
ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

1 นาย นพ. อาจารย์ กุลวัตร ธาดานิพนธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา

2 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา ศิริวราศัย ข้าราชการ กลุ่มสาขาวิชา

3 น.ส. ดร.พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณฐินี จินาวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา

4 นาย ดร.นพ. อาจารย์ ดลนิภัทร เดชสุพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา

5 น.ส. ดร. อาจารย์ ธันยวัน สวนทวี พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา

6 น.ส. ดร.พญ. อาจารย์ นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา

7 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ ปรียา ลีฬหกุล พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา

8 นาย นพ. อาจารย์ ปวิน น าธวัช พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา

9 นาง ดร. อาจารย์ รจนา ชุณหบัณฑิต ข้าราชการ กลุ่มสาขาวิชา

10 น.ส. ดร. อาจารย์ รสสุคนธ์ แก้วขาว พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา

11 นาย ดร. อาจารย์ รัตน์ชัยนันท์ ธรรมสุจริต พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา

12 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา

13 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ ศศิวิมล รัตนสิริ พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา

14 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา

15 นาง ดร.พญ. รองศาสตราจารย์ อติพร อิงค์สาธิต พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา

16 น.ส. ดร. อาจารย์ อรลักษณ์ พัฒนาประทีป พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา

17 น.ส. ดร. ศาสตราจารย์ อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชา

18 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ กาญจนา ต้ังนรารัชชกิจ ข้าราชการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

19 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

20 นาย นพ. อาจารย์ จรินทร์ แววพานิช พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

21 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ จริยา จุฑาภิสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

22 นาง พญ. อาจารย์ จิราภรณ์ อรุณากูร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

23 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตต์มณี เลิศอุดมผลวณิช พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

24 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

25 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชนเมธ เตชะแสนศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี
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26 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยยศ คงคติธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

27 นาย ดร.นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูศักด์ิ โอกาศเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

28 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ณัฐชัย อนันตสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

29 น.ส. พญ. อาจารย์ ณิชา ทัศน์ชาญชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

30 นาง พญ. ศาสตราจารย์ ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

31 น.ส. ดร.พญ. อาจารย์ เดือนธิดา ทรงเดช พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

32 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงเกียรติ ฉันทโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

33 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพยวิมล ทิมอรุณ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

34 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรเดช คุปตานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

35 นาง พญ. ศาสตราจารย์ นงนุช สิระชัยนันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

36 นาย ดร.นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพร อภิวัฒนากุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

37 น.ส. ดร.พญ. รองศาสตราจารย์ นลินี จงวิริยะพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

38 น.ส. พญ. อาจารย์ บุษบง ฤกษ์วลีกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

39 น.ส. พญ. อาจารย์ บูรณี เศวตสุทธิพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

40 นาย นพ. ศาสตราจารย์ ประชา นันท์นฤมิต พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

41 น.ส. พญ. อาจารย์ ปวรี ศรัยสวัสด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

42 นาง พญ. อาจารย์ ปองทอง ปูรานิธี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

43 น.ส. พญ. ศาสตราจารย์ เปรมฤดี ภูมิถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

44 นาย นพ. อาจารย์ พงศ์ภัค พงศ์พิชชา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

45 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ พรเทพ ต่ันเผ่าพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

46 นาย ดร.นพ. อาจารย์ พริษฐ์ วงศ์กิตติโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

47 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พฤหัส พงษ์มี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

48 นาย นพ. ศาสตราจารยไ์ด้รับเงินเดือนขั้นสูง พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา ข้าราชการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

49 นาย นพ. อาจารย์ ภูมิพร กตัญญูวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

50 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนัสวี ก่อวุฒิกุลรังษี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
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51 นาย นพ. อาจารย์ มารุต จันทรา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

52 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

53 น.ส. พญ. อาจารย์ รัชนีวรรณ สินิทธ์กุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

54 น.ส. พญ. อาจารย์ รัมภ์รดา เล็กวุฒิกานต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

55 น.ส. พญ. อาจารย์ โรจนี เลิศบุญเหรียญ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

56 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัลลิยา ธรรมประทานกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

57 นาย ดร.นพ. อาจารย์ วัชรุตม์ กันจงกิตติพร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

58 น.ส. ดร.พญ. รองศาสตราจารย์ วิภารัตน์ มนุญากร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

59 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เชิดเกียรติก าจาย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

60 น.ส. พญ. อาจารย์ ศิริสุชา โศภนคณาภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

61 นาย ดร.นพ. อาจารย์ สมชาย ชุติพงศ์ธเนศ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

62 นาย นพ. อาจารย์ สมบูรณ์ วันคนิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

63 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

64 น.ส. พญ. อาจารย์ สัญชวัล วิทยากรฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

65 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สามารถ ภคกษมา ข้าราชการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

66 น.ส. พญ. อาจารย์ สิรินภา ศิวารมณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

67 น.ส. ดร.พญ. อาจารย์ สุจิตรา ชัยสวนียากรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

68 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุเทพ วาณิชย์กุล ข้าราชการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

69 นาง พญ. ศาสตราจารย์ สุพร ตรีพงษ์กรุณา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

70 นาย นพ. ศาสตราจารย์ สุรเดช หงส์อิง ข้าราชการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

71 นาง พญ. ศาสตราจารย์ สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

72 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

73 น.ส. พญ. อาจารย์ โสภิดา บุญสาธร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

74 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ โสมรัชช์ วิไลยุค พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

75 นาง ร้อยเอกหญงิ พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หฤทัย กมลาภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

76 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

77 นาย นาวาอากาศเอก นพ. ศาสตราจารย์ อนันต์ โฆษิตเศรษฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

78 นาย นพ. ศาสตราจารย์ อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

79 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรพร ด ารงวงศ์ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

80 นาง พญ. ศาสตราจารย์ อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ ข้าราชการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

81 น.ส. พญ. ศาสตราจารย์ อลิสา ล้ิมสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

82 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี ล้ิมรังสิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

83 น.ส. พญ. ศาสตราจารยไ์ด้รับเงินเดือนขั้นสูง อ าไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

84 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุเทน ปานดี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

85 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

86 นาย นพ. อาจารย์ กวิน วณิเกียรติ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษุวิทยา

87 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติกุล ลีละวงศ์ ข้าราชการ ภาควิชาจักษุวิทยา

88 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ เกวลิน เลขานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษุวิทยา

89 นาย นพ. ศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ ข้าราชการ ภาควิชาจักษุวิทยา

90 น.ส. พญ. อาจารย์ ญาณิน สุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษุวิทยา

91 น.ส. พญ. อาจารย์ ดวงเนตร โรจนาภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษุวิทยา

92 นาย นพ. อาจารย์ ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษุวิทยา

93 น.ส. พญ. อาจารย์ ธาริกานต์ สุจิระกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษุวิทยา

94 น.ส. พญ. อาจารย์ บุญทิพย์ ทิพย์สุริยาพร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษุวิทยา

95 น.ส. พญ. อาจารย์ บุญยดา พุทธิรังษีวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษุวิทยา

96 นาย นพ. ศาสตราจารย์ พรชัย สิมะโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษุวิทยา

97 นาย นพ. อาจารย์ พรชัย มไหสวริยะ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษุวิทยา

98 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ภฤศ หาญอุตสาหะ ข้าราชการ ภาควิชาจักษุวิทยา

99 น.ส. พญ. อาจารย์ ภัศรา จงขจรพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษุวิทยา

100 นาย นพ. อาจารย์ ภูริชญ์ เพ็ชร์พิรุณ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษุวิทยา
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

101 น.ส. พญ. อาจารย์ วฎาการ วุฒิศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษุวิทยา

102 น.ส. ร้อยเอกหญงิ พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินทร จักรไพวงศ์(ร.น.) ข้าราชการ ภาควิชาจักษุวิทยา

103 นาย นพ. อาจารย์ วสุ ศุภกรธนสาร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษุวิทยา

104 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ วิชัย ประสาทฤทธา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษุวิทยา

105 น.ส. พญ. อาจารย์ วีรวรรณ โชคทวีศักด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษุวิทยา

106 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสมศิริ สุขะวัชรินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจักษุวิทยา

107 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ อนุชิต ปุญญทลังค์ ข้าราชการ ภาควิชาจักษุวิทยา

108 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ อาภัทรสา เล็กสกุล ข้าราชการ ภาควิชาจักษุวิทยา

109 นาย นพ. อาจารย์ กานต์ จ ารูญโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

110 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

111 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

112 นาย ดร.นพ. รองศาสตราจารย์ ชัชวาลย์ ศิลปกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

113 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ ดาวชมพู นาคะวิโร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

114 น.ส. ดร.พญ. อาจารย์ ธนาวดี ประชาสันต์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

115 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

116 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิดา ล้ิมสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

117 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ปราโมทย์ สุคนิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

118 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญจภรณ์ วาลีประโคน พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

119 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลิศรา ธรรมโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

120 นาง พญ. อาจารย์ พิชญวดี จิตตโรภาส พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

121 น.ส. พญ. อาจารย์ พิชญา กุศลารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

122 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ พิชัย อิฏฐสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

123 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

124 นาย นาวาอากาศโท นพ. รองศาสตราจารย์ มนัท สูงประสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

125 นาย ดร.นพ. อาจารย์ มษฐา ทองปาน พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

126 นาย นพ. ศาสตราจารย์ มาโนช หล่อตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

127 นาย นพ. ศาสตราจารยไ์ด้รับเงินเดือนขั้นสูง รณชัย คงสกนธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

128 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ รัตนา สายพานิชย์ ข้าราชการ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

129 นาย ร้อยเอก นพ. รองศาสตราจารย์ ศิริไชย หงษ์สงวนศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

130 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัญชัย กุลาดี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

131 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ สุวรรณี พุทธิศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

132 นาง พญ. อาจารย์ อัมพร ปิติธรรมภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

133 นาย นพ. อาจารย์ การันต์ ไพสุขศานติวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

134 น.ส. พญ. อาจารย์ จตุพร ครองวรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

135 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยา ไวศยารัทธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

136 นาย นพ. อาจารย์ จิตชัย ขยันการนาวี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

137 น.ส. พญ. อาจารย์ จิตตา อุดหนุน พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

138 นาย ดร.ภก. รองศาสตราจารย์ ชลภัทร สุขเกษม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

139 นาย นพ. อาจารย์ ณภัทร อังคธัญกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

140 น.ส. พญ. อาจารย์ ดวงกมล วัฒนตรานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

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

142 นาย ดร.นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ถกล เจริญศิริสุทธิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

143 น.ส. พญ. อาจารย์ ธรินธร จันทร์สูรย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

144 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์ ข้าราชการ ภาควิชาพยาธิวิทยา

145 นาย ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพงศ์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

146 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ นพดล ลาภเจริญทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

147 น.ส. พญ. อาจารย์ นภารัฐ เร่ิมลึก พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

148 นาง ดร. รองศาสตราจารย์ บุษบา ฤกษ์อ านวยโชค พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

149 นาง ดร. รองศาสตราจารย์ พรเพ็ญ ศรีสวัสด์ิ ข้าราชการ ภาควิชาพยาธิวิทยา

150 น.ส. พญ. อาจารย์ พสุพร โพธิ์เงินนาค พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

151 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัฒนา ศรมยุรา ข้าราชการ ภาควิชาพยาธิวิทยา

152 นาย ดร. รองศาสตราจารย์ พิทักษ์ สันตนิรันดร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

153 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ พิมพรรณ กิจพ่อค้า พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

154 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพิณ อินเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

155 นาย ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุทธภูมิ ล าเจียกเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

156 นาง รองศาสตราจารย์ พูนพิลาส หงษ์มณี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

157 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล บุญสะกันต์ ข้าราชการ ภาควิชาพยาธิวิทยา

158 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ มงคล คุณากร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

159 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยิ่งลักษม์ วิเศษศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

160 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสิมา อรุณโรจน์ ข้าราชการ ภาควิชาพยาธิวิทยา

161 นาง พญ. อาจารย์ วาสนา กนกศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

162 นาย พลอากาศตรี นพ. รองศาสตราจารย์ วิชาญ เปี้ยวนิ่ม พนักงานส่วนงาน ภาควิชาพยาธิวิทยา

163 น.ส. พญ. อาจารย์ วิภาวี คล้ายสุบรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

164 น.ส. พญ. อาจารย์ วิริยา พิพัฒน์สกุลโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

165 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศาล วรสุวรรณรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

166 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

167 น.ส. รองศาสตราจารย์ สมลักษณ์ วนะวนานต์ ข้าราชการ ภาควิชาพยาธิวิทยา

168 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

169 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ สรัญญา อุปรักขิตานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

170 นาย นพ. อาจารย์ สิริเทพ ปล้ืมวรสวัสด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

171 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิน วรวิชชวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

172 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

173 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชญา พวงเพ็ชร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

174 นาย ดร.นพ. อาจารย์ อภิรมย์ วงศ์สกุลยานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

175 น.ส. พญ. อาจารย์ อรุณี สิงห์เสน่ห์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

176 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉราพร พงษ์ทิพพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

177 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี จิตธรรมมา ข้าราชการ ภาควิชาพยาธิวิทยา

178 นาย ดร.นพ. อาจารย์ อาทิตย์ จินาวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

179 นาย ดร. อาจารย์ เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาพยาธิวิทยา

180 นาย ดร. อาจารย์ กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

181 น.ส. พญ. อาจารย์ กีรติกานต์ บุญญาวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

182 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนึงนิจ ธรรมนิรัต พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

183 นาง น.ต.หญงิ พญ. รองศาสตราจารย์ จันทร์จิรา ชัชวาลา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

184 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรวัฒน์ อุตตมะกุล ข้าราชการ ภาควิชารังสีวิทยา

185 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ เจียมจิตร ตปนียากร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

186 น.ส. พญ. อาจารย์ ชญานิน นิติวรางกูร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

187 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ ชนิกา ศรีธรา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

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

189 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

190 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัย กอบกิจสุขสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

191 นาย นพ. อาจารย์ ชัยรัตน์ โล่วณิชเกียรติกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

192 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินรัตน์ บัวงาม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

193 น.ส. พญ. อาจารย์ ชุลีพร เจียรพินิจนันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

194 นาง น.ต.หญงิ พญ. รองศาสตราจารย์ ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ ข้าราชการ ภาควิชารังสีวิทยา

195 น.ส. พญ. อาจารย์ ดวงกมล ประพฤติธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

196 น.ส. พญ. อาจารย์ ทิพารมณ์ สนั่นเมือง พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

197 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนพงศ์ พันธุ์พิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

198 นาย นพ. อาจารย์ ธรรมนูญ เรืองชัยจตุพร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

199 น.ส. พญ. อาจารย์ ธรินทร ตรีสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

200 นาง พญ. อาจารย์ ธันวา สุดแสง พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

201 นาย พันโท นพ. รองศาสตราจารย์ ธิติ สว่างศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

202 นาง พญ. อาจารย์ ธิติพร ชุณหสวัสดิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

203 นาย นพ. อาจารย์ ธีรพล ปัญญาปิง พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

204 น.ส. พญ. อาจารย์ นิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

205 น.ส. พญ. อาจารย์ นิธิมา ศักด์ิโสภาวิวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

206 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิยตา จิตรภาษย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

207 นาย นพ. อาจารย์ บรรจงศักด์ิ เวชศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

208 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกรณ์ เจียระคงมั่น พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

209 นาย นพ. อาจารย์ ประมาณ เฟื่องฟ้า พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

210 น.ส. พญ. อาจารย์ พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

211 น.ส. ดร. อาจารย์ พวงเพ็ญ ต้ังบุญดวงจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

212 นาง พญ. อาจารย์ พัชลิน พาทพุทธิพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

213 น.ส. พญ. อาจารย์ พัดชา ตุลยาเดชานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

214 น.ส. พญ. อาจารย์ พินพร เจนจิตรานันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

215 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ พุฒิพรรณ พัวทวีพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

216 น.ส. ดร. อาจารย์ พุทธิพรณ์ เจริญพันธุ์ ข้าราชการ ภาควิชารังสีวิทยา

217 น.ส. พญ. อาจารย์ เพ็ญอ าไพ ตันนาภัย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

218 นาย นพ. อาจารย์ ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

219 นาย นพ. อาจารย์ มังกร อภิรักษ์กานต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

220 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ มัณฑนา ธนะไชย ข้าราชการ ภาควิชารังสีวิทยา

221 นาย นพ. อาจารย์ ยชญ์ อนงค์พรยศกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

222 นาย นพ. อาจารย์ รวี เรืองกาญจนเศรษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

223 นาย นพ. อาจารย์ ราศิน วรวงศากุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

224 นาย นพ. อาจารย์ วราวุฒิ สุขเกษม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

225 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชชนา จ ารูญรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

226 นาย ดร.นพ. อาจารย์ วิทยา สังขรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

227 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

228 น.ส. พญ. อาจารย์ ศรัณย์ธร ลาภกิตติโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

229 น.ส. พญ. อาจารย์ ศศิประภา รงค์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

230 น.ส. นาวาอากาศโทหญงิ พญ. ศาสตราจารย์ ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

231 นาย นพ. อาจารย์ ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

232 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมใจ แดงประเสริฐ พนักงานส่วนงาน ภาควิชารังสีวิทยา

233 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

234 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สุทธิพงษ์ จงจิระศิริ ข้าราชการ ภาควิชารังสีวิทยา

235 น.ส. น.ต.หญงิ พญ. ศาสตราจารยไ์ด้รับเงินเดือนขั้นสูง สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ ข้าราชการ ภาควิชารังสีวิทยา

236 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ สุวิภาภรณ์ ศิริพรพิทักษ์ ข้าราชการ ภาควิชารังสีวิทยา

237 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

238 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ ข้าราชการ ภาควิชารังสีวิทยา

239 น.ส. พญ. อาจารย์ อภิชญา ศรีปรัชญากุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

240 น.ส. พญ. อาจารย์ อรนันท์ ไตรตานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

241 น.ส. พญ. อาจารย์ อรพิณ ชาญสันติ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

242 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

243 นาย นพ. อาจารย์ เอกฉัตร ฉันธนาภัค พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชารังสีวิทยา

244 นาง รองศาสตราจารย์ กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ พนักงานส่วนงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายฯ

245 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาณี มกราภิรมย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายฯ

246 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธรา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายฯ

247 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจียมใจ จีระอัมพร ข้าราชการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายฯ

248 น.ส. อาจารย์ นิตยา เกษมโกสินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายฯ

249 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรียาสิริ วิฑูรชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายฯ

250 นาง อาจารย์ ปาริชาต คุณาธรรมรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายฯ
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

251 น.ส. อาจารย์ พรจิต จิตรถเวช พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายฯ

252 น.ส. ดร. อาจารย์ รดา ดารา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายฯ

253 นาง ดร. อาจารย์ รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายฯ

254 นาง อาจารย์ วรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายฯ

255 น.ส. อาจารย์ สุวิมล ร่ืนเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ือความหมายฯ

256 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร คุณาวิศรุต พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

257 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรวีร์ พสุธารชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

258 นาย นพ. อาจารย์ กุลวัฒน์ จีระแพทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

259 น.ส. พญ. อาจารย์ จิตติยา วัชโรทยางกูร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

260 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ โฉมชบา สิรินันทน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

261 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวิกา พิสิฏฐศักด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

262 นาย นพ. อาจารย์ ชูทิศ กี่สกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

263 นาย นพ. อาจารย์ ชูศักด์ิ ตันประสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

264 นาย นพ. อาจารย์ เชิดเกียรติ กาญจนรชตะ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

265 น.ส. พญ. อาจารย์ ณิชาวรรณ วิรัชพิสิฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

266 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิต วีรังคบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

267 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิศร์ ประวิตรางกูร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

268 น.ส. พญ. อาจารย์ ธัญลักษณ์ ธรรมจ ารัสศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

269 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ ชลาชีวะ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

270 นาย นพ. อาจารย์ นคนันท์ แสงดี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

271 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรุตม์ เรือนอนุกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

272 น.ส. พญ. อาจารย์ นฤมล ประจันพาณิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

273 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ นุช ตันติศิรินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

274 น.ส. พญ. อาจารย์ ปัญชิกา ลือตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

275 นาง พญ. อาจารย์ ปุณยนุช เจริญคุปต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

276 น.ส. พญ. อาจารย์ พรภัทรา อารีรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

277 น.ส. พญ. อาจารย์ พัฒนรินทร์ จุฬาลักษณ์ศิริบุญ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

278 น.ส. พญ. อาจารย์ พิมพ์วัฒนา ปิ่นเสม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

279 น.ส. พญ. อาจารย์ ภัทธิกา ทรัพย์สุนทร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

280 นาย นพ. อาจารย์ มโนชา เสง่ียมศักด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

281 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ มะลิ รุ่งเรืองวานิช พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

282 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธพล ปัญญาค าเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

283 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัฐพล แสงรุ้ง พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

284 นาง พญ. อาจารย์ ลิษา สังฆ์คุ้ม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

285 นาย นพ. อาจารย์ วรพจน์ อภิญญาชน พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

286 นาย ร้อยเอก นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรสรวง ทองสุข ข้าราชการ ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

287 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ วราภรณ์ ไวคกุล ข้าราชการ ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

288 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรินี เล็กประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

289 น.ส. พญ. อาจารย์ วัลภา อานันทศุภกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

290 น.ส. พญ. อาจารย์ วิชญา ศุภโอภาสพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

291 นาย นพ. ศาสตราจารย์ วิชัย อิทธิชัยกุลฑล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

292 น.ส. พญ. อาจารย์ ศศิมา ดุสิตเกษม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

293 น.ส. พญ. อาจารย์ ศิวพร เติมพรเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

294 นาย นพ. อาจารย์ สัณฐิติ โมรากุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

295 น.ส. พญ. อาจารย์ สุนันทา พฤฒิธาดา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

296 นาย นพ. อาจารย์ อภิเดช แซ่เล้า พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

297 นาย นพ. อาจารย์ อมร วิจิตพาวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

298 น.ส. พญ. อาจารย์ อมรรัตน์ ต้ังจิตบ าเพ็ญบุญ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

299 นาง พญ. อาจารย์ อาภา ชุติพงศ์ธเนศ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา

300 น.ส. พญ. อาจารย์ อินทุอร สง่าศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิสัญญวีิทยา
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

301 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร สุขโต พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

302 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติพล นาควิโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

303 นาย นพ. อาจารย์ จาตุรนต์ ต้ังสังวรธรรมะ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

304 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติมา บุญเกิด พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

305 น.ส. พญ. อาจารย์ จิศพรรณ จงเจริญคุณวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

306 น.ส. พญ. อาจารย์ ด ารงรัตน์ เลิศรัตนานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

307 นาย นพ. อาจารย์ ธเนศ แก่นสาร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

308 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

309 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ ปราณี พลังวชิรา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

310 นาย นพ. อาจารย์ พรพจน์ หอสุวรรณศักด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

311 น.ส. พญ. อาจารย์ ภัควิภา เร่ิมยินดี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

312 น.ส. พญ. อาจารย์ วสากร เกตุประยูร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

313 นาง พญ. อาจารย์ วัจนา ลีละพัฒนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

314 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายพิณ หัตถีรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

315 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แสงศุลี ธรรมไกรสร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

316 นาย นพ. อาจารย์ โสฬส ปลอดภัย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

317 น.ส. พญ. อาจารย์ อัญญพร สุทัศน์วรวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

318 นาย นพ. อาจารย์ อาทิตย์ ชัยธนสาร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

319 นาย นพ. อาจารย์ อิทธิพล วงษ์พรหม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

320 นาย นพ. อาจารย์ เอกชัย เพชรล่อเหลียน พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

321 น.ส. พญ. อาจารย์ กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

322 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยพร ยุกเซ็น พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

323 น.ส. พญ. อาจารย์ ณัฐสินี อธินาถรัตนพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

324 น.ส. พญ. อาจารย์ ธาวินี ไตรณรงค์สกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

325 น.ส. พญ. อาจารย์ ธิดาทิต ประชานุกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

326 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุงควะ ศรีเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

327 น.ส. พญ. อาจารย์ พรรณวิไล ต้ังกุลพานิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

328 น.ส. พญ. อาจารย์ พิชญสุ์ชา สงวนวิทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

329 น.ส. พญ. อาจารย์ ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

330 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

331 นาย นพ. อาจารย์ สรวิศ สวัสด์ิมงคลกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

332 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาทริยา ตระกูลศรีชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

333 นาย นพ. อาจารย์ อารักษ์ วิบุลผลประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

334 นาย ดร.นพ. อาจารย์ จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

335 นาง พญ. อาจารย์ ฉัฐญาณ์ วงศ์รัฐนันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

336 นาย นพ. อาจารย์ ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

337 นาย ดร.นพ. อาจารย์ นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

338 นาย ดร.นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บวรศม ลีระพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

339 นาย นพ. ศาสตราจารย์ ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

340 น.ส. พญ. อาจารย์ เริงฤดี ปธานวนิช พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

341 นาย ดร.นพ. อาจารย์ วิชช์ เกษมทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

342 นาย นพ. ศาสตราจารย์ วิชัย เอกพลากร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

343 นาย นพ. อาจารย์ สมเกียรติ ลีละศิธร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

344 นาย นพ. อาจารย์ สัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

345 น.ส. พญ. อาจารย์ ชมภูนุช รัตนสุธีรานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

346 น.ส. พญ. อาจารย์ ฐิติพร ภักดีพิบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

347 น.ส. พญ. อาจารย์ ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

348 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

349 นาย ดร.นพ. อาจารย์ ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

350 น.ส. พญ. อาจารย์ พรรณเพชร ศิริรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

351 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรวิมล คุปต์นิรัติศัยกุล ข้าราชการ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

352 นาย นพ. อาจารย์ พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

353 น.ส. พญ. อาจารย์ พิมพ์ชนก สุขสมพร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

354 น.ส. พญ. อาจารย์ พีรยา รุธิรพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

355 นาย นพ. อาจารย์ ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

356 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลรัชฐา ภาณุวรรณากร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

357 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ วารี จิรอดิศัย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

358 น.ส. พญ. อาจารย์ ศิวพร วงศ์พิพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

359 น.ส. พญ. อาจารย์ อภิพรรณ เอี่ยมชัยมงคล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

360 นาย ดร.นพ. อาจารย์ กรกช เกษประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

361 นาย นพ. อาจารย์ กิดากร กิระนันทวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

362 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ กิตติณัฐ กิจวิกัย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

363 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงศักด์ิ แซ่เตีย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

364 นาย ร้อยเอก นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชินท์ วัฒนะวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

365 น.ส. พญ. อาจารย์ งามเฉิด สิตภาหุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

366 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

367 นาย นพ. อาจารย์ จักรพันธ์ จิรสิริธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

368 นาย ร้อยโท นพ. ศาสตราจารยไ์ด้รับเงินเดือนขั้นสูง จุมพล วิลาศรัศมี ร.น. ข้าราชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์

369 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญ ลีนานุพันธุ์ ข้าราชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์

370 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

371 น.ส. พญ. อาจารย์ ชลลดา ครุฑศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

372 นาย นพ. อาจารย์ ชลศักด์ิ ถิรภัทรพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

373 น.ส. พญ. อาจารย์ ชวัลนุช เรืองศรี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

374 นาย นพ. อาจารย์ ชินเขต เกษสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

375 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

376 นาย นพ. อาจารย์ ฐิติ ตันติธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

377 นาย ร้อยโท นพ. อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ ขันธทัต พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

378 นาย นพ. อาจารย์ ณรงค์ศักด์ิ รุ่งสกุลกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

379 นาย นพ. อาจารย์ ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

380 น.ส. พญ. อาจารย์ ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

381 นาย นพ. อาจารย์ ธงชัย ศุกรโยธิน พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

382 นาย นพ. อาจารย์ ธาริน ธรรมพงษา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

383 นาย นพ. อาจารย์ บัณฑิต สกุลชัยรุ่งเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

384 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

385 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรมินทร์ ม่วงแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

386 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกาศิต จิรัปปภา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

387 นาย นพ. อาจารย์ ปริญญา ลีลายนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

388 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

389 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิติโชติ หิรัญเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

390 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยนุช พูตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

391 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ปิยะ สมานคติวัฒน์ ข้าราชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์

392 นาย นพ. อาจารย์ ปิยะ เชิญถนอมวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

393 นาย นพ. อาจารย์ เปรมสันต์ิ สังฆ์คุ้ม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

394 นาย นพ. อาจารย์ พงศธร ต้ังทวี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

395 นาย นพ. อาจารย์ พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

396 นาย นพ. อาจารย์ พชรพงศ์ เจนจิตรานันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

397 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

398 นาย นพ. อาจารย์ พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

399 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

400 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ มณเฑียร งดงามทวีสุข ข้าราชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

401 นาย นพ. อาจารย์ มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

402 นาย นพ. อาจารย์ ยอดยิ่ง วาสุถิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

403 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

404 นาย นพ. ศาสตราจารยไ์ด้รับเงินเดือนขั้นสูง วชิร คชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

405 น.ส. พญ. อาจารย์ วธู วาสนสิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

406 นาย นพ. อาจารย์ วัฒนา มหัทธนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

407 นาย นพ. อาจารย์ วิกรานต์ สุรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

408 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทย์ วิเศษสินธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

409 นาย นพ. อาจารย์ วิวัฒน์ ถิระพานิช ข้าราชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์

410 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ วิสูตร คงเจริญสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

411 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

412 น.ส. พญ. อาจารย์ ศนิ มลกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

413 นาย นพ. อาจารย์ ศิริวุฒิ โภคนันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

414 นาย นพ. อาจารย์ สมคิด มิ่งพฤฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

415 นาย นาวาอากาศโท ดร.นพ. ศาสตราจารย์ สมพล เพิ่มพงศ์โกศล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

416 นาย นพ. อาจารย์ สยาม ค้าเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

417 นาย นาวาอากาศโท นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรยุทธ ช านาญเวช พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

418 นาย นพ. อาจารย์ สรายุทธ ด ารงวงศ์ศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

419 นาย นพ. อาจารย์ สามารถ ภูวไพรศิริศาล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

420 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สุกษม อัตนวานิช ข้าราชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์

421 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สุชาต ไชยโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

422 นาย นพ. อาจารย์ สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

423 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สุเมธ ธีรรัตน์กุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

424 นาย นพ. อาจารย์ สุรเวช น้ าหอม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

425 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สุรศักด์ิ ลีลาอุดมลิปิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

426 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉริย สาโรวาท พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

427 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ อัตถพร บุญเกิด ข้าราชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์

428 นาง พญ. อาจารย์ อ าไพพรรณ บุญไทย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

429 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ เอก หังสสูต พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาศัลยศาสตร์

430 นาย นพ. อาจารย์ กฤษดา ไพรวัฒนานุพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

431 นาย นพ. อาจารย์ คมกฤช เอี่ยมจิรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

432 นาง พญ. ศาสตราจารย์ จิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

433 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

434 นาง พญ. อาจารย์ ชนัญญา ตันติธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

435 น.ส. พญ. อาจารย์ ชยดา ต้ังชีวินศิริกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

436 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลธิชา สถิระพจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

437 น.ส. น.ต.หญงิ พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชื่นกมล ชรากร (ร.น.) พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

438 นาง พญ. อาจารย์ ชุติมา โตพิพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

439 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาดา ติงธนาธิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

440 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัช เจตน์สว่างศรี ข้าราชการ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

441 น.ส. พญ. อาจารย์ นวมลล์ เล็กสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

442 นาย นพ. ศาสตราจารย์ ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

443 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ พัญญู พันธ์บูรณะ ข้าราชการ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

444 นาย นพ. อาจารย์ ภุชงค์ ลิขิตธนสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

445 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มัธชุพร สุขประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

446 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิรา วัฒนายิ่งเจริญชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

447 น.ส. พญ. อาจารย์ ลัคนา พร้อมวัฒนาพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

448 นาย นพ. อาจารย์ วรเดช หงษ์สาคร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

449 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ วิชาญ โชคธนะศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

450 น.ส. พญ. อาจารย์ วิรดา หรรษาหิรัญวดี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

451 น.ส. พญ. อาจารย์ วิรดา ดุลยพัชร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

452 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีเธียร เลิศวิกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

453 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมเกียรติ สีตวาริน พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

454 นาย นพ. อาจารย์ สมมาตร บ ารุงพืช พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

455 นาง พญ. ศาสตราจารยไ์ด้รับเงินเดือนขั้นสูง สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

456 น.ส. พญ. อาจารย์ สุวิชา จิตติถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

457 นาย นพ. ศาสตราจารยไ์ด้รับเงินเดือนขั้นสูง แสงชัย พฤทธิพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

458 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ ข้าราชการ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

459 นาย นพ. ศาสตราจารยไ์ด้รับเงินเดือนขั้นสูง อภิชาติ จิตต์เจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

460 น.ส. พญ. อาจารย์ อรวิน วัลลิภากร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

461 น.ส. พญ. อาจารย์ อรวี ฉินทกานันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

462 นาย นพ. ศาสตราจารย์ อร่าม โรจนสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

463 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ อาบอรุณ เลิศขจรสุข พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

464 น.ส. ดร.พญ. รองศาสตราจารย์ อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

465 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แอนนา วงษ์กุหลาบ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

466 นาง พญ. อาจารย์ กังสดาล ตันจรารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

467 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

468 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ ารูญ ต้ังกีรติชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

469 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ เฉลิมชัย ชินตระการ ข้าราชการ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

470 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัย อยู่สวัสด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

471 นาง พญ. อาจารย์ ทศพร วิศุภกาญจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

472 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

473 น.ส. พญ. อาจารย์ นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

474 น.ส. พญ. อาจารย์ เนาวรัตน์ ต้ังบ ารุงธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

475 นาย นพ. อาจารย์ บุญสาม รุ่งภูวภัทร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

476 นาย นพ. อาจารย์ พนัส บิณศิรวานิช พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

477 นาย นพ. อาจารย์ ภูริช ประณีตวตกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

478 น.ส. พญ. อาจารย์ ศิวะพร เกียรติธนะบ ารุง พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

479 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ สุภาวดี ประคