพ. เตชิต จิระวิชิตชัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู TACHIT.JIR@MAHIDOL.AC.TH

356 น.ส. อาจารย์ พญ. ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

357 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู NOPAWAN.SAN@MAHIDOL.AC.TH

358 นาย อาจารย์ ดร.นพ. ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู PORAMED.CHA@MAHIDOL.AC.TH

359 น.ส. อาจารย์ พญ. พรรณเพชร ศิริรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู PUNPETCH.SIR@MAHIDOL.AC.TH

360 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พัชรวิมล คุปต์นิรัติศัยกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู PATCHARAWIMOL.KUT@MAHIDOL.AC.TH

361 นาย อาจารย์ นพ. พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู PAT.SWA@MAHIDOL.AC.TH

362 นาง อาจารย์ พญ. พิมพ์ชนก เทือกต๊ะ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู PIMCHANOK.SOO@MAHIDOL.AC.TH

363 น.ส. อาจารย์ พญ. พีรยา รุธิรพงษ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู PEERAYA.RUT@MAHIDOL.AC.TH

364 นาย อาจารย์ นพ. ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู PAITOON.BEN@MAHIDOL.AC.TH

365 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. มลรัชฐา ภาณุวรรณากร ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู MONRATTA.PIT@MAHIDOL.AC.TH

366 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. วารี จิรอดิศัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู WAREE.CHI@MAHIDOL.AC.TH

367 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ศิวพร วงศ์พิพัฒน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู SIVAPORN.VOP@MAHIDOL.AC.TH

368 น.ส. อาจารย์ พญ. อภิพรรณ เอี่ยมชัยมงคล ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู APIPHAN.IAM@MAHIDOL.AC.TH

369 นาย อาจารย์ ดร.นพ. กรกช เกษประเสริฐ ภาควิชาศัลยศาสตร์ GORAGOCH.GES@MAHIDOL.AC.TH

370 นาย อาจารย์ นพ. กิดากร กิระนันทวัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ KIDAKORN.KIR@MAHIDOL.AC.TH

371 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. กิตติณัฐ กิจวิกัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ KITTINU.KIJ@MAHIDOL.AC.TH

372 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย ภาควิชาศัลยศาสตร์ KRIANGSAK.SAE@MAHIDOL.AC.TH

373 นาย ร้อยเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. คชินท์ วัฒนะวงษ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ KACHIN.WAT@MAHIDOL.AC.TH

374 น.ส. อาจารย์ พญ. งามเฉิด สิตภาหุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ NGAMCHERD.SIT@MAHIDOL.AC.TH

375 น.ส. อาจารย์ พญ. จณิสดา สกุลสําเภาพล ภาควิชาศัลยศาสตร์ JANISSARDHAR.SKU@MAHIDOL.AC.TH

การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา_พฤศจิกายน 2563
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รายชื่อคณาจารย์ประจําผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

(แหล่งข้อมูล : กองทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

376 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. จักรพันธ์ จิรสิริธรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์ JAKRAPAN.JIR@MAHIDOL.AC.TH

377 นาย ร้อยโท ศาสตราจารย์ 11 นพ. จุมพล วิลาศรัศมี ร.น. ภาควิชาศัลยศาสตร์ CHUMPON.WIL@MAHIDOL.AC.TH

378 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. เจริญ ลีนานุพันธุ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ CHAROEN.LEE@MAHIDOL.AC.TH

379 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร ภาควิชาศัลยศาสตร์ CHALERMPONG.CHA@MAHIDOL.AC.TH

380 น.ส. อาจารย์ พญ. ชลลดา ครุฑศรี ภาควิชาศัลยศาสตร์ CHONLADA.KRU@MAHIDOL.AC.TH

381 นาย อาจารย์ นพ. ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ CHOLLASAK.THI@MAHIDOL.AC.TH

382 นาย อาจารย์ นพ. ชินเขต เกษสุวรรณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ CHINNAKHET.KET@MAHIDOL.AC.TH

383 นาย อาจารย์ นพ. เชาวนันท์ พรวรากรณ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ CHAOWANUN.POR@MAHIDOL.AC.TH

384 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ CHAIRAT.SUS@MAHIDOL.AC.TH

385 นาย อาจารย์ นพ. ฐิติ ตันติธรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์ THITI.TAN@MAHIDOL.AC.TH

386 นาย ร้อยโท อาจารย์ นพ. ณรงค์ฤทธิ์ ขันธทัต ภาควิชาศัลยศาสตร์ NARONGRIT.KAN@MAHIDOL.AC.TH

387 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ ภาควิชาศัลยศาสตร์ NARONGSAK.RUN@MAHIDOL.AC.TH

388 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ NUTTAPON.APO@MAHIDOL.AC.TH

389 น.ส. อาจารย์ พญ. ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ NUTSIRI.KIT@MAHIDOL.AC.TH

390 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ธงชัย ศุกรโยธิน ภาควิชาศัลยศาสตร์ THONGCHAI.SUR@MAHIDOL.AC.TH

391 นาย อาจารย์ นพ. ธาริน ธรรมพงษา ภาควิชาศัลยศาสตร์ THARIN.THA@MAHIDOL.AC.TH

392 นาย อาจารย์ นพ. บัณฑิต สกุลชัยรุ่งเรือง ภาควิชาศัลยศาสตร์ BUNDIT.SAK@MAHIDOL.AC.TH

393 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ POKKET.SIR@MAHIDOL.AC.TH

394 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ปรมินทร์ ม่วงแก้ว ภาควิชาศัลยศาสตร์ PARAMIN.MUA@MAHIDOL.AC.TH

395 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ประกาศิต จิรัปปภา ภาควิชาศัลยศาสตร์ PRAKASIT.CHI@MAHIDOL.AC.TH

396 นาย อาจารย์ นพ. ปริญญา ลีลายนะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ PARINYA.LEE@MAHIDOL.AC.TH

397 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ PREEDA.SUM@MAHIDOL.AC.TH

398 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ปิติโชติ หิรัญเทพ ภาควิชาศัลยศาสตร์ PITICHOTE.HIR@MAHIDOL.AC.TH

399 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ปิยนุช พูตระกูล ภาควิชาศัลยศาสตร์ PIYANUT.POO@MAHIDOL.AC.TH

400 นาย อาจารย์ นพ. ปิยะ เชิญถนอมวงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ PIYA.CHE@MAHIDOL.AC.TH

การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา_พฤศจิกายน 2563
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

(แหล่งข้อมูล : กองทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

401 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ปิยะ สมานคติวัฒน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ PIYA.SAM@MAHIDOL.AC.TH

402 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม ภาควิชาศัลยศาสตร์ PREMSANT.SAN@MAHIDOL.AC.TH

403 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พงศธร ตั้งทวี ภาควิชาศัลยศาสตร์ PONGSATORN.THA@MAHIDOL.AC.TH

404 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ PONGSASIT.SIG@MAHIDOL.AC.TH

405 นาย อาจารย์ นพ. พชรพงศ์ เจนจิตรานันท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ POCHARAPONG.JEN@MAHIDOL.AC.TH

406 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ PORNSRI.THN@MAHIDOL.AC.TH

407 นาย อาจารย์ นพ. พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ PEERAPONG.LUE@MAHIDOL.AC.TH

408 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย ภาควิชาศัลยศาสตร์ PANUWAT.LER@MAHIDOL.AC.TH

409 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. มณเฑียร งดงามทวีสุข ภาควิชาศัลยศาสตร์ MONTIEN.NGO@MAHIDOL.AC.TH

