
1.  บริหาร (อธิการบดี,รองอธิการบดี,คณบด,ีรองคณบดี,คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย,ผอ.รพ.ชลประธาน) 12 คน

 - ข้าราชการ (รวมผู้บริหารมหาวิทยาลยั 5 คน) 8 คน
 - พนกังานมหาวทิยาลยั 4 คน

2.  วิชาการ 218 คน

 -  ข้าราชการ 100 คน
 -  พนกังานมหาวทิยาลยั 118 คน

3.  สนับสนุนวิชาการ 1093 คน

 -  ข้าราชการ ประเภทวชิาชีพเฉพาะ เช่ียวชาญเฉพาะ 21 คน
 -  ข้าราชการ ประเภททัว่ไป 2 คน
 -  พนกังานมหาวทิยาลยั 1017 คน
 -  พนกังานมหาวทิยาลยั (โครงการฯ)
    -  ศนูย์ผิวหนงั 5 คน
    -  มศว คลนิิก 3 คน
 -  พนกังานโครงการจดักิจกรรมฯ  
    -  ศนูย์ผิวหนงั 1 คน
    -  มศว คลนิิก 1 คน
 -  พนกังานชัว่คราว (รายเดอืน) 1 คน
 - พนกังานชัว่คราว (รายวนั) 34 คน
 -  ลกูจ้างประจํา 8 คน

รวมบุคลากรทัง้สิน้ 1323 คน

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2556

"งานทรัพยากรบุคคล"



ข้าราชการ

1.  วชิาการ  คลนิิก 50 คน

พรีคลนิิก 58 คน

รวม 108 คน

2.  สนับสนนุ ประเภทวชิาชีพเฉพาะฯ (มาชว่ยราชการ 2 คน) 21 คน
ประเภททัว่ไป 2 คน

รวม 23 คน

   รวมข้าราชการทัง้สิน้ 131 คน

 พนักงานมหาวิทยาลัย

1.  สายวชิาการ คลนิิก  - คณะแพทยศาสตร์ 39 คน

 - คณะแพทยศาสตร์ (งปม.ศนูย์การแพทย์ฯ) 16  คน

 - ศนูย์การแพทย์ ฯ 57 คน

พรีคลนิิก  - คณะแพทยศาสตร์ 6 คน

 - คณะแพทยศาสตร์ (งปม.ศนูย์การแพทย์ฯ) 1  คน

 - ศนูย์การแพทย์ ฯ 3 คน

   รวมสายวิชาการ 122

2.  สายสนับสนนุวชิาการ  - คณะแพทยศาสตร์  - ปฏิบตัิหน้าที่สอน

       - งปม.คณะฯ 3 คน   
       - งปม.ศนูย์ฯ 1 คน

 - สนับสนนุ 41 คน

 - คณะแพทยศาสตร์ (งบผลติแพทย์เพ่ิม) 21  คน

 - สํานักหอสมดุกลาง 1 คน

 - ศนูย์การแพทย์ ฯ (ปฏิบตัิงานคณะฯ)

 - ปฏิบตัิหน้าที่สอน 14 คน

 - สนับสนนุ 41 คน

 - ศนูย์การแพทย์ ฯ 895 คน

 - คลนิิกศนูย์ผิวหนัง 5 คน

 - มศว  คลนิิก 3 คน

   รวมสายสนับสนุนวิชาการ 1025 คน

   รวมพนักงานมหาวิทยาลัยทัง้สิน้ 1147 คน

 พนักงานโครงการฯ 

 - คลนิิกศนูย์ผิวหนัง 1 คน

 - มศว  คลนิิก 1 คน

   รวมพนักงานโครงการฯทัง้สิน้ 2 คน

 พนักงานช่ัวคราวสายสนับสนุน

 - รายเดือน  1 คน

 - รายวนั  34 คน

รวมพนักงานช่ัวคราวทัง้สิน้ 35 คน

 ลูกจ้างประจ า

ลกูจ้างประจํา (คณะแพทยศาสตร์ 7 คน,หอสมดุกลาง 1 คน) 8 คน

รวมบุคลากรทัง้สิน้ 1323 คน

                              

ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2556

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 



พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง
บริหาร โครงการฯ ช่ัวคราว ประจ า

ศ. รศ. ผศ. อ. เช่ียวชาญเฉพาะฯ ทั่วไป ผศ. อ. แผ่นดิน/รายได้ ผลิตแพทย์เพ่ิม รายได้โครงการฯ (ศนูย์ฯ)

กายวิภาคศาสตร์ 1 3 11 1 2 1 - - 1 1 2 - - - 2

จลุชีววิทยา - 4 3 4 - - - - 3 4 - - - - -

ชีวเคมี - 3 1 3 2 - - - 1 1 - - - - -

พยาธิวิทยา - 4 2 2 1 - - - 4 2 1 - - - -

เภสชัวิทยา - 3 3 - 1 - - - 1 1 - - - - -

สรีรวิทยา - 3 7 - 1 - - - 1 2 - - - - -

กมุารเวชศาสตร์ - 3 5 3 - - - 1 8 3 - - - - -

จกัษุ-โสต-ศอฯ 1 - 3 1 - - - 2 8 3 - - - - -

จิตเวชศาสตร์ - 1 - - - - - - 5 1 - - - - -

นิติเวชศาสตร์ - - - - - - - 1 4 2 - - - - -

รังสีวิทยา - - 2 - 1 - - 1 5 4 - - - - -

วิสญัญีวิทยา - - 2 - - - - - 8 1 - - - - -

เวชศาสตร์ป้องกนัฯ - 2 2 2 1 - - 2 3 2 1 - - - -

ศลัยศาสตร์ 1 - 4 - - - - 2 15 8 - - - - -

สตูิศาสตร์ ฯ - 1 4 - - - - - 11 7 - - - - -

อายรุศาสตร์ - 2 1 3 - - - 1 23 3 - - - - -

ออร์โธปิดิกส์ - 2 4 1 - - - 2 9 3 2 - - - -

ศนูย์การแพทย์ ฯ - - - - - - - - - 895 - - - - 1

ร.พ.วชิรพยาบาล - - - - - - - - - - - - - - -

สํานักงานคณบดี - - - - 11 1 - - - 50 14 - - 35 4

ห้องปฏิบตัิการ (MDL) - - - - - - - - - 1 1 - - - -

คลินิกศนูย์ผิวหนัง - - - - - - - - - 1 - 5 1 - -

มศว  คลินิก - - - - - - - - - - - 3 1 - -

หอสมดุกลาง - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1

รวม 3 31 54 20 21 2 0 12 110 996 21 8 2 35 8

หมายถึง  ตําแหน่งผู้ปฏิบตัิงานบริหาร  (สงักดัศนูย์การแพทย์ฯ) คณะฯ กํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (19 คน)

หมายถึง  มีตําแหน่งนักวชิาการศกึษา  2 คน,  นักวชิาการโสตทศันศกึษา 2 คน,  ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร  3  คน, ผู้ปฏิบตัิงานโสตทศันศกึษา 1 คน, 

 ชา่งเทคนิค 1 คน, บคุลากร 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 2 คน, พนง.ขบัรถพยาบาลฉกุเฉิน 1 คน, ชา่งอิเลก็ทรอนิกส์ 1 คน,บรรณารักษ์  3 คน

 ผู้ปฏิบตัิงานห้องสมดุ 1 คน  และ พนง.วชิาชีพ 1 คน (สงักดัศนูย์การแพทย์ฯ)  คณะฯ กํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (16 คน)

หมายถึง  สงักดัสํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ สง่ตวัไปปฏิบตัิงานที่ศนูย์การแพทย์ฯ

หมายถึง ตําแหน่งแพทย์ 1 คน (สงักดัศนูย์การแพทย์ฯ)

จ านวนบุคลากรสังกัดภาควิชา/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2556

สนับสนุนภาควิชา/หน่วยงาน วิชาการสายวิชาการ สายสนับสนุน
พนักงานมหาวิทยาลัยข้าราชการ 
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จ านวนบุคลากรสังกัดภาควิชา/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2556

รวม



ขรก. พนง. ขรก. พนง. ขรก. พนง. พนง.(แพทย์เพิ่ม) พนง.ช่ัวคราว พนง.โครงการ ลูกจ้างประจ า

กายวิภาคศาสตร์ 1 - 15 1 3 1 2 - - 2 25

จลุชีววิทยา 1 - 10 3 - 4 - - - - 18

ชีวเคมี - - 7 1 2 1 - - - - 11

พยาธิวิทยา 2 - 6 4 1 2 1 - - - 16

เภสชัวิทยา - - 6 1 1 1 - - - - 9

สรีรวิทยา 1 - 9 1 1 2 - - - - 14

กมุารเวชศาสตร์ 1 - 10 9 - 3 - - - - 23

จกัษุ โสต ศอ นาสิกฯ 1 - 4 10 - 3 - - - - 18

จิตเวชศาสตร์ - - 1 5 - 1 - - - - 7

นิติเวชศาสตร์ - - - 5 - 2 - - - - 7

รังสีวิทยา 1 - 1 6 1 4 - - - - 13

วิสญัญีวิทยา - - 2 8 - 1 - - - - 11

เวชศาสตร์ป้องกนัฯ - - 6 5 1 2 1 - - - 15

ศลัยศาสตร์ 2 - 3 17 - 8 - - - - 30

สตูิศาสตร์ฯ 1 - 4 11 - 7 - - - - 23

อายรุศาสตร์ - 1 6 23 - 3 - - - - 33

ออร์โธปิดิกส์ 2 - 5 11 - 3 2 - - - 23

ศนูย์การแพทย์ฯ - - - - - 895 - - - 1 896

ร.พ.วชิรพยาบาล - - - - - - - - - - 0

สํานกังานคณบด ี ปฏิบตังิานที่

  -  ประสานมิตร - - - - - 10 3 3 - 2 18

  -  องครักษ์ - - - - 12 39 11 32 - 2 96

  -  สํานักงาน ร.พ.ตํารวจ - - - - - 1 - - - - 1

ห้องปฏิบตัิการ (MDL) - - - - - 1 1 - - - 2

คลินิกศนูย์ผิวหนัง - - - - - 6 - - 1 - 7

มศว คลินิก - - - - - 3 - - 1 - 4

หอสมดุกลาง - - - - 1 1 - - - 1 3

รวม 13 1 95 121 23 1004 21 35 2 8 1323

หมายถึง  ตําแหน่งผู้ปฏิบตัิงานบริหาร  (สงักดัศนูย์การแพทย์ฯ) คณะฯ กํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (19 คน)

หมายถึง  มีนกัวิชาการโสตทศันศกึษา 1  คน,  พนกังานขบัรถพยาบาลฉกุเฉิน 1 คน, พนง.วิชาชีพ 1 คน, เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 1 คน 

(สงักดัศนูย์การแพทย์ฯ) คณะฯกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (4 คน)

หมายถึง  มีตําแหนง่นกัวิชาการโสตทศันศกึษา 1 คน, นกัวิชาการศกึษา  2 คน, บุคลากร 2 คน,  ผู้ปฏิบตัิงานโสตฯ 1 คน, 

ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร 3  คน, ชา่งอิเล็กทรกนิกส์ 1 คน, ชา่งเทคนิค 1 คน, เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 1 คน, บรรณารักษ์ 3 คน 

ผู้ปฏิบตัิงานห้องสมดุ 1 คน (สงักดัศนูย์การแพทย์ฯ)  คณะฯ กํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (16  คน)

หมายถึง  สงักดัสํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ สง่ตวัไปปฏิบตัิงานที่ศนูย์การแพทย์ฯ

หมายถึง ตําแหน่งแพทย์ 1 คน (สงักดัศนูย์การแพทย์ฯ)

จ านวนบุคลากรสังกัดภาควิชา/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2556

สายสนับสนุน
รวม

บริหาร
ภาควิชา/หน่วยงาน

สายวิชาการ



ปฏิบัติงาน % ลาศึกษา % ปฏิบัติงาน % ลาศึกษา % อ่ืน ๆ %

คลนิิก 8 4.91 0 0 135 82.82 19 11.66 1 0.61 163
พรีคลนิิก 3 4.48 0 0 62 92.54 1 1.49 1 1.49 67

รวม 11 4.78 0 0 197 85.65 20 8.696 2 0.87 230

*  = อธิการบด/ี รองอธิการบด/ี คณบด/ี รองคณบด/ี คณบดบีณัฑิตวทิยาลยั  

= ป่วยพกัรักษาตวั
= ช่วยราชการ ร.พ.ชลประทาน  

บุคลากรต าแหน่งบริหาร/วิชาการ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณ วันที่  31 สิงหาคม  2556

รวมสังกัด
บริหาร* วิชาการ





รายช่ือบุคลากรคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
                                                (แบ่งตามภาควิชา/หน่วยงาน)

ณ  วันที่  31 สิงหาคม  2556

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ลําดบั
เลขประจํา

ตําแหน่ง
รายช่ือ ตําแหน่ง

ระดบั

(เดมิ)
หมายเหตุ

1 306 นางอดุมศรี โชว์พิทธพรชยั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 หวัหน้าภาควิชา 

2 304 นางปานสริิ พนัธุ์สวุรรณ ศาสตราจารย์ 10 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

3 303 นางสาววภิาวี อนพุนัธ์พิศษิฐ์ รองศาสตราจารย์ 9
4 1891 นางสาววนิดา ไตรพาณิชย์กลุ รองศาสตราจารย์ 9
5 2195 นายวสิทุธ์ิ ประดษิฐ์อาชีพ รองศาสตราจารย์ 9
6 302 นางสวุดี ชวนไชยะกลู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
7 308 นางบษุบา ปันยารชนุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
8 311 นายพลูพล ผดงุชยัโชติ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 8
9 312 นายอทุยั ตนักิตตวิฒัน์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 8
10 313 นางสาวอรพิน เกิดประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
11 1892 นางเอมอร เจริญสรรพพืช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
12 2197 นางหทัยา เพชรพิบลูย์ไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
13 2557 นางสาวรักษวรรณ พนูคํา ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 8
14 2194 นายสมนึก นิลบหุงา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7
15 2558 นางสาวสริินนัท์ พงศ์เมธีกลุ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 6
16 70039 นางสาวจิตราภรณ์ ควรประดษิฐ์ อาจารย์  -
17 364 นายพงษ์ศกัดิ์ ขนัธ์เพ็ชร อาจารย์ 5 ลาศกึษา  

18 305 นายนพดล อินทรทตั นกัวทิยาศาสตร์ 6
19 2072 นางสาวมญัชสุา ช่วยศรี ผู้ปฏิบตังิานบริหาร 4
20 1890 นางสาวสมุล จึงอดุมเจริญ นกัวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ 8 ลาศกึษา  

21 166 นายสาคร สหาย พนกังานผา่และรักษาศพ -
22 167 นายสมชยั โชตกิวบิลูย์ พนกังานผา่และรักษาศพ -
23 71042 นายวนัชยั ฟักแฟง พนกังานผา่ศพ -
24 72681 นางสาวฐิตาภทัร์ สะเดา พนกังานวชิาชีพ -
25 72682 นายพิษณุ แหมไธสง พนกังานวชิาชีพ -

8



ภาควิชาจุลชีววิทยา

ลําดบั
เลขประจํา

ตําแหน่ง
รายช่ือ ตําแหน่ง

ระดบั

(เดมิ)
หมายเหตุ

1 331 นางสภุิญญา พงษ์สงัข์ รองศาสตราจารย์ 9 หวัหน้าภาควิชา

2 329 นางเบญจมาส วงศ์สตัยนนท์ รองศาสตราจารย์ 9
3 330 นางธีรพร ชินชยั รองศาสตราจารย์ 9
4 333 นางสาวจนัทนา เมฆสปีระหลาด รองศาสตราจารย์ 8
5 332 นางสาววรรณา ผู้ มีโชคชยั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
6 341 นางสาวนิตยา ไตรภิญโญภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
7 2188 นางสาวปิยะธิดา ตัง้ธีระวฒันะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7
8 327 นางมาลยั ทวโีชตภิทัร์ อาจารย์ 7
9 378 นายเตชินท์ ตรีวโิรจน์ อาจารย์ 7
10 2192 นายอํานาจ แพรัตกลุ อาจารย์ 7
11 2203 นายอนิรุทธ์ิ ลิม้ตระกลู อาจารย์ 5
12 71212 นางเครือวลัย์ โชตเิลอศกัดิ์ อาจารย์ -
13 74024 นางสาวขวญันนัท์ นนัทวสิยั อาจารย์  -
14 74025 นางศรีสมบตัิ พฒิุกมลกลุ อาจารย์ -
15 328 นางสาวถนอมรัตน์ วชัระชยัพงษ์ นกัวทิยาศาสตร์ 5 ปฏิบตังิาน สนง.คณบดี

16 70184 นางสาวสดุารัตน์ สอนดอนไพร นกัวทิยาศาสตร์  -
17 71416 นางสาวบญุรัตน์ ลดัดา นกัวทิยาศาสตร์ -
18 71554 นางสาวสนิุสา กองแก้ว ผู้ปฏิบตังิานวทิยาศาสตร์  -
19 71037 นางสาวนยันา เก่ากลางดอน ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  - ลาออก 15 ต.ค. 56

20 041 นางสาวฐิตรัิตน์ สเีหลอืง พนกังานวชิาชีพ - พนกังาน PART TIME

ภาควิชาชีวเคมี

1 337 นางสาวรมิดา วฒันโภคาสนิ รองศาสตราจารย์ 9 หวัหน้าภาควิชา
2 335 นางสาวโกสมุ จนัทร์ศริิ รองศาสตราจารย์ 9                      

3 340 นางวาสนา สขุมุศริิชาติ รองศาสตราจารย์ 9
4 338 นางวลัยา ธเนศพงศ์ธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
5 334 นางนจุรี ตญัจพฒัน์กลุ อาจารย์ 7
6 1401 นางสาวสริินนัท์ นิลวรางกรู อาจารย์ 7
7 2142 นางสาวจนัทร์ทรา ตนนัท์ยทุธวงศ์ อาจารย์ 7
8 71213 นางสาวกรรณิกา เสริมสวุทิยวงศ์ อาจารย์ -
9 290 นายไพศาล ขาวสกั นกัวทิยาศาสตร์ 6
10 336 นางอาชว์ดาม์ ภาคพิธเจริญ นกัวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ 8
11 71146 นางสาวนิรมล พนัทา ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  -
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ภาควิชาพยาธิวิทยา

ลําดบั
เลขประจํา

ตําแหน่ง
รายช่ือ ตําแหน่ง

ระดบั

(เดมิ)
หมายเหตุ

1 346 นางนนัทนา ชมุช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 หวัหน้าภาควิชา

2 343 นายสมชาย สนัตวิฒันกลุ รองศาสตราจารย์ 9 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3 344 นางรัชนี อศัวรุ่งนิรันดร์ รองศาสตราจารย์ 9
4 2187 นางสาววรีวรรณ เลก็สกลุไชย รองศาสตราจารย์ 9
5 2190 นางสาวสรุางค์รัตน์ ศรีสรุภานนท์ รองศาสตราจารย์ 9
6 2189 นางพชัรินทร์ แสงจารึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
7 2167 นางพร้อมจิต ศรียาภยั อาจารย์ 7
8 71596 นางสาวเอือ้มพร ศรีสนธ์ิ อาจารย์   -
9 70309 นายลขิิต รังสรัิตนกลุ อาจารย์   -
10 71807 นายสริุยา ผอ่งสวสัดิ์ อาจารย์ -
11 71597 นายเทอดเกียรติ ตรงวงศา อาจารย์ -
12 74572 นางสาวมนสันนัท์ รวสีนุทรเกียรติ อาจารย์ - บรรจ ุ1 ต.ค. 56

13 350 นายสมดี รัตนาวบิลูย์ อาจารย์ 7 ช่วยราชการ ร.พ.ชลประทาน

14 1893 นางสาวสภุาพร ววิฒันากลุ นกัเทคนิคการแพทย์ 6 ลาศกึษา 

15 71552 นางสาวกญัญา ประจกัษ์จิตร นกัเทคนิคการแพทย์ -
16 70718 นางสาวชนญัชิดา ขนุไพชิต ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  -
17 72684 นายสมเกียรติ มาลยั พนกังานวชิาชีพ - ลาออก 1 ต.ค. 56

ภาควิชาเภสัชวิทยา

1 354 นางสาวอรพิณ วงศ์สวสัดิ์กลุ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 8 หวัหน้าภาควิชา 

2 356 นางวไิล รัตนตยารมณ์ รองศาสตราจารย์ 9
3 357 นางสาวลดัดาวลัย์ ผิวทองงาม รองศาสตราจารย์ 9
4 2569 นางสาวสวุรา วฒันพิทยกลุ รองศาสตราจารย์ 9
5 352 นางอนญัญา นาวนิประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
6 355 นางสาวปัทมา ลีว้นิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
7 73457 นางสาวยามาระตี จยัสนิ อาจารย์  -
8 353 นางสาวศรีอมัพร หนกูลบั นกัวทิยาศาสตร์ 6
9 71040 นางสาวลกัษณวดี เผา่จินดามขุ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  -
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ภาควิชาสรีรวิทยา 

ลําดบั
เลขประจํา

ตําแหน่ง
รายช่ือ ตําแหน่ง

ระดบั

(เดมิ)
หมายเหตุ

1 388 นางวชัรีวรรณ ทองสะอาด รองศาสตราจารย์ 9 หวัหน้าภาควิชา

2 387 นางสาวฉตัรศรี เดชะปัญญา รองศาสตราจารย์ 9 รก.รองคณบดีฝ่ายพรีคลินิกและวิจัยฯ

3 369 นางภนารี บษุราคมัตระกลู รองศาสตราจารย์ 8
4 384 นางรุ้งตะวนั สภุาพผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
5 389 นางสาวพรรณี หนซ่ืูอตรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
6 390 พนัจ่าเอกโชติ วรีะวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
7 2175 นางสมฤดี สายหยดุทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
8 2212 นางพชัรินทร์ เทพอารีนนัท์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 8
9 2691 นางสาวอมัพร จาริยะพงศ์สกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
10 2211 นางจิรัฏฐิญา ไตรสมบรูณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7
11 71409 นางสาวปิยะนชุ ปัทมสถาน อาจารย์   -
12 385 นายพงษ์พฒัน์ เวชสทิธ์ิ นกัวทิยาศาสตร์ 5
13 71053 นางสาวดาวรุ่ง ศรีจิตรพงศ์ นกัวทิยาศาสตร์  -
14 71041 นางสาวบญุมา ศรีป่ินเป้า พนกังานเลีย้งสตัว์ทดลอง  -
15 033 นายจตพุล ชมจนัทร์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  - พนกังาน PART TIME/ลาออก 1 ต.ค.56

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

1 314 นายไพโรจน์ จงบญัญัตเิจริญ รองศาสตราจารย์ 9 หวัหน้าภาควิชา

2 348 นายเฉลมิชยั บญุยะลพีรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 อธิการบดี

3 2173 นายสงวนศกัดิ์ ฤกษ์ศภุผล รองศาสตราจารย์ 9
4 2140 นางสาวทวมิา ศริิรัศมี รองศาสตราจารย์ 9
5 620 นางสาวบานช่ืน เบญจสวุรรณเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
6 1218 นายโอฬาร พรหมาลขิิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
7 2174 นายสรวฒิุ พงศ์โรจน์เผา่ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 8
8 2182 นางจนัทนา พนัธ์บรูณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
9 281 นางมนจฑุา เอ่ียมอดุมกาล อาจารย์ 7
10 2640 นายสมบรูณ์ จนัทร์สกลุพร อาจารย์ 7
11 2641 นางยิ่งวรรณ เจริญยิ่ง อาจารย์ 7
12 71602 นายอรุชา ตรีศริิโชติ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ -
13 70215 นางสาวศรัยอร ธงอินเนตร อาจารย์ -
14 71410 นางนฏักานต์ วงศ์จิตรัตน์ อาจารย์ -
15 71754 นางสาวสธิุดา ชยัธีระยานนท์ อาจารย์   -
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ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (ต่อ)

ลําดบั
เลขประจํา

ตําแหน่ง รายช่ือ ตําแหน่ง
ระดบั

(เดมิ)
หมายเหตุ

16 73465 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ภาวทิย์ อาจารย์  -
17 70316 นายชนาธิป ลอืวเิศษไพบลูย์ อาจารย์   -
18 71805 นางสาวอจัฉราพร เมฆศขิริน อาจารย์  -
19 70318 นายพนิต ทกัขิญเสถียร อาจารย์  - บรรจ ุ15 ต.ค. 56

20 70315 นางสาวภทัรพร วลิาวรรณ์ อาจารย์  - อบรมแพทย์ประจําบ้าน

21 70643 นายปฐมคม เปร่ืองประเสริฐ อาจารย์  - อบรมแพทย์ประจําบ้าน

22 71350 นางสาวปัญจรัตน์ โสวทิยสกลุ แพทย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน

23 70721 นางไพเราะ บตุรลพ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  -
24 71068 นางณฐพร เทศมหา ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  -
25 039 นางสาววนัวสิา วงษ์อารี พนกังานวชิาชีพ - พนกังาน PART TIME

ภาควิชาจักษุ-โสต-ศอ-นาสิก-ลาริงซ์วิทยา
โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

1 321 นายชยัรัตน์ นิรันตรัตน์ ศาสตราจารย์ 10 หวัหน้าภาควิชา

2 2162 นายวศิาล มหาสทิธิวฒัน์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 8 รก.รองคณบดีฝ่ายประกันฯและสารสนเทศ

3 71591 นายนิรันดร์ หุน่ฉายศรี ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ -
4 70340 นายสปุระพล จนัทพนัธ์ อาจารย์  -
5 72363 นางจรินรัตน์ ศริิรัตนพนัธ อาจารย์   - รก.รองคณบดีฝ่ายบุคคลและกิจการพิเศษ

6 73798 นายพิศษิฐ์ วณิชากรตระกลู อาจารย์  -
7 71608 นางสาวอลนีา สรรค์ธีรภาพ แพทย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน
8 70341 นางสาวนงเยาว์ ศรีนางแย้ม อาจารย์  - ลาศกึษา
9 70336 นายณฐัรัฐ ตรีนสุนธ์ิ แพทย์ - บรรจ ุ1 ก.ย. 56

จักษุวิทยา

1 2163 นายสมพร รีพ้ลมหา อาจารย์ 7
2 319 นายชยัพร แผแ่พทยคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
3 2169 นางอรุณี ตัง้ศริิชยัพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
4 70310 นางสาวรพีพร ยอดพรหม อาจารย์  -
5 70322 นางสาวสมุาลี บญุยะลพีรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
6 71593 นางวรัทพร จนัทร์ลลติ อาจารย์  -
7 71806 นางสาวพรรณลกัษณ์สนิสวสัดิ์ อาจารย์  -
8 73804 นายพรพฒันะ วจิิตรเวชไพศาล อาจารย์  -
9 73805 นางสาวบญุทิพย์ ทิพย์สริุยาพร แพทย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน
10 70720 นางมลฤดี ประยรูเจริญ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  -
11 037 นางสาวจิราภรณ์ ยาภรณ์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  - พนกังาน PART TIME
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ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ลําดบั
เลขประจํา

ตําแหน่ง
รายช่ือ ตําแหน่ง

ระดบั

(เดมิ)
หมายเหตุ

1 323 นางวนัเพ็ญ ธุรกิตต์วณัณการ รองศาสตราจารย์ 9 หวัหน้าภาควิชา

2 71886 นายปฏิรพ ปองประพฤทธ์ิ อาจารย์   -
3 70644 นางสาวศนัสนีย์ นิซู อาจารย์   -
4 71595 นายทรงภมิู เบญญากร อาจารย์ -
5 74298 นางสาวรุ่งนภา ฐาปนวรกลุ อาจารย์ -
6 70317 นางสาววนิิทรา แก้วพิลา อาจารย์ -
7 70719 นางสาวทิภาพร รตธิรรมานนท์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  -
8 038 นางสาวมลฤดี ตระการจนัทร์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  - พนกังาน PART TIME

ภาควิชานิติเวชศาสตร์

1 70641 นางสาววรัทพร สทิธิจรูญ อาจารย์   - หวัหน้าภาควิชา

2 71594 นายวรีะศกัดิ์ จรัสชยัศรี ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ - รก. รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3 71592 นางสาวศริินทร์ บษุยามานนท์ อาจารย์   -
4 71808 นายอภิชยั แผลงศร อาจารย์   -
5 71351 นายวาทิตต์ รุจิราวรรณ อาจารย์ -
6 71043 นางสาวชนิดา งามประดบั ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  -
7 71855 นางปาริชาติ บญุสถิตย์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  -

ภาควิชารังสีวิทยา

1 361 นายวทิย์ วราวทิย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 8 หวัหน้าภาควิชา

2 359 นายวชิิต ลลีะศธิร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 รองอธิการบดฝ่ีายวางแผนฯ

3 70040 นางสาวบณุฑรี วานิชวฒันรําลกึ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
4 70338 นายพนิตพงศ์ มารุ่งโรจน์ อาจารย์   -
5 71352 นางมทันา วเิศษศรีพงษ์ อาจารย์   -
6 71358 นางวรรณพร บรีุวงษ์ อาจารย์   -
7 71598 นางสาวอรศริิ อมรวทิยาชาญ อาจารย์   -
8 71885 นางวริณา อ่างทอง อาจารย์   -
9 71888 นางสาวพรพรหม ววิฒัน์ศรีกลุ แพทย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน
10 73797 นางสาวสณัห์สรีิ สดุช่ืน แพทย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน
11 2675 นางธนิสสรา สารศรี นกัรังสกีารแพทย์ 4
12 70715 นางสาวลดัดาวลัย์ เหมือนแย้ม ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -
13 71138 นางสาวจนัทร์เพ็ญ บญุเคลิม้ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -

13



ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ลําดบั
เลขประจํา

ตําแหน่ง
รายช่ือ ตําแหน่ง

ระดบั

(เดมิ)
หมายเหตุ

1 382 นางดจุเดอืน สลีะมาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 หวัหน้าภาควิชา  
2 2156 นายชยัพฤกษ์ กสุมุาพรรณโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
3 71411 นางพชันี ภาษิตชาคริต อาจารย์    -
4 71357 นางสาวจีรลกัษณ์ ลิม้อ่ิม อาจารย์    -
5 70311 นางสาวผกาพรรณ บปุผา อาจารย์  - อบรมตา่ง 15ก.ย.-15พ.ย.56

6 70320 นางสาววนิดา จงอรุณงามแสง อาจารย์  -
7 73800 นางสาวธัลยาธรณ์ ธนาภาโพธิวฒัน์ อาจารย์  -
8 70330 นางสาวโสภิศา โสภณพฒันา อาจารย์ -
9 71599 นางสาวแวนด้า ภทัรธรรม อาจารย์  -
10 71353 นางสาวจฑุารัตน์ เลื่อนผลเจริญชยั อาจารย์  - อบรมตา่ง
11 70717 นางสาวสกุญัญา พงษ์มาลา ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

1 373 นายวรพจน์ ตนัตศิริิวฒัน์ รองศาสตราจารย์ 9 หวัหน้าภาควิชา

2 368 นายวนัชยั บพุพนัเหรัญ รองศาสตราจารย์ 9 ป่วยรักษาตวั

3 695 นายกจายศกัดิ์ เร่ียมรัตนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
4 643 นายกิตตพิงษ์ คงสมบรูณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
5 366 นายสธีุร์ รัตนะมงคลกลุ อาจารย์ 7
6 639 นายสรุเชษฐ์ เลศิถิรพนัธุ์ อาจารย์ 7
7 70214 นายฉตัรชยั เอกปัญญาสกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
8 70321 นางลคันา ฤกษ์ศภุผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
9 72361 นายอลัเฟรโด วยิาโรเอล อาจารย์   -
10 72362 นางสาวอนงค์นาฏ เกษร อาจารย์    -
11 73376 นายทศันยั ปริตโตทกพร อาจารย์ -
12 73466 นางสาวนนัทิชา คมนามลู แพทย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน

13 3255 นางรุ่งทิวา บพุพนัเหรัญ พยาบาลชํานาญการพิเศษ 8 มาชว่ยราชการจากร.พ.ชลประทาน

14 70716 นางสาวนงลกัษณ์ ปัน้เงิน ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -
15 72689 นางสาวสนุนัทา โหยหวล ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -
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ภาควิชาศัลยศาสตร์  

ลําดบั
เลขประจํา

ตําแหน่ง
รายช่ือ ตําแหน่ง

ระดบั

(เดมิ)
หมายเหตุ

1 2150 นายวฑิรูย์ อึง้กิจไพบลูย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 8 หวัหน้าภาควิชา 

2 379 นายวฒิุชยั ธนาพงศธร ศาสตราจารย์ 10
3 381 นายปริญญา อคัรานรัุกษ์กลุ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 8
4 2151 นายอธิคม สภุาพผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
5 2630 นายณรงค์ชยั ยิ่งศกัดิ์มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
6 70294 นางสาวดลฤดี สองทิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
7 70337 นายวชิิต วริิยะโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
8 70059 นายอนรัุกษ์ ดาวลอย อาจารย์  -
9 70312 นายภาสกร ผาสขุดี อาจารย์  -
10 70325 นายหริรักษ์ ยอดยิ่ง อาจารย์ -
11 70331 นายไกรยศ เกียรตสินุทร อาจารย์  -
12 70342 นายภชุงค์ อิศรกลุ อาจารย์  -
13 70642 นายวชิยา วธิุรวานิชย์ อาจารย์  -
14 71267 นางสาวกรวร์ี เทพสมัฤทธ์ิพร อาจารย์  -
15 73459 นางสาวภาวนี ศรีหล้า อาจารย์  -
16 73802 นายสมเกียรติ นามประดษิฐ อาจารย์  -
17 74300 นายสรรค์ สาธรวริิยะพงศ์ อาจารย์ -
18 70319 นายธนา บญุสนิสขุ อาจารย์ -
19 71215 นายอภินนัท์ แก้วประดษิฐ์ อาจารย์ -
20 73458 นายศรายทุธ วริิยะศริิพงศ์ อาจารย์ -
21 71600 นายทศันวฒิุ เธียรปัญญา อาจารย์    - สาขาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน

22 70647 นายธวชัชยั ตลุวรรธนะ อาจารย์  - อบรมตา่ง 

23 70337 นางสาวสคุนธา ตรีฤทธิวไิล แพทย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน

24 70329 นางสาววรรณา เลศิสขุสวสัดิ์ แพทย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน

25 71214 นายธรรมนิจ รุกขชาติ แพทย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน

26 70334 นายชมุพล คคนานต์ แพทย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน

27 74301 นางสาวนิโลบล ยาทองไชย แพทย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน/ว.ฉกุเฉิน

28 70711 นางสาววชิราพรรณ์ รอดเกิด ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -
29 71386 นางสาววนสัสดุา เดวเิลาะ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -
30 70623 นางสาวสรัลรัตน์ สขุศลิป์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร - เวชศาสตร์ฉกุเฉิน

31 040 นางสาววภิาภรณ์ เกาะทอง พนกังานวชิาชีพ - พนกังาน PART TIME
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ภาควิชาสูติศาสตร์  - นรีเวชวิทยา

ลําดบั
เลขประจํา

ตําแหน่ง
รายช่ือ ตําแหน่ง

ระดบั

(เดมิ)
หมายเหตุ

1 2647 นายเกษม เรืองรองมรกต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 หวัหน้าภาควิชา

2 2648 นายภาวนิ พวัพรพงษ์ รองศาสตราจารย์ 9
3 392 นายวลัลภ ปานพนูทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
4 1887 นายวเิชียร มโนเลศิเทวญั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
5 2679 นายเมธาพนัธ์ กิจพรธีรานนัท์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 8
6 70096 นางสริิวรรณ ศรีสวุรรณ อาจารย์   -
7 70293 นายสทุธา หามนตรี อาจารย์   -
8 71413 นายกศุล เตชะพิเชฐวนิช อาจารย์   -
9 70326 นางสาวอรสา เหมะจนัทร อาจารย์ -
10 74299 นางสาวศริิเพ็ญ องค์สพุรรณ อาจารย์ -
11 70648 นายพริษฐ์ วาจาสทิธิศลิป์ อาจารย์ -
12 70339 นางสาวพรรณวรา ปริตกลุ อาจารย์   - ศกึษาตา่ง
13 70313 นายอมรินทร์ นาควเิชียร อาจารย์   - ศกึษาตา่ง
14 73460 นายสมโภช ภมิูพิเชฐ อาจารย์   - อบรมแพทย์ประจําบ้าน
15 71801 นางสาวฐานิตรา ตนัตเิตมิท อาจารย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน
16 70649 นางสาววภิาดา เหลา่สขุสถิตย์ อาจารย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน
17 71354 นางสาวพรพรรณ ประสานจิตร์ แพทย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน
18 71601 นางสาวพฒิัยา ณฐัโชติ แพทย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน
19 71607 นายนพพร โรจน์เพ็ญเพียร แพทย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน
20 70324 นายศรุฒก์ กิจอนัเจริญ แพทย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน
21 71799 นายปภินวชิ ปัญนพณฐั แพทย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน
22 70713 นางสาวนิตยา ทองแก้ว ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -
23 71387 นางสาววรรณดี ศรีษะเสอื ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -
24 036 นางสาวมนฤดี แสงสวา่ง ผู้ปฏิบตังิานบริหาร - พนกังาน PART TIME

ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

1 71414 นายมนะพล กลุปราณีต ผู้ช่วยศาสตราจารย์  - หวัหน้าภาควชิา
2 70060 นายอรุณชยั แสงพานิชย์ อาจารย์ - รก.รองคณบดฝ่ีายการศกึษา

3 2139 นางสาวสริิภา ช้างศริิกลุชยั รองศาสตราจารย์ 9
4 2560 นางสาวสมลกัษณ์ จึงสมาน รองศาสตราจารย์ 8
5 325 นายสทุศัน์ รุ่งเรืองหิรัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
6 1449 นางสาวปิยกานต์ ลมิธัญญกลู อาจารย์ 7
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ลําดบั
เลขประจํา

ตําแหน่ง รายช่ือ ตําแหน่ง
ระดบั

(เดมิ)
หมายเหตุ

7 2672 นางสาวกลุธิดา เมธาวศนิ อาจารย์ 7
8 70323 นางสาวปิยนนัท์ ชนไมตรี อาจารย์ -
9 70327 นายวรวฒิุ รุ่งแสงมนญู อาจารย์ -
10 70328 นายภาสกร แสงสวา่งโชติ อาจารย์  -
11 70332 นายพชัรสาร ลนีะสมิต อาจารย์ -
12 70333 นางสาวกญัชนา ง้าวสวุรรณ อาจารย์ -
13 70335 นางสาววรียา สถาวราวงศ์ อาจารย์ -
14 70650 นายชชัวาลย์ วงศ์จิตรัตน์ อาจารย์ -
15 71356 นางสาวธีรานนัท์ องัคณานาฎ อาจารย์ -
16 71415 นางสาวนฤมล คงสาคร อาจารย์ -
18 71606 นางสาวพิชญา เพชรบรม อาจารย์ -
19 71802 เรือโทเทพ เฉลมิชยั อาจารย์ -
20 71803 นายฉตัรชยั กรีพละ อาจารย์ -
25 73462 นางสาวสริภทัร ตลุาธรรมกิจ อาจารย์ -
21 73803 นายจิรายทุธ จนัทร์มา อาจารย์ -
22 74026 นางนิศา มะเครือสี อาจารย์ -
26 70295 นายภานณุฏัฐ์ ม่วงน้อย อาจารย์ -
27 71218 นางสาวรัชพร พฤฒิพฤกษ์ อาจารย์ -
17 71604 นายมณฑล วอ่งวนัดี อาจารย์  - ศกึษาตา่ง 
23 1886 นายฤทธี สมิทธ์ิฤทธี อาจารย์ 7 ศกึษาตา่ง
24 71804 นายอาทิตย์ วงษ์เสาวศภุ อาจารย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน
28 73461 นายไบรอนั ล ี อาจารย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน
29 70343 นายณฐัพนัธ์ รัตนจรัสกลุ อาจารย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน
30 73463 นายประสทิธ์ิ อพุาพรรณ อาจารย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน
31 70645 นายอศัวนิ สดุเจริญ แพทย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน
32 70714 นางสาวปัทมา สดมุ้ย ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  -
33 71136 นางจฑุามาศ พว่งปาน ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  -
34 72685 นางปทมุพร ตงักวย พนกังานวชิาชีพ - บรรจ ุ23 ก.ย. 56
35 034 นางสาวโสรญา ทองไข่ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป - พนกังาน PART TIME

ภาควิชาอายุรศาสตร์  (ต่อ)
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ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

ลําดบั
เลขประจํา

ตําแหน่ง รายช่ือ ตําแหน่ง
ระดบั

(เดมิ)
หมายเหตุ

1 402 นายนิยม ละออปักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 รก.คณบดคีณะแพทยศาสตร์

2 2673 นายคมสนั ปลัง่ศริิ อาจารย์ 7 หวัหน้าภาควิชา

3 399 นายอรุณวงศ์ เทพชาตรี รองศาสตราจารย์ 9 เกษียณอาย ุ1 ต.ค. 2556

4 2157 นายชาญณรงค์ เกษมกิจวฒันา รองศาสตราจารย์ 9
5 401 นายนภดล พนอําพน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
6 2207 นายศภุกิจ พิมลธเรศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
7 649 นายธงชยั ก่อสนัตรัิตน์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ 7
8 71217 นายชลวชิ จนัทร์ลลติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
9 71216 นายยิ่งยง ตอ่อดุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ -
10 70216 นายวศิษิฎ์ รังษิณาภรณ์ อาจารย์   -
11 71887 นายชชัวาลย์ เจริญธรรมรักษา อาจารย์   -
12 71605 นายฐิตณิฐั ดลิกหตัถการ อาจารย์   -
13 73464 นายธนา ศริิพิสฐิศกัดิ์ อาจารย์   -
14 70314 นายปวริศร สขุวนิช อาจารย์ -
15 71355 นายวรพล อร่ามรัศมีกลุ อาจารย์(สาขาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู) - รก.รองคณบดฝ่ีายอาคารฯและพัฒนาศักยภาพนิสิต

16 71800 นางสาวปภานชุ ภทัรพนาวนั อาจารย์  - สาขาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู

17 73806 นางสาววนัปณิธาน สดุเสน่หา แพทย์ - สาขาเวชศาสตร์ฟืน้ฟ/ูอบรมแพทย์ฯ

18 73799 นายวทิวสั บญุญานวุตัร อาจารย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน

19 73801 นายรณชิต บญุประเสริฐ อาจารย์ - อบรมแพทย์ประจําบ้าน

20 70712 นางสาวธัญญาดา โฉมเขียว ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  -
21 72698 นางสาวสกุญัญา ล้อมวงษ์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  -
22 72686 นางมขุดา ทนัสมยั พนกังานวชิาชีพ  -
23 71853 นางสาวสนุนัทา รักสนิท ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  - เวชศาสตร์ฟืน้ฟู
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ส านักงานคณบดี 

ลําดบั
เลขประจํา

ตําแหน่ง รายช่ือ ตําแหน่ง
ระดบั

(เดมิ)
หมายเหตุ

เลขานุการคณะฯ
1 70366 นายตลุ รอบรู้ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป - รก. เลขานุการคณะฯ

งานบริหารและธุรการ
1 295 นางสาวศภุวรรณ พนัธุ์ภกัดี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 7 หวัหน้างาน

2 292 นางสาวเสาวนีย์ จนัทร์น้อย เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 6
3 2128 นางสาวสวุรรณา จนัทศร ผู้ปฏิบตังิานบริหาร 4
4 71294 นางวลยัลกัษ์ พวงดี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป -
5 71868 นางสาวชฎามาศ ช่วยขนุ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป -
6 162 นายอดุม เพ็ชล้วน พนกังานขบัรถยนต์ - ปฏิบตัิงานศนูย์การแพทย์ฯ 

7 164 นายกิตตพิงษ์ ใจกล้า พนกังานขบัรถยนต์ -
8 165 นายกอบกิจ พร้อมประเสริฐ พนกังานขบัรถยนต์ -
9 - นายสงวน ศรีป่ินเป้า พนกังานขบัรถยนต์ -
10 72676 นายธงชยั ภารพงษ์ พนกังานขบัรถยนต์ - ปฏิบตัิงานศนูย์การแพทย์ฯ 

11 173 นายเตมิเวชสมพงษ์ อินทร์ผลสขุ พนักงานบริการเอกสารทัว่ไป -
12 174 นายชรินทร์ อนนัต์ พนักงานบริการเอกสารทัว่ไป -
13 71036 นางสาวอชิรญาณ์ ยิ่งดํานุน่ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร - ปฏิบตังิาน ร.พ.ตํารวจ

14 71052 นางสาวสมิุตรา พิมศาล ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -
15 71555 นางสาวลดัดาพร ละออโชตสิมบตัิ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -
16 72690 นางสาวจฬุาลกัษณ์ ลิม้สวสัดิ์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -
17 71553 นายภานุ สจัจวโิส ช่างเทคนิค -
18 71296 นางสาวสวุรรณา แช่มช้อย พนกังานวชิาชีพ -
19 72002 นายสมชาย ศรีป่ินเป้า พนกังานขบัรถยนต์ -
20 70848 นายบญุเจต เอ่ียมคง พนกังานขบัรถพยาบาลฉกุเฉิน -
21 70832 นางสาวสนีุย์พร ป่ินเจริญ พนกังานวชิาชีพ -
22 72677 นายบรรพต เพ็ชรโต พนกังานบริการอดัสําเนา -
23 72678 นายชนะชยั ช่ืนบาน พนกังานบริการอดัสําเนา -
24 72679 นางรภา แก้วปา พนกังานวชิาชีพ -
25 003 นางสาวอมรรัตน์ ทองเตมิ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร - พนกังาน PART TIME
26 011 นายสําริช จ๋ิวคุย่ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร - พนกังาน PART TIME
27 013 นายสําเริง อู่เลก็ คนงานสวน - พนกังาน PART TIME
28 015 นายบญุฉวี จนัทร์ลี ผู้ ช่วยช่าง - พนกังาน PART TIME
29 017 นางฟะห์ มัน่คง พนกังานทําความสะอาด - พนกังาน PART TIME
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ส านักงานคณบดี (ต่อ)

ลําดบั
เลขประจํา

ตําแหน่ง รายช่ือ ตําแหน่ง
ระดบั

(เดมิ)
หมายเหตุ

งานบริหารและธุรการ (ต่อ)
30 018 นางสาวเรียม เพาะบญุ พนกังานทําความสะอาด - พนกังาน PART TIME
31 019 นางสาวมาลี บํารุง พนกังานทําความสะอาด - พนกังาน PART TIME
32 020 นางอ๊ะ สรรเพชร์ พนกังานทําความสะอาด - พนกังาน PART TIME
33 021 นางสาวจรูญลกัษณ์ ชนะพจน์ พนกังานทําความสะอาด - พนกังาน PART TIME
34 031 นางสาวมยรีุ เจ๊ะมิน พนกังานทําความสะอาด - พนกังาน PART TIME
35 012 นายเฉลมิ ประสพบญุ คนงานสวน - พนกังาน PART TIME
36 017 นางสาวอรสา กองมลู เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป - พนกังาน PART TIME
37 016 นายทตัเทพ ทองแทง่ ผู้ช่วยช่าง - พนกังาน PART TIME
38 042 นางสาวนฐัชา ทองอินทร์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป - พนกังาน PART TIME
39 043 นางกรองแก้ว ทองแทง่ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร - พนกังาน PART TIME

งานคลังและพัสดุ

1 298 นางสาววนิดา วฒันะ นกัวชิาการพสัด ุ 5 รักษาราชการแทนหวัหน้างาน

2 71034 นางสาวอ้อมใจ เมืองจนัทกึ นกัวชิาการเงินและบญัชี -
3 71047 นางสาวโสรญา ม่วงกรุง นกัวชิาการเงินและบญัชี -
4 71302 นางสาวปัทธนกาญจน์ ผดงุกิจ นกัวชิาการเงินและบญัชี -
5 72697 นางศริินนัท์ เรืองปราชญ์ นกัวชิาการเงินและบญัชี -
6 70613 นางสาวกรองแก้ว โลหิตศริิ นกัวชิาการเงินและบญัชี -
7 73790 นางสาวปิยนชุ วรรณ์ประเสริฐ นกัวชิาการเงินและบญัชี -
8 008 นางสาวนนัทวรรณ แก้วสขุใส นกัวชิาการเงินและบญัชี - พนกังาน PART TIME

9 71755 นายประเวศน์ ฟักเชือก นกัวชิาการพสัดุ -
10 71033 นายสมเจตน์ สําราญผล นกัวชิาการพสัดุ -
11 72700 นางสาวสกุญัญา มัน่เขตกิจ นกัวชิาการพสัดุ -
12 70183 นางสาวรัตนาภรณ์ สงิห์โตทอง ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -
13 72694 นางพรพิมล มลูอบุล ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -
14 70622 นางสาวศราณี ตรีสคุนธ์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -
15 70404 นายแปลก นราพล ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ -

งานนโยบายและแผน

1 2201 นางสาวนิตยา ขวญัสวุรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 หวัหน้างาน

2 71978 นางสคุนธ์ทิพย์ เจริญฤทธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -
3 71030 นางสาวบษุยา โฉมฉิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -
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ส านักงานคณบดี (ต่อ)

ลําดบั
เลขประจํา

ตําแหน่ง
รายช่ือ ตําแหน่ง

ระดบั

(เดมิ)
หมายเหตุ

งานบริหารระบบคุณภาพ

1 2124 นางสาวสายรุ้ง ตรีสงฆ์ นกัวชิาการศกึษา 6 ปฏิบัติหน้าที่หวัหน้างาน

2 71048 นายคมสนัณ์ ศรแสดง นกัวชิาการศกึษา -
งานโสตทศันศึกษา

1 300 วา่ที ่ร.ต.สมพจน์ หวลมานพ นกัวชิาการช่างศลิป์ 8 รักษาราชการแทนหวัหน้างาน 

2 71039 นางสาววาสนา แก้วเข้ม นกัวชิาการช่างศลิป์ -
3 71049 นายศริิพงษ์ อ่อนจนัทร์ นกัวชิาการโสตทศันศกึษา -
4 71045 นายสเุมธ ศรีสวา่ง ช่างศลิป์ - ย้ายเป็น น.โสตฯ1 ก.ย.56

5 70381 นายสเุมธ ศรีสวา่ง นกัวชิาการโสตทศันศกึษา - บรรจ ุ1 ก.ย. 56

6 70694 นายเผดจ็ เพชรออด นกัวชิาการโสตทศันศกึษา -
7 71880 นายปรีชา พาพนัธ์ นกัวชิาการโสตทศันศกึษา -
8 71135 นายทศพร ทองมาก ผู้ปฏิบตังิานโสตทศันศกึษา -
9 71715 นายเกรียงไกร ศรียงยศ ช่างเทคนิค -
10 71879 นางสาวอาภาพร อาษาคง ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -
11 72696 นายสนิชยั ขนุทอง นกัวชิาการโสตทศันศกึษา -
12 71889 นางสาวมณัฑนา นมุาศ นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ -

งานบริการการศึกษา/งานแพทยศาสตรศึกษา
    -  งานบริการการศึกษา

1 1882 นางสาวสธุัสสนีย์ สขุประเสริฐ นกัวชิาการศกึษา 7 หวัหน้างาน
2 71035 นางสาวจนัทร์ทิมา เจริญสงิห์ นกัวชิาการศกึษา -
3 71244 นางสาวภณัฑารักษ์ พรหมแก้ว นกัวชิาการศกึษา  -
4 71298 นางสาวนาฏยา มหิงษ์ นกัวชิาการศกึษา - ลาออก 16 ก.ย. 56
5 72691 นายอนลุกัษณ์ อุ่นพนัธ์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร - นกัวิชาการศกึษาแต ่1 ต.ค.56

   -  งานแพทยศาสตรศึกษา  
1 70699 นายดํารงค์ เพ็ชรทอง นกัวชิาการศกึษา -
2 71293 นางสาวรัตนา จําปาเกิดทรัพย์ นกัวชิาการศกึษา -
3 71046 นายศกัดา ประภานวรัตน์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร
4 71050 นางวรลกัษณ์ พทุธชาติ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  -
5 72699 นางสาวสนุนัทา ป่ินมขุ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -
6 010 นายวสนัต์ เพ็ชรล้วน ผู้ปฏิบตังิานบริหาร - พนกังาน PART TIME

21



ส านักงานคณบดี (ต่อ)

ลําดบั
เลขประจํา

ตําแหน่ง
รายช่ือ ตําแหน่ง

ระดบั

(เดมิ)
หมายเหตุ

งานทรัพยากรบุคคล
1 2125 นางอารีรัตน์ ศรีวรกลุ บคุลากร 6 ปฏิบัติหน้าที่หวัหน้างาน

2 293 นางศรีมนสั สารพฒัน์ บคุลากร 6
3 2136 นางรัชนีพร อปุไมย์ บคุลากร 5
4 71703 นางสาวภคมน เวชประสทิธ์ิ บคุลากร -
5 70793 นางสาวคทัรีญา หมีมา บคุลากร -
6 72688 นางสรัุชณี นารัตน์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต

1 328 นางสาวถนอมรัตน์ วชัระชยัพงษ์ นกัวทิยาศาสตร์ 5 ปฏิบัติหน้าที่หวัหน้างาน

2 72701 นายปกครอง แดนนอก นกัวชิาการศกึษา -
3 70705 นางสาวประคองศรี ผอ่งภิรมย์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -
4 71051 นางสาววภิาพร ศริิกําเนิด ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -
5 028 นายสายชล นามประสทิธ์ิ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร - พนักงาน PART TIME

6 029 นายสมชาย มณีวงศ์ ช่างไฟฟ้า - พนักงาน PART TIME

7 030 นางสาวรสสคุนธ์ สขุถึง ผู้ปฏิบตังิานบริหาร - พนักงาน PART TIME

8 024 นางณฐัฐินนัท์ มฮํูาหมดั พนกังานทําความสะอาด - พนักงาน PART TIME

9 025 นางสาวมาเรียม เจ๊ะมิน พนกังานทําความสะอาด - พนักงาน PART TIME

10 026 นางสาวสมุาลี จําปาทิพย์ พนกังานทําความสะอาด - พนักงาน PART TIME

11 027 นางทองเจือ ฉวยกระโทก พนกังานทําความสะอาด - พนักงาน PART TIME

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

1 70698 นายอดศิร แสงซ่ือ นกัวชิาการศกึษา - ปฏิบัติหน้าที่หวัหน้างาน

2 74485 นางสมทรง ภารพงษ์ นกัวชิาการศกึษา -
3 72692 นางสาวพฤกษา แจ่มใส ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -
4 005 นางสาวเกศนีิ นชุเจริญ นกัวชิาการศกึษา - พนกังาน PART TIME/ลาออก 1 ต.ค.56

5 นางสาวเกศนีิ นชุเจริญ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร - บรรจ ุ1 ต.ค. 56

6 035 นางสาวพรธนนนัท์ ภารุ่งเรืองธนบดี นกัวชิาการศกึษา - พนกังาน PART TIME/ลาออก 1 ก.ย.56

7 71295 นางสาวนนัวดี ทองกระจ่าง นกัวทิยาศาสตร์ -

ส านักงานคณบดี (ต่อ)
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ลําดบั
เลขประจํา

ตําแหน่ง
รายช่ือ ตําแหน่ง

ระดบั

(เดมิ)
หมายเหตุ

งานห้องสมุด

1 1006 นางสาวศริิพรรณ ตนัตวิชัรประกาย บรรณารักษ์ ชํานาญการพิเศษ 8 ปฏิบัติหน้าที่หวัหน้างาน

2 71130 นางสาวชญาสนีิ ตัง้ศรีมงคล บรรณารักษ์  -
3 71704 นางสาวจารุวรรณ สมนึก บรรณารักษ์  -
4 71359 นางสาวประภสัสร พรหมจรรย์ บรรณารักษ์  -
5 70418 นางสาวกนกศรี รัตนเสวี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป -
6 71131 นายสเุทพ มัน่คง ผู้ปฏิบตังิานห้องสมดุ -
7 445 นายสําราญ จําปาทอง พนกังานพิมพ์ -
8 70963 นายธนภทัร ศรีถาพร ผู้ปฏิบตังิานบริหาร -

ห้องปฏิบัติการรวม (MDL)

ลําดบั
เลขประจํา

ตําแหนง่
รายช่ือ ตําแหน่ง

ระดบั

(เดมิ)
หมายเหตุ

1 71031 นางรัตตกิาล จนัทร์เพชร นกัวทิยาศาสตร์ -
2 72680 นายภทัรพล ค้าทวี พนกังานวชิาชีพ -
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เลขประจํา
ตําแหน่ง

1 70039 นางสาวจิตราภรณ์ ควรประดษิฐ์ อาจารย์ ภาควชิากายวภิาคศาสตร์
2 70215 นางสาวศรัยอร ธงอินเนตร อาจารย์ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
3 71410 นางนฏักานต์ วงศ์จิตรัตน์ อาจารย์ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
4 71754 นางสาวสธิุดา ชยัธีระยานนท์ อาจารย์ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
5 73465 นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ภาวทิย์ อาจารย์ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
6 72363 นางจรินรัตน์ ศริิรัตนพนัธ อาจารย์ ภาควชิาจกัษุ โสต ศอฯ
7 71886 นายปฏิรพ ปองประพฤทธ์ิ อาจารย์ ภาควชิาจิตเวชศาสตร์
8 71212 นางเครือวลัย์ โชตเิลอศกัดิ์ อาจารย์ ภาควชิาจลุชีววทิยา
9 74024 นางสาวขวญันนัท์ นนัทวสิยั อาจารย์ ภาควชิาจลุชีววทิยา
10 74025 นางศรีสมบตัิ พฒิุกมลกลุ อาจารย์ ภาควชิาจลุชีววทิยา
11 71213 นางสาวกรรณิกา เสริมสวุทิยวงศ์ อาจารย์ ภาควชิาชีวเคมี
12 74572 นางสาวมนสันนัท์ รวสีนุทรเกียรติ อาจารย์/บรรจ ุ1 ต.ค.56 ภาควชิาพยาธิวทิยา
13 73457 นางสาวยามาระตี จยัสนิ อาจารย์ ภาควชิาเภสชัวทิยา
14 70040 นางสาวบณุฑรี วานิชวฒันรําลกึ อาจารย์ ภาควชิารังสวีทิยา
15 71885 นางวริณา อ่างทอง อาจารย์ ภาควชิารังสวีทิยา
16 70214 นายฉตัรชยั เอกปัญญาสกลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิาเวชศาสตร์ป้องกนัฯ
17 72361 นายอลัเฟรโด วยิาโรเอล อาจารย์ ภาควชิาเวชศาสตร์ป้องกนัฯ
18 72362 นางสาวอนงค์นาฏ เกษร อาจารย์ ภาควชิาเวชศาสตร์ป้องกนัฯ
19 73376 นายทศันยั ปริตโตทกพร อาจารย์ ภาควชิาเวชศาสตร์ป้องกนัฯ
20 71411 นางพชันี ภาษิตชาคริต อาจารย์ ภาควชิาวสิญัญีวทิยา
21 70059 นายอนรัุกษ์ ดาวลอย อาจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
22 70294 นางสาวดลฤดี สองทิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
23 71267 นางสาวกรวร์ี เทพสมัฤทธ์ิพร อาจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
24 71412 นายวชิิต วริิยะโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
25 73459 นางสาวภาวนี ศรีหล้า อาจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
26 71215 นายอภินนัท์ แก้วประดษิฐ์ อาจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
27 73458 นายศรายทุธ วริิยะศริิพงษ์ อาจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
28 71409 นางสาวปิยะนชุ ปัทมสถาน อาจารย์ ภาควชิาสรีรวทิยา

รายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  2556

พนักงานมหาวิทยาลัย (1)  สายวิชาการ  สังกัดคณะแพทยศาสตร์

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่ง สงักดั
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เลขประจํา
ตําแหน่ง

29 70293 นายสทุธา หามนตรี อาจารย์ ภาควชิาสตูศิาสตร์ ฯ
30 70096 นางสริิวรรณ ศรีสวุรรณ อาจารย์ ภาควชิาสตูศิาสตร์ ฯ
31 71413 นายกศุล เตชะพิเชฐวนิช อาจารย์ ภาควชิาสตูศิาสตร์ ฯ
32 73460 นายสมโภช ภมิูพิเชฐ อาจารย์ ภาควชิาสตูศิาสตร์ ฯ
33 70060 นายอรุณชยั แสงพานิชย์ อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
34 71414 นายมนะพล กลุปราณีต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
35 71415 นางสาวนฤมล คงสาคร อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
36 70295 นายภานณุฏัฐ์ ม่วงน้อย อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
37 71218 นางสาวรัชพร พฤฒิพฤกษ์ อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
38 73461 นายไบรอนั ล ี อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
39 73462 นางสาวสริภทัร ตลุาธรรมกิจ อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
40 73463 นายประสทิธ์ิ อพุาพรรณ อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
41 74026 นางนิศา มะเครือสี อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
42 70216 นายวศิษิฎ์ รังษิณาภรณ์ อาจารย์ ภาควชิาออร์โธปิดกิส์
43 71216 นายยิ่งยง ตอ่อดุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิาออร์โธปิดกิส์
44 71217 นายชลวชิ จนัทร์ลลติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิาออร์โธปิดกิส์
45 71887 นายชชัวาลย์ เจริญธรรมรักษา อาจารย์ ภาควชิาออร์โธปิดกิส์
46 73464 นายธนา ศริิพิสฐิศกัดิ์ อาจารย์ ภาควชิาออร์โธปิดกิส์

เลขประจํา
ตําแหน่ง

1 70315 นางสาวภทัรพร วลิาวรรณ์ อาจารย์  ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
2 70316 นายชนาธิป ลอืวเิศษไพบลูย์ อาจารย์ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
3 70318 นายพนิต ทกัขิญเสถียร อาจารย์/บรรจ ุ15 ต.ค.56 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
4 70310 นางสาวรพีพร ยอดพรหม อาจารย์ ภาควชิาจกัษุ โสต ศอฯ
5 70322 นางสาวสมุาลี บญุยะลพีรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิาจกัษุ โสต ศอฯ
6 70317 นางสาววนิิทรา แก้วพิลา อาจารย์ ภาควชิาจิตเวขศาสตร์
7 70309 นายลขิิต รังสรัิตนกลุ อาจารย์ ภาควชิาพยาธิวทิยา
8 70311 นางสาวผกาพรรณ บปุผา อาจารย์ ภาควชิาวสิญัญีวทิยา
9 70320 นางสาววนิดา จงอรุณงามแสง อาจารย์ ภาควชิาวสิญัญีวทิยา

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่ง สงักดั

พนักงานมหาวิทยาลัย (1)  สายวิชาการ  สังกัดคณะแพทยศาสตร์  (งปม.ศูนย์การแพทย์ฯ)

พนักงานมหาวิทยาลัย (1)  สายวิชาการ  สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (ต่อ)

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่ง สงักดั
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เลขประจํา
ตําแหน่ง

10 70321 นางลคันา ฤกษ์ศภุผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิาเวชศาสตร์ป้องกนัฯ
11 70312 นายภาสกร ผาสขุดี อาจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
12 70313 นายอมรินทร์ นาควเิชียร อาจารย์ ภาควชิาสตูศิาสตร์ ฯ
13 70325 นายหริรักษ์ ยอดยิ่ง อาจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
14 70319 นายธนา บญุสนิสขุ อาจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
15 70326 นางสาวอรสา เหมะจนัทร อาจารย์ ภาควชิาสตูศิาสตร์ ฯ
16 70323 นางสาวปิยนนัท์ ชนไมตรี อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
17 70327 นายวรวฒิุ รุ่งแสงมนญู อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
18 70328 นายภาสกร แสงสวา่งโชติ อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์

เลขประจํา
ตําแหน่ง

1 70643 นายปฐมคม เปร่ืองประเสริฐ อาจารย์ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
2 71602 นายอรุชา ตรีศริิโชติ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
3 71805 นางสาวอจัฉราพร เมฆศขิริน อาจารย์ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
4 70340 นายสปุระพล จนัทพนัธ์ อาจารย์ ภาควชิาจกัษุ โสต ศอฯ
5 70341 นางสาวนงเยาว์ ศรีนางแย้ม อาจารย์ ภาควชิาจกัษุ โสต ศอฯ
6 71591 นายนิรันดร์ หุน่ฉายศรี ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิาจกัษุ โสต ศอฯ
7 71593 นางวรัทพร จนัทร์ลลติ อาจารย์ ภาควชิาจกัษุ โสต ศอฯ
8 71806 นางสาวพรรณลกัษณ์ สนิสวสัดิ์ อาจารย์ ภาควชิาจกัษุ โสต ศอฯ
9 73798 นายพิศษิฐ์ วณิชากรตระกลู อาจารย์ ภาควชิาจกัษุ โสต ศอฯ
10 73804 นายพรพฒันะ วจิิตรเวชไพศาล อาจารย์ ภาควชิาจกัษุ โสต ศอฯ
11 70644 นางสาวศนัสนีย์ นิซู อาจารย์ ภาควชิาจิตเวชศาสตร์
12 71595 นายทรงภมิู เบญญากร อาจารย์ ภาควชิาจิตเวชศาสตร์
13 74298 นางสาวรุ่งนภา ฐาปนวรกลุ อาจารย์ ภาควชิาจิตเวชศาสตร์
14 70641 นางสาววรัทพร สทิธิจรูญ อาจารย์ ภาควชิานิตเิวชศาสตร์
15 71351 นายวาทิตต์ รุจิราวรรณ อาจารย์ ภาควชิานิตเิวชศาสตร์
16 71592 นางสาวศริินทร์ บษุยามานนท์ อาจารย์ ภาควชิานิตเิวชศาสตร์
17 71594 นายวรีะศกัดิ์ จรัสชยัศรี ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ภาควชิานิตเิวชศาสตร์
18 71808 นายอภิชยั แผลงศร อาจารย์ ภาควชิานิตเิวชศาสตร์

ตําแหน่ง

รายช่ือ ตําแหน่ง สงักดั

พนักงานมหาวิทยาลัย (1)  สายวิชาการ  (สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ)

ลําดบั

พนักงานมหาวิทยาลัย (1)  สายวิชาการ  สังกัดคณะแพทยศาสตร์  (งปม.ศูนย์การแพทย์ฯ) (ต่อ)

ลําดบั รายช่ือ สงักดั
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เลขประจํา
ตําแหน่ง

19 71596 นางสาวเอือ้มพร ศรีสนธ์ิ อาจารย์ ภาควชิาพยาธิวทิยา
20 71807 นายสริุยา ผอ่งสวสัดิ์ อาจารย์ ภาควชิาพยาธิวทิยา
21 71597 นายเทอดเกียรติ ตรงวงศา อาจารย์ ภาควชิาพยาธิวทิยา
22 70338 นายพนิตพงศ์ มารุ่งโรจน์ อาจารย์ ภาควชิารังสวีทิยา
23 71352 นางมทันา วเิศษศรีพงษ์ อาจารย์ ภาควชิารังสวีทิยา
24 71358 นางวรรณพร บรีุวงษ์ อาจารย์ ภาควชิารังสวีทิยา
25 71598 นางสาวอรศริิ อมรวทิยาชาญ อาจารย์ ภาควชิารังสวีทิยา
26 71353 นางสาวจฑุารัตน์ เลื่อนผลเจริญชยั อาจารย์ ภาควชิาวสิญัญีวทิยา
27 71357 นางสาวจีรลกัษณ์ ลิม้อ่ิม อาจารย์ ภาควชิาวสิญัญีวทิยา
28 73800 นางสาวธัลยาธรณ์ ธนาภาโพธิวฒัน์ อาจารย์ ภาควชิาวสิญัญีวทิยา
29 70330 นางสาวโสภิศา โสภณพฒันา อาจารย์ ภาควชิาวสิญัญีวทิยา
30 71599 นางสาวแวนด้า ภทัรธรรม อาจารย์ ภาควชิาวสิญัญีวทิยา
31 70331 นายไกรยศ เกียรตสินุทร อาจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
32 70342 นายภชุงค์ อิศรกลุ อาจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
33 70642 นายวชิยา วธิุรวานิชย์ อาจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
34 70647 นายธวชัชยั ตลุวรรธนะ อาจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
35 73802 นายสมเกียรติ นามประดษิฐ อาจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
36 74300 นายสรรค์ สาธรวริิยะพงศ์ อาจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
37 71600 นายทศันวฒิุ เธียรปัญญา อาจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์/สาขาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน

38 70339 นางสาวพรรณวรา ปริตกลุ อาจารย์ ภาควชิาสตูศิาสตร์ ฯ
39 70649 นางสาววภิาดา เหลา่สขุสถิตย์ อาจารย์ ภาควชิาสตูศิาสตร์ ฯ
40 71801 นางสาวฐานิตรา ตนัตเิตมิท อาจารย์ ภาควชิาสตูศิาสตร์ ฯ
41 74299 นางสาวศริิเพ็ญ องค์สพุรรณ อาจารย์ ภาควชิาสตูศิาสตร์ ฯ
42 70648 นายพริษฐ์ วาจาสทิธิศลิป์ อาจารย์ ภาควชิาสตูศิาสตร์ ฯ
43 70332 นายพชัรสาร ลนีะสมิต อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
44 70333 นางสาวกญัชนา ง้าวสวุรรณ อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
45 70335 นางสาววรียา สถาวราวงศ์ อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
46 70343 นายณฐัพนัธ์ รัตนจรัสกลุ อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
47 70650 นายชชัวาลย์ วงศ์จิตรัตน์ อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
48 71356 นางสาวธีรานนัท์ องัคณานาฎ อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์

พนักงานมหาวิทยาลัย (1)  สายวิชาการ (สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ)  (ต่อ)

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่ง สงักดั
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เลขประจํา
ตําแหน่ง

49 71604 นายมณฑล วอ่งวนัดี อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
50 71606 นางสาวพิชญา เพชรบรม อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
51 71802 เรือโทเทพ เฉลมิชยั อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
52 71803 นายฉตัรชยั กรีพละ อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
53 71804 นายอาทิตย์ วงษ์เสาวศภุ อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
54 73803 นายจิรายทุธ จนัทร์มา อาจารย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
55 70314 นายปวริศร สขุวนิช อาจารย์ ภาควชิาออร์โธปิดกิส์
56 71605 นายฐิตณิฐั ดลิกหตัถการ อาจารย์ ภาควชิาออร์โธปิดกิส์
57 73799 นายวทิวสั บญุญานวุตัร อาจารย์ ภาควชิาออร์โธปิดกิส์
58 73801 นายรณชิต บญุประเสริฐ อาจารย์ ภาควชิาออร์โธปิดกิส์
59 71355 นายวรพล อร่ามรัศมีกลุ อาจารย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์/สาขาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู

60 71800 นางสาวปภานชุ ภทัรพนาวนั อาจารย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์/สาขาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู

เลขประจํา
ตําแหน่ง

1 71888 นางสาวพรพรหม ววิฒัน์ศรีกลุ แพทย์ ภาควชิารังสวีทิยา
2 73466 นางสาวนนัทิชา คมนามลู แพทย์ ภาควชิาเวชศาสตร์ป้องกนัฯ
3 71214 นายธรรมนิจ รุกขชาติ แพทย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์

เลขประจํา
ตําแหน่ง

1 70324 นายศรุฒก์ กิจอนัเจริญ แพทย์ ภาควชิาสตูศิาสตร์ฯ

พนักงานมหาวิทยาลัย (1)  สายวิชาการ (สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ)  (ต่อ)

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่ง สงักดั

สงักดั

พนักงานมหาวิทยาลัย (1)  สายสนับสนุนวิชาการ (ปฏิบัติหน้าที่สอน) สังกัดคณะแพทยศาสตร์

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย (1)  สายสนับสนุนวิชาการ (ปฏิบัตหิน้าที่สอน) สังกัดคณะแพทยศาสตร์(งปม.ศนูย์ฯ)

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่ง สงักดั

28



เลขประจํา
ตําแหน่ง

1 71350 นางสาวปัญจรัตน์ โสวทิยสกลุ แพทย์ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
2 73805 นางสาวบญุทิพย์ ทิพย์สริุยาพร แพทย์ ภาควชิาจกัษุฯ (EYE)
3 71608 นางสาวอลนีา สรรค์ธีรภาพ แพทย์ ภาควชิาจกัษุฯ (ENT)
4 70336 นายณฐัรัฐ ตรีนสุนธ์ แพทย์/บรรจ ุ1 ก.ย. 56 ภาควชิาจกัษุฯ (ENT)
5 73797 นางสาวสณัห์สรีิ สดุช่ืน แพทย์ ภาควชิารังสวีทิยา
6 70329 นางสาววรรณา เลศิสขุสวสัดิ์ แพทย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
7 70334 นายชมุพล คคนานต์ แพทย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
8 70337 นางสาวสคุนธา ตรีฤทธิวไิล แพทย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
9 74301 นางสาวนิโลบล ยาทองไชย แพทย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์
10 71354 นางสาวพรพรรณ ประสานจิตร์ แพทย์ ภาควชิาสตูศิาสตร์ ฯ
11 71601 นางสาวพฒิัยา ณฐัโชติ แพทย์ ภาควชิาสตูศิาสตร์ ฯ
12 71607 นายนพพร โรจน์เพ็ญเพียร แพทย์ ภาควชิาสตูศิาสตร์ ฯ
13 71799 นายปภินวชิ ปัญนพณฐั แพทย์ ภาควชิาสตูศิาสตร์ ฯ
14 70645 นายอศัวนิ สดุเจริญ แพทย์ ภาควชิาอายรุศาสตร์
15 73806 นางสาววนัปณิธาน สดุเสน่หา แพทย์ ภาควชิาออร์โธฯ (ว.ฟืน้ฟ)ู

พนักงานมหาวิทยาลัย (1)  สายสนับสนุนวิชาการ (ปฏิบัติหน้าที่สอน) สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่ง สงักดั
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เลขประจํา
ตําแหน่ง

1 70183 นางรัตนาภรณ์ สงิห์โตทอง ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานพสัด ุ
2 70184 นางสาวสดุารัตน์ สอนดอนไพร นกัวทิยาศาสตร์ ภาควชิาจลุชีววทิยา  
3 71244 นางสาวภณัฑารักษ์ พรหมแก้ว นกัวชิาการศกึษา งานบริการการศกึษา (มศว)
4 71416 นางสาวบญุรัตน์ ลดัดา นกัวทิยาศาสตร์ ภาควชิาจลุชีววทิยา  
5 71755 นายประเวศน์ ฟักเชือก นกัวชิาการพสัดุ งานพสัดุ
6 71889 นางสาวมณัฑนา นมุาศ นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบตังิาน สํานกังาน มศว
7 71978 นางสคุนธ์ทิพย์ เจริญฤทธ์ิ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน  

เลขประจํา
ตําแหน่ง

1 71030 นางสาวบษุยา โฉมฉิน นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน 
2 71031 นางรัตตกิาล จนัทร์เพชร นกัวทิยาศาสตร์ ห้องปฏิบตักิาร MDL (มศว)
3 71032 นางสาวปัทธนกาญจน์ ผดงุกิจ นกัวชิาการเงินและบญัชี งานคลงัและพสัด(ุคลงั)
4 71033 นายสมเจตน์ สําราญผล นกัวชิาการพสัดุ งานคลงัและพสัด(ุพสัด)ุ
5 71034 นางสาวอ้อมใจ เมืองจนัทกึ นกัวชิาการเงินและบญัชี งานคลงัและพสัด(ุคลงั)
6 71035 นางสาวจนัทร์ทิมา เจริญสงิห์ นกัวชิาการศกึษา งานบริการการศกึษา (มศว)
7 71036 นางสาวอชิรญาณ์ ยิ่งดํานุน่ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร สนง.ร.พ. ตํารวจ
8 71037 นางสาวนยันา เก่ากลางดอน ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควิชาจลุชีววิทยา/ลาออก15 ต.ค.56

9 71039 นางสาววาสนา แก้วเข้ม นกัวชิาการช่างศลิป์ งานโสตทศันศกึษา  
10 71040 นางสาวลกัษณวดี เผา่จินดามขุ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาเภสชัวทิยา  
11 71041 นางสาวบญุมา ศรีป่ินเป้า พนกังานเลีย้งสตัว์ทดลอง ภาควชิาสรีรวทิยา  
12 71042 นายวนัชยั ฟักแฟง พนกังานผา่ศพ ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 
13 71043 นางสาวชนิดา งามประดบั ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิานิตเิวชศาสตร์ 
14 71045 นายสเุมธ ศรีสวา่ง ช่างศลิป์ นกัวชิาการโสตฯ แต ่1 ก.ย.56
15 71046 นายศกัดา ประภานวรัตน์ ผู้ปฎิบตังิานบริหาร งานแพทยศาสตรศกึษา  
16 71407 นางสาวโสรญา ม่วงกรุง นกัวชิาการเงินและบญัชี งานคลงัและพสัด(ุคลงั)
17 71408 นายคมสนัณ์ ศรแสดง นกัวชิาการศกึษา งานบริหารระบบคณุภาพ
18 71049 นายศริิพงษ์ อ่อนจนัทร์ นกัวชิาการโสตทศันศกึษา งานโสตทศันศกึษา  
19 71050 นางวรลกัษณ์ พทุธชาติ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานแพทยศาสตรศกึษา  

พนักงานมหาวิทยาลัย (2)  สายสนับสนุนวิชาการ  (สังกัดคณะ ฯ งบประมาณเงินรายได้)

รายช่ือลําดบั

พนักงานมหาวิทยาลัย (1)  สายสนับสนุนวิชาการ  (สังกัดคณะฯ งบประมาณแผ่นดิน)

สงักดั

ลําดบั

ตําแหน่ง

รายช่ือ ตําแหน่ง สงักดั
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เลขประจํา
ตําแหน่ง

20 71051 นางสาววภิาพร ศริิกําเนิด ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานพฒันาศกัยภาพนิสติ 
21 71052 นางสาวสมิุตรา พิมศาล ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานบริหารและธุรการ
22 71053 นางสาวดาวรุ่ง ศรีจิตรพงศ์ นกัวทิยาศาสตร์ ภาควชิาสรีรวทิยา  
23 71146 นางสาวนิรมล พนัทา ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาชีวเคมี
24 71293 นางสาวรัตนา จําปาเกิดทรัพย์ นกัวชิาการศกึษา งานแพทยศาสตรศกึษา  
25 71294 นางวลยัลกัษ์ พวงดี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป งานบริหารและธุรการ
26 71295 นางสาวนนัวดี ทองกระจ่าง นกัวทิยาศาสตร์ งานวจิยัและวเิทศฯ  (มศว)
27 71296 นางสาวสวุรรณา แช่มช้อย พนกังานวชิาชีพ งานบริหารและธุรการ  
28 71298 นางสาวนาฏยา มหิงษ์ นกัวิชาการศกึษา/ลาออก 16 ก.ย. 56 งานบริการการศกึษา (มศว)
29 71552 นางสาวกญัญา ประจกัษ์จิตร นกัเทคนิคการแพทย์ ภาควชิาพยาธิวทิยา 
30 71553 นายภานุ สจัจวโิส ช่างเทคนิค งานบริหารและธุรการ 
31 71554 นางสาวสนิุสา กองแก้ว ผู้ปฏิบตังิานวทิยาศาสตร์ ภาควชิาจลุชีววทิยา 
32 71555 นางสาวลดัดาพร ละออโชตสิมบตัิ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานบริหารและธุรการ 
33 72002 นายสมชาย ศรีป่ินเป้า พนกังานขบัรถยนต์ งานบริหารและธุรการ (มศว)
34 72676 นายธงชยั ภารพงษ์ พนกังานขบัรถยนต์ งานบริหารฯ(ปฏิบตังิานศนูย์ฯ)

เลขประจํา
ตําแหน่ง

1 74317 นางสาวอาริสา แก้วเกษ แพทย์ ศนูย์ผิวหนงั
2 71703 นางสาวภคมน เวชประสทิธ์ิ บคุลากร งานทรัพยากรบคุคล
3 70698 นายอดศิร แสงซ่ือ นกัวชิาการศกึษา งานวจิยัและวเิทศสมัพนัธ์
4 70699 วา่ทีร้่อยตรีดํารงค์ เพ็ชรทอง นกัวชิาการศกึษา งานบริการการศกึษา   
5 70694 นายเผดจ็ เพชรออด นกัวชิาการโสตทศันศกึษา งานโสตทศันศกึษา
6 71880 นายปรีชา พาพนัธ์ นกัวชิาการโสตทศันศกึษา งานโสตทศันศษึา (มศว)
7 70381 นายสเุมธ ศรีสวา่ง นกัวชิาการโสตทศันศกึษา งานโสตทศันศษึา/บรรจ ุ1ก.ย.56

8 71130 นางสาวชญาสนีิ ตัง้ศรีมงคล บรรณารักษ์ งานห้องสมดุ
9 71704 นางสาวจารุวรรณ สมนึก บรรณารักษ์ งานห้องสมดุ

รายช่ือ ตําแหน่ง สงักดั

ตําแหน่ง สงักดั

พนักงานมหาวิทยาลัย (1)  สายสนับสนุนวิชาการ  สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ  (งบประมาณแผ่นดิน)

ปฏิบัติงานคณะแพทยศาสตร์

ลําดบั รายช่ือ

ลําดบั

พนักงานมหาวิทยาลัย (2)  สายสนับสนุนวิชาการ  (สังกัดคณะ ฯ งบประมาณเงินรายได้) (ต่อ) 
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เลขประจํา
ตําแหน่ง

10 71359 นางสาวประภสัสร พรหมจรรย์ บรรณารักษ์ งานห้องสมดุ
11 70418 นางสาวกนกศรี รัตนเสวี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป งานห้องสมดุ
12 71868 นางสาวชฎามาศ ช่วยขนุ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป งานบริหารและธุรการ (มศว)
13 71135 นายทศพร ทองมาก ผู้ปฏิบตังิานโสตทศันศกึษา งานโสตทศันศกึษา  
14 71715 นายเกรียงไกร ศรียงยศ ช่างเทคนิค งานโสตทศันศกึษา  
15 74300 นายแปลก นราพล ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ งานพสัดุ
16 71131 นายสเุทพ มัน่คง ผู้ปฏิบตังิานห้องสมดุ งานห้องสมดุ
17 70705 นางสาวประคองศรี ผอ่งภิรมย์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานพฒันาศกัยภาพนิสติ 
18 71879 นางสาวอาภาพร อาษาคง ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานโสตทศันศกึษา  
19 70622 นางสาวศราณี ตรีสคุนธ์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานพสัดุ
20 70721 นางไพเราะ บตุรลพ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
21 71068 นางณฐพร เทศมหา ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
22 70720 นางมลฤดี ประยรูเจริญ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาจกัษุ โสต ศอฯ
23 70719 นางสาวทิภาพร รตธิรรมานนท์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาจิตเวชศาสตร์
24 70718 นางสาวชนญัชิดา ขนุไพชิต ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาพยาธิวทิยา
25 71855 นางปาริชาติ บญุสถิตย์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิานิตเิวชศาสตร์
26 70715 นางสาวลดัดาวลัย์ เหมือนแย้ม ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิารังสวีทิยา
27 71138 นางสาวจนัทร์เพ็ญ บญุเคริม้ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิารังสวีทิยา
28 70717 นางสาวสกุญัญา พงษ์มาลา ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาวสิญัญีวทิยา
29 70716 นางสาวนงลกัษณ์ ปัน้เงิน ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาเวชศาสตร์ป้องกนัฯ
30 70711 นางสาววชิราพรรณ์ รอดเกิด ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาศลัยศาสตร์
31 71386 นางสาววนสัสดุา เดวเิลาะ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาศลัยศาสตร์
32 70623 นางสาวสรัลรัตน์ สขุศลิป์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาศลัยศาสตร์(ว.ฉกุเฉิน)
33 70713 นางสาวนิตยา ทองแก้ว ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควิชาสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา

34 71387 นางสาววรรณดี ศรีษะเสอื ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควิชาสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา

35 70714 นางสาวปัทมา สดมุ้ย ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาอายรุศาสตร์
36 71136 นางสาวจฑุามาศ รัตนเนตร์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาอายรุศาสตร์
37 70712 นางสาวธัญญาดา โฉมเขียว ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาออร์โธปิดกิส์
38 71853 นางสาวสนุนัทา รักสนิท ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาออร์โธปิดกิส์(ว.ฟืน้ฟ)ู

พนักงานมหาวิทยาลัย (1)  สายสนับสนุนวิชาการ  สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ  (งบประมาณแผ่นดิน)

ปฏิบัติงานคณะแพทยศาสตร์

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่ง สงักดั
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เลขประจํา
ตําแหน่ง

1 70793 นางสาวคทัรีญา หมีมา บคุลากร งานทรัพยากรบคุคล
2 74485 นางสมทรง ภารพงษ์ นกัวชิาการศกึษา งานวจิยัและวเิทศสมัพนัธ์
3 70848 นายบญุเจต เอ่ียมคง พนง.ขบัรถพยาบาลฉกุเฉิน งานบริหารและธุรการ (มศว)
4 70832 นางสาวสนีุย์พร ป่ินเจริญ พนกังานวชิาชีพ งานบริหารและธุรการ (มศว)

เลขประจํา
ตําแหน่ง

1 70963 นายธนภทัร ศรีถาพร ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  ห้องสมดุคณะฯ 

ปฏิบัติงานคณะแพทยศาสตร์

ลําดบั

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่ง ปฏิบตังิาน

ปฏิบัติงานคณะแพทยศาสตร์
พนักงานมหาวิทยาลัย (2)  สายสนับสนุนวิชาการ  (อัตราส านักหอสมุดกลาง)

รายช่ือ ตําแหน่ง ปฏิบตังิาน

พนักงานมหาวิทยาลัย (2) สายสนับสนุนวิชาการ  สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ  (งบประมาณเงินรายได้)
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รายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย (9) (งบประมาณแผ่นดิน สาขาขาดแคลน)  

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2556

เลขประจ า

ต าแหน่ง

1 72677 นายบรรพต เพ็ชรโต พนกังานบริการอดัสําเนา งานบริหารและธุรการ (มศว)
2 72678 นายชนะชยั ช่ืนบาน พนกังานบริการอดัสําเนา งานบริหารและธุรการ  

3 72679 นางรภา แก้วปา พนกังานวชิาชีพ งานบริหารและธุรการ 

4 72680 นายภทัรพล ค้าทวี พนกังานวชิาชีพ ห้องปฏิบตักิาร MDL (มศว)
5 72681 นางสาวฐิตาภทัร์ สะเดา พนกังานวชิาชีพ ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 

6 72682 นายพิษณุ แหมไธสง พนกังานวชิาชีพ ภาควชิากายวภิาคศาสตร์

7 72684 นายสมเกียรติ มาลยั พนกังานวิชาชีพ/ลาออก1ต.ค.56 ภาควชิาพยาธิวทิยา  

8 72685 นางปทมุพร ตงักวย พนักงานวิชาชีพ/บรรจ ุ23 ก.ย.56 ภาควชิาอายรุศาสตร์  

9 72686 นางมขุดา ทนัสมยั พนกังานวชิาชีพ ภาควชิาออร์โธปิดกิส์  

10 72688 นางสรัุชณี นารัตน์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานทรัพยากรบคุคล

11 72689 นางสาวสนุนัทา โหยหวล ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาเวชศาสตร์ฯ  

12 72690 นางสาวจฬุาลกัษณ์ ลิม้สวสัดิ์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานบริหารและธุรการ

13 72691 นายอนลุกัษณ์ อุ่นพนัธ์ ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร/ลาออก 1ต.ค.56 งานบริการการศกึษา (มศว)

14 72692 นางสาวพฤกษา แจ่มใส ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานวจิยัและวเิทศสมัพนัธ์  

16 72694 นางพรพิมล มลูอบุล ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานคลงัและพสัดุ

17 72695 นายวรากร แวน่แก้ว ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีฯ(ศนูย์ฯ)

18 72696 นายสนิชยั ขนุทอง นกัวชิาการโสตทศันศกึษา งานโสตทศันศกึษา

19 72697 นางศริินนัท์ เรืองปราชญ์ นกัวชิาการเงินและบญัชี งานคลงัและพสัด ุ(มศว)

20 72698 นางสาวสกุญัญา ล้อมวงษ์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาออร์โธปิดกิส์  

21 72699 นางสาวสนุนัทา ป่ินมขุ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานแพทยศาสตรศกึษา

22 72700 นางสาวสกุญัญา มัน่เขตกิจ นกัวชิาการพสัดุ งานคลงัและพสัด ุ
23 72701 นายปกครอง แดนนอก นกัวชิาการศกึษา งานพฒันาศกัยภาพนิสติ

สังกัดช่ือ-ช่ือสกุลล าดับ ต าแหน่ง



เลขประจํา
ตําแหน่ง

1 73723 นางสขุกมล ธีรศกัดิ์ นกัวชิาการเงินและบญัชี มศว คลนิิก/ลาออก 1 ก.ย.56
2 73724 นางสาวกนกลกัษณ์ ชาตยานนท์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป มศว คลนิิก 
3 73725 นางสาวพุ่มผกา ยาวรัมย์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร มศว คลนิิก 
4 73727 นางมญัฑิรา สื่อดลิกวฒันา พยาบาล คลนิิกศนูย์ผิวหนงั
5 73728 นางสาวพลอยไพลนิ นิลรัตน์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป คลนิิกศนูย์ผิวหนงั
6 73729 นางสาวทิริญญา ยงยทุธ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป คลนิิกศนูย์ผิวหนงั
7 73730 นางสาวอทุยัรัตน์ มหทัธนะเศรษฐ์ นกัวชิาการเงินและบญัชี คลนิิกศนูย์ผิวหนงั
8 73731 นางสาวยรุวงศ์ พยคัฆ์ นกัวชิาการเงินและบญัชี คลนิิกศนูย์ผิวหนงั

เลขประจํา
ตําแหน่ง

1 001 นายธนวรรธน์ ศริิกลุเลศิรัชตะ นกัวชิาการเงินและบญัชี มศว คลนิิก
2 005 นางสาวฐานียา กําเหนิดนนท์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ศนูย์ผิวหนงั

เลขประจํา
ตําแหน่ง

1 74317 นางสาวอาริสา แก้วเกษ แพทย์ ศนูย์การแพทย์ฯ (ปฏิบตัิงานศนูย์ผิวหนงั)

รายช่ือพนักงานโครงการจดักิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์  

ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2556

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่ง สงักดั

รายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย  (8)  โครงการจดักิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์  

ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2556

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่ง สงักดั

รายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย (1) สายสนับสนุน สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ปฏิบัติงานศูนย์ผิวหนัง 

ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2556

ลําดบั รายช่ือ ตําแหน่ง สงักดั



รายช่ือพนักงานช่ัวคราว (รายเดือน)  สายสนับสนุนวิชาการ  

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2556

เลขประจ า

ต าแหน่ง

1 - นายสงวน ศรีป่ินเป้า พนกังานขบัรถยนต์ งานบริหารและธุรการ (มศว)

รายช่ือพนักงานช่ัวคราว  (รายวัน)  สายสนับสนุนวิชาการ  (สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ปฏิบัติงานคณะฯ)

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2556

เลขประจ า

ต าแหน่ง

1 003 นางสาวอมรรัตน์ ทองเตมิ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานบริหารและธุรการ
2 005 นางสาวเกศนี นชุเจริญ นกัวชิาการศกึษา งานวจิยัและวเิทศสมัพนัธ์
3 008 นางสาวนนัทวรรณ แก้วสขุใส นกัวชิาการเงินและบญัชี งานคลงั
4 010 นายวสนัต์ เพ็ชรล้วน ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานแพทยศาสตรศกึษา
5 011 นายสําริช จ๋ิวคุย่ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานบริหารและธุรการ
6 013 นายสําเริง อู่เลก็ คนงานสวน งานบริหารและธุรการ
7 015 นายบญุฉวี จนัทร์ลี ผู้ ช่วยช่าง งานบริหารและธุรการ
8 017 นางฟะห์ มัน่คง พนกังานทําความสะอาด งานบริหารและธุรการ
9 018 นางสาวเรียม เพาะบญุ พนกังานทําความสะอาด งานบริหารและธุรการ
10 019 นางสาวมาลี บํารุง พนกังานทําความสะอาด งานบริหารและธุรการ
11 020 นางอ๊ะ สรรเพชร์ พนกังานทําความสะอาด งานบริหารและธุรการ
12 021 นางสาวจรูญลกัษณ์ ชนะพจน์ พนกังานทําความสะอาด งานบริหารและธุรการ
13 024 นางณฐัฐินนัท์ มฮํูาหมดั พนกังานทําความสะอาด งานพฒันาศกัยภาพนิสติ
14 025 นางสาวมาเรียม เจ๊ะมิน พนกังานทําความสะอาด งานพฒันาศกัยภาพนิสติ
15 026 นางสมุาลี จําปาทิพย์ พนกังานทําความสะอาด งานพฒันาศกัยภาพนิสติ
16 027 นางทองเจือ ฉวยกระโทก พนกังานทําความสะอาด งานพฒันาศกัยภาพนิสติ
17 028 นายสายชล นามประสทิธ์ิ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานพฒันาศกัยภาพนิสติ
18 029 นายสมชาย มณีวงศ์ ช่างไฟฟ้า งานพฒันาศกัยภาพนิสติ
19 030 นางสาวรสสคุนธ์ สขุถึง ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานพฒันาศกัยภาพนิสติ
20 031 นางสาวมยรีุ เจ๊ะมิน พนกังานทําความสะอาด งานบริหารและธุรการ

รายช่ือพนักงานช่ัวคราว (รายวัน) สายสนับสนุนวิชาการ (สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ ปฏิบัติงานคณะฯ) (ต่อ)

ต าแหน่ง สังกัด

สังกัดช่ือ-ช่ือสกุลล าดับ ต าแหน่ง

ล าดับ ช่ือ-ช่ือสกุล
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เลขประจ า

ต าแหน่ง

21 035 นางสาวพรธนนนัท์ ภารุ่งเรืองธนบดี นกัวชิาการศกึษา งานวจิยัฯ
22 036 นางสาวมนฤดี แสงสวา่ง ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาสตูศิาสตร์ฯ
23 037 นางสาวจิราภรณ์ ยาภรณ์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาจกัษุ โสต ศอฯ
24 038 นางสาวมลฤดี ตระการจนัทร์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิาจิตเวชศาสตร์
25 039 นางสาววนัวสิา วงษ์อารี พนกังานวชิาชีพ ภาควชิากมุารเวชศาสตร์
26 040 นางสาววภิาภรณ์ เกาะทอง พนกังานวชิาชีพ ภาควชิาศลัยศาสตร์
27 012 นายเฉลมิ ประสพบญุ คนงานสวน งานบริหารและธุรการ
28 017 นางสาวอรสา กองมลู เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป งานบริหารและธุรการ
29 041 นางสาวฐิตรัิตน์ สเีหลอืง พนกังานวชิาชีพ ภาควชิาจลุชีววทิยา
30 016 นายทตัเทพ ทองแทง่ ผู้ช่วยช่าง งานบริหารและธุรการ
31 033 นายจตพุล ชมจนัทร์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควิชาสรีรวิทยา/ลาออก 1 ต.ค.56

32 042 นางสาวนฐัชา ทองอินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป งานบริหารและธุรการ
33 043 นางกรองแก้ว ทองแทง่ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร งานบริหารและธุรการ

34 034 นางสาวโสรญา ทองไข่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป ภาควชิาอายรุศาสตร์

ล าดับ ช่ือ-ช่ือสกุล ต าแหน่ง สังกัด
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รายช่ือลูกจ้างประจ า  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2556
                                                                                                                                                                  

ลําดบั
เลขประจํา

ตําแหน่ง
รายช่ือ ตําแหนง่ ระดบั กลุม่งาน หมายเหตุ

1 162 นายอดุม เพ็ชล้วน พนกังานขบัรถยนต์ ส2 สนบัสนนุ ปฏิบตัิงานศนูย์การแพทย์ฯ

2 164 นายกิตตพิงษ์ ใจกล้า พนกังานขบัรถยนต์ ส1 สนบัสนนุ ปฏิบตังิาน มศว
3 165 นายกอบกิจ พร้อมประเสริฐ พนกังานขบัรถยนต์ ส1 สนบัสนนุ ปฏิบตังิาน สนง.องครักษ์

4 173 นายเตมิเวชสมพงษ์ อินทร์ผลสขุ พนกังานบริการเอกสารทัว่ไป บ1 บริการพืน้ฐาน ปฏิบตังิาน มศว
5 174 นายชรินทร์ อนนัต์ พนกังานบริการเอกสารทัว่ไป บ1 บริการพืน้ฐาน ปฏิบตังิาน สนง.องครักษ์
6 166 นายสาคร สหาย พนกังานผา่และรักษาศพ ส1 สนบัสนนุ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
7 167 นายสมชยั โชตกิวิบลูย์ พนกังานผา่และรักษาศพ ส1 สนบัสนนุ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
8 445 นายสําราญ จําปาทอง พนกังานพิมพ์ ส2 สนบัสนนุ หอสมดุกลาง ปฏิบตัิงานห้องสมดุคณะฯ  



รายช่ือข้าราชการ  ส านักงานคณบดี  

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2556

ล าดับ ช่ือ-ช่ือสกุล ต าแหน่ง
งานบริหารและธุรการ

1 นางสาวศภุวรรณ พนัธุ์ภกัดี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป   (หวัหน้างาน)

2 นางสาวเสาวนีย์ จนัทร์น้อย เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 

3 นางสาวสวุรรณา จนัทศร ผู้ปฏิบตังิานบริหาร 
งานพัสดุ

4 นางสาววนิดา วฒันะ นกัวชิาการพสัด(ุรักษาราชการแทนหวัหน้างาน)
งานโสตทศันศึกษา

5 วา่ที ่ร.ต.สมพจน์ หวลมานพ นกัวชิาการช่างศลิป์(รักษาราชการแทนหวัหน้างาน)

งานบริการการศึกษา

6 นางสาวสธุัสสนีย์ สขุประเสริฐ นกัวชิาการศกึษา (หวัหน้างาน)
งานนโยบายและแผน

7 นางสาวนิตยา ขวญัสวุรรณ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน (หวัหน้างาน)
งานทรัพยากรบุคคล

8 นางอารีรัตน์ ศรีวรกลุ บคุลากร   (ปฏิบัติหน้าที่หวัหน้างาน)

9 นางศรีมนสั สารพฒัน์ บคุลากร 

10 นางรัชนีพร อปุไมย์ บคุลากร 
งานบริหารระบบคุณภาพ

11 นางสาวสายรุ้ง ตรีสงฆ์ นกัวชิาการศกึษา  (ปฏิบัติหน้าที่หวัหน้างาน)
งานพัฒนาศักยภาพนิสิต

12 นางสาวถนอมรัตน์ วชัระชยัพงษ์ นกัวทิยาศาสตร์  (ปฏิบัติหน้าที่หวัหน้างาน)
งานห้องสมุด

13 นางสาวศริิพรรณ ตนัตวิชัรประกาย บรรณารักษ์  (ปฏิบัติหน้าที่หวัหน้างาน)



รายช่ือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เช่ียวชาญเฉพาะ  คณะแพทยศาสตร์

ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2556

เลขประจํา

ตําแหน่ง

1 305 นายนพดล อินทรทตั นกัวทิยาศาสตร์ ภาควชิากายวภิาคศาสตร์

2 1890 นางสาวสมุล จึงอดุมเจริญ นกัวทิยาศาสตร์ ภาควชิากายวภิาคศาสตร์

3 328 นางสาวถนอมรัตน์ วชัระชยัพงษ์ นกัวทิยาศาสตร์ ภาควชิาจลุชีววทิยา (ปฏิบตังิานสนง.คณบด)ี

4 290 นายไพศาล ขาวสกั นกัวทิยาศาสตร์ ภาควชิาชีวเคมี

5 336 นางอาชว์ดาม์ ภาคพิธเจริญ นกัวทิยาศาสตร์ ภาควชิาชีวเคมี

6 1893 นางสาวสภุาพร ววิฒันากลุ นกัเทคนิคการแพทย์ ภาควชิาพยาธิวทิยา

7 353 นางสาวศรีอมัพร หนกูลบั นกัวทิยาศาสตร์ ภาควชิาเภสชัวทิยา

8 385 นายพงษ์พฒัน์ เวชสทิธ์ิ นกัวทิยาศาสตร์ ภาควชิาสรีรวทิยา

9 1882 นางสาวสธุัสสนีย์ สขุประเสริฐ นกัวชิาการศกึษา สํานกังานคณบดี

10 2124 นางสาวสายรุ้ง ตรีสงฆ์ นกัวชิาการศกึษา สํานกังานคณบดี

11 2201 นางสาวนิตยา ขวญัสวุรรณ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานกังานคณบดี

12 292 นางสาวเสาวนีย์ จนัทร์น้อย เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป สํานกังานคณบดี

13 293 นางศรีมนสั สารพฒัน์ บคุลากร สํานกังานคณบดี

14 295 นางสาวศภุวรรณ พนัธุ์ภกัดี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป สํานกังานคณบดี

15 298 นางสาววนิดา วฒันะ นกัวชิาการพสัด ุ สํานกังานคณบดี

16 300 วา่ที ่ร.ต.สมพจน์ หวลมานพ นกัวชิาการช่างศลิป์ สํานกังานคณบดี

17 2125 นางอารีรัตน์ ศรีวรกลุ บคุลากร สํานกังานคณบดี

18 2136 นางรัชนีพร อปุไมย์ บคุลากร สํานกังานคณบดี

19 2675 นางธนิสสรา สารศรี นกัรังสกีารแพทย์ ภาควชิารังสวีทิยา

20 1006 นางสาวศริิพรรณ ตนัตวิชัรประกาย บรรณารักษ์ สํานกัหอสมดุกลาง/ปฏบิตังิานสนง.

21 3255 นางรุ่งทิวา บพุพนัเหรัญ พยาบาล ร.พ.ชลประทาน/ปฏิบตัิงานภ.เวชศาสตร์ฯ

รายช่ือข้าราชการ  ประเภททั่วไป  คณะแพทยศาสตร์

ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2556

เลขประจํา

ตําแหน่ง

1 2027 นางสาวมญัชสุา ช่วยศรี ผู้ปฏิบตังิานบริหาร ภาควชิากายวภิาคศาสตร์
2 2128 นางสาวสวุรรณา จนัทศร ผู้ปฏิบตังิานบริหาร สํานกังานคณบดี

ลําดบั ช่ือ - ช่ือสกลุ ตําแหน่ง สงักดั

ช่ือ - ช่ือสกลุ ตําแหน่ง สงักดัลําดบั



รายช่ือบุคลากรลาศกึษาต่อ  คณะแพทยศาสตร์  มศว

ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2556

ล าดับ ช่ือ-ช่ือสกุล ต าแหน่ง ภาควิชา
1 นายพงษ์ศกัดิ์ ขนัธ์เพชร อาจารย์ กายวภิาคศาสตร์
2 นายณฐัพนัธ์ รัตนจรัสกลุ อาจารย์ อายรุศาสตร์
3 นางสาวฐานิตรา ตนัตเิตมิท อาจารย์ สตูศิาสตร์ฯ
4 นางสาววภิาดา เหลา่สขุสถิตย์ อาจารย์ สตูศิาสตร์ฯ
5 นางสาววรรณา เลศิสขุสวสัดิ์ แพทย์ ศลัยศาสตร์
6 นางสาวสมุล จึงอดุมเจริญ นกัวทิยาศาสตร์ กายวภิาคศาสตร์
7 นายธรรมนิจ รุกขชาติ แพทย์ ศลัยศาสตร์
8 นางสาวบญุทพิย์ ทพิย์สริุยาพร แพทย์ จกัษุ โสต ศอฯ
9 นางสาวสภุาพร ววิฒันากลุ นกัเทคนิคการแพทย์ พยาธิวทิยา
10 นายอมรินทร์ นาควเิชียร อาจารย์ สตูศิาสตร์ฯ
11 นายฤทธี สมิทธ์ิฤทธี อาจารย์ อายรุศาสตร์
12 นางสาวภทัรพร วลิาวรรณ์ อาจารย์ กมุารเวชศาสตร์
13 นางสาวนงเยาว์  ศรีนางแย้ม อาจารย์ จกัษุ โสต ศอฯ
14 นายสมโภช ภมิูพิเชฐ อาจารย์ สตูศิาสตร์ฯ
15 นายไบรอนั ลี อาจารย์ อายรุศาสตร์
16 นายประสทิธ์ิ อพุาพรรณ อาจารย์ อายรุศาสตร์
17 นางสาววนัปณิธาน สดุเสนห่า แพทย์ ออร์โธปิดกิส์
18 นางสาวพฒิัยา ณฐัโชติ แพทย์ สตูศิาสตร์ฯ
19 นางสาวพรพรรณ ประสานจิตร์ แพทย์ สตูศิาสตร์ฯ
20 นางสาวสคุนธา ตรีฤทธิวไิล แพทย์ ศลัยศาสตร์
21 นายชมุพล คคนานต์ แพทย์ ศลัยศาสตร์
22 นายวทิวสั บญุญานวุตัร แพทย์ ออร์โธปิดกิส์
23 นางสาวสณัห์สรีิ สดุช่ืน แพทย์ รังสวีทิยา
24 นายศรุฒก์ กิจอนัเจริญ แพทย์ สตูศิาสตร์ฯ
25 นายปภินวชิ ปัญนพณฐั แพทย์ สตูศิาสตร์ฯ
26 นายอศัวนิ สดุเจริญ แพทย์ อายรุศาสตร์
27 นายนพพร โรจน์เพ็ญเพียร แพทย์ สตูศิาสตร์ฯ
28 นางสาวอลนีา สรรค์ธีรภาพ แพทย์ จกัษุ โสต ศอฯ
29 นางสาวนนัทชิา คมนามลู แพทย์ เวชศาสตร์ป้องกนัฯ
30 นางสาวปัญจรัตน์ โสวทิยสกลุ แพทย์ กมุารเวชศาสตร์
31 นายปฐมคม เปร่ืองประเสริฐ อาจารย์ กมุารเวชศาสตร์
32 นายรณชิต บญุประเสริฐ แพทย์ ออร์โธปิดกิส์41



ล าดับ ช่ือ-ช่ือสกุล ต าแหน่ง ภาควิชา
33 นายธวชัชยั ตลุวรรธนะ อาจารย์ ศลัยศาสตร์
34 นางสาวจฑุารัตน์ เลือ่นผลเจริญชยั อาจารย์ วสิญัญีวทิยา
35 นางสาวนิโลบล ยาทองไชย แพทย์ ศลัยศาสตร์
36 นายอาทติย์ วงษ์เสาวศภุ อาจารย์ อายรุศาสตร์
37 นางสาวพรพรหม ววิฒันศรีกลุ แพทย์ รังสวีทิยา
38 นางสาวพรรณวรา ปริตกลุ อาจารย์ สตูศิาสตร์ฯ
39 นายมณฑล วอ่งวนัดี อาจารย์ อายรุศาสตร์
40 นางสาวผกาพรรณ บปุผา อาจารย์ วสิญัญีวทิยา
41 นายณฐัรัฐ ตรีนสุนธ์ิ แพทย์ จกัษุ โสต ศอฯ
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รายช่ือบุคลากรลาศกึษาต่อ  คณะแพทยศาสตร์  มศว

ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2556

ประเทศที่ไปศึกษา
ไทย (ม.เชียงใหม)่
ไทย (จฬุาลงกรณ์ฯ)
ไทย (จฬุาลงกรณ์ฯ)
ไทย (ร.พ.รามาธิบด)ี
ไทย (ศริิราชพยาบาล)
ไทย (จฬุาลงกรณ์ฯ)
ไทย (จฬุาลงกรณ์ฯ)
ไทย (ร.พ.รามาธิบด)ี
ไทย (ร.พ.รามาธิบด)ี
องักฤษ
ญ่ีปุ่ น
ไทย (ร.พ.รามาธิบด)ี
ไทย (มศว)
ไทย (ร.พ.รามาธิบด)ี
ไทย (ศริิราชพยาบาล)
ไทย (ศริิราชพยาบาล)
ไทย (ร.พ.พระมงกฎุเกล้า)
ไทย (จฬุาลงกรณ์ฯ)
ไทย (มศว)
ไทย (ศริิราชพยาบาล)
ไทย (ศริิราชพยาบาล)
ไทย (จฬุาลงกรณ์ฯ)
ไทย (ศริิราชพยาบาล)
ไทย (จฬุาลงกรณ์ฯ)
ไทย (มศว)
ไทย (จฬุาลงกรณ์ฯ)
ไทย (มศว)
ไทย (ศริิราชพยาบาล)
ไทย (ร.พ.รามาธิบด)ี
ไทย (ศริิราชพยาบาล)
ไทย (ศริิราชพยาบาล)
ไทย (ศริิราชพยาบาล) 43



ประเทศที่ไปศึกษา
ญ่ีปุ่ น
เยอรมนี
ไทย (ร.พ.ราชวถีิ)
สถาบนัโรคทรวงอก
ไทย (ศริิราชพยาบาล)
องักฤษ
องักฤษ
ญ่ีปุ่ น/ดงูาน15ก.ย.-15พ.ย.56
ไทย (มศว)/ แต ่1 ก.ย. 56
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1. (1.1) อาจารย์ 

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70323 นางสาวปิยนนัท์ ชนไมตรี อาจารย์-อายรุศาสตร์  ** ค

2 70322 นางสาวสมุาลี บญุยะลีพรรณ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์-จกัษุ โสต ศอ นาสกิฯ ** ค

3 70641 นางสาววรัทพร สิทธิจรูญ อาจารย์-นิติเวชศาสตร์  ** ค

4 70341 นางสาวนงเยาว์ ศรีนางแย้ม อาจารย์-จกัษุ โสต ศอ นาสกิฯ ** ค

5 70321 นางลคันา ฤกษ์ศภุผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์-เวชศาสตร์ป้องกันและสงัคม ** ค

6 70647 นายธวชัชยั ตลุวรรธนะ อาจารย์-ศลัยศาสตร์ ** ค

7 70650 นายชชัวาลย์ วงศ์จิตรัตน์ อาจารย์-อายรุศาสตร์ ** ค

8 71357** นางสาวจีรลกัษณ์ ลิม้อ่ิม อาจารย์-วิสญัญีวิทยา ** ค

9 71353** นางสาวจฑุารัตน์ เลื่อนผลเจริญชยั อาจารย์-วิสญัญีวิทยา ** ค

10 71358** นางวรรณพร บรีุวงษ์ อาจารย์-รังสีวิทยา ** ค

11 70327 นายวรวฒิุ รุ่งแสงมนญู อาจารย์-อายรุศาสตร์ ** ค

12 70342 นายภชุงค์ อิศรกุล อาจารย์-ศลัยศาสตร์ ** ค

13 71591*** นายนิรันดร์ หุ่นฉายศรี ผศ-โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ** ค

14 71355** นายวรพล อร่ามรัศมีกุล อาจารย์-ออร์โธปิดิกส์ (หน.สาขาเวชศาสตร์ฟืน้ฟู) ** ค

15 71592*** นางสาวศิรินทร์ บษุยามานนท์ อาจารย์-นิติเวชศาสตร์ ** ค

16 70332 นายพชัรสาร ลีนะสมิต อาจารย์-อายรุศาสตร์ ** ค

17 70312 นายภาสกร ผาสขุดี อาจารย์-ศลัยศาสตร์ ** ค

18 70340 นายสปุระพล จนัทพนัธ์ อาจารย์-จกัษุ โสต ศอ นาสิกฯ ** ค

19 71602*** นายอรุชา ตรีศิริโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์-กุมารเวชศาสตร์ ** ค

20 71593*** นางวรัทพร จนัทร์ลลิต อาจารย์-จกัษุ โสต ศอ นาสิกฯ ** ค

21 70313 นายอมรินทร์ นาควิเชียร อาจารย์-สตูิศาสตร์ฯ ** ค

22 71598*** นางสาวอรศิริ อมรวิทยาชาญ อาจารย์-รังสีวิทยา ** ค

23 71605*** นายฐิติณฐั ดิลกหตัถการ อาจารย์-ออร์โธปิดิกส์ ** ค

24 71604*** นายมณฑล วอ่งวนัดี อาจารย์-อายรุศาสตร์ ** ค

25 70316 นายชนาธิป ลือวิเศษไพบลูย์ อาจารย์-กุมารเวชศาสตร์ ** ค

26 71606*** นางสาวพิชญา เพชรบรม อาจารย์-อายรุศาสตร์ ** ค

27 70310 นางสาวรพีพร ยอดพรหม อาจารย์-จกัษุ โสต ศอ นาสิกฯ ** ค

รายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย (ประจ าสายวิชาการ / สายสนับสนุนวิชาการ) แบ่งตามต าแหน่ง

ช่ือ - สกุล

ประจ าวันที่ 31 ส.ค. พ.ศ. 2556
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28 71594*** นายวีระศกัดิ์ จรัสชยัศรี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์-นิตเิวชศาสตร์ (รองผอ.ฝ่ายบริหาร) ** ค

29 70315 นางสาวภทัรพร วิลาวรรณ์ อาจารย์-กุมารเวชศาสตร์ ** ค

30 71800**** นางสาวปภานชุ ภทัรพนาวนั อาจารย์-ออร์โธปิดิกส์ ** ค

31 71803**** นายฉัตรชยั กรีพละ อาจารย์-อายรุศาสตร์ ** ค

32 70311 นางสาวผกาพรรณ บปุผา อาจารย์-วิสญัญีวิทยา ** ค

33 71805**** นางสาวอจัฉราพร เมฆศิขริน อาจารย์-กุมารเวชศาสตร์ ** ค

34 70331 นายไกรยศ เกียรติสนุทร อาจารย์-ศลัยศาสตร์ ** ค

35 71600*** นายทศันวฒิุ เธียรปัญญา อาจารย์-ศลัยศาสตร์เวชฯฉกุเฉิน ** ค

36 71806**** นางสาวพรรณลกัษณ์ สินสวสัดิ์ อาจารย์-จกัษุ โสต ศอ นาสิกฯ ** ค

37 70339 นางสาวพรรณวรา ปริตกุล อาจารย์-สตูิศาสตร์ฯ ** ค

38 70333 นางสาวกัญชนา ง้าวสวุรรณ อาจารย์-อายรุศาสตร์ ** ค

39 71808**** นายอภชิยั แผลงศร อาจารย์-นิติเวชศาสตร์  ** ค

40 70320 นางสาววนิดา จงอรุณงามแสง อาจารย์-วิสญัญีวิทยา ** ค

41 70338 นายพนิตพงศ์ มารุ่งโรจน์ อาจารย์-รังสีวิทยา **ค

42 71352** นางมทันา วิเศษศรีพงษ์ อาจารย์-รังสีวิทยา **ค

43 70644 นางสาวศนัสนีย์ นิซู อาจารย์-จิตเวชศาสตร์ **ค

44 71596*** นางสาวเอือ้มพร ศรีสนธ์ิ อาจารย์-พยาธิวิทยา ** ค

45 70642 นายวิชยา วิธุรวานิชย์ อาจารย์-ศลัยศาสตร์

46 70328 นายภาสกร แสงสวา่งโชติ อาจารย์-อายรุศาสตร์ ** ค

47 71595*** นายทรงภมิู เบญญากร อาจารย์-จิตเวชศาสตร์ ** ค

48 73803 นายจิรายทุธ จนัทร์มา อาจารย์-อายรุศาสตร์

49 71356** นางสาวธีรานนัท์ องัคณานาฎ อาจารย์-อายรุศาสตร์ ** ค

50 71351** นายวาทติต์ รุจิราวรรณ อาจารย์-นิติเวชศาสตร์  ** ค

51 71804**** นายอาทติย์ วงษ์เสาวศภุ อาจารย์-อายรุศาสตร์ ** ค

52 70326 นางสาวอรสา เหมะจนัทร อาจารย์-สตูิศาสตร์ฯ ** ค

53 73800 นางสาวธัลยาธรณ์ ธนาภาโพธิวฒัน์ อาจารย์-วิสญัญีวิทยา

54 70325 นายหริรักษ์ ยอดยิ่ง อาจารย์-ศลัยศาสตร์ ** ค

55 70309 นายลิขิต รังสิรัตนกุล อาจารย์-พยาธิวิทยา ** ค

56 73802 นายสมเกียรติ นามประดิษฐ อาจารย์-ศลัยศาสตร์

57 70343 นายณฐัพนัธ์ รัตนจรัสกุล อาจารย์-อายรุศาสตร์ ** ค

58 70335 นางสาววีรยา สถาวราวงศ์ อาจารย์-อายรุศาสตร์ ** ค

59 71801**** นางสาวฐานิตรา ตนัติเตมิท อาจารย์-สตูิศาสตร์ฯ ** ค
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60 70649 นางสาววิภาดา เหลา่สขุสถิตย์ อาจารย์-สตูิศาสตร์ฯ ** ค

61 73804 นายพรพฒันะ วิจิตรเวชไพศาล อาจารย์ - จกัษุ โสต ศอ นาสิกฯ

62 70314 นายปวริศร สขุวนิช อาจารย์ - ออร์โธปิดิกส์ **ค

63 71807**** นายสริุยา ผ่องสวสัดิ์ อาจารย์-พยาธิวิทยา 

64 73798 นายพิศิษฐ์ วณิชกรตระกูล อาจารย์-ภาควิชาจกัษุ โสตฯ

65 71802**** เรือโทเทพ เฉลิมชยั อาจารย์-อายรุศาสตร์ ** ค

66 70643 นายปฐมคม เปร่ืองประเสริฐ อาจารย์-กุมารเวชศาสตร์ ** ค

67 74298 นางสาวรุ่งนภา ฐาปนวรกุล อาจารย์-จิตเวชศาสตร์

68 74299 นางสาวศิริเพ็ญ องค์สพุรรณ อาจารย์-สตูิศาสตร์ฯ

69 70319 นายธนา บญุสินสขุ อาจารย์-ศลัยศาสตร์ ** ค

70 70330 นางสาวโสภศิา โสภณพฒันา อาจารย์-วิสญัญีวิทยา ** ค

71 71603*** นายจาตรุนต์ ตัง้สงัวรธรรมะ อาจารย์-เวชฯครอบครัว ** ค

1 (1.2) แพทย์ (ปฏิบัติหน้าที่สอน)  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 73805 นางสาวบญุทพิย์ ทพิย์สริุยาพร แพทย์ (ปฏิบตัิหน้าที่สอน) - จกัษุ โสต ศอ นาสกิฯ

2 73806 นางสาววนัปณิธาน สดุเสนห่า แพทย์ (ปฏิบตัิหน้าที่สอน) - ออร์โธปิดิกส์ (เวชศาสตร์ฟืน้ฟ)ู

3 71597*** นายเทอดเกียรติ ตรงวงศา แพทย์ (ปฏบิตัิหน้าที่สอน)-พยาธิวิทยา ** ค

4 70648 นายพริษฐ์ วาจาสิทธิศิลป์ แพทย์ (ปฏบิตัิหน้าที่สอน)-สตูิศาสตร์ฯ ** ค

5 71354** นางสาวพรพรรณ ประสานจิตร์ แพทย์ (ปฏบิตัิหน้าที่สอน)-สตูิศาสตร์ฯ** ค

6 70329 นางสาววรรณา เลิศสขุสวสัดิ์ แพทย์ (ปฏบิตัิหน้าที่สอน)-ศลัยศาสตร์

7 70337 นางสาวสคุนธา ตรีฤทธิวิไล แพทย์ (ปฏบิตัิหน้าที่สอน)-ศลัยศาสตร์ ** ค

8 70334 นายชมุพล คคนานต์ แพทย์ (ปฏบิตัิหน้าที่สอน)-ศลัยศาสตร์

9 73799 นายวิทวสั บญุญานวุตัร แพทย์ (ปฏบิตัิหน้าที่สอน) -ออร์โธปิดิกส์

10 73801 นายรณชิต บญุประเสริฐ แพทย์ (ปฏบิตัิหน้าที่สอน)-ออร์โธปิดิกส์

11 70645 นายอศัวิน สดุเจริญ แพทย์ (ปฏบิตัิหน้าที่สอน)-อายรุศาสตร์ ** ค

12 71607*** นายนพพร โรจน์เพ็ญเพียร แพทย์ (ปฏิบตัหิน้าทีส่อน)-สตูศิาสตร์-นรีเวชวิทยา

13 71799**** นายปภนิวิช ปัญนพณฐั แพทย์- (ใช้ทนุ) สตูิฯ

14 70324 นายศรุฒก์ กิจอนัเจริญ แพทย์ - สตูิฯ

15 74301 นางสาวนิโลบล ยาทองไชย แพทย์ (ปฏบิตัิหน้าที่สอน)-ศลัยศาสตร์

16 71601*** นางสาวพฒิัยา ณฐัโชติ แพทย์-ภาควิชาสตูิศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

17 71608*** นางสาวอลีนา สรรค์ธีรภาพ แพทย์-จกัษุ โสต ศอ นาสิกฯ ** ค

18 73797 นางสาวสณัห์สิรี สดุช่ืน แพทย์-ภาควิชารังสีวิทยา

19 70317 นางสาววินิทรา แก้วพิลา แพทย์ (ปฏบิตัิหน้าที่สอน)-จิตเวชศาสตร์ 

ช่ือ - สกุล
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20 71350** นางสาวปัญจรัตน์ โสวิทยสกุล แพทย์ (ปฏบิตัิหน้าที่สอน)-กุมารเวชศาสตร์ ** ค

21 71599*** นางสาวแวนด้า ภทัรธรรม แพทย์-ภาควิชาวิสญัญีวิทยา

22 74300 นายสรรค์ สาธรวิริยะพงศ์ แพทย์ (ปฏบิตัิหน้าที่สอน)-ภ.ศลัยศาสตร์

2. แพทย์ = นายแพทย์  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71612*** นายเกรียงศกัดิ์ เล็กเครือสวุรรณ แพทย์ ออร์โธปิดิกส์

2 70484 นายจรูญ จนัทร์ดํารงกุล แพทย์ อายรุศาสตร์

3 70656 นายพิงควรรศ คงมาลยั แพทย์ ออร์โธปิดิกส์

4 70524 นายสกุฤษฎิ์ ควูฒันเธียรชยั แพทย์ อายรุศาสตร์

5 71058 * นายก่อเกียรติ์ กังวาลทศัน์ แพทย์ อายรุศาสตร์

6 70449 นายรัฐภมิู สวุรรณรัตน์ แพทย์ ออร์โธปิดิกส์

7 70398 นายเติมพงศ์ พอ่ค้า แพทย์ ออร์โธปิดิกส์

8 71618*** นายชาญชยั เจริญพงศ์สนุทร แพทย์ อายรุศาสตร์

9 70533 นายภทัร ชตุิมานกุูล แพทย์ อายรุศาสตร์

10 71614*** นายธนพุชัร์ ดีทองอ่อน แพทย์ สตูิฯ

11 70527 นายศศิพงษ์ เลิศนนัทปัญญา แพทย์ ศลัยศาสตร์

12 74317 นางสาวอาริสา แก้วเกษ แพทย์ ศนูย์ผิวหนงั มศว ประสานมิตร

3. แพทย์ (แพทย์ประจ าบ้าน) = นายแพทย์ (แพทย์ประจ าบ้าน)  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71613*** นางสาวเสริมศรี พงษ์รัตนกูล แพทย์ (แพทย์ประจําบ้าน) ศลัย์ฯ

2 70658 นายณฐัรัฐ ตรีนสุนธ์ิ แพทย์ (แพทย์ประจําบ้าน) ENT

3 70655 นางสาวกนิษฐา โชคสวสัดิ์ แพทย์ (แพทย์ประจําบ้าน) ENT

4 70653 นางสาววิชชดุา อดุมวงศ์ทรัพย์ แพทย์ (แพทย์ประจําบ้าน) ENT

5 73819 นางสาวนภสั เฉลิมสวุิวฒันาการ แพทย์ (แพทย์ประจําบ้าน) ENT

4. แพทย์ (ใช้ทุน) = นายแพทย์ (ใช้ทุน)  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70526 นายภาณวุฒัน์ วงษ์วฒันะ แพทย์-(ใช้ทนุ) โสต ศอ นาสิกฯ

2 70654 นายปิยกรณ์ พลูแย้ม แพทย์- (ใช้ทนุ) อายรุฯ

3 70541 นางสาวลิลรฎา อนนัตรัมพร แพทย์- (ใช้ทนุ) กุมารฯ

4 71059 * นางสาวอาภา พรเศรษฐ์ แพทย์- (ใช้ทนุ) จกัษุ

5 70435 นางสาวณฐัณิชา เลีย้งสขุสนัต์ แพทย์- (ใช้ทนุ) อายรุฯ

6 70651 นายสธีุ พงศ์พนัธ์พฤทธ์ิ แพทย์ (ใช้ทนุ) - สตูิฯ

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล
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7 71054 * นายกรวฒัน์ สวนคล้าย แพทย์ (ใช้ทนุ) - อายรุฯ

8 73817 นายนพรัตน์ ฤชากร แพทย์ (ใช้ทนุ) - อายรุฯ

9 73818 นายภรัณยู วิไล แพทย์ (ใช้ทนุ) - ออร์โธฯ

10 73822 นายอธิป กฤตยสิงห์ แพทย์ (ใช้ทนุ) - สตูิฯ

11 70468 นางสาวมาริน ศตวิริยะ แพทย์ (ใช้ทนุ) กุมารฯ

12 70657 นางสาวธนธรณ์ ศรีเจริญ แพทย์ (ใช้ทนุ) รังสี

13 70413 นางสาวพรพิมล เจนยงศกัดิ์ แพทย์ (ใช้ทนุ) กุมารฯ

14 70546 นางสาวอรุวี ลิมปิเวศน์ แพทย์ (ใช้ทนุ) สตูิฯ

15 70545 นางสาวณิชาบลู โชติขจรเกียรติ แพทย์ (ใช้ทนุ) จกัษุฯ

16 70357 นางสาวสปุรีย์ บรูณะวงศ์ตระกูล แพทย์ (ใช้ทนุ) สตูิฯ

17 71061 * นายณฐักร มหสภุาชยั แพทย์ (ใช้ทนุ) ออร์โธฯ

18 70549 นายวรพล เจริญพร แพทย์ (ใช้ทนุ) ออร์โธฯ

19 70540 นายนิคม โนรีย์ แพทย์ (ใช้ทนุ) ออร์โธฯ

20 71057 * นายดิษรุจ โตวิกกัย แพทย์ (ใช้ทนุ) อายรุฯ

21 70537 นางสาวนภสร ธิวงศ์คํา แพทย์ (ใช้ทนุ) อายรุฯ

22 70544 นายบวร วีระสืบพงศ์ แพทย์ (ใช้ทนุ) อายรุฯ

23 70523 นายวรวฒัน์ แสงวิภาสนภาพร แพทย์ (ใช้ทนุ) อายรุฯ

24 70428 นางสาวณฐัาภญิญ์ ธนินรัฎฐภทัร์ แพทย์ (ใช้ทนุ) อายรุฯ

25 73826 นายตะลนัต์ เทพอารีย์ แพทย์ (ใช้ทนุ) จลุฯ

26 70372 นางสาวธีรดา ศิริปณุย์ แพทย์ (ใช้ทนุ) - อายรุฯ

27 71055 * นางสาวจฑุาทพิย์ รัตนพนัธ์ แพทย์ (ใช้ทน)ุ - อายรุฯ

28 73825 นางสาวชลิสรา สบุงกฎ แพทย์ - (ใช้ทนุ) โสตฯ

29 70536 นายธิติวฒัน์ ชยักุล แพทย์ - (ใช้ทนุ) กุมารฯ

30 71060 * นางสาวพรรณนิภา วิริยะอมรชยั แพทย์-(ใช้ทนุ) จกัษุ โสต ศอ นาสิกฯ

31 70391 นางสาวอภริดี สขุขารมย์ แพทย์ (ใช้ทนุ)-พยาธิวิทยา 

32 71609*** นายไชยวฒัน์ สง่เสริมปัญญากุล แพทย์ (ใช้ทนุ)-ศลัย์ฯ

33 70488 นางสาวกฤตติกา เหลา่ปรีดา แพทย์ (ใช้ทนุ) ออร์โธฯ

34 71616*** นางสาวบทม์มยั เดชะเทศ แพทย์ (ใช้ทนุ) อายรุฯ

35 70531 นายศภุวฒิุ โชติแสน แพทย์ (ใช้ทนุ) อายรุฯ

36 70464 นายณชัพล ทวีสกุลชยั แพทย์ (ใช้ทนุ) กุมารฯ

37 71617*** นางสาวอนัญา กุลบญุ แพทย์ (ใช้ทนุ) กุมารฯ

38 70525 นายวงศกร เหลืองพิพฒัน์ แพทย์ (ใช้ทนุ) อายรุฯ

39 71615*** นางสาวกรัณย์รัตน์ เอือ้อนสุรณ์ แพทย์ (ใช้ทนุ) ศลัย์ฯ

40 70427 นายสราวฒิุ เรืองประภาวฒิุ แพทย์ (ใช้ทนุ) เวชศาสตร์ฟืน้ฟู

41 70535 นางสาวนภาพร จนัทศรีสวสัดิ์ แพทย์ (ใช้ทนุ) กุมารฯ

42 70542 นางสาววลัยา อรวฒันศรีกุล แพทย์ (ใช้ทนุ) สตูิฯ
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43 71611*** นางสาวมนสัวี วสัสระ แพทย์ (ใช้ทนุ) อายรุฯ

44 73824 นางสาวศิริลกัษณ์ สทุธินนท์ แพทย์ (ใช้ทนุ) อายรุฯ

45 70410 นายฉัตรกรินทร์ เทพวิมลเพชรกุล แพทย์ (ใช้ทนุ) อายรุฯ 

46 70652 นางสาวศิรินชุ วฒันะไพบลูย์สขุ แพทย์ (ใช้ทนุ) รังสี

47 70383 นายชยตุม์ ศรีวฒันวรชยั แพทย์ (ใช้ทนุ) ศลัย์ฯ

48 70486 นางสาวกตญัตา กันสขุ แพทย์ (ใช้ทนุ) ออร์โธฯ

49 70534 นายฐากูร วิริยะชยั แพทย์ (ใช้ทนุ) กุมารฯ

50 70548 นายชิษณชุา ชณุหเชิดชยั แพทย์ (ใช้ทนุ) ออร์โธฯ

51 70547 นางสาวสจิุมา ตัง้จินตนาการ แพทย์ (ใช้ทนุ) โสตฯ

52 74313 นายธนารัตน์ ฤชากร แพทย์ (ใช้ทนุ) อายรุฯ

53 74314 นางสาวนํา้ใส ภู่เกียรติ แพทย์ (ใช้ทนุ) อายรุฯ

54 74315 นางสาวชลดา วิรัตกพนัธ์ แพทย์ (ใช้ทนุ) สตูิฯ

55 73823 นายวฤทธ มงคลเนาวรัตน์ แพทย์ (ใช้ทนุ) จิตเวชศาสตร์

56 70397 นางสาวกรุณา ศรีวิริยกุล แพทย์ (ใช้ทนุ) โสตฯ

57 70485 นายศภุฤกษ์ สขุสําราญ แพทย์ (ใช้ทนุ) ออร์โธฯ

58 71056 * นางสาววิภาวณัย์ อรรณพพรชยั แพทย์ (ใช้ทนุ) ชีวเคมี

59 71610*** นางสาวจิณห์นิภา โตธรรม แพทย์ (ใช้ทนุ) สตูิฯ

60 74309 นายศภุภทัร ลือพงศ์พาณิชย์ แพทย์ (ใช้ทนุ) ศลัย์ฯ

61 70550 นางสาวรุ่งนภสัสร์ สรัุกษ์รัตนสกุล แพทย์ (ใช้ทนุ) โสตฯ

5. ทนัตแพทย์  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70439 นางสาวอญัชลิกา สงวนดีกุล ทนัตแพทย์ (หวัหน้างานทนัตกรรม)

2 70490 นาง(สาว) นภาพร สภุานนท์ (โภไคยวณิชกุล) ทนัตแพทย์ 

3 71065 * นางสาวนภา ชวนชยัสิทธ์ิ ทนัตแพทย์ 

4 71063 * นางสาวทวินนัท์ พานพิศ ทนัตแพทย์ 

5 71062 * นางสาวนีรนาท ถิระศภุะ ทนัตแพทย์ 

6 70502 นายโอภาศ วิวฒัน์วรกุล ทนัตแพทย์ 

6. ทนัตแพทย์ (ใช้ทุน) 

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70471 นายธนพงศ์ จงสนัติธรรม ทนัตแพทย์ (ใช้ทนุ)

2 70660 นางสาวปิยอร ทกัษพนัธุ์ ทนัตแพทย์ (ใช้ทนุ)

3 70551 นางสาวจฑุาวรรณ ศรีโพธ์ิทองนาค ทนัตแพทย์ (ใช้ทนุ)

4 70552 นางสาววรัญญา วนภมรพนัธ์ ทนัตแพทย์ (ใช้ทนุ)

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล
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5 70478 นายธัญวิชญ์ เผือกขาว ทนัตแพทย์ (ใช้ทนุ)

6 71064 * นายภคันนัท์ วิไล ทนัตแพทย์ (ใช้ทนุ)

7. ผู้ปฏิบัติงานทนัตกรรม = ผู้ ช่วยทนัตแพทย์  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70441 นางจงกล พรมพร ผู้ปฏบิตัิงานทนัตกรรม

2 70512 นางอไุรวรรณ จิตตคาม ผู้ปฏบิตัิงานทนัตกรรม

3 70474 นางสาววิรัชฎา โคตรมี ผู้ปฏบิตัิงานทนัตกรรม

4 70629 นางสาวปิยวรรณ พนัสีเงิน ผู้ปฏบิตัิงานทนัตกรรม

5 70727 นางฉวีวรรณ คงดา่น (บริสทุธ์ิ) ผู้ปฏบิตัิงานทนัตกรรม

6 70451 นางทชัวรรณ กุระอ่ิม ผู้ปฏบิตัิงานทนัตกรรม

7 71395** นางสาวจนัทมิาพร อรรคนนัต์ ผู้ปฏบิตัิงานทนัตกรรม

8 70517 นางสาวเบญจลกัษณ์ เพ็ญธัญกิจ ผู้ปฏบิตัิงานทนัตกรรม

9 70630 นางสาวเฉลิมศรี งัว่ลําหนิ ผู้ปฏบิตัิงานทนัตกรรม

10 70799 นางสาวสกุัญญา ชยัโย ผู้ปฏบิตัิงานทนัตกรรม

8. พยาบาล (จ้างมีประสบการณ์)  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70434 นางสาวอมัพร บญุบตุร พยาบาล HA (หน.งานสิทธิประโยชน์ฯ)

2 70416 นางสาวสขุวดี เกษสวุรรณ พยาบาล (หน.งานการพยาบาลพิเศษ 8/1)

3 70529 นางกนิษฐา สขุชํานาญ พยาบาล (หน.งานการพยาบาลผู้ ป่วยคลอด)

4 70661 นางพรสดุา คลงัสิน พยาบาล (หน. 13/2)

5 70662 นางสาววรางคณา มาลยัวงศ์ พยาบาล กิจการพิเศษ

6 70406 นางสพุตัรา คําไพเราะ พยาบาล (หน.งาน HA)

7 70665 นางสาวบญุญาพร เรียมทอง พยาบาล OPD จกัษุ 

8 70666 นางหทยัทพิย์ โสภารัตน์ พยาบาล OPD กุมาร

9. พยาบาล  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70470 นางนงนชุ แย้มวงษ์ พยาบาล (รองผอ.ฝ่ายการฯ)

2 70431 นางสาวอรวรรณ วรรณสวสัดิ์ พยาบาล Cath Lap

3 70355 นางสาวจิราภรณ์ จิตต์โสภา พยาบาล วิสญัญี (หน.งานวิสญัญี)

4 70411 นางสาวสมพร สงัข์แก้ว พยาบาล ER

5 70389 นางสาวพิฤดี บญุชู พยาบาล  ไตเทยีม

6 70368 นางสาวธนิกานต์ ศกัดิ์วรรณกานต์ พยาบาล ER

ช่ือ - สกุล
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7 70369 นางสาวธัญพร ชเูกิด พยาบาล ER

8 70344 นางชมุพร ฉ่ําแสง พยาบาล (หน.งานเวชกรรมสงัคม)

9 70481 นางชญาภา อ่ิมจิตร พยาบาล (หน.OPD ชัน้ 2)

10 70459 นางสาววรรณภา ศรีแสง พยาบาล SICU

11 70513 นางสธุาทพิย์ สิทธิสจัจธรรม พยาบาล (หน.งานการพยาบาลพิเศษ 9/1)

12 70423 นางสาวธารทพิย์ ตนตรง พยาบาล (หน.การพยาบาลอายรุกรรมชาย 10/2)

13 70494 นางสาวสายใจ ชอบงาม พยาบาล (หวัหน้า 14/2)

14 70359 นางสาวจนัทพิย์ จนัทร์พงษ์ พยาบาล (หวัหน้างาน 10/1)

15 70480 นางอิสรีย์ สงวนบญุเลีย้ง พยาบาล (หวัหน้างานศนูย์เด็กเล็กสิรินธร 7)

16 70499 นางสาวหฤทยั จงไกรจกัร พยาบาล OPD จิตเวช

17 70518 นางศิริพร อนนัต์สขุ พยาบาล (หวัหน้างาน OPD ชัน้ 1)

18 70463 นางสาวทศันีย์ ลิมปิโสภณ พยาบาล IC (งานเวชศาตร์ป้องกันและสงัคม)

19 70588 นางปรียาภรณ์ บรูณากาญจน์ พยาบาล (หวัหน้างานผ่าตดั)

20 70570 นางสาวปรารถนา กันทอน พยาบาล (หวัหน้างาน 11/1)

21 70580 นางทศัวรรณ ไชยนุ พยาบาล วิสญัญี

22 70575 นางสาวรจนา จ๋ีมะลิ พยาบาล 12/2 (หน.งาน 12/2)

23 70578 นางสาวจไุรรัตน์ มานิตย์ พยาบาล ER

24 70557 นางสาวจิราพร ฝัน้ยะ พยาบาล 9/1

25 70558 นางสาวสกุัญญา ยาวิลาศ พยาบาล 9/1

26 70564 นางสาวรัตนา ตนัสําโรง พยาบาล 9/2

27 70565 นางสาวภาวิณี ช่วยแทน่ พยาบาล 9/2

28 70585 นางสาวสดุารัชต์ ฤกษ์ใหญ่ พยาบาล (หน.งาน NICU)

29 70586 นางสาวปิยกันต์ แสงเมืองเปียง พยาบาล NICU

30 70591 นางสาวพิมพ์ลภสั ปิยะพนัธ์ พยาบาล OR 

31 70569 นางสาวนฤมล กะการดี พยาบาล 10/1

32 70572 นางจฬุาลกัษ์ ณ ลําปาง พยาบาล งานเวชศาสตร์ฟืน้ฟู

33 70579 นางศิริวรรณ ปิยเบญจพร พยาบาล (หน. ER)

34 70392 นางสาวนงเยาว์ ใบยา พยาบาล W.8/2

35 70394 นางสาวศิณฐัชานนัท์ วงษ์อินทร์ พยาบาล (หวัหน้างาน 8/2)

36 70592 นางปรียา สริุยศ พยาบาล R to A

37 70594 นางรัมภาพรรณ ประมวลทรัพย์ พยาบาล HA  

38 70596 นางประภาดา วชัรนาถ พยาบาล ICU MED (หน.งาน MICU)

39 70598 นางสาวชลธิลา ราบรีุ พยาบาล LR

40 70597 นางสาวอไุรวรรณ คงศิลป์ พยาบาล LR

41 70671 นางสาวชมนาด แสงพระพาย พยาบาล SICU (หน.งาน SICU)

42 70672 นางพนัธนิต จนัทา พยาบาล  วิสญัญี 
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43 70676 นางสาวเนาวรัตน์ อบอุ่น พยาบาล  NICU

44 70379 นางสายชล สวัขนุทด พยาบาล (หน. 11/2)

45 70678 นางสาวอมราภรณ์ ประเสริฐสงัข์ พยาบาล (หน.งาน 13/1)

46 70500 นางรติญา แตะกระโทก พยาบาล  วิสญัญี 

47 70446 นางสาวกัลยาณี ธูปแก้ว พยาบาล PICU 

48 70680 นางสาวหทยัรัตน์ ชลเจริญ พยาบาล งานการศกึษาตอ่เน่ืองทางการพยาบาล

49 70477 นางสาวชนิตา อาธิพรม พยาบาล  OPD ชัน้  1 (คลินิกสขุภาพและผิวพรรณ)

50 70515 นางเกศสดุา แมห่ละเจริญพร (อารมณ์สวะ)พยาบาล  8/1

51 70554 นางสาวนนัทจิรา ประเสริฐวงษ์ พยาบาล  OR

52 70566 นางชวะรา เทยีมสงวน พยาบาล (หน. งานการศึกษาต่อเน่ืองทางการพยาบาล)

53 70581 นางสาวสายชล ธํารงโชติ พยาบาล วิสญัญี

54 70516 นายธัชพิสิฐ บคุคละ พยาบาล  9/2

55 70599 นางสาววฐัวดี พนัธุ์วงศ์ พยาบาล 8/1

56 70670 นางสาวศิโรรัตน์ โพธ์ิลงักา พยาบาล  ER

57 70683 นางสาวปฏมิา สวุิจิตร พยาบาล  LR

58 70685 นางสาวสลุี ถาวรกุล พยาบาล  14/2

59 71072 * นางสาวขวญัเมือง แสงร่ืน พยาบาล  Cath Lab

60 70367 นางสาวณฐันนัท์ บษุหมั่น พยาบาล  ศนูย์สขุภาพนิสิตศนูย์การแพทย์ฯ

61 70587 นางสาวกนกกาญจน์ ปิจดี พยาบาล 14/2

62 70593 นางรัตนา เฉิดฉาย พยาบาล 14/2

63 70684 นางอรวรรณ พระภกัดี พยาบาล  OPD ออร์โธ

64 70417 นางสาวสายชล สมจิตร พยาบาล  งานเวชศาสตร์ป้องกันและสงัคม

65 71107 * นางสาวสธีุรัตน์ นองเจริญ พยาบาล Cath Lap

66 70508 นางสาวอ้อมฤทยั เทพมณี พยาบาล  10/1

67 71077 * นางสาวรัตนาภร นรชาญ พยาบาล  8/1

68 70576 นางศศิธร ทมิทอง พยาบาล OPD ent

69 71365 ** นางสาวองัคณา ถาวรเลิศรัตน์ พยาบาล   9/1

70 71366 ** นางวิลยัพร เข่ือนเมือง พยาบาล   OR

71 71367 ** นางสาวสายรุ้ง ดีนก พยาบาล   10/2

72 71368 ** นางสาวทพิวรรณ อยู่คุ้ม พยาบาล   วิสญัญี

73 71369 ** นางสาวคนางค์ คมุมณี พยาบาล   12/2 (หน.หอผู้ ป่วย 12/2)

74 71370 ** นางสาวกาญจนา แก้วใย พยาบาล   PICU

75 71371 ** นางสาวยพุาภรณ์ โคสอน พยาบาล   10/2

76 71373 ** นางสาววิจิตรา รอดเกตกุูล พยาบาล   12/2

77 71374 ** นางสาวณฐักานต์ วงศ์ชยัสมร พยาบาล   OPD กุมารฯ

78 71376 ** นางสาวเบญจมาศ แก้วเงิน พยาบาล  ICU SURG.
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79 71381 ** นางสาวฉัตรียา ชาวนา พยาบาล วิสญัญี

80 71383 ** นางสาวธมลวรรณ จําปาเทศ พยาบาล  OR

81 71074 * นางสาวภนิดา พนัธ์เพชร พยาบาล  OR

82 71105 * นางสิริกานต์ ฟักเชือก พยาบาล 14/2

83 70507 นายวิเศษ เติมใจ พยาบาล (หน.งานซกัฟอก)

84 71100 * นางสาวรัชฎาวรรณ แสวงเจริญ พยาบาล งานการศกึษาตอ่เน่ืองทางการพยาบาล

85 71082 * นางสาววิภาวรรณ ชวดพงษ์ พยาบาล IC (งานเวชศาตร์ป้องกันและสงัคม)

86 70420 นางสาวศิริรัตน์ เลิศสชุาตวนิช พยาบาล วิสญัญี

87 70687 นางสาวมณีรัตน์ จนัทร์อ่อน พยาบาล  วิสญัญี 

88 70677 นางสาวพิมพ์ภริา พลกล้า พยาบาล  วิสญัญี 

89 70461 นางนนัทนา รัตนพล พยาบาล  OR

90 70571 นางสาวสชุาสินี ธนะ พยาบาล  8/1

91 71110 * นางสาวมณีพรรณ จําปาดง พยาบาล  11/1

92 71083 * นางสาวนงรักษ์ พวงสมบตัิ พยาบาล  12/2

93 71086 * นางสาวกุลนิภา พระโพธ์ิวงัซ้าย พยาบาล  OR

94 71087 * นางนภาพร กุลระวงค์ พยาบาล  วิสญัญี 

95 71089 * นางสาวพรศรี ป่ินแก้ว พยาบาล  วิสญัญี 

96 71090 * นางสาววิไลลกัษณ์ โหยหวล   พยาบาล  SICU

97 71092 * นายเกษฎา กมลสาร พยาบาล  OR

98 70482 นางจตพุร คชประเสริฐ (จรูญภาคย์) พยาบาล 10/2

99 70426 นางสาวจนัทนาพร ตนัใจ พยาบาล ไตเทยีม

100 70396 นางสาวพรพรรณ งามสงา่ พยาบาล 12/2

101 70521 นางสาวสธิุนี มานสจัจธรรม พยาบาล 11/2

102 71102 * นางสาวนภาพร วงัอาษา พยาบาล 9/2

103 71104 * นางสาวอริสสา สขุชม พยาบาล OR

104 71625*** นางสาวนิธินาถ กุลธีระวิทย์ พยาบาล 11/1

105 71093 * นายสามารถ รักษาพงศ์ พยาบาล ER

106 71623*** นางสาวพชัราพร แก้วดี พยาบาล NICU

107 71622*** นางสาวอรอนงค์ วงศ์วิริยากร พยาบาล OR

108 70503 นางสาวกมนทรรศน์ ศรีสใุบ พยาบาล SICU

109 70378 นางสาวปภาพร ใบยา พยาบาล MICU

110 70454 นางวิมล วฒันวิภทัรเจริญ พยาบาล OPD สตูิ

111 70487 นางสาวสวุรรณา สินสวาท พยาบาล  11/2

112 70506 ร.ต.อ.หญิงศิรินทร์ทพิย์ บญุด้วยลาน พยาบาล OPD กระดกูและข้อ

113 70675 นางสาวอญัธิชา คําพืช พยาบาล 11/2

114 71109 * นางสาวฐานนนัท์ ศรีสาพนัธ์ พยาบาล  OR
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115 70582 นางสาวปฐมา ปรินรัมย์ พยาบาล 12/2

116 70556 นางสาวอมรรัตน์ จะโสรัตน์ พยาบาล  10/2

117 71624*** นางสาวสายฝน พรมยาลี พยาบาล 10/1

118 70450 นางสาวธัญญรัตน์ สขุนิมิตร (พฒันานพุงษ์) พยาบาล OPD จกัษุ

119 70387 นางสาวศภุวรรณ มีเพียร พยาบาล OR

120 71096 * นางสาวจินตนา ชสูขุ พยาบาล 12/2

121 70465 นางขวญัฤทยั เนตร์สวา่ง (ขนัแก้ว) พยาบาล 8/1

122 71098 * นางสาววิไลพร อ่ิมจนัทร์ พยาบาล ER

123 71626*** นางสาวปรีดา เส้งสยุ พยาบาล 12/2

124 71629*** นางสาวสธุารัตน์ สขุศรี พยาบาล 8/1

125 71634*** นางสาวปัทมาภรณ์ ปรุณพฒัน์ พยาบาล 9/2

126 71637*** นางสาวสงกรานต์ ใจกาวิล พยาบาล ER

127 71639*** นางสาววไลภรณ์ กมลสกุล พยาบาล OR

128 71643*** นางสาวสิริลกัษณ์ วงษาเนาว์ พยาบาล LR

129 71644*** นางสาวมลัลิกา ทดัมาลา พยาบาล 10/1

130 71080 * นางสาวสภุาณี เขียวชอุ่ม พยาบาล  10/1

131 70562 นางสาวรัชสิกานต์ ทพิย์สขุ พยาบาล 13/2

132 70679 นางศิวาพร วิไลโรจน์ พยาบาล OPD cardio

133 70561 นางสาวอไุรวรรณ พนัหล้า พยาบาล 12/2

134 71078 * นางลดัดาวลัย์ วงษ์กวน พยาบาล OPD กุมารฯ

135 70436 นางสาวรัชนี อินทร์เฮ้า พยาบาล NICU

136 70681 นางสาวตนุาหงนั โคตรชมุ พยาบาล LR 

137 71649*** นางสาวพิไลภรณ์ อ่อนตาจนัทร์ พยาบาล MICU

138 71654*** นางสาวศศิธร คุ้มพงษ์ พยาบาล MICU

139 71645*** นางสาววชัฎาพร มลูบตุร พยาบาล ศนูย์ช่วยเจริญพนัธุ์

140 71662*** นางสาววิภาฎา พนัธุระ พยาบาล OR

141 71665*** นางสาววิยารัตน์ ราศรีใส พยาบาล 13/2 

142 71667*** นางสาววรรณภา ไพรัตน์ พยาบาล LR

143 71670*** นางสาวพรทพิย์ ไพศาลธรรม พยาบาล MICU

144 71674*** นางสาววชัราภรณ์ จนัทร์ต้น พยาบาล 10/2

145 71676*** นางสาวสภุทัรา คณุวรเกษตร พยาบาล Cath Lap

146 71677*** นางสาวศศิธร บญุจนัทร์ พยาบาล 11/2

147 71679*** นางสาวตรึงตรา วงศ์คําจนัทร์ พยาบาล OR
148 70364 นายนิพิฐพนธ์ สปัุญบตุร พยาบาล 12/2
149 70682 นางสาวพรจรินทร์ อินธิแสง พยาบาล 10/1
150 70403 นางสาววนิดา พงษ์สีทอง พยาบาล ER
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151 71632*** นางพชัรียา แทน่มณี พยาบาล R to A
152 70414 นางรุ่งฤทยั พลูศรี (แก้วบญุทอง) พยาบาล ICU MED
153 71630*** นางสาวนิลดา จลุลา พยาบาล วิสญัญี

154 71650*** นางสาวณิชาภา (มนตัญา) เอกกนกปภาดา (ทองคําซุ่ย)พยาบาล  NICU
155 71659*** นางสาวปทมุ บํารุง พยาบาล  9/2
156 70563 นางฐิติรัตน์ สายเท้าเอีย้น พยาบาล 9/1
157 70469 นางสาวพทัราพร บปุผา พยาบาล วิสญัญี
158 70438 นางรุ่งหารักษ์ รุ่งสขุ พยาบาล  12/2

159 71631*** นางสทุศันีย์ ผ่องจิตร์ พยาบาล MICU

160 71097 * นางสาวเยาวลกัษณ์ เสือผู้ พยาบาล ER

161 71619*** นางสาวทตัติยา เพียรสร้าง พยาบาล 14/2

162 70583 นางสาวมนฤดี คณะสวุรรณ์ พยาบาล 10/2

163 70560 นางสาวธันยาภรณ์ เข็มทอง พยาบาล  NICU 

164 70595 นางสาวชตุิมา รัศมี พยาบาล 14/2

165 71108 * นางประภาพร อภยัรุณ (ศรศิลป์) พยาบาล NICU
166 71620*** นางสาวนิภาพร สวา่งตา พยาบาล  10/2
167 71671*** นางสาวฐิติมา พนัธุ์เขตต์ พยาบาล 11/2
168 71364 ** นางอรชร ลลิตผสาน พยาบาล IC
169 71647*** นางสาวสรีุพร สงประเสริฐ พยาบาล 12/2
170 71668*** นางสาวมณีนชุ จานแก้ว พยาบาล 12/2

171 70664 นางสาวพิกุล แพนดี พยาบาล 9/2

172 70520 นางสาวพรเพ็ญ บวัลอย พยาบาล งานเวชกรรมสงัคม

173 71633*** นางสาวกชพร ตัง้จิตต์สําราญ พยาบาล ไตเทยีม

174 71651*** นางสาวพรนภา นนตรี พยาบาล  ER

175 71657*** นางจิดาภา สภุาพฒุ พยาบาล OPD สตูิ

176 71660*** นางเสาวรส กมลมาศรัตน์ พยาบาล OPD Med
177 70673 นางสาวมลิวลัย์ โทนไทย พยาบาล 12/2

178 70567 นางรุ่งศรี ชินโสตร์ พยาบาล OPD ENT

179 70553 นางสาวชลธร อร่ามทอง พยาบาล OR

180 70505 นางสาวปัทมา บตุรเวียงพนัธ์ พยาบาล 10/1

181 71663*** นางสาวสพุตัรา ป้านบญุ พยาบาล 11/1

182 70473 นางสาวจินตนา กัลยา พยาบาล SICU

183 70374 นางสาวจฑุาทพิย์ เกิดสิน พยาบาล NICU

184 70462 นางสาวฤทยัวรรณ ความเพียร พยาบาล 13/2

185 70667 นางสาวไพลิน ตัง้กิตติมศกัดิ์ พยาบาล NICU

186 70668 นางสาวสวุีณา ขลมึประเสริฐ พยาบาล 10/2

187 70669 นางสาวมยรีุ แก้วสิงห์โต พยาบาล OR
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188 71133 * นางสาวกาญจนา บญุช ู(ภกัดิ์ชยัภมิู) พยาบาล SICU

189 70602 นางสาวสจิุตรา ภก่ิูงเงิน พยาบาล SICU

190 70584 นางสาวพิกุล นาบญุ พยาบาล 14/2

191 71678*** นางสาวมตัติกา คําตัน๋ พยาบาล 9/2

192 71088 * นางสาวสมุนขวญั ธรรมรักษา พยาบาล 8/2

193 70674 นางสาวจิราภา เดชประสงค์ พยาบาล ER

194 71655*** นางสาวเสาวลกัษณ์ ดวนสนัเทยีะ พยาบาล 12/2

195 71377 ** นางสาวลกัษมี ขาวงาม พยาบาล 10/2

196 71075* นางสาวสกุัญญา เพ็งผาลา พยาบาล ER
197 71627*** นางสาวปิยภา  เอ่ียมงาม พยาบาล 12/2
198 70466 นางสาวศิริประภา แพงทยุ พยาบาล 11/2
199 71380 ** นางสาวเยาวภา ศรีมงคล พยาบาล 9/2
200 70590 นางสาวปัทมา ศรีรอด พยาบาล 10/2
201 71652*** นางสาวฤทยัรัตน์ กรมไธสง พยาบาล 12/2
202 70491 นางสาวราตรี อสุา่ห์ดี พยาบาล 8/2
203 70559 นางสาวลดัดาวลัย์ เปียป่ินทอง พยาบาล LR
204 70573 นางสาวสชุาดา ตญัญาชยั พยาบาล 12/2
205 71664*** นางสาวภทัรสดุา จําเริญสตัย์ พยาบาล OR
206 71675*** นางสาวสภุาพร ทองทพิย์ พยาบาล 9/2
207 71372 ** นางสาวเฟ่ืองธนาพร พงษ์ธรรม พยาบาล NICU

208 71073 * นางสาวอญัชลี สาแก้ว พยาบาล 13/2
209 71084 * นางสาวภศัรา พรหมศร พยาบาล 13/2

210 71103 * นางสาววิชญาดา ภกัดีศรี พยาบาล LR

211 71382 ** นางสาวภาสินี สขุยอด พยาบาล 10/2

212 71085 * นางสาวจฑุามาศ กอบสขุ พยาบาล OR

213 71641*** นางสาวพรรณพิมพ์ อตุนกุร พยาบาล OR

214 71661*** นางสาวก้องนภา คณาพงษ์ พยาบาล 12/2
215 71076 * นางสาวอรทยั เป่ียมศิริ พยาบาล ER
216 73807 นางสาวกาญจนา ก่ิงศร พยาบาล 13/2
217 73808 นางสาวกนกพร พนูศาสตร์ พยาบาล 10/2
218 73810 นางสาววรรณภาพร กลัน่ประสิทธ์ิ พยาบาล ER
219 70555 นางสาวจนัทร์จิรา พรหมมา พยาบาล  วิสญัญี 

220 71106 * นางสาวชฎาธร อนศุาสนรักษ์ พยาบาล ER

221 70467 นางสาวดารณี แก้ววิเศษ พยาบาล NICU

222 71648*** นางสาวจิราภรณ์ นิยม พยาบาล OR
223 70492 นางสาวศิริรัตน์ มว่งการกิจ พยาบาล OR

224 71379 ** นางสาววารี สขุเหมา พยาบาล 13/1
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225 70362 นางสาวภทัราวรรณ ชมุนมุดวง พยาบาล 13/1

226 71079 * นางสาวสภุาพร ศรีสอาด พยาบาล 12/2

227 71658*** นางสาวจิตติมา สทุาบญุ พยาบาล MICU

228 71666*** นางสาวสดุาทพิย์ บญุชด พยาบาล 8/1

229 71111 * นางสาวสนิุสา ทองประเสริฐ พยาบาล 14/2
230 73811 นายฉัตรชยั เซ็ม พยาบาล 12/2

231 70472 นางสาวภาวิณี เอียงอบุล พยาบาล LR

232 70600 นางสาวอจัฉราภา กล้าหาญ พยาบาล MICU

233 70688 * นางสาวนงลกัษณ์ พวงดอกไม้ พยาบาล 10/2

234 71635*** นางสาววรรณภา โสมาพิมพ์ พยาบาล 10/2

235 71636*** นางสาวอฉัราพรรณ ทองแท้ พยาบาล 12/2

236 70686 นางสาวนารินทร์ ไพเราะ พยาบาล ER
237 70568 นางสาวพอตา ชํานาญ พยาบาล PICU 
238 73813 นางสาวพรทพิย์ สืบสาย พยาบาล 11/1
239 73815 นางสาวภสัรา หร่ังกรุ่น พยาบาล 8/2
240 73816 นางสาวรําพรรณ อ้วนสงูยาง พยาบาล 9/1

241 70457 นายสรุชยั ภมิูศรีจนัทร์ พยาบาล 14/2

242 70415 นางสาวรุ่งฤดี ศรีลาศกัดิ์ พยาบาล 11/1

243 70504 นางสาวเจนจิรา จากรัมย์ พยาบาล 10/1

244 70401 นายภาสกร โตโส พยาบาล 12/2

245 70601 นางสาวศศิธร กฤติยาวรรณ พยาบาล SICU

246 70589 นางสาวสพุตัรา เพ็งแจ้ง พยาบาล 9/1

247 71642*** นางภณิชยา พวงประเสริฐ พยาบาล OPD Med

248 70574 นางสาวเขมิกา ปัญญา พยาบาล 9/1
249 71101 * นางสาวปรียานชุ สจุดา พยาบาล LR    

250 70456 นายภาณพุงศ์ ศรีช่ืน พยาบาล วิสญัญี

251 71095 * นางสาวปนิดา นิลเพ็ชร พยาบาล W.8

252 70476 นางสาวสาลินี พลูจนัทร์ พยาบาล วิสญัญี

253 71656*** นางสาวศศิธร หมนัตะบอน พยาบาล MICU

254 70385 นางสาวจิรภทัร โพธ์ิกฎ พยาบาล MICU

255 71134 * นางสาวรสรินทร์ กองบตุร พยาบาล 9/1

256 70445 นางสาวอญัชลีพร อู่เล็ก พยาบาล 8/1-2

257 71099 * นางสาวศิริวรรณ วรรณภกัดิ์ พยาบาล 8/1-2

258 71653*** นางสาวนิตยา จนันบุนิ พยาบาล 13/2

259 71672*** นางสาวปาริชาติ ทางธรรม พยาบาล 14/2

260 70447 นางสาวรัตนา อินคง พยาบาล 13/2
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261 71646*** นางชตุิกาญจน์ ศรีพลูพนัธ์ (ธาตมุาศ) พยาบาล 11/1
262 71621*** นางสาวจนัจิรา พิริยะสทุธ์ิ พยาบาล OR

263 71378 ** นางสาวจินตนา ลินสิงห์ พยาบาล OR

264 74302 นางสาวก่ิงกมล โฮมชยั พยาบาล OR

265 74303 นางสาวอาทติยา อยู่ยงค์ พยาบาล OR

266 74304 นางสาวเกียรติสดุา วงษ์สวุรรณ พยาบาล OR

267 74305 นายอิสราพงษ์ เป็นพุม่พวง พยาบาล OR

268 74306 นางสาวไพลิน ไชยกา พยาบาล OR

269 70452 นางสาวรัชนก หาสขุ พยาบาล LR
270 71094 * นางสาวอรุณี โคกกระชาย พยาบาล 11/1

271 71669*** นางกัญญารัตน์ สมบรูณ์ (ช้างทองคํา) พยาบาล 8/1-2
272 73809 นางสาวมทันียา บตุรฉ่ํา พยาบาล 9/1
273 73812 นางสาวสชุาดา อินทรบตุร พยาบาล 11/2
274 73744 นางสาวกุลสตรี สิทธิพงษ์ พยาบาล 9/2
275 73745 นางสาวหทยัภทัร คล้ายทอง พยาบาล SICU
276 73746 นางสาวภทัรานิษฐ์ บตุรินทร์ พยาบาล 13/1
277 73747 นางสาวหทยัขวญั วานิช พยาบาล 13/2
278 73749 นางสาวกาญจนา พฤฒามาตย์ พยาบาล NICU 
279 73750 นางสาวกัลยา หลกับงึ พยาบาล OPD ศลัย์ฯ
280 73751 นางสาววรรณวิสา เสนทอง พยาบาล LR
281 73757 นางสาวปิยะนชุ  มิดดี ้ พยาบาล LR
282 73785 นางสาวปนดัดา มยัญะกิจ พยาบาล OPD ศลัย์  
283 73786 นางสาวนจุรีย์ สีธงชยัรุ่งโรจน์ พยาบาล OPD ศลัย์ 
284 73787 นางสาวทวีพร ไตเ่มฆ พยาบาล W. 8
285 73781 นางสาวกอบกาญจน์ ชาญด้วยกิจ พยาบาล OR
286 73782 นางศศิภรณ์ อินทปัน พยาบาล OR
287 74118 นางสาวกนกพร ศรีพอ พยาบาล 13/2
288 74127 นางสาวกาญจนา สร้อยระย้า พยาบาล 13/1
289 74128 นางสาวปิยะวรรณ พลอาษา พยาบาล OPD Med
290 74129 นางจารุณี สวา่งวงษ์ พยาบาล OPD MED 
291 73764 นางสาวมกุดา ฤทธิกร พยาบาล 9/1
292 74130 นางสาวธัญญารัตน์ เสวตวงษ์ พยาบาล SICU 

293 73224 นางสาวบษุบา จนัทร์ไพศรี พยาบาล 14/2
294 73226 นางสาวพรรณอร ลนุราศรี พยาบาล งานเวชกรรมสงัคม-คดักรอง
295 73227 นางสาวอรวรรณ เสาทอง พยาบาล OPD อายรุศาสตร์
296 73748 นางกัญชพร ขนัแก้ว พยาบาล OR

297 71700*** นางศจีนรา ทรัพยสาร พยาบาล มศว คลินิก
298 73229 นางสาวกาญจนี ผลานิสงค์ พยาบาล ศนูย์สง่เสริมสขุภาพนิสิต 
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299 73244 นางสาวสรัุตนา ธัญญะ พยาบาล OR
300 73243 นางสาวมศุรินทร์  แซ่เหงียน พยาบาล งานเวชกรรมสงัคม-คดักรอง

301 73231 นางสาวนดัดา โพธ์ิทอง พยาบาล ER
302 73232 นางสาวอไุรวรรณ นํา้หวาน พยาบาล ER
303 73740 นางสาวแพรวพรรณ  กลิ่นหอม พยาบาล SICU
304 73741 นางสาวเมทนีิ ลิขิตวนั พยาบาล MICU
305 73742 นางสาวปทมุพร สมตน พยาบาล NICU

306 73743 นางสาวศิริมา นชุวงษ์ พยาบาล NICU
307 73752 นางสาวศริญญา นามมนั พยาบาล NICU
308 73753 นางสาวสพุรรณิการ์  แมลงภู่ พยาบาล NICU
309 73754 นางสาวรังสินี พุม่พวง พยาบาล W. 8/1-2
310 73755 นางสาวนภาพร  พุม่จิตร พยาบาล W. 8/1-2
311 73756 นางสาวภสัราพร คอนมะแสง พยาบาล W. 9/2
312 73758 นางสาวพรทพิย์ สวุรรณงาม พยาบาล W. 10/1
313 73760 นางสาวปัทมวรรณ ทองชมุ พยาบาล W. 10/2
314 73761 นางสาวภทัรา มาระกุล พยาบาล W. 10/2
315 73762 นางสาวมชัฌิมา จวนอึง้ พยาบาล W. 10/2
316 73238 นางสาววีรยา ลิ่มเซ้ง พยาบาล W. 11/1
317 73220 นางสาวดวงใจ พรมสิทธ์ิ พยาบาล W. 11/2
318 73222 นางสาวนนัทวนั อารีชน พยาบาล W. 11/2
319 73228 นางสาวธิดารัตน์ เมืองแก้ว พยาบาล W. 11/2

320 73230 นางสาวธิติยา แสนประเสริฐ พยาบาล W. 12/2
321 73233 นางสาวเสาวรัตน์ อ่อนตา พยาบาล W. 13/2
322 73234 นางสาววราภรณ์ พิชยักุล พยาบาล MICU
323 73235 นางสาววชัรา ตนัเต็ก พยาบาล MICU
324 73237 นางสาววราภรณ์ ภญิญา พยาบาล PICU 
325 73245 นางสาวจฑุามาศ ศรีพทุโธ พยาบาล NICU
326 73246 นางสาวธัญญาลกัษณ์ ชนะกุล พยาบาล NICU
327 73247 นางสาวปภสัสร เรืองขจร พยาบาล W. 8/1-2
328 73738 นางสาวชนาวลัย์ วงศ์อามาตย์ พยาบาล W. 8/1-2
329 73739 นางสาวจิตรลดา พลูศิลป์ พยาบาล W. 8/1-2
330 73248 นางสาวรุ่งรัตน์ ยิม้สวา่ง พยาบาล W. 8/1-2
331 73236 นางสาวอวสัดา สวุรรณ์ พยาบาล W. 9/1
332 73239 นางสาวดารุนี บดีินและ พยาบาล W. 9/2
333 73240 นางสาวอาทติิยา วงษ์ภกัดี พยาบาล W. 10/2
334 73241 นางสาวเจนจิรา เพ็ชรประยรู พยาบาล W. 11/2
335 73242 นางสาวอรอมุา กําลงัดี พยาบาล W. 13/2
336 73249* นางสาวณฏัฐ์ชาพนัธ์ พนัธ์ปลาโด พยาบาล MICU
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337 73221 นางสาวธนชัพร ราชยั พยาบาล  W. 13/1
338 73763 นางสาววรรณา จนัทร์หอม พยาบาล  W. 13/2
339 73765 นางสาวจีรวรรณ สิทธิวงศ์ พยาบาล  W. 13/2
340 73766 นางสาววนัวิสา อรุณกุล พยาบาล OR
341 73767 นางสาวปภาวี ศรีประมวล พยาบาล W. 11/1
342 73768 นางสาวสพิุชชา บญุช่วย พยาบาล OR
343 73769 นางสาวกมลวรรณ ดําทอง พยาบาล OR
344 73770 นางสาวสทุธาทพิย์ เหมือ้นงเูหลือม พยาบาล W. 13/2
345 73771 นายนิธิศ สรุะวรรณะ พยาบาล W. 10/2

346 73223 นางสาวหทยัรัตน์ พลทะยาน พยาบาล SICU
347 73780 นางสาวประภาณิชา จตเุทน พยาบาล NICU

348 70395 นางสาวกรรณิกา พทุธา พยาบาล ไตเทยีม

349 71640*** นางสาวนพรัตน์ จนัเพ็ง พยาบาล 11/2

10.ผู้ ช่วยพยาบาล  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70440 นางสาววารุณี ขําหนิตัง้ ผู้ช่วยพยาบาล OPD ENT

2 70522 นางสาวธนยัพร ภวูงศ์ ผู้ช่วยพยาบาล OPDกุมารฯ

3 70442 นางอาภากรณ์ วงศ์เทราช ผู้ช่วยพยาบาล OPD สตูิ

4 70371 นางสาวพิศมยั กางโงน ผู้ช่วยพยาบาล OPD MED

5 70453 นางมณีรัตน์ รจนยั ผู้ช่วยพยาบาล OPD SURG

6 70632 นางอญัชลี พรศรี ผู้ช่วยพยาบาล 13/1

7 70634 นายสขุฏพิจน์ พรศรี ผู้ช่วยพยาบาล คลินิกเลิกบหุร่ี

8 70635 นางสาวเพชร์รัตน์ ดวงดารา ผู้ช่วยพยาบาล 9/1

9 70636 นางขวญัตา รอดกุล ผู้ช่วยพยาบาล OPD MED

10 70638 นายสเุมธ บญุชุ่ม ผู้ช่วยพยาบาล 10/2

11 70489 นางสาวจิราภรณ์ ขวญัแก้ว ผู้ช่วยพยาบาล OR

12 70640 นางสาวเพ็ญนภา ทมุภา ผู้ช่วยพยาบาล OPD MED

13 70637 นางสาวมาลินี วีระเดช ผู้ช่วยพยาบาล OPD ออร์โธ

14 70733 นางสาวปาณปิยวรรณ วงค์แสนสี ผู้ช่วยพยาบาล  10/2

15 70735 นางสชุาดา แสงดี ผู้ช่วยพยาบาลOPD ORTHO

16 70740 นางตรีลดา (สรัุช) เกิดสวสัดิ์ (ศรีแสน) ผู้ช่วยพยาบาล  8/1

17 70730 นางทพิาพร วรรณศิลปิน ผู้ช่วยพยาบาล  ECHO

18 70731 นางสาวพรจิตร จิตชยัภมิู ผู้ช่วยพยาบาล OPD Med 

19 71115 * นางสาวนิตยา จนัทร์แก้ว ผู้ช่วยพยาบาล  NICU

20 71116 * นางสาวหทยันชุ เกิดเทวา ผู้ช่วยพยาบาล  งานเวชกรรมสงัคม

ช่ือ - สกุล
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21 71119 * นางเยาวลกัษณ์ ศรีผ่อง ผู้ช่วยพยาบาล OPD surg

22 71121 * นางสาวนํา้ทพิย์ แพ้ชยัภมิู ผู้ช่วยพยาบาล งานเวชกรรมสงัคม

23 71809**** นางนิยม บญุรอด ผู้ช่วยพยาบาล * admit

24 71810**** นางสาวอนงค์นาถ โมไนยพงศ์ ผู้ช่วยพยาบาล * งานเวชกรรมสงัคม-คดักรอง

25 71811**** นายอเุทน พลูสวสัดิ์ ผู้ช่วยพยาบาล * 10/2

26 71812**** นางนชุนาฏ พิกุล ผู้ช่วยพยาบาล * 14/2

27 71813**** นางสาวกาญจนา ไม้แก้ว ผู้ช่วยพยาบาล * 11/1

28 71814**** นางสาวปริยานชุ บญุมา ผู้ช่วยพยาบาล * 11/2

29 71815**** นางสาวอมัพวา คําทรา ผู้ช่วยพยาบาล * 13/2

30 71816**** นางสาวอนญัญา อทุมุพร ผู้ช่วยพยาบาล * OPD Med 

31 71819**** นางสาวสกุลเพ็ญ ทพิเจริญ ผู้ช่วยพยาบาล **1  NICU

32 71821**** นางสาวอรสา ปัญทวาย ผู้ช่วยพยาบาล **1 8/2

33 71825**** นางสาวจฑุาทพิย์ หมอเก่ง ผู้ช่วยพยาบาล **1  LR

34 71826**** นางสาวแก้วตา ทองดอนอบั ผู้ช่วยพยาบาล **1 ไตเทยีม

35 71827**** นางสาววรรณภา พุม่ประสพ ผู้ช่วยพยาบาล **1  OPD สตูิ

36 71828**** นางสาวสริุยาพร ทองศิริกุล ผู้ช่วยพยาบาล **1 ไตเทยีม

37 71830**** นายอภเิชษฐ์ ณ ลําปาง ผู้ช่วยพยาบาล **2  MICU

38 71831**** นางศิรินนัท์ ฤกษ์ดี ผู้ช่วยพยาบาล **2  9/2

39 71832**** นายสมชาย กาชู ผู้ช่วยพยาบาล **2  12/2

40 71833**** นายนิคม สขุโชติ ผู้ช่วยพยาบาล **2  OR

41 71835**** นางนิสาชล น้อยสถิตย์ ผู้ช่วยพยาบาล **2  OR

42 71836**** นางสาวไพฑรูย์ บญุไชย ผู้ช่วยพยาบาล **2  OR

43 71837**** นายเกียรติศกัดิ์ น้อยสถิตย์ ผู้ช่วยพยาบาล **2  supply

44 71838**** นายพรเทพ จนัทร์แก้ว ผู้ช่วยพยาบาล **2  14/2

45 70738 นางสาวอฉัรา ศรีตะปัญญะ ผู้ช่วยพยาบาล  8/1

46 70739 นางสาวสิริกร แซ่ตัง้ ผู้ช่วยพยาบาล OPD MED

47 71113 * นางสวุรรณา ส้มแก้ว ผู้ช่วยพยาบาล  OPD หวัใจ

48 71118 * นายเอกราช อยู่ยงค์ ผู้ช่วยพยาบาล OPD Eye

49 70737 นางสาวเรียม ยอดอ่อน ผู้ช่วยพยาบาล OPD Ortho 

50 70633 นางสาวทศัณี ทอหลุ ผู้ช่วยพยาบาล  NICU

51 70751 นางสาวสธุารีย์ จนัทวงศ์ ผู้ช่วยพยาบาล **2  9/2

52 70752 นายเอกชยั ทองใบ ผู้ช่วยพยาบาล **2  SICU

53 70753 นางสาวกมลวรรณ จวนอึง้ ผู้ช่วยพยาบาล **2OPD SURG

54 70754 นางสาวนิตยา บเูซ็น ผู้ช่วยพยาบาล **2  8/1
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55 70755 นางมาลี โกจนัทร์ ผู้ช่วยพยาบาล **2  11/1

56 70757 นางกาญจนา ทอหลุ ผู้ช่วยพยาบาล **2  11/2

57 70760 นางสาวพรนิภา วงค์คํา ผู้ช่วยพยาบาล **2 10/1

58 70763 นางสาวเอรวดี ศรีสงูเนิน ผู้ช่วยพยาบาล **2  12/2

59 70764 นางสาววนิดา อินทร์ศิริ ผู้ช่วยพยาบาล **2  OR

60 70765 นางสาวพิมพ์พา เลี่ยมไล้ ผู้ช่วยพยาบาล **2  11/1

61 70768 นางสาวโสภณา พดัสอน ผู้ช่วยพยาบาล **2 OPD MED

62 70770 นางสาวแสนสภุรณ์ ศรีแสน ผู้ช่วยพยาบาล **2  11/2

63 70771 นางสาวสําลี คุ้มจัน่ ผู้ช่วยพยาบาล **2  11/1

64 70756 นางสาวรัตนาพร จนัตา ผู้ช่วยพยาบาล **2  11/1

65 71714*** นางสาวรัชธิดา ชมุมิน ผู้ช่วยพยาบาล ไตเทยีม

66 70631 นางสมพิตร์ เปลือ้งศิริ ผู้ช่วยพยาบาล OPD จกัษุ

67 71112 * นางสาวชญาดา เครือวลัย์ ผู้ช่วยพยาบาล 14/2

68 70805 นางสาวนิตยา แก้วภมิูแห ่ ผู้ช่วยพยาบาล * PICU

69 70808 นางอญัชลี ป้องภยั ผู้ช่วยพยาบาล *  11/2

70 70786 นางสาวอรทยั ประจวบมลู ผู้ช่วยพยาบาล **1 MICU

71 70791 นางสาววาสนา ดาผา ผู้ช่วยพยาบาล **1 OPD สตูิ

72 70759 นางสรีุรัตน์ เกษร ผู้ช่วยพยาบาล **2OPD จิตเวช

73 70785 นางพรเพ็ญ พุม่พวง ผู้ช่วยพยาบาล ** 1 OPD ศลัย์

74 70769 นางสายสนีุย์ เมฆสวุรรณ์ ผู้ช่วยพยาบาล **2 12/2

75 70511 นางสาวนภาพร ทองดี ผู้ช่วยพยาบาล OPDจกัษุ

76 71114 * นายธนรัตน์ อ่อนตา ผู้ช่วยพยาบาล  12/2

77 70729 นางสาวมาดีนะ อยู่สขุสวสัดิ์ ผู้ช่วยพยาบาล 11/2

78 71117 * นางสาวคนงึนิจ จนัทร์ทป ผู้ช่วยพยาบาล  ER

79 70777 นางปัทมา หร่ังกรุ่น ผู้ช่วยพยาบาล **1 OPD Med

80 70778 นายขวญัโชค ลือลาภ ผู้ชว่ยพยาบาล **1 OPDออร์โธ

81 70774 นางสาวอนญัพร สิทธิธรรม ผู้ช่วยพยาบาล **1 12/2

82 70762 นางสาวธัญญาลกัษณ์ บรูณาภา ผู้ช่วยพยาบาล **2  8/1,2

83 70758 นางวรุณยพุา            จสุมใจ ผู้ช่วยพยาบาล * NICU
84 70800 นางสาวพวงเพ็ชร  พลูสวสัดิ์ ผู้ช่วยพยาบาล * LR

85 70801 นางสาวสรีุรัตน์ ใจตือ้ ผู้ช่วยพยาบาล * Supply

86 70802 นางอษุณี  กันนิยม ผู้ช่วยพยาบาล * ER

87 70803 นางสาวอษุา  ทองไพจิตร (เล้าคิม) ผู้ช่วยพยาบาล * 10/2

88 70804 นางสาวชญาดา  ฉวยกระโทก ผู้ช่วยพยาบาล * 13/2

89 70807 นางรัชนี มานมาน ผู้ช่วยพยาบาล * 9/1

90 70809 นางสาวไอลดา  ธรรมประดิษฐ์ ผู้ช่วยพยาบาล * 11/2
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91 70772 นางสาวสรีุวลัย์  เรียงวงษ์ ผู้ช่วยพยาบาล **1 10/2

92 70773 นางสาวสายสมร พลนิยม ผู้ช่วยพยาบาล **1  OPD PED

93 70779 นางสาวโกศล  แสงสวา่ง ผู้ช่วยพยาบาล **1  10/2

94 70780 นายบญุเสริม  เสนห่า ผู้ช่วยพยาบาล **1  12/2

95 70781 นางสาวประภา ตานี ผู้ช่วยพยาบาล **1  OPD Cardio

96 70783 นางสาวอมัพร  ยิม้แย้มงาม ผู้ช่วยพยาบาล **1  12/2

97 70784 นางสาววรรณภา  เลี่ยมไล้ ผู้ช่วยพยาบาล **1  12/2

98 70787 นางสาวณฐัติกานต์  ฉายาวาด ผู้ช่วยพยาบาล **1  OPD ENT

99 70788 นางสาววีรญา  ขนัเมือง ผู้ช่วยพยาบาล **1  OPD MED

100 70790 นางสาวนนัธิญา  พนัธาโฮม ผู้ช่วยพยาบาล **1  OPD SURG

101 70782 นายเอกวชั  ลําคํา ผู้ช่วยพยาบาล **1  12/2

102 70742 นางสาวปราณี  เดวิเลาะ ผู้ช่วยพยาบาล **2  OPD จกัษุ

103 70743 นางสาวนรินทพิย์ มลูผล ผู้ช่วยพยาบาล **2  12/2

104 70744 นางสาวจรรยา อยู่ยงค์ ผู้ช่วยพยาบาล **2  OPD ORTHO

105 70746 นางสาวจฬุารัตน์ สืบสําราญ ผู้ช่วยพยาบาล **2  ER

106 70747 นางสาวสภุาพร  กลิง้กลางดอน ผู้ช่วยพยาบาล **2  9/2

107 70749 นางสาวสรีุรัตน์  พลนิยม ผู้ช่วยพยาบาล **2  OPD สตูิ

108 70748 นางสนุนัทา พลอยพลาย ผู้ช่วยพยาบาล **2  10/1

109 71120 * นางสาวชลกานต์ วงัอาษา ผู้ช่วยพยาบาล 14/2

110 70745 นางสาวสนิุสา บํารุง ผู้ช่วยพยาบาล **2  OPD กุมารฯ

111 70734 นายสงดั ของโพธ์ิ ผู้ช่วยพยาบาล OPD ORTHO 

112 71823**** นายอพิเชษฐ สาเสนา ผู้ช่วยพยาบาล **1 14/2

113 73733 * นางสงวน ศรีสวุรรณ ผู้ช่วยพยาบาล คลินิกสขุภาพ นิสิต มศว.

114 71822**** นางสกาวเดือน เพ่ิมสขุ ผู้ช่วยพยาบาล **1 8/1

115 70775 นางสาวภญิญดา อ่ิมเจริญ ผู้ช่วยพยาบาล **1  ER

116 71834**** นางสาวปัญจภคั ชินสา ผู้ช่วยพยาบาล **2  8/1

117 71820**** นางสาวอําพร  เขียวหวาน ผู้ช่วยพยาบาล **1 SICU

118 70736 นางอญัญาวีร์ วนัวงษ์ษา ผู้ช่วยพยาบาล  ER

119 70806 นางสาวนวรัตน์ เจริญเจษฎา ผู้ช่วยพยาบาล * ER

120 70789 นางขนิษฐา พดัสอน ผู้ช่วยพยาบาล **1  12/2

121 70732 นางสาวธนชัพร บวัคล้าย ผู้ช่วยพยาบาล  8/1 - 2

122 70639 นางสาวสชุาวดี ถาบญุกิจ ผู้ช่วยพยาบาล OPD จกัษุ

123 70728 นางสาวศศิประภา อินทร์เจริญ ผู้ช่วยพยาบาล OPD ENT

124 70766 นางสาวศิริพร สวยสม ผู้ช่วยพยาบาล **2  10/2

125 70767 นางวนัดี ฤกษ์หร่าย ผู้ช่วยพยาบาล **2  SICU
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126 70750 นางสาวสพุตัรา วนัโพนทอง ผู้ช่วยพยาบาล **2  ER

127 71829**** นางสาวรุ่งทศันีย์ คําประสงค์ ผู้ช่วยพยาบาล **1 OR

128 70761 นางสาวจรรยพร เทยีนกสิ ผู้ช่วยพยาบาล **2  11/1

129 71818**** นางสาวกรณิศ อนัทามา ผู้ช่วยพยาบาล **1  9/1

130 71824**** นางสาวชมพนูชุ ทองสงคราม ผู้ช่วยพยาบาล **1  9/2

11. เจ้าหน้าที่บริหารงานหน่วยจ่ายกลาง  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71850**** นางสาวชตุินนัท์ เขียวอ่อน จ.หนว่ยจ่ายกลาง

12. พนักงานหน่วยจ่ายกลาง  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71839**** นางสาวขวญัจิตร พว่งศิริ พนกังานหนว่ยจ่ายกลาง

2 71841**** นางนฤมล ละมยัจนัทร์ พนกังานหนว่ยจ่ายกลาง

3 71840**** นายคณากร ทองไพจิตร พนกังานหนว่ยจ่ายกลาง

13. เภสัชกร  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70373 นางสาวปิยรัตน์ ใจหนกั เภสชักร (หน.งานเภสชักรรม)

2 70483 นายธเนศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ เภสชักร

3 70475 นางสาวสภุาภรณ์ อรุณศิริวฒันา เภสชักร 

4 70528 นางสาวอรวินทร์ จีรบณุย์ เภสชักร

5 70605 นางอภญิญา ยทุธเก่ง เภสชักร  

6 71067 * นางสาวภทัรินทร์ พิทกัษ์โชติวรรณ เภสชักร

7 71687 *** นายโยธิน ดีพรธนพล เภสชักร

8 71066 * นางสาวภชัรีพร เทศไธสง เภสชักร  

9 70604 นางสาวพิชชาพร อธิกวิริยะกุล เภสชักร  

10 70495 นางกชพร คณุสาร (คล้ายทอง) เภสชักร

11 70530 นางสาวกมลทพิย์ สนธิ เภสชักร

12 71685*** นายวิศวะ มาเดช เภสชักร

13 70458 นางสาวชนิตรา อินทร์ศิริ เภสชักร

14 71686*** นางสาวปาณิสรา ขอมเดช เภสชักร

15 70606 นางสาวธัญวรัตน์ นิศาภากร เภสชักร 

16 73219 นายวรายทุธ อาบสวุรรณ เภสชักร

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล
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17 74126 นางสาวปาณิสรา โอฬารนภาลยั เภสชักร

18 73216 นายหฤษฎ์ นชุบวั เภสชักร

19 74123 นายประจิตร อดุมสขุ เภสชักร

20 74124 นางสาวพนิดา รุ่งกําจดั เภสชักร

21 74125 นางสาวพชัราภรณ์ เลี่ยมสวุรรณ เภสชักร

14. เภสัชกร (ใช้ทุน)  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

15. ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม = พนักงานเภสัชกรรม  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70448 นางสาวทพิวรรณ จนัที ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม

2 70419 นายมหนิทรา มหทิธิสเุมธา ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม

3 71688*** นางสาวสายสนีุย์ ทองคํา ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม

4 70603 นางนพรัตน์ พลูสวสัดิ์ ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม

16.  ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม = ผู้ ช่วยเภสัชกรรม  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70722 นางนํา้ผึง้ ทองพุม่ ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม

2 70723 นางอษุา กลิ่นทรัพย์ ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม

3 70724 นายสรุศกัดิ์ สขุโสภณ ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม

4 70725 นางสาวระติ กร่ิมใจ ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม

5 71691*** นางกัณญารัตน์ ครบอดุม ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม

6 71693*** นางยพุา คําเจริญ ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม

7 71694*** นางสาวทศันีย์ จิตจนัทร์ ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม

8 71695*** นางสาววราภรณ์ พามา (ทองเจิม) ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม

9 71861**** นางสาวประไพ โถทอง (พรมราช) ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม

10 71692*** นางสาวนิภา ชยัโย ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม

11 73255 นายปรีชา หมดันชุ ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม

12 73256 นางสาวเพ็ญประภา น่ิมอนงค์ ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม

13 73257 นางสาวสิริกร (ศิริรัตน์) เอกศิริ ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม

14 73258 นางสาวสมฤทยั เปียเจีย ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม

15 70726 นางสาววาสนา พรมกลิ่น ผู้ปฏบิตัิงานเภสชักรรม
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17. นักเทคนิคการแพทย์  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70386 นางสาวพรพรรณ โรจนแสง นกัเทคนิคการแพทย์

2 70377 นางสาวประภาพร พานิชชอบ นกัเทคนิคการแพทย์

3 70479 นางสาวขจรศรี นามลีลา นกัเทคนิคการแพทย์

4 70609 นายพงษ์วฒิุ   สวุรรณรัตน์ นกัเทคนิคการแพทย์

5 70690 นางกันยารัตน์ สวุรรณรัตน์ (ทาโทน) นกัเทคนิคการแพทย์

6 71361** นายขวญัชยั อ่อนเรือง นกัเทคนิคการแพทย์(เลือด)

7 71709*** นางสาวสนุทรี จตเุทน นกัเทคนิคการแพทย์(เลือด)

8 71710*** นางสาวพรสขุ ร่มพฒุตาล นกัเทคนิคการแพทย์(ห้องตรวจ)

9 71711*** นางรินลณี อ่อนเรือง นกัเทคนิคการแพทย์(เลือด)

10 71712*** นางสาวเกศินี ศรีชวนะ นกัเทคนิคการแพทย์(สตู)ิ

11 71140 * นางสาวนนัทนา เสียงลือชา นกัเทคนิคการแพทย์

12 70422 นางสาวพณัณ์ชิตา รุจิระชยัเวทย์ นกัเทคนิคการแพทย์

13 70358 นางสาวสขุมุาล ตรีนสุนธ์ิ นกัเทคนิคการแพทย์

14 71708*** นางสาวจิราพร ปานนชุ นกัเทคนิคการแพทย์(ห้องตรวจ)

15 70382 นางสาวณฐัธิดา ผิวจนัทร์ นกัเทคนิคการแพทย์

16 74469 นายมานพ นนทวงษ์ นกัเทคนิคการแพทย์

17 74470 นางสาวทพิยรัตน์ แจ่มแจ้ง นกัเทคนิคการแพทย์

18. นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ = นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70610 นายนิคม ชาตรีกุล น.วิทยาศาสตร์การแพทย์

2 71141 * นายวิทวสั กะตะศิลา น.วิทยาศาสตร์การแพทย์

3 70354 นางสาวสมิุตรา อ้มสงคราม น.วิทยาศาสตร์การแพทย์(สตู)ิ

4 70691 นางสาวจารุวรรณ ศรีวิลยั น.วิทยาศาสตร์การแพทย์

5 71360** นายวฒิุพงศ์ ป่ินเดช น.วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศลัย์ฯ)

6 73791 นายธนพฒัน์ วรรณศิริ น.วิทยาศาสตร์การแพทย์ (อายรุฯ)

7 74115 นางสาวสตัยาพร ขวญัตน น.วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศลัย์ฯ)

8 74116 นางสาวปิยะธิดา แสงทอง น.วิทยาศาสตร์การแพทย์ (อายรุฯ)

19. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ = พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70384 นางวิไลวรรณ สงวนไทย ผู้ปฏบิตัิงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
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ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

67



20. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร = พนักงานบันทกึข้อมูล  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71713*** นายรัตนชยั แช่มช้อย ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร 

21. เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71857**** นางสาวมลฤดี มณีดํา จ.บนัทกึข้อมลู 

22. ผู้ ช่วยห้องปฏิบัติการ  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71858**** นางสาวไพริน คุ้มวงษ์ ผู้ช่วยห้องปฏบิตัิการ

2 71859**** นางสาวประเทอืง เรียงวงษ์ ผู้ช่วยห้องปฏบิตัิการ

23. นักรังสีเทคนิค  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70390 นายเพทาย บตุตโคตร นกัรังสีเทคนิค

2 70689 นายสรุเดช ยมวนั นกัรังสีเทคนิค

3 70607 นางสาวรุ่งนภา หาญขนุทด นกัรังสีเทคนิค

4 70348 นางสาวพชัราภรณ์ บญุชู นกัรังสีเทคนิค

5 70432 นายยงยทุธ์ เพ็งคุ้ม นกัรังสีเทคนิค

6 70608 ร.ต. แสงเทยีน เข็มคง นกัรังสีเทคนิค

7 70424 นางสาวศรีวรรณ์ เพริศพรรณราย นกัรังสีเทคนิค

8 70792 นางสาวบญุชู ชมุจนัทร์ นกัรังสีเทคนิค *

24. ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค = เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค 

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70407 นางสาวศรีอดุม ไขสอาด ผู้ปฏบิตัิงานรังสีเทคนิค

25. เจ้าหน้าที่บริหารงานเวชระเบียน  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70692 นางสาววชัรินทร์ รอดภยั จ.บริหารงานเวชระเบียน (หน.งานเวชสถิติและเวชระเบียน)
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26. นักวิชาการเวชสถิติ = นักเวชสถิติ   

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70425 นางวาริณี วนัทา นกัวิชาการเวชสถิติ (หน.งานควบคมุรหสัโรค)

2 71070 * นางสาววรรณนา สมบตัิ นกัวิชาการเวชสถิติ

3 71680*** นางสาวศศิกาญจนมณฑ์ ชรัูตน์ นกัวิชาการเวชสถิติ

4 70352 นางสาวลดัดาวลัย์ ประดู่ นกัวิชาการเวชสถิติ

 

27. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร = พนักงานเวชสถิติ  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70365 นางสาวกัญญาณฏัฐ (ขวญัเรือน)ช้อนทอง (เอือ้บญุ) ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร

2 70626 นางสาววชัราภรณ์ เต็งการณ์กิจ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร

3 70400 นางสาวสิรินยา เมฆสวุรรณ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร(สิทธิประโยชน์)

4 71681*** นางสาวจนัทมิา บญุมา ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร

5 71862**** นายเอกชยั กร่ิมใจ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร

6 71682*** นางสธีุรา อ่างสวุรรณ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร

7 70624 นางรุ่งนภา จนัทร์แดง ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร

8 70798 นางสาวอมัพา ทองอินทร์ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร * 

9 70625 นายศกัดิ์ดา พนาวงษ์ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร

28. นักวิชาการพัสดุ  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70429 นางสาวอรพินท์ พลูทรัพย์ นกัวิชาการพสัด ุ(ห้องยา)

2 70375 นางสาวสายทอง พดุเกิด นกัวิชาการพสัด ุ

3 70376 นางสาวตวงพร ธนจตุิพร นกัวิชาการพสัด ุ

4 70350 นางสาวอภชิญา จนัทร์ทอง นกัวิชาการพสัดุ

5 71683*** นางสาวจฑุามาศ อายโุย นกัวิชาการพสัดุ

6 74318 นางสาวกวินทรา บําบตัิภยั นกัวิชาการพสัดุ

7 74137 นางสาวกมลชนก มว่งเมืองแสน นกัวิชาการพสัดุ

29. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร = พนักงานพัสดุ  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70622 นางสาวศราณี ตรีสคุนธ์ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร ** ค 

2 70704 นางสาวแสงดาว สขุสาลี ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (RtoR)

3 70705 นางสาวประคองศรี ผ่องภริมย์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (พฒันาศกัยภาพนิสติ) ** ค
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4 70370 นางสาวนภสัรัญช์ (กนกพร) โพธ์ินิลจรัส (โพธ์ินิล) ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร (คลนิิกสขุภาพและความงาม)

5 70623 นางสาวสรัลรัตน์ สขุศิลป์ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร ** ค 

6 71722*** นายวิสทุธิพงษ์ สายเสมา ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (ห้องยา)

7 71720*** นางสาวกรรณิการ์ วฒันพงษ์ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (ห้องยา)

8 71723*** นางณฐัพร พลไชย ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร

9 71129 * นางสนุารี ชาญไชย (สขุมาก) ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร

10 71128 * นางสาวสิริวรรณ ลิบกระโทก ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร

11 71721*** นางสาวศิรินาฎ วงษ์ปาน ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร

30. นักวิชาการเงินและบัญชี 

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70514 นางสาวนฑัพร เสนาปินฑ์ นกัวิชาการเงินและบญัชี (หน.งานคลงั)

2 70501 นางเขมิกา ก่อเจริญกุล (ชลทพิย์) นกัวิชาการเงินและบญัชี (บญัชี)  

3 70380 นางผ่องพลู สขุสวย นกัวิชาการเงินและบญัชี (หน. จดัเก็บรายได้)

4 70612 นางสาวจนัทนา ช่ืนวงษ์ นกัวิชาการเงินและบญัชี (จดัเก็บรายได้)

5 70613 นางสาวกรองแก้ว โลหติศิริ นกัวิชาการเงินและบญัชี ** ค 

6 70393 นางสาวสนุทรินทร์ เลิศณรงค์ นกัวิชาการเงินและบญัชี (คลงั)

7 74319 นางสดุใจ สขุโสภณ นกัวิชาการเงินและบญัชี (บญัชี)  

8 74320 นางสาวประภาพร ยิ่งยืน นกัวิชาการเงินและบญัชี (จดัเก็บรายได้)

9 74321 นางสาวปิยนชุ วรรณ์ประเสริฐ นกัวิชาการเงินและบญัชี ** ค 

10 74131 นางสาวเสาวลกัษณ์ นิลทลกัษณ์ นกัวิชาการเงินและบญัชี (คลงั)

11 73788 นางสาวนารี นํา้เงิน นกัวิชาการเงินและบญัชี (คลงั)

12 74132 นางสาวนํา้ผึง้ พลูศิลป์ นกัวิชาการเงินและบญัชี (จดัเก็บรายได้)

13 73789 นกัวิชาการเงินและบญัชี

14 73790 นกัวิชาการเงินและบญัชี

31. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร = พนักงานการเงินและบัญชี  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70703 นางสธุาสินี ปาละสขุ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (คลงั)

2 70405 นางสาวพนิดา วงษ์อินทร์ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (จดัเก็บรายได้)

3 71127 * นายชํานิ เกษเกษม ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (จดัเก็บรายได้)

4 71876**** นางสภุาภรณ์ นุ้ยจํานลั ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (จดัเก็บรายได้)

5 71878**** นางสาววิไล นาคฤทธ์ิ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (จดัเก็บรายได้)

6 71392 ** นางสาวชนาภา ฉันทะปิยะกูล ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (คลงั)

7 70628 นางสาววาสนา สงัฆะ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (จดัเก็บรายได้)

ช่ือ - สกุล

- วา่ง 1-

- วา่ง 2-

ช่ือ - สกุล
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8 70455 นางอสุาห์ จําปาหอม ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (จดัเก็บรายได้)

9 70620 นายสธิุนนัท์ สาตราคม ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (บญัชี)

10 71877**** นางสาวสรีุรัตน์ ประยงค์ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (จดัเก็บรายได้)

11 71684*** นางธิติมา บรุาณะผาย ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (คลงั)

12 70702 นางสาวนงนชุ ประมล ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (คลงั)

13 70621 นางสาวศภุกานต์ ภตูานนท์ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (คลงั)

14 70353 นางมนทติา กอชาลี ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (งานจดัเก็บรายได้)

32. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร = เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71396** นางชรัณรัตน์ ทพิโกมทุ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (งานจดัเก็บรายได้)

2 71398** นางสาวนิตยา คุ้มวงษ์ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (งานจดัเก็บรายได้)

3 71397** นางมนทติา กอชาลี ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (งานจดัเก็บรายได้)

33. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70399 นางสาววรางคณา สืบกระแสร์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 

2 70695 นางสาวสมิุตรา ขจรเงิน นกัวิชาการคอมพิวเตอร์

3 70696 นายเทวดา นาโสก นกัวิชาการคอมพิวเตอร์

4 70388 นายเฉลิม สวุรรณะ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์

5 71698*** นายชญานนท์ มงคลอธิวฒัน์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์

6 70361 นายวรวิช (วรวิทย์) อายคุง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์

7 71699*** นางสาวรุ่งนภา มว่งศรี นกัวิชาการคอมพิวเตอร์

8 74322 นายอาทติย์ บญุมีพิพิธ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์

9 74323 นายจํารอง ชาวบล นกัวิชาการคอมพิวเตอร์

34. ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ = พนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70444 นายเนตร์น้อย เชียงทอง ชา่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (รักษาราชการแทนหน.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

2 70618 นางพรทพิย์ ณ ลําปาง ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์

3 70701 นายวรกต ยพุงษ์ ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

4 70460 นางสาวณฐัวดี ชาตะวนิช ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์

5 70619 นายปริวฒั อ่ิมอรุะ ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล
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35. วิศวกร  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70356 นายจีรพงค์ พุม่สวุรรณ วิศวกร  

2 70363 นายณฐัวตัิ มาลยั วิศวกร (หน.งานศนูย์เคร่ืองมือกลาง)

36. ช่าง = นายช่างต่างๆ  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70430 นายอรรณพ ณ  ลําปาง ช่างไฟฟ้า

2 71719*** นายเชษฐา บวัท ี ช่างไฟฟ้า

3 70412 นายไชยนนัท์ คุ้มเพ่ือน ช่างเคร่ืองยนต์

4 71394** นายฉัตรชยั สขุศรี ช่างเคร่ืองยนต์

5 71718*** นายกิตติภมิู ชาเรณ ู ช่างเคร่ืองยนต์

6 70404 นายแปลก นราพล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ** ค 

7 71716*** นายบณัฑิต แสงโทโพธ์ิ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

8 70437 นางสาววลยัวรรณ วิชยั ช่างโยธา

37. นายช่างอุปกรณ์การแพทย์  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70627 นายดิเรก เสือสีนาค นายช่างอปุกรณ์การแพทย์

2 71125 * นายสทุธิพงษ์ เครือพิมาย นายช่างอปุกรณ์การแพทย์

3 71717*** นายสําราญ นาคทองคํา นายช่างอปุกรณ์การแพทย์

4 71866**** นายภาณพุงศ์ ช่ืนอารมณ์ นายช่างอปุกรณ์การแพทย์

38. ช่างเทคนิค = นายช่างเทคนิค  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71715*** นายเกรียงไกร ศรียงยศ ช่างเทคนิค **ค

39. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70366 นายตลุ รอบรู้ จ.บริหารงานทัว่ไป (รักษาการฯ เลขานกุารคณะฯ)

2 71696*** นางสาวเกตวุดี พานสมัฤทธ์ิ จ.บริหารงานทัว่ไป

3 71869**** นายอํานาจ พลอยพลาย จ.บริหารงานทัว่ไป (ปฏิบตัิหน้าทีห่วัหน้างาน สนง.)

4 74133 นางสาวอรอมุา ทอหลุ จ.บริหารงานทัว่ไป (งานคลงั)

5 70493 นางสาวชนากานต์ บวัทอง จ.บริหารงานทัว่ไป

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล
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6 74135 นางอรุณ ชาวไทย จ.บริหารงานทัว่ไป

7 74134 นางสาววาสนา บําบดัภยั จ.บริหารงานทัว่ไป

8 74136 นางสาวธิดารัตน์ พาท ี จ.บริหารงานทัว่ไป

9 70418 นางสาวกนกศรี รัตนเสวี จ.บริหารงานทัว่ไป (ห้องสมดุ) ** ค 

10 71868**** นางสาวชฎามาศ ช่วยขนุ จ.บริหารงานทัว่ไป ** ค

11 74307 นางสาวสรีุย์รัตน์ เรืองศรี จ.บริหารงานทัว่ไป

40. บุคลากร = เจ้าหน้าที่บุคคล  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70611 นางสาวเกษทพิย์ ปลืม้วงษ์ บคุลากร (หวัหน้างาน HR)

2 71126 * นางสาวรจนา โคตรมี บคุลากร

3 71385** นายศกัดิ์เดช ลาดมี บคุลากร

4 71701*** นางสาวสมุนสั บญุมี บคุลากร

5 71703*** นางสาวภคมน เวชประสิทธ์ิ บคุลากร ** ค

6 71872**** นางสาวชญัญานชุ พลายขํา บคุลากร

7 71871**** นางสาวรัตนาภรณ์ ฉายะรถี บคุลากร

8 70360 นางสาวสติธร วรรณ์ชะรา บคุลากร

9 74324 นางสาวณฐัยา การุณย์โรจน์ บคุลากร *

10 74325 นางสาวสรีุย์ สวุรรณฉิม บคุลากร

11 71702*** นางมนสันนัท์ ฉอนสมบรูณ์ บคุลากร 

12 70793 นางสาวคทัรีญา หมีมา บคุลากร ** ค

41. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน = เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71071 * นางสาวสมุาลี มณีวงษ์ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน (หน.งานนโยบายและแผน)

2 71870**** นางสาวพาณาวรรณ ภู่สี นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน

3 70497 นางสาวสรีุพร กุลมณี นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน

42.  เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร   

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70700 นายสริุนทร์ นาคศรี จ.บริหารงานการเกษตร (หน.อาคารสถานที่)

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล
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43. นักประชาสัมพันธ์  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70693 นายเทพพิภพ พลมว่ง นกัประชาสมัพนัธ์ (หน.งานผลิตสื่อ)

2 71124 * นางสาววนัวิสาข์ เทพวิญญากิจ นกัประชาสมัพนัธ์

3 70346 วา่ที่ร้อยตรีวชัรพงษ์ หอมเกษร นกัประชาสมัพนัธ์

4 71123 * นางบษุกร อลัเลน (กาญจนารัณย์) นกัประชาสมัพนัธ์

5 71705*** นางสาวสายพิณ ทอหลุ นกัประชาสมัพนัธ์ 

6 70496 นางสาวรักษิณา สขุสมทพิย์ นกัประชาสมัพนัธ์

44. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร = พนักงานประชาสัมพันธ์  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

45. นักการตลาด  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71697*** นางสาวสมปอง ประดบัมขุ นกัการตลาด  (หน.งานการตลาดและประชาสมัพนัธ์)

46. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71724*** นางสาวกาญจน์สดุา (กาญจนา) ครุธฉ่ํา (เนินใหม)่ พ.ลกูค้าสมัพนัธ์ 

2 71726*** นางสาวอรวรรณ ลิม้กุล พ.ลกูค้าสมัพนัธ์ 

3 71727*** นางณฐัชญา ป่ินน้อย พ.ลกูค้าสมัพนัธ์ 

4 71728*** นางสาวปริยากร ทพิวฒัน์ พ.ลกูค้าสมัพนัธ์ 

5 71725*** นายอศัวเดช ตินา พ.ลกูค้าสมัพนัธ์ 

47. นักวิชาการโภชนาการ = นักโภชนาการ  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70433 นางสาวอรุณี จนัทร์แสง นกัวิชาการโภชนาการ (ปฏบิตัิงานแผนฯ)

2 70614 นางสาวชดุาภรณ์ พทุธรักษา นกัวิชาการโภชนาการ  

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล
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48. บรรณารักษ์ 

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71130 * นางสาวชญาสินี ตัง้ศรีมงคล บรรณารักษ์** ค 

2 71704*** นางสาวจารุวรรณ สมนกึ บรรณารักษ์** ค 

3 71359** นางสาวประภสัสร พรหมจรรย์ บรรณารักษ์** ค 

49. ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด = พนักงานห้องสมุด  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71131 * นายสเุทพ มั่นคง ผู้ปฏบิตัิงานห้องสมดุ ** ค 

50. นักสังคมสงเคราะห์  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70615 นางสาวปณุนภา เฉลียววงศ์เจริญ นกัสงัคมสงเคราะห์ (งานสิทธิ)

2 70349 นางสาวปรียาวรรณ สิทธิโชติวาทนิ นกัสงัคมสงเคราะห์ (งานสิทธิ)

51. นักกายภาพบ าบัด  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70617 นางสาวสภุานนั สทุธินาค นกักายภาพบําบดั

2 70616 นางสาวจิตรดา ผ่องกุหลาบ นกักายภาพบําบดั

3 71707*** นางสาววลัภา ไตรทพิย์ นกักายภาพบําบดั 

4 71851**** นายอภชิาติ ดาวเรือง นกักายภาพบําบดั

5 70796 นางสาวธันยพร จิวประสาท นกักายภาพบําบดั *

6 74117 นางสาวสนุนัทา ศรีสวสัดิ์ นกักายภาพบําบดั *

52. ผู้ปฏิบัติงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71854**** นางสปุดี โนนสิงห์ ผู้ปฏบิตัิงานเวชกรรมฟืน้ฟู

2 70822 นายสมบตัิ สนุา ผู้ปฏบิตัิงานเวชกรรมฟืน้ฟู

3 70821 นางเสาวลกัษณ์ วรรณวิชิต ผู้ปฏบิตัิงานเวชกรรมฟืน้ฟู

4 74508 นางสาวศรีสรุางค์ เพ็ญธัญกิจ ผู้ปฏบิตัิงานเวชกรรมฟืน้ฟู

53. นักกิจกรรมบ าบัด  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71706*** นางสาวนนัทพร สวยเนตรทอง นกักิจกรรมบําบดั
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54. นักกายอุปกรณ์  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71852**** นางสาววิลาวณัย์ ฤาชยั นกักายอปุกรณ์ 

55. นักวิชาการโสตทศันศึกษา  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70694 นายเผด็จ เพชรออด น.โสตทศันศกึษา ** ค

2 71880**** นายปรีชา พาพนัธ์ น.โสตทศันศกึษา ** ค

3 70381 น.โสตทศันศกึษา 

56. ผู้ปฏิบัติงานโสตทศันศึกษา = พนักงานโสตทศันศึกษา 

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71135 * นายทศพร ทองมาก ผู้ปฏบิตัิงานโสตทศันศกึษา ** ค

57. นักวิชาการศึกษา  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70697 นางสาวสภุาพร พาณิชสมบตัิกิจ น.วิชาการศกึษา (งานพฒันาคณุภาพ)

2 70698 นายอดิศร แสงซ่ือ น.วิชาการศกึษา ** ค

3 70699 วา่ที่ร้อยตรีดํารงค์ เพ็ชรทอง น.วิชาการศกึษา ** ค

4 71132 * นางสาววิไลวรรณ ทพิสิงห์ น.วิชาการศกึษา (เวชศาตร์ป้องกันและสงัคม)

5 74485 นางสมทรง ภารพงษ์ น.วิชาการศกึษา ** ค

58. นักวิชาการประกันคุณภาพ  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71874**** นางสาวขนิษฐา ซนัซี น.ประกันคณุภาพ 

59. เจ้าหน้าที่งานพรบ.  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71865**** นางสาวสมุาลี เลิศก้านทอง เจ้าหน้าที่งาน พรบ.

60. เจ้าหน้าที่บริหารงานสิทธิประโยชน์  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71864**** นางสะบาไพ เสริมศรีพงษ์ จ.บริหารงานสิทธิประโยชน์ (มีปสก)

ช่ือ - สกุล

-วา่ง 1-

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล
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61. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร = พนักงานธุรการ  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70409 นายภณฐัชยั รอบรู้ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (เวชศาสตร์)

2 70345 นางสาวอรชร มงัสงัข์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (งานการตลาดฯ (ดา่นหน้า))

3 70402 นางเยาวลกัษณ์ อินทร์ศิริ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (ห้องยา)

4 70710 นางสจิุตรตา ไตรรัตน์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (ห้องยา)

5 71391** นางสาวอิสรีย์ ภารุ่งเรืองธนบดี ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (ประกนัสงัคม)

6 70706 นางสาวนิภาพร แย้มสระโส ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (การพยาบาล) สนง.ฝ่ายการพยาบาล

7 70708 นางญดา สืบเพ็ง ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (เลขา)

8 70709 นางสาวตาลตะวนั แวงมั่ง ผู้ปฏิบตังิานบริหาร(ประกนัสขุภาพ)

9 70711 นางสาววชิราพรรณ์ รอดเกิด ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (ศลัยศาสตร์)**ค

10 70712 นางสาวธัญญาดา โฉมเขียว ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (ออร์โธ) ** ค

11 70714 นางสาวปัทมา สดมุ้ย ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (อายรุฯ) ** ค

12 70715 นางสาวลดัดาวลัย์ เหมือนแย้ม ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (รังส)ี ** ค

13 70717 นางสาวสกุัญญา พงษ์มาลา ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (วิสญัญี) ** ค

14 70720 นางมลฤดี สมนกึ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (จกัษุ ฯ) ** ค

15 70721 นางไพเราะ บตุรลพ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (กมุารฯ) ** ค

16 71069 * นางสาวแสงเดือน สขุสาลี ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (ทนัตฯ)

17 71136 * นางจฑุามาศ พว่งปาน ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (อายรุฯ) ** ค

18 71138 * นางสาวจนัทร์เพ็ญ บญุเคลิม้ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (รังส)ี ** ค

19 70510 นางสกุัญญา บญุยะวาศ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (ซอ่มบํารุง)

20 71386** นางสาววนสัสดุา เดวิเลาะ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (ศลัยศาสตร์)**ค

21 71387** นางสาววรรณดี ศรีษะเสือ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (สตูิ-นรี) ** ค

22 70713 นางสาวนิตยา ทองแก้ว ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (สตูิ-นรี) ** ค

23 71863**** นางสาวเบญจา สาโท ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (สทิธิปย.)

24 70716 นางสาวนงลกัษณ์ ปัน้เงิน ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (เวชศาสตร์)** ค

25 71139 * นางทศันีย์ สริุวงษ์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (เภสชั)

26 70707 นางสาวอไุรวรรณ อยู่เทศะ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (สทิธปย.)

27 71736*** นางสาวเพ็ญจนัทร์ ภมิูลา ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร (ICงานเวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม)

28 71737*** นายอภริมย์ เพชรภโิรม ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (สนง)

29 71729*** นางสาวนยันา ตัง้ใจดี ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (การพยาบาล) งานการศกึษาตอ่เน่ืองทางการพยาบาล

30 71731*** นางมนต์ธิดา จนัทร์แก้ว ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร (การพยาบาล)11/1

31 71732*** นายรัชกาญจณาศ์ เครือวลัย์ ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร (การพยาบาล)OR

32 71733*** นายเกรียงศกัดิ์ ป่ินน้อย ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร (การพยาบาล)เคร่ืองมือปลอดเชือ้

33 71734*** นางสาวสพุรรษา โคตรโนนกอก ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร (การพยาบาล)10/1

ช่ือ - สกุล
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34 71735*** นางสาวมนพทัธ ปานเจริญ (ใหมเ่ลีย้ง) ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร (การพยาบาล)9/1

35 71389** นางสาวศิริรัตน์ สวุรรณฉิม ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (งาน HA)

36 70719 นางสาวทภิาพร รติธรรมานนท์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (จิตเวช) ** ค

37 71122 * นางสาวมนธิดา กลิ่นปรากฎ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (ห้องยา)

38 71068 * นางณฐพร เทศมหา ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (กมุารฯ) ** ค

39 71860**** นางสาวทองสวย มธัยม ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (เภสชักรรม)

40 71843**** นางขวญัใจ ศานติยกุต์ ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร (การพยาบาล)NICU

41 71844**** นางสาวอ้อยทพิย์ ไชโย ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร (การพยาบาล)8/1-2

42 71845**** นางนิยาวดี ศรีมลู ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร (การพยาบาล)ER

43 71846**** นางสาวสร้อยเพ็ชร แก้วสวุรรณ ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร (การพยาบาล)13/2

44 71847**** นางชนพุร งามอาการ ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร (การพยาบาล)11/2

45 71848**** นางสาวสวุรรณเพ็ญ พรเลิศ ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร (การพยาบาล)LR

46 71853**** นางสาวสนุนัทา รักสนิท ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (ภาคออร์โธฯ)

47 71867**** นางสาวเยาวภา รังศิริ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (ซอ่มบํารุงฯ)

48 71873**** นางสาวศรินทร์ณา บญุประเสริฐ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (งาน HR)

49 71875**** นางศมนวรรณ์ ศรีภมร (ชยัวงษ์ชินโชต)ิ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (งาน HA)

50 71842**** นางสาวมกุดา เขียวอ่อน ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร (การพยาบาล) สนง. ฝ่ายการพยาบาล

51 71137 * นางสภุาณี คํา้ชู ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (การพยาบาล) งานการศกึษาตอ่เน่ืองทางการพยาบาล

52 71855**** นางปาริชาติ บญุสถิตย์ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (ภาคนิติเวชฯ) ** ค 

53 71689*** นางสาวสภุาพร มะลิอ่อง ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (ห้องยา)

54 71879**** นางสาวอาภาพร อาษาคง ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (เวชนิทศัน์) ** ค

55 71730*** นางดวงพร พดัสอน ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (การพยาบาล) งานการศกึษาตอ่เน่ืองทางการพยาบาล

56 71856**** นางทพิวรรณ ชยัมงคล ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (ภาคพยาธิ)

57 70718 นางสาวชนญัชิดา ขนุไพชิต ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (พยาธิ) ** ค

58 71690*** นางสาวเจนจิรา นิสยัสตัย์ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (เภสชักร)

59 74080 นางสาวรุ่งฟ้า แก้วเงิน ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (เภสชักร)

60 74138 นางสาววิจิตรา ไมล์เจริญ ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร (องค์กรแพทย์)

61 71388** นางสาวสรีุพร พลูกลิ่น ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (สนง)

62 71390** นางสาววาสนา ดิษฐศร ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (สนง)

63 71393** นางสาวธนิตา มุ่งหมาย ผู้ปฏบิตัิงานบริหาร

64 71849**** นางสาววาสนา เล็กระบุ ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร (การพยาบาล) PICU

65 70351 นางสาวพชัรีวรรณ คงเพ็ชร ผู้ปฏิบตังิานบริหาร (สนง) 
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62. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร = เจ้าหน้าที่ธุรการ  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70443 นางสาวดวงใจ พรมกลิ่น จ.ธุรการ (ห้องยา)

63. นักจิตวิทยา  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71362** นางสาวรพีกรณ์ เป่ียมพืช นกัจิตวิทยา 

2 74468 นางสาววรางค์กุล คงอนนัต์ นกัจิตวิทยา 

64. นักวิชาการด้านอรรถบ าบัด  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71363** นางอาทติยา ฤกษ์เวียง น.อรรถบําบดั-ภาคจกัษุ

65. นิติกร  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 71384** นายมนตรี สดุศิริ นิติกร 

2 74308 นางสาววิภาพร ประไพย์ นิติกร

66. ผู้ปฏิบัติงานนิติเวช  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 74505 นายพงษพนัธ์ ตรีวารี ผู้ปฏบิตัิงานนิติเวช

2 74506 นายสมพงษ์ บงัเกิด ผู้ปฏบิตัิงานนิติเวช

3 74507 นายพรเทพ แทนชาติ ผู้ปฏบิตัิงานนิติเวช

สีรายช่ือ ปฎิบัติงานคณะแพทยศาสตร์

สีรายช่ือ ลาศกึษาต่อ

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล
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67. พนักงานโทรศัพท์  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70833 นางอนงค์ อ่ําสดุ พ.โทรศพัท์ 

68. พนักงานวิชาชีพ  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70832 นางสาวสนีุย์พร ป่ินเจริญ พ.วิชาชีพ * กจ. ** ค

2 70834 นางสาวก่ิงดาว ฤกษ์ดี พ.วิชาชีพ * สนง.

3 70823 นางจตพุร เนียมปาน พ.วิชาชีพ *  PICU 

4 70825 นายสทุศัน์ มาระสี พ.วิชาชีพ * ซ่อมบํารุง 

5 70826 นางกัลปังหา รุ่งสวา่ง พ.วิชาชีพ * ฝ่ายการพยาบาล (งานการศกึษาตอ่เน่ืองทางการพยาบาล)

6 70828 นางนวลพิศ ชาประดิษฐ์ พ.วิชาชีพ * SUPPLY 

7 70831 นางปิยนชุ มลวิจิตรโท พ.วิชาชีพ * OPD MED  

8 70830 นายเอกมงคล ระบอบ พ.วิชาชีพ * เวรเปล

9 70824 นายบญุธรรม ทรงพินิจ พ.วิชาชีพ * เวรเปล

10 70814 นางวารี ทองเปลี่ยน พ.วิชาชีพ * ทนัตกรรม

11 70827 นางมนฤดี อมรึก พ.วิชาชีพ * OPD ศลัย์

12 70846 นางสาวจารุณี ดวงดี พ.วิชาชีพ * 9/1

13 70835 นางสาวรุ่งรัชนี หร่ายรัตน์ พ.วิชาชีพ * สนง.

14 70829 นางสาวจารุวรรณ บบุผาวงษ์ พ.วิชาชีพ * เวชระเบยีน 

69. พนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน  

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70815 นายวนัชยั เอ่ียมปา พ.ขบัรถพยาบาลฉกุเฉิน * 

2 70816 นายมานพ จานแก้ว พ.ขบัรถพยาบาลฉกุเฉิน * 

3 70813 นายนชัพล ปานดวงแก้ว พ.ขบัรถพยาบาลฉกุเฉิน * 

4 70848 นายบญุเจต เอ่ียมคง พ.ขบัรถพยาบาลฉกุเฉิน ** ค

5 70797 นายแถว สพุะกะ พ.ขบัรถพยาบาลฉกุเฉิน 

6 70818 นายทวีป แย้มสระโส พ.ขบัรถพยาบาลฉกุเฉิน * 

7 70847 นายเสกสรรค์ สาระประเสริฐกลุ พ.ขบัรถพยาบาลฉกุเฉิน * 

8 70817 นายจํานง พอกประโคน พ.ขบัรถพยาบาลฉกุเฉิน * 

ประจ าวันที่ 31 ส.ค. พ.ศ. 2556

ช่ือ - สกุล

รายช่ือพนักงานมหาวิทยาลัย  (ประจ าสายปฏิบัติการ)  แบ่งตามต าแหน่ง 

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล
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70. พนักงานเปล    

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70819 นายสมพงษ์ เชือ้ชยั พ.เปล *  เวรเปล 

2 70820 นายธีรพล สขุชาติ พ.เปล *  เวรเปล 

71. พนักงานประจ าห้องผู้ป่วย    

ที่ เลขประจ าต าแหน่ง ต าแหน่ง

1 70838 นางวาริน ทรายทอง พ.ประจําห้องผู้ ป่วย * OPDออร์โธ

2 70810 นางสาวพนูสขุ ทรัพย์มลู (อินทะปัญญา)พ.ประจําห้องผู้ ป่วย * 9/1 

3 70842 นางสาวเบญจมาภรณ์ สนุนัทารอด พ.ประจําห้องผู้ ป่วย * 10/1 

4 70843 นางเรณ ู เสนอใจ พ.ประจําห้องผู้ ป่วย * 10/2

5 70844 นางสาวธนพร อยู่ยงค์ พ.ประจําห้องผู้ ป่วย * 12/2

6 70845 นางสาวกฤติยาภรณ์ ราชวงัเมือง พ.ประจําห้องผู้ ป่วย * 9/1 

7 70839 นางพจนีย์ ตานี พ.ประจําห้องผู้ ป่วย * OPD MED

8 70836 นางสาวขจีจิตต์ หนชู่วย พ.ประจําห้องผู้ ป่วย * OPD สตูิ

9 70840 นางพชัรี เฮงน้อย พ.ประจําห้องผู้ ป่วย * งานเวชกรรมสงัคม

10 70812 นางอารีรัตน์ ภริิรักษ์ พ.ประจําห้องผู้ ป่วย * OPD กุมาร

11 70841 นางพินิช ศกัดารักษ์ พ.ประจําห้องผู้ ป่วย * 10/1 

12 70837 นางสาววนัเพ็ญ ช่างเพชร์ผล พ.ประจําห้องผู้ ป่วย * 10/1 

13 70811 นางสาวศภุทัรา พทุธกําหนด พ.ประจําห้องผู้ ป่วย * 10/1 

สีรายช่ือ = ปฎบิตัิงานคณะแพทยศาสตร์

ช่ือ - สกุล

ช่ือ - สกุล
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