410 นาย อาจารย์ นพ. มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ MONCHAI.LEE@MAHIDOL.AC.TH

411 นาย อาจารย์ นพ. ยอดยิ่ง วาสุถิตย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ YODYING.WAS@MAHIDOL.AC.TH

412 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ RONNARAT.SUV@MAHIDOL.AC.TH

413 นาย ศาสตราจารย์ 11 นพ. วชิร คชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ VACHIRA.KOC@MAHIDOL.AC.TH

414 น.ส. อาจารย์ พญ. วธู วาสนสิริ ภาควิชาศัลยศาสตร์ WATOO.VAS@MAHIDOL.AC.TH

415 นาย อาจารย์ นพ. วัฒนา มหัทธนกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ WATTANA.MAH@MAHIDOL.AC.TH

416 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วิกรานต์ สุรกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ WIKRAN.SUR@MAHIDOL.AC.TH

417 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วิทย์ วิเศษสินธุ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ WIT.VIS@MAHIDOL.AC.TH

418 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. วิสูตร คงเจริญสมบัติ ภาควิชาศัลยศาสตร์ WISOOT.KON@MAHIDOL.AC.TH

419 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา ภาควิชาศัลยศาสตร์ WEERAPAT.SUW@MAHIDOL.AC.TH

420 น.ส. อาจารย์ พญ. ศนิ มลกุล ภาควิชาศัลยศาสตร์ SANI.MOA@MAHIDOL.AC.TH

421 นาย อาจารย์ นพ. ศิริวุฒิ โภคนันท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ SIRIWUT.POK@MAHIDOL.AC.TH

422 นาย อาจารย์ นพ. สมคิด มิ่งพฤฒิ ภาควิชาศัลยศาสตร์ SOMKIT.MIN@MAHIDOL.AC.TH

423 นาย นาวาอากาศโท ศาสตราจารย์ ดร.นพ. สมพล เพิ่มพงศ์โกศล ภาควิชาศัลยศาสตร์ SOMPOL.PER@MAHIDOL.AC.TH

424 นาย อาจารย์ นพ. สยาม ค้าเจริญ ภาควิชาศัลยศาสตร์ SIAM.KHA@MAHIDOL.AC.TH

425 นาย นาวาอากาศโท รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรยุทธ ชํานาญเวช ภาควิชาศัลยศาสตร์ SORAYOUTH.CHU@MAHIDOL.AC.TH

การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา_พฤศจิกายน 2563
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(แหล่งข้อมูล : กองทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

426 นาย อาจารย์ นพ. สรายุทธ ดํารงวงศ์ศิริ ภาควิชาศัลยศาสตร์ SARAYUTH.DUM@MAHIDOL.AC.TH

427 นาย อาจารย์ นพ. สามารถ ภูวไพรศิริศาล ภาควิชาศัลยศาสตร์ SAMART.PHU@MAHIDOL.AC.TH

428 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. สุชาต ไชยโรจน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ SUCHART.CHA@MAHIDOL.AC.TH

429 นาย อาจารย์ นพ. สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ SUTHAS.HOR@MAHIDOL.AC.TH

430 นาย อาจารย์ นพ. สุรเวช น้ําหอม ภาควิชาศัลยศาสตร์ SURAWEJ.NUM@MAHIDOL.AC.TH

431 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ภาควิชาศัลยศาสตร์ SURASAK.LEE@MAHIDOL.AC.TH

432 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. อัจฉริย สาโรวาท ภาควิชาศัลยศาสตร์ AJCHARIYA.SAR@MAHIDOL.AC.TH

433 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. อัตถพร บุญเกิด ภาควิชาศัลยศาสตร์ ATTAPORN.BON@MAHIDOL.AC.TH

434 นาง อาจารย์ พญ. อําไพพรรณ บุญไทย ภาควิชาศัลยศาสตร์ AMPAIPAN.NAM@MAHIDOL.AC.TH

435 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. เอก หังสสูต ภาควิชาศัลยศาสตร์ AKE.HAN@MAHIDOL.AC.TH

436 นาย อาจารย์ นพ. กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา KRISSADA.PAI@MAHIDOL.AC.TH

437 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. คมกฤช เอี่ยมจิรกุล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา KOMKRIT.AIM@MAHIDOL.AC.TH

438 นาง ศาสตราจารย์ พญ. จิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา JITTIMA.MAN@MAHIDOL.AC.TH

439 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา CHATCHAI.TRE@MAHIDOL.AC.TH

440 นาง อาจารย์ พญ. ชนัญญา ตันติธรรม ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา CHANANYA.ANG@MAHIDOL.AC.TH

441 น.ส. อาจารย์ พญ. ชมพูนุท คงสวัสดิ์วรกุล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา CHOMPUNOOT.KON@MAHIDOL.AC.TH

442 น.ส. อาจารย์ พญ. ชยดา ตั้งชีวินศิริกุล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา CHAYADA.TAN@MAHIDOL.AC.TH

443 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ชลธิชา สถิระพจน์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา CHONTHICHA.SAT@MAHIDOL.AC.TH

444 น.ส. น.ต.หญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ชื่นกมล ชรากร (ร.น.) ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา CHUENKAMON.CHA@MAHIDOL.AC.TH

445 นาง อาจารย์ ดร.พญ. ชุติมา โตพิพัฒน์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา CHUTIMA.TOP@MAHIDOL.AC.TH

446 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ญาดา ติงธนาธิกุล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา YADA.TIN@MAHIDOL.AC.TH

447 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ธวัช เจตน์สว่างศรี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา THAVAT.JET@MAHIDOL.AC.TH

448 น.ส. อาจารย์ พญ. นวมลล์ เล็กสกุล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา NAVAMOL.LEK@MAHIDOL.AC.TH

449 นาย ศาสตราจารย์ นพ. ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา PRATAK.OPR@MAHIDOL.AC.TH

450 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. พัญญู พันธ์บูรณะ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา PANYU.PAN@MAHIDOL.AC.TH

การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา_พฤศจิกายน 2563
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
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451 นาย อาจารย์ นพ. ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา PUCHONG.LIK@MAHIDOL.AC.TH

452 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. มัธชุพร สุขประเสริฐ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

453 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. รุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา RUJIRA.WAT@MAHIDOL.AC.TH

454 น.ส. อาจารย์ พญ. ลัคนา พร้อมวัฒนาพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา LUKKANA.PRO@MAHIDOL.AC.TH

455 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. วรเดช หงษ์สาคร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา WORADEJ.HON@MAHIDOL.AC.TH

456 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. วิชาญ โชคธนะศิริ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา WICHARN.CHO@MAHIDOL.AC.TH

457 น.ส. อาจารย์ พญ. วิรดา ดุลยพัชร์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา WIRADA.DUL@MAHIDOL.AC.TH

458 น.ส. อาจารย์ พญ. วิรดา หรรษาหิรัญวดี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา WIRADA.HAN@MAHIDOL.AC.TH

459 นาย อาจารย์ นพ. วีรภัทร สมชิต ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา WERAPATH.SOM@MAHIDOL.AC.TH

460 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ศรีเธียร เลิศวิกูล ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา SRITHEAN.LER@MAHIDOL.AC.TH

461 น.ส. อาจารย์ พญ. ศิกานต์ สถิตนิรามัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา SIKARN.SAT@MAHIDOL.AC.TH

462 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สมเกียรติ สีตวาริน ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา SOMKIAT.SIT@MAHIDOL.AC.TH

463 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สมมาตร บํารุงพืช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา SOMMART.BUM@MAHIDOL.AC.TH

464 นาง ศาสตราจารย์ 11 พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา SARIKAPAN.WIL@MAHIDOL.AC.TH

465 น.ส. อาจารย์ พญ. สิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา SIRILUK.TAN@MAHIDOL.AC.TH

466 น.ส. อาจารย์ พญ. สุวิชา จิตติถาวร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา SUWICHA.CHI@MAHIDOL.AC.TH

467 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ADITHEP.JAO@MAHIDOL.AC.TH

468 นาย ศาสตราจารย์ 11 นพ. อภิชาติ จิตต์เจริญ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา APICHART.CHI@MAHIDOL.AC.TH

469 น.ส. อาจารย์ พญ. อรวิน วัลลิภากร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

470 น.ส. อาจารย์ พญ. อรวี ฉินทกานันท์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ORAWEE.CHI@MAHIDOL.AC.TH

471 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. อาบอรุณ เลิศขจรสุข ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ARBAROON.LET@MAHIDOL.AC.TH

472 น.ส. รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา AREEPAN.SOP@MAHIDOL.AC.TH

473 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แอนนา วงษ์กุหลาบ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ANNA.WKL@MAHIDOL.AC.TH

474 นาง อาจารย์ พญ. กังสดาล ตันจรารักษ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา KANGSADARN.TAJ@MAHIDOL.AC.TH

475 นาย อาจารย์ นพ. คณิต เต็มไตรรัตน์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา KANIT.TEM@MAHIDOL.AC.TH

การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา_พฤศจิกายน 2563
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476 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา CHANCHAI.JAR@MAHIDOL.AC.TH

477 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. จํารูญ ตั้งกีรติชัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา JUMROON.TUN@MAHIDOL.AC.TH

478 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. เฉลิมชัย ชินตระการ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา CHALERMCHAI.CHI@MAHIDOL.AC.TH

479 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชัย อยู่สวัสดิ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา CHAI.EUS@MAHIDOL.AC.TH

480 นาง อาจารย์ พญ. ทศพร วิศุภกาญจน์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

481 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา THONGCHAI.BHO@MAHIDOL.AC.TH

482 น.ส. อาจารย์ พญ. นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา NAVARAT.API@MAHIDOL.AC.TH

483 นาง อาจารย์ พญ. นวลวรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา NUALWAN.LEE@MAHIDOL.AC.TH

484 น.ส. อาจารย์ พญ. นิลเนตร มหัทธนารักษ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา NILNETRE.MAH@MAHIDOL.AC.TH

485 น.ส. อาจารย์ พญ. เนาวรัตน์ ตั้งบํารุงธรรม ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา NAVARAT.TAN@MAHIDOL.AC.TH

486 นาย อาจารย์ นพ. บุญสาม รุ่งภูวภัทร ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา BOONSAM.ROO@MAHIDOL.AC.TH

487 นาย อาจารย์ นพ. พนัส บิณศิรวานิช ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา PANUS.BIN@MAHIDOL.AC.TH

488 นาย อาจารย์ นพ. ภูริช ประณีตวตกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา VERAPHOL.PRA@MAHIDOL.AC.TH

489 น.ส. อาจารย์ พญ. ศิวะพร เกียรติธนะบํารุง ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา SIVAPORN.KIA@MAHIDOL.AC.TH

490 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อลงกต เอมะสิทธิ์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ALONGKOT.EMA@MAHIDOL.AC.TH

491 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. กันต์ แก้วโรจน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ GUN.KER@MAHIDOL.AC.TH

492 นาย อาจารย์ นพ. จักรพงษ์ อรพินท์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ JAKRAPONG.ORA@MAHIDOL.AC.TH

493 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ CHALERMCHAI.LIM@MAHIDOL.AC.TH

494 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ชนิกา อังสนันท์สุข ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ CHANIKA.ANG@MAHIDOL.AC.TH

495 นาย อาจารย์ นพ. ชวรัฐ จรุงวิทยากร ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ CHAVARAT.JAR@MAHIDOL.AC.TH

496 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ CHAIWAT.KRA@MAHIDOL.AC.TH

497 นาย อาจารย์ นพ. ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ CHAIYANUN.VIJ@MAHIDOL.AC.TH

498 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ชูศักดิ์ กิจคุณาเสถียร ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ CHUSAK.KIJ@MAHIDOL.AC.TH

499 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ณัฐพร แสงเพชร ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ NADHAPORN.SAE@MAHIDOL.AC.TH

500 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ TULYAPRUEK.TAO@MAHIDOL.AC.TH
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501 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ THEPPARAT.KAC@MAHIDOL.AC.TH

502 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ธนพจน์ จันทร์นุ่ม ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ THANAPHOT.CHA@MAHIDOL.AC.TH

503 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ธันย์ สุภัทรพันธุ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ THANYA.SUB@MAHIDOL.AC.TH

504 นาย อาจารย์ นพ. ธํารง เลิศอุดมผลวณิช ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ THAMRONG.LER@MAHIDOL.AC.TH

505 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ NORACHART.SIS@MAHIDOL.AC.TH

506 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. นรเทพ กุลโชติ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ NORATEP.KUL@MAHIDOL.AC.TH

507 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ปพน สง่าสูงส่ง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ PAPHON.SAG@MAHIDOL.AC.TH

508 นาย อาจารย์ นพ. ประกฤต สุวรรณปราโมทย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ PRAKRIT.SUW@MAHIDOL.AC.TH

509 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. พงศธร ฉันท์พลากร ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ PONGSTHORN.CHA@MAHIDOL.AC.TH

510 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. พรชัย มูลพฤกษ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ PORNCHAI.MUL@MAHIDOL.AC.TH

511 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พิทวัส ลีละพัฒนะ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ PITTAVAT.LEE@MAHIDOL.AC.TH

512 นาง รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ PATARAWAN.WOR@MAHIDOL.AC.TH

513 นาย ศาสตราจารย์ นพ. วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ WIWAT.WAJ@MAHIDOL.AC.TH

514 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ศิวดล วงค์ศักดิ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ SIWADOL.WON@MAHIDOL.AC.TH

515 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สรศักดิ์ ศุภผล ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ SORASAK.SUP@MAHIDOL.AC.TH

516 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สรัณ สุภัทรพันธุ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ SARAN.SUH@MAHIDOL.AC.TH

517 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ SUKIJ.LAH@MAHIDOL.AC.TH

518 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. อิทธิรัตน์ วัชรานานันท์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ITTIRAT.WAT@MAHIDOL.AC.TH

519 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. กชวรรณ บุญญวัฒน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ KOCHAWAN.BOO@MAHIDOL.AC.TH

520 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. กมุทนาถ จันทร์ประภาพ ภาควิชาอายุรศาสตร์ KUMUTNART.PRB@MAHIDOL.AC.TH

521 นาย อาจารย์ นพ. กฤษฎา มีมุข ภาควิชาอายุรศาสตร์ KRISSADA.MEE@MAHIDOL.AC.TH

522 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. กําธร มาลาธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ KUMTHORN.MAL@MAHIDOL.AC.TH

523 นาย อาจารย์ นพ. จรุงไทย เดชเทวพร ภาควิชาอายุรศาสตร์ CHARUNGTHAI.DEJ@MAHIDOL.AC.TH

524 นาย อาจารย์ นพ. จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ JACKRAPONG.BRM@MAHIDOL.AC.TH

525 นาย อาจารย์ นพ. เจษฎา เขียนดวงจันทร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ JESADA.KEA@MAHIDOL.AC.TH

การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา_พฤศจิกายน 2563
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รายชื่อคณาจารย์ประจําผู้มีสิทธิเลือกตั้งพร้อมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

(แหล่งข้อมูล : กองทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

526 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. ฉัตรประอร งามอุโฆษ ภาควิชาอายุรศาสตร์ CHARDPRAORN.NGA@MAHIDOL.AC.TH

527 นาย ศาสตราจารย์ นพ. ชัชลิต รัตรสาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ CHATCHALIT.RAT@MAHIDOL.AC.TH

528 นาย หม่อมหลวง รองศาสตราจารย์ นพ. ชาครีย์ กิติยากร ภาควิชาอายุรศาสตร์ CHAGRIYA.KIT@MAHIDOL.AC.TH

529 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. ชุตินธร ศรีพระประแดง ภาควิชาอายุรศาสตร์ CHUTINTORN.SRI@MAHIDOL.AC.TH

530 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. ณัฎฐา รัชตะนาวิน ภาควิชาอายุรศาสตร์ NATTA.RAJ@MAHIDOL.AC.TH

531 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ NUTTAPONG.NGA@MAHIDOL.AC.TH

532 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ DARUNEE.CHO@MAHIDOL.AC.TH

533 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ DARUNEEWAN.WAR@MAHIDOL.AC.TH

534 น.ส. อาจารย์ พญ. ดารารัตน์ เอกสมบัติชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ DARARAT.EKS@MAHIDOL.AC.TH

535 นาง ศาสตราจารย์ พญ. ดิษยา รัตนากร ภาควิชาอายุรศาสตร์ DISYA.RAT@MAHIDOL.AC.TH

536 นาย อาจารย์ นพ. เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ DETAJIN.JUN@MAHIDOL.AC.TH

537 นาย อาจารย์ นพ. ถวาย เงินศรีตระกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์ TAWAI.NGE@MAHIDOL.AC.TH

538 นาย หม่อมหลวง รองศาสตราจารย์ นพ. ทยา กิติยากร ภาควิชาอายุรศาสตร์ TAYA.KIT@MAHIDOL.AC.TH

539 นาย อาจารย์ นพ. ทวีวัฒน์ อัศวโภคี ภาควิชาอายุรศาสตร์ TAWEEVAT.ASS@MAHIDOL.AC.TH

540 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ THOSAPHOL.LIM@MAHIDOL.AC.TH

541 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ TICHA.LIM@MAHIDOL.AC.TH

542 นาย อาจารย์ นพ. ธนัญชัย เพชรนาค ภาควิชาอายุรศาสตร์ TANANCHAI.PET@MAHIDOL.AC.TH

543 นาย อาจารย์ นพ. ธัช อธิวิทวัส ภาควิชาอายุรศาสตร์ TOUCH.ATI@MAHIDOL.AC.TH

544 นาย อาจารย์ นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ ภาควิชาอายุรศาสตร์ TACHAPONG.NGA@MAHIDOL.AC.TH

545 น.ส. อาจารย์ พญ. ธัญชนก จัตตารีส์ ภาควิชาอายุรศาสตร์

546 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา ภาควิชาอายุรศาสตร์ THANYANAN.REU@MAHIDOL.AC.TH

547 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. ธารินี ตั้งเจริญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ TARINEE.TAN@MAHIDOL.AC.TH

548 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ธิติยา เดชเทวพร ภาควิชาอายุรศาสตร์ THITIYA.DET@MAHIDOL.AC.TH

549 น.ส. อาจารย์ พญ. ธีรดา ศิริปุณย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์

550 นาย ศาสตราจารย์ ดร.นพ. ธีรธร พูลเกษ ภาควิชาอายุรศาสตร์ TEERATORN.PUL@MAHIDOL.AC.TH
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551 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ TEERAPAT.YIN@MAHIDOL.AC.TH

552 น.ส. อาจารย์ พญ. ธีรยา พัววิไล ภาควิชาอายุรศาสตร์ TEERAYA.PUA@MAHIDOL.AC.TH

553 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ THEERASUK.KAW@MAHIDOL.AC.TH

554 น.ส. อาจารย์ พญ. นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร ภาควิชาอายุรศาสตร์ NAPARAT.AMO@MAHIDOL.AC.TH

555 นาย อาจารย์ นพ. นรินทร์ อจละนันท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ NARIN.ACH@MAHIDOL.AC.TH

556 นาย ศาสตราจารย์ นพ. บรรยง ภักดีกิจเจริญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ BUNYONG.PHA@MAHIDOL.AC.TH

557 นาย ศาสตราจารย์ 11 นพ. บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ BOONSONG.ONG@MAHIDOL.AC.TH

558 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ปนิษฐา จินดาหรา ภาควิชาอายุรศาสตร์ PANITHA.JIN@MAHIDOL.AC.TH

559 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์ PRAPIMPORN.CHA@MAHIDOL.AC.TH

560 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. ประภาพร พรสุริยะศักดิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ PRAPAPORN.POR@MAHIDOL.AC.TH

561 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. ประภาพร พิสิษฐ์กุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ PRAPAPORN.PIS@MAHIDOL.AC.TH

562 นาย อาจารย์ นพ. ประวัฒน์ จันทฤทธิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ PRAWAT.CHN@MAHIDOL.AC.TH

563 นาย อาจารย์ นพ. ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ PRIN.VAT@MAHIDOL.AC.TH

564 นาย อาจารย์ นพ. ปริญญา คุณาวุฒิ ภาควิชาอายุรศาสตร์ PARINYA.KUN@MAHIDOL.AC.TH

565 นาย อาจารย์ นพ. ปริย พรรณเชษฐ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ PARIYA.PHN@MAHIDOL.AC.TH

566 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ปารวี ชีวะอิสระกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ PARAWEE.SUW@MAHIDOL.AC.TH

567 นาย ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา ภาควิชาอายุรศาสตร์ PIYAMITR.SRI@MAHIDOL.AC.TH

568 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. พงศ์เทพ ธีระวิทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ PONGDHEP.THE@MAHIDOL.AC.TH

569 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พงศ์อมร บุนนาค ภาควิชาอายุรศาสตร์ PONGAMORN.BUN@MAHIDOL.AC.TH

570 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. พงษ์ภพ อินทรประสงค์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ PONGPHOB.INT@MAHIDOL.AC.TH

571 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พลอยทราย รัตนเขมากร ภาควิชาอายุรศาสตร์ PLOYSYNE.RAT@MAHIDOL.AC.TH

572 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. พอพล โรจนพันธุ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ PORPON.ROT@MAHIDOL.AC.TH

573 นาย ศาสตราจารย์ นพ. พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์ PANTEP.ANG@MAHIDOL.AC.TH

574 น.ส. อาจารย์ พญ. พิจิกา จันทราธรรมชาติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ PICHIKA.CHA@MAHIDOL.AC.TH

575 นาย อาจารย์ นพ. พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ PHICHAI.CHS@MAHIDOL.AC.TH
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576 นาย อาจารย์ นพ. พิเชฐ เติมสารทรัพย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ PICHET.TER@MAHIDOL.AC.TH

577 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ PINTIP.NGA@MAHIDOL.AC.TH

578 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. พิมพ์ใจ นิภารักษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ PIMJAI.NIP@MAHIDOL.AC.TH

579 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พิรดา วิทูรพณิชย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ PIRADA.WIT@MAHIDOL.AC.TH

580 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. พูลเกียรติ สุชนวณิช ภาควิชาอายุรศาสตร์ POONKIAT.SUC@MAHIDOL.AC.TH

581 นาง ร้อยเอกหญิง รองศาสตราจารย์ พญ. เพ็ญพรรณ วัฒนไกร ภาควิชาอายุรศาสตร์ PENPUN.WAT@MAHIDOL.AC.TH

582 น.ส. อาจารย์ พญ. เพราพิลาศ ศรีสุวรรณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ PRAOPILAD.SRI@MAHIDOL.AC.TH

583 น.ส. อาจารย์ พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ PAMELA.CHA@MAHIDOL.AC.TH

584 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ PATARAPONG.KAM@MAHIDOL.AC.TH

585 นาย นาวาอากาศโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ภากร จันทนมัฎฐะ ร.น. ภาควิชาอายุรศาสตร์ PAKORN.CHA@MAHIDOL.AC.TH

586 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ภาวิทย์ เพียรวิจิตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ PAVIT.PIE@MAHIDOL.AC.TH

587 น.ส. อาจารย์ พญ. มณฑิรา อัศนธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ MONTIRA.ASA@MAHIDOL.AC.TH

588 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. มาเรีย นิน่า จิตะสมบัติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ MARIA.CHT@MAHIDOL.AC.TH

589 นาย อาจารย์ นพ. แมน จันทวิมล ภาควิชาอายุรศาสตร์ MANN.CHA@MAHIDOL.AC.TH

590 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. ยุดา สุธีรศานต์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ YUDA.SUT@MAHIDOL.AC.TH

591 นาง อาจารย์ พญ. รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด ภาควิชาอายุรศาสตร์ RAPEEPHAN.RAT@MAHIDOL.AC.TH

592 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. รัชนี แซ่ลี้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ RATCHANEE.LEE@MAHIDOL.AC.TH

593 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. เรวัต พันธุ์วิเชียร ภาควิชาอายุรศาสตร์ RAVAT.PAN@MAHIDOL.AC.TH

594 น.ส. อาจารย์ พญ. วรรณดา ไล้สวน ภาควิชาอายุรศาสตร์ WANNADA.LAI@MAHIDOL.AC.TH

595 นาย ศาสตราจารย์ นพ. วสันต์ สุเมธกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ VASANT.SUM@MAHIDOL.AC.TH

596 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. วัลยา จงเจริญประเสริฐ ภาควิชาอายุรศาสตร์ WALAYA.JON@MAHIDOL.AC.TH

597 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. วาสนภ วชิรมน ภาควิชาอายุรศาสตร์ VASANOP.VAI@MAHIDOL.AC.TH

598 นาย ศาสตราจารย์ นพ. วินัย วนานุกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์ WINAI.WAN@MAHIDOL.AC.TH

599 นาย ศาสตราจารย์ นพ. วิบูลย์ บุญสร้างสุข ภาควิชาอายุรศาสตร์ VIBOON.BOO@MAHIDOL.AC.TH

600 น.ส. อาจารย์ พญ. วิสาข์สิริ ตันตระกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์ VISASIRI.TAN@MAHIDOL.AC.TH

การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจํา_พฤศจิกายน 2563
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คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

(แหล่งข้อมูล : กองทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563)

601 นาย อาจารย์ นพ. ศรัณย์ ธนพฤฒิวงศ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ SARAN.THA@MAHIDOL.AC.TH

602 นาง อาจารย์ พญ. ศรินยา บุญเกิด ภาควิชาอายุรศาสตร์ SARINYA.BON@MAHIDOL.AC.TH

603 น.ส. ศาสตราจารย์ พญ. ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ SASISOPIN.KIE@MAHIDOL.AC.TH

604 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ SIRASA.RUA@MAHIDOL.AC.TH

605 นาง อาจารย์ พญ. ศุภมาส เชิญอักษร ภาควิชาอายุรศาสตร์ SUPPHAMAT.CHI@MAHIDOL.AC.TH

606 นาย อาจารย์ นพ. สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ SOMPRASONG.LIA@MAHIDOL.AC.TH

607 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ SARANA.BOO@MAHIDOL.AC.TH

608 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สหภูมิ ศรีสุมะ ภาควิชาอายุรศาสตร์ SAHAPHUME.SRI@MAHIDOL.AC.TH

609 น.ส. ศาสตราจารย์ พญ. สินี ดิษฐบรรจง ภาควิชาอายุรศาสตร์ SINEE.DIS@MAHIDOL.AC.TH

610 นาย อาจารย์ นพ. สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ SIRA.KOR@MAHIDOL.AC.TH

611 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน ภาควิชาอายุรศาสตร์ SIRINTORN.CHA@MAHIDOL.AC.TH

612 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ SIRIN.API@MAHIDOL.AC.TH

613 นาย อาจารย์ นพ. สุกิจ แย้มวงษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ SUKIT.YAM@MAHIDOL.AC.TH

614 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สุธินี รัตนิน ภาควิชาอายุรศาสตร์ SUTHINEE.RUT@MAHIDOL.AC.TH

615 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ SUPOJ.TUL@MAHIDOL.AC.TH

616 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. สุภร จันท์จารุณี ภาควิชาอายุรศาสตร์ SUPORN.CHN@MAHIDOL.AC.TH

617 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ภาควิชาอายุรศาสตร์ SURASAK.KAN@MAHIDOL.AC.TH

618 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สุรีรัตน์ สุวัชรังกูร ภาควิชาอายุรศาสตร์ SUREERAT.SUA@MAHIDOL.AC.TH

619 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ HATAIKARN.NIM@MAHIDOL.AC.TH

620 นาย อาจารย์ นพ. อภิสิทธิ์ บุญเกิด ภาควิชาอายุรศาสตร์ APISIT.BON@MAHIDOL.AC.TH

621 น.ส. อาจารย์ พญ. อรพิชญา ศรีวรรโณภาส ภาควิชาอายุรศาสตร์ ORAPITCHAYA.KRA@MAHIDOL.AC.TH

622 นาย อาจารย์ นพ. อัครวิทย์ พูลสมบัติ ภาควิชาอายุรศาสตร์ AKHARAWIT.PUS@MAHIDOL.AC.TH

623 น.ส. รองศาสตราจารย์ ดร.พญ. อังสนา ภู่เผือกรัตน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ANGSANA.PHU@MAHIDOL.AC.TH

624 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. อัจฉรา ธัญธีรธรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ ATCHARA.TUN@MAHIDOL.AC.TH

625 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. อาคม นงนุช ภาควิชาอายุรศาสตร์ ARKOM.NON@MAHIDOL.AC.TH
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626 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. อาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข ภาควิชาอายุรศาสตร์ ABHASNEE.SOB@MAHIDOL.AC.TH

627 นาย อาจารย์ นพ. อิทธิกร สภานุชาต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ITTIKORN.SPA@MAHIDOL.AC.TH

628 นาย ร้อยเอก รองศาสตราจารย์ นพ. เอกภพ สิระชัยนันท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ EKAPHOP.SIR@MAHIDOL.AC.TH

629 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. โอบจุฬ ตราชู ภาควิชาอายุรศาสตร์ OBJOON.TRA@MAHIDOL.AC.TH

630 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร เรืองเพิ่มพูล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี KANOKPORN.RUA@MAHIDOL.AC.TH

631 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี KAMONRAT.KIT@MAHIDOL.AC.TH

632 นาง อาจารย์ ดร. กานต์ ฉลาดธัญญกิจ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี KARN.CHA@MAHIDOL.AC.TH

633 น.ส. อาจารย์ ดร. กิ่งแก้ว อุดมชัยกูล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี KINGKAEW.UDO@MAHIDOL.AC.TH

634 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กีรติกานต์ ป้ายงูเหลือม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี KIERATIKAN.PAY@MAHIDOL.AC.TH

635 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี KUSUMA.KHU@MAHIDOL.AC.TH

636 น.ส. อาจารย์ ดร. จงใจ จงอร่ามเรือง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี JONGJAI.JON@MAHIDOL.AC.TH

637 นาง อาจารย์ ดร. จําปี เกรนเจอร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี JUMPEE.PRA@MAHIDOL.AC.TH

638 นาง อาจารย์ ดร. จินดา นันทวงษ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี JINDA.NUN@MAHIDOL.AC.TH

639 นาง อาจารย์ ดร. จิราพร ไลนิงเกอร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี JIRAPORN.CHO@MAHIDOL.AC.TH

640 น.ส. อาจารย์ ดร. จิราภรณ์ ปั้นอยู่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี JIRAPORN.PUN@MAHIDOL.AC.TH

641 นาง อาจารย์ จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี JUTHATHIP.KIN@MAHIDOL.AC.TH

642 น.ส. อาจารย์ ดร. ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี CHATSIRI.MEK@MAHIDOL.AC.TH

643 น.ส. อาจารย์ ดร. ชญาน์นันท์ ใจดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี CHAYANNAN.JAD@MAHIDOL.AC.TH

644 นาง อาจารย์ ชไมพร โนนศรีชัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี CHAMAIPORN.NON@MAHIDOL.AC.TH

645 น.ส. อาจารย์ ดร. ชื่นจิตร จันทร์สว่าง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี CHUENJIT.JUN@MAHIDOL.AC.TH

646 น.ส. อาจารย์ ดร. ชุลีพร พรห์ม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SHULEEPORN.PRO@MAHIDOL.AC.TH

647 นาง อาจารย์ ดร. ซู้หงษ์ ดีเสมอ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SUHONG.DEE@MAHIDOL.AC.TH

648 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี NATTHACHA.CHI@MAHIDOL.AC.TH

649 น.ส. อาจารย์ ดร. ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี DOLRAT.RUJ@MAHIDOL.AC.TH

650 นาง น.ต.หญิง อาจารย์ ดร. ดลิน รัตนสุข โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี DALIN.RAT@MAHIDOL.AC.TH
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651 น.ส. อาจารย์ ดร. ดวงฤทัย บัวด้วง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี DOUNGRUTHAI.BOU@MAHIDOL.AC.TH

652 น.ส. อาจารย์ ดร. ทัดทรวง ปุญญทลังค์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี TUDSUANG.POU@MAHIDOL.AC.TH

653 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา ทวีคูณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี TUSANA.THA@MAHIDOL.AC.TH

654 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพวัลย์ ดารามาศ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี TIPAWAN.DAR@MAHIDOL.AC.TH

655 น.ส. อาจารย์ ดร. ธิดา ทองวิเชียร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี THIDA.TOG@MAHIDOL.AC.TH

656 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิราภรณ์ จันทร์ดา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี TIRAPORN.JUN@MAHIDOL.AC.TH

657 น.ส. อาจารย์ นงนุช วิศิษฎ์ธรรมศรี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี NONGNUCH.WIS@MAHIDOL.AC.TH

658 น.ส. รองศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ เปียซื่อ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี NOPPAWAN.PIA@MAHIDOL.AC.TH

659 นาง อาจารย์ ดร. นพวรรณ พินิจขจรเดช โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี NOPPAWAN.PHI@MAHIDOL.AC.TH

660 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรีมาลย์ นีละไพจิตร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี NAREEMARN.NEE@MAHIDOL.AC.TH

661 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล สมรรคเสวี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี NARUEMON.SAM@MAHIDOL.AC.TH

662 นาง อาจารย์ ดร. นันทนิจ แวน กูลิค โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี NANTANIT.SUT@MAHIDOL.AC.TH

663 น.ส. อาจารย์ ดร. นันทิยา เอกอธิคมกิจ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี NANTIYA.EKA@MAHIDOL.AC.TH

664 น.ส. อาจารย์ ดร. นิภาพร บุตรสิงห์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี NIPAPORN.BUT@MAHIDOL.AC.TH

665 นาง อาจารย์ ดร. นุชนาฏ สุทธิ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี NUCHANAD.JEA@MAHIDOL.AC.TH

666 นาง รองศาสตราจารย์ ดร. บัวหลวง สําแดงฤทธิ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี BUALUANG.SUM@MAHIDOL.AC.TH

667 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจพร จึงเกรียงไกร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี BENCHAPORN.CHU@MAHIDOL.AC.TH

668 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี BENJAMAPORN.BUT@MAHIDOL.AC.TH

669 น.ส. อาจารย์ ดร. ปริญญา สารธิมา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี PARINYA.SAN@MAHIDOL.AC.TH

670 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี PIYAWAN.POK@MAHIDOL.AC.TH

671 นาง อาจารย์ ดร. ปิยาณี ณ นคร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี PIYANEE.NAN@MAHIDOL.AC.TH

672 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผจงจิต ไกรถาวร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี PHACHONGCHIT.KRA@MAHIDOL.AC.TH

673 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรศรี ดิสรเตติวัฒน์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี PORNSRI.DIS@MAHIDOL.AC.TH

674 นาง อาจารย์ พรศิริ พฤกษชาติ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี PORNSIRI.MUA@MAHIDOL.AC.TH

675 น.ส. อาจารย์ ดร. พรศิริ พิพัฒนพานิช โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี PORNSIRI.PHI@MAHIDOL.AC.TH
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676 น.ส. รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ นินทจันทร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี PATCHARIN.NIN@MAHIDOL.AC.TH

677 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์ บุญรินทร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี PATCHARIN.BON@MAHIDOL.AC.TH

678 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิชญ์ประอร ยังเจริญ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี PHICHPRAORN.YOU@MAHIDOL.AC.TH

679 นาง อาจารย์ พิชญา ทองโพธิ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี PICHAYA.THO@MAHIDOL.AC.TH

680 น.ส. รองศาสตราจารย์ ดร. พิศสมัย อรทัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี PISAMAI.ORA@MAHIDOL.AC.TH

681 นาง รองศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี POOLSUK.JAN@MAHIDOL.AC.TH

682 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี PETCHARAT.PUM@MAHIDOL.AC.TH

683 น.ส. อาจารย์ ดร. เพ็ญนภา อุ่นสนิท โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี PENNAPA.UNS@MAHIDOL.AC.TH

684 น.ส. อาจารย์ ไพรินทร์ สุคนธ์ตระกูล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี PAIRIN.SUK@MAHIDOL.AC.TH

685 น.ส. อาจารย์ ภาวนา พรหมเนรมิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี PAWANA.PRO@MAHIDOL.AC.TH

686 น.ส. รองศาสตราจารย์ ดร. มณี อาภานันทิกุล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี MANEE.ARP@MAHIDOL.AC.TH

687 น.ส. อาจารย์ ดร. มนฤดี โชคประจักษ์ชัด โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี MONRUDEE.CHO@MAHIDOL.AC.TH

688 น.ส. อาจารย์ ดร. มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี MALATEE.RUN@MAHIDOL.AC.TH

689 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุกดา เดชประพนธ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี MUKDA.DET@MAHIDOL.AC.TH

690 น.ส. รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุญมี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี RENU.POO@MAHIDOL.AC.TH

691 นาง อาจารย์ ดร. ลาวัลย์ สิงห์สาย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี LAWAN.SIN@MAHIDOL.AC.TH

692 น.ส. อาจารย์ วรพรรณ ผดุงโยธี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี VORRAPUN.PHA@MAHIDOL.AC.TH

693 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา สนองเดช โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี WANNA.SNO@MAHIDOL.AC.TH

694 นาง รองศาสตราจารย์ ดร. วันทนา มณีศรีวงศ์กูล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี WANTANA.LIM@MAHIDOL.AC.TH

695 น.ส. อาจารย์ วิไล ตั้งปนิธานดี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี VILAI.TAN@MAHIDOL.AC.TH

696 น.ส. อาจารย์ ดร. วิไล นาป่า โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี WILAI.NAP@MAHIDOL.AC.TH

697 นาง รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมร ภูมนสกุล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SRISAMORN.PHU@MAHIDOL.AC.TH

698 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราณี เก็จกรแก้ว โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SIRANEE.KEJ@MAHIDOL.AC.TH

699 น.ส. อาจารย์ ศิริพร นิราพันธ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SIRIPORN.NIR@MAHIDOL.AC.TH

700 น.ส. อาจารย์ ศิริวรรณ วรรณศิริ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SIRIWAN.WAN@MAHIDOL.AC.TH
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701 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สตรีรัตน์ ธาดากานต์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี STREERUT.BOR@MAHIDOL.AC.TH

702 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายลม เกิดประเสริฐ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SAILOM.GER@MAHIDOL.AC.TH

703 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริรัตน์ ลีลาจรัส โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SIRIRAT.LEE@MAHIDOL.AC.TH

704 น.ส. อาจารย์ ดร. สุกัญญา ตันติประสพลาภ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SUKANYA.TAN@MAHIDOL.AC.TH

705 นาง รองศาสตราจารย์ ดร. สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SUCHIRA.CHA@MAHIDOL.AC.TH

706 นาง อาจารย์ ดร. สุดารส รองเมือง ยากิ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SUDA.RON@MAHIDOL.AC.TH

707 น.ส. อาจารย์ ดร. สุนทรี เจียรวิทยกิจ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SOONTAREE.JIA@MAHIDOL.AC.TH

708 น.ส. รองศาสตราจารย์ ดร. สุปรีดา มั่นคง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SUPREEDA.MON@MAHIDOL.AC.TH

709 นาง อาจารย์ ดร. สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SUPICHAYA.WAN@MAHIDOL.AC.TH

710 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภลักษณ์ เชยชม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SUPALAK.CHO@MAHIDOL.AC.TH

711 น.ส. รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ อารีเอื้อ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SUPARB.ARE@MAHIDOL.AC.TH

712 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภามาศ ผาติประจักษ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SUPHAMAS.PAR@MAHIDOL.AC.TH

713 นาง อาจารย์ ดร. สุมลชาติ ดวงบุบผา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SUMOLCHAT.PUA@MAHIDOL.AC.TH

714 น.ส. อาจารย์ ดร. สุวัจนา น้อยแนม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SUWATJANA.NOI@MAHIDOL.AC.TH

715 น.ส. อาจารย์ เสาวรส คงชีพ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SAOWAROS.KON@MAHIDOL.AC.TH

716 นาง อาจารย์ ดร. แสงเดือน ปิยะตระกูล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SANGDUEN.TAN@MAHIDOL.AC.TH

717 น.ส. รองศาสตราจารย์ ดร. แสงทอง ธีระทองคํา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SANGTHONG.TER@MAHIDOL.AC.TH

718 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภิณ แสงอ่อน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี SOPIN.SAN@MAHIDOL.AC.TH

719 นาง อาจารย์ ดร. องุ่น น้อยอุดม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ANGUN.KET@MAHIDOL.AC.TH

720 นาง อาจารย์ ดร. อภรชา ลําดับวงศ์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี APORACHA.LUM@MAHIDOL.AC.TH

721 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี APINYA.SII@MAHIDOL.AC.TH

722 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรียา ปทุมวัน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี AUTCHAREEYA.PAT@MAHIDOL.AC.TH

723 น.ส. อาจารย์ ดร. อินทิรา รูปสว่าง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี INTHIRA.ROS@MAHIDOL.AC.TH

724 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ชีวรัตน์ วิโรจน์ธนานุกูล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ CHEWARAT.WIR@MAHIDOL.AC.TH

725 นาย อาจารย์ ดร. KENJIRO MUTA สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ KENJIRO.MUT@MAHIDOL.AC.TH
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726 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. กรานต์ สุขนันทร์ธะ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

727 น.ส. อาจารย์ ดร. กวินทรา ขวัญราช สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ KAWINTHRA.KHW@MAHIDOL.AC.TH

728 นาง อาจารย์ พญ. กิ่งทอง อนุรัตน์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ KINGTHONG.ANU@MAHIDOL.AC.TH

729 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. กุลพงษ์ ชัยนาม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ KULAPONG.JAY@MAHIDOL.AC.TH

730 นาย อาจารย์ นพ. กุลพัชร จุลสําลี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ KULAPAT.CHU@MAHIDOL.AC.TH

731 นาย อาจารย์ นพ. คณิน ธรรมาวรานุคุปต์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ KANIN.THA@MAHIDOL.AC.TH

732 นาย อาจารย์ นพ. จาตุรนต์ ตั้งสังวรธรรมะ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ CHATURON.TAA@MAHIDOL.AC.TH

733 นาย ศาสตราจารย์ ดร.นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ CHATCHAI.MUA@MAHIDOL.AC.TH

734 นาย อาจารย์ นพ. ชญาน์ทัต เรืองกิจ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ CHAYATAT.RUA@MAHIDOL.AC.TH

735 นาย อาจารย์ นพ. ชวินธีร์ พุทธธนะพิทักษ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ CHAWINTEE.PUT@MAHIDOL.AC.TH

736 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ชาญ เกียรติบุญศรี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ CHARN.KIA@MAHIDOL.AC.TH

737 นาย อาจารย์ นพ. ชุติวัต ศรีผลิน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

738 นาย อาจารย์ นพ. ฐัชกร พรหมบุญ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ TATCHAKORN.PRO@MAHIDOL.AC.TH

739 นาย อาจารย์ ดร. ฐิติวัฒน์ สังขวร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ TITIWAT.SUN@MAHIDOL.AC.TH

740 นาย อาจารย์ นพ. ณัฐดนัย มั่นเกษตรกิจ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ NATDANAI.MAN@MAHIDOL.AC.TH

741 นาย อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ รัตนวิโรจน์กุล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ NATTAPHONG.RAT@MAHIDOL.AC.TH

742 นาย อาจารย์ ดร.นพ. ณัฐภูมิ ปฐมทองทวีชัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ NUTTHAPOOM.PAT@MAHIDOL.AC.TH

743 นาย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ณัฐวุธ สิบหมู่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ NATHAWUT.SIB@MAHIDOL.AC.TH

744 นาย อาจารย์ ดร. ดิลก ปืนฮวน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ DILOK.PUA@MAHIDOL.AC.TH

745 น.ส. อาจารย์ พญ. ตุลียา นิติวณิชสกุล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ TULEEYA.NIT@MAHIDOL.AC.TH

746 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ TANTAWAN.AWR@MAHIDOL.AC.TH

747 นาย อาจารย์ นพ. เทียนเอก ตรัยเสาวภาคย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ TIENAKE.TRI@MAHIDOL.AC.TH

748 นาย อาจารย์ ดร. ธนทรัพย์ ก้อนมณี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ THANASUP.GON@MAHIDOL.AC.TH

749 น.ส. อาจารย์ พญ. ธนรรญา วงศ์สีนิล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ THANANYA.WON@MAHIDOL.AC.TH

750 นาย อาจารย์ นพ. ธนิษฐ์ วีระพงษ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ THANIT.VEE@MAHIDOL.AC.TH
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751 นาย อาจารย์ ดร.นพ. ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ DHANESH.PIT@MAHIDOL.AC.TH

752 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. ธันยชัย สุระ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ THANYACHAI.SUR@MAHIDOL.AC.TH

753 นาย อาจารย์ นพ. ธิติพล วนิชชานนท์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ THITIPHOL.WAN@MAHIDOL.AC.TH

754 น.ส. อาจารย์ พญ. นภาไพลิน เศรษฐพานิช สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ NAPAPAILIN.SET@MAHIDOL.AC.TH

755 น.ส. อาจารย์ พญ. นันทภรณ์ ศรีวานิชภูมิ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

756 น.ส. รองศาสตราจารย์ พญ. นิชรา เรืองดารกานนท์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ NICHARA.RUA@MAHIDOL.AC.TH

757 น.ส. อาจารย์ พญ. นิชาภา จงถาวรสถิตย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ NICHAPHA.CHO@MAHIDOL.AC.TH

758 นาย อาจารย์ ดร.นพ. นิธิ อัศวภาณุมาศ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ NITHI.ASA@MAHIDOL.AC.TH

759 น.ส. อาจารย์ พญ. นิธิตา นันทตันติ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

760 นาย อาจารย์ นพ. บารมี หลิมไชยกุล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ BARAMEE.LIM@MAHIDOL.AC.TH

761 น.ส. อาจารย์ ดร. เบญริตา จิตอารี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ BENRITA.JIT@MAHIDOL.AC.TH

762 นาย อาจารย์ นพ. ปณิธาน ตันติยาทร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ PANITHAN.TUN@MAHIDOL.AC.TH

763 นาง อาจารย์ พญ. ปณิธี พูนเพชรรัตน์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ PANITEE.POO@MAHIDOL.AC.TH

764 นาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ PRASIT.KEE@MAHIDOL.AC.TH

765 น.ส. อาจารย์ พญ. ปริศนา ปัญญาไวย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ PRITSANA.PUN@MAHIDOL.AC.TH

766 น.ส. อาจารย์ พญ. ปรีติมน กิมปี สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ PRETIMON.KIM@MAHIDOL.AC.TH

767 นาย อาจารย์ นพ. ปัญจพล กิจกรองไพบูลย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ PANJAPON.KIT@MAHIDOL.AC.TH

768 น.ส. อาจารย์ ดร. ปิยฉัตร เอวาลิน รูปงาม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ PIYACHAT.ROO@MAHIDOL.AC.TH

769 นาย อาจารย์ นพ. พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ PONGSAKORN.ATI@MAHIDOL.AC.TH

770 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. พรชนก วันทนากร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ PORNCHANOK.WAN@MAHIDOL.AC.TH

771 น.ส. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. พรพรรณ วิวิธนาภรณ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ PORNPUN.VIV@MAHIDOL.AC.TH

772 น.ส. อาจารย์ ดร. พร้อมสุข ชุตาภา สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ PROMSUK.JUT@MAHIDOL.AC.TH

773 นาย อาจารย์ นพ. พันธกานต์ ตันสุวรรณรัตน์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ PHANTAKAN.TAN@MAHIDOL.AC.TH

774 นาง รองศาสตราจารย์ พญ. พิมพรรณ กิจพ่อค้า สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ PIMPUN.TAR@MAHIDOL.AC.TH

775 น.ส. อาจารย์ ดร.ภญ. พิมลรัตน์ เกตุสวัสดิ์สมคร สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ PIMONRAT.KET@MAHIDOL.AC.TH
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776 นาย อาจารย์ ดร.ภก. พิสิฐ เขมาวุฆฒ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ PHISIT.KHE@MAHIDOL.AC.TH

777 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ PERMPHAN.DHA@MAHIDOL.AC.TH

778 นาย อาจารย์ นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ PAIROJ.BOO@MAHIDOL.AC.TH

779 นาย อาจารย์ ดร. ภูริต บวรชุติชัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ PHURIT.BOV@MAHIDOL.AC.TH

780 น.ส. อาจารย์ พญ. มนัสพร มานัสสถิตย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ MANUSPORN.MAN@MAHIDOL.AC.TH

781 น.ส. อาจารย์ พญ. รักษินา ญาณเกียรติพงศ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ RAKSINA.MEE@MAHIDOL.AC.TH

782 น.ส. อาจารย์ พญ. วินิทรา แก้วพิลา สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ WINITRA.KAE@MAHIDOL.AC.TH

783 นาย อาจารย์ ดร.นพ. ศรายุธ นิจวิภากุล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ SARAYUT.NIJ@MAHIDOL.AC.TH

784 น.ส. อาจารย์ พญ. ศศิกาญจน์ ภักดีโต สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ SASIKARN.PAK@MAHIDOL.AC.TH

785 นาง อาจารย์ พญ. ศศิวิมล สุ่นสวัสดิ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ SASIVIMON.SOO@MAHIDOL.AC.TH

786 นาย อาจารย์ ดร. ศุภวัชช์ ทองทิพย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

787 นาย ศาสตราจารย์ นพ. สมนึก สังฆานุภาพ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ SOMNUEK.SUN@MAHIDOL.AC.TH

788 นาย อาจารย์ นพ. สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ SORAWUT.THA@MAHIDOL.AC.TH

789 น.ส. อาจารย์ พญ. สโรชา อิทธิอมรกุลชัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ SAROCHA.ITD@MAHIDOL.AC.TH

790 นาย อาจารย์ นพ. สิทธาคม ผู้สันติ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ SITHAKOM.PHU@MAHIDOL.AC.TH

791 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พญ. สินิจธร รุจิระบรรเจิด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ SINITDHORN.RUJ@MAHIDOL.AC.TH

792 นาย อาจารย์ ดร.นพ. สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ SIRAWAT.SRI@MAHIDOL.AC.TH

793 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สุธิดา สัมฤทธิ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ SUTIDA.SUM@MAHIDOL.AC.TH

794 นาย อาจารย์ นพ. สุบัณฑิต อินจําปา สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ SUBUNDIT.INJ@MAHIDOL.AC.TH

795 น.ส. อาจารย์ พญ. สุพิชฌา สาสนรักกิจ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ SUPITCHA.SAS@MAHIDOL.AC.TH

796 น.ส. อาจารย์ พญ. สุภาวดี ทรัพย์ผดุงสุข สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ SUPAWADEE.SUP@MAHIDOL.AC.TH

797 นาย อาจารย์ นพ. สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ SURAPONG.LET@MAHIDOL.AC.TH

798 นาย อาจารย์ นพ. สุรภัทร อัศววิรุฬหการ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ SURAPAT.ASA@MAHIDOL.AC.TH

799 นาย อาจารย์ นพ. เสฏฐา เวสารัชชพงศ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ SATETHA.VAS@MAHIDOL.AC.TH

800 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ADISAK.NAR@MAHIDOL.AC.TH
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801 นาย อาจารย์ นพ. อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

802 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. อาทิตย์ อังกานนท์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ARTIT.UNG@MAHIDOL.AC.TH

803 นาย ศาสตราจารย์ นพ. พรชัย สิมะโรจน์ สํานักงานคณบดี PORNCHAI.SIM@MAHIDOL.AC.TH

804 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สมใจ แดงประเสริฐ สํานักงานคณบดี SOMJAI.DAN@MAHIDOL.AC.TH

805 นาย รองศาสตราจารย์ นพ. จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน สํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม CHITTIWAT.SUP@MAHIDOL.AC.TH

806 นาย ศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ จันทราทิตย์ สํานักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม WASUN.CHA@MAHIDOL.AC.TH
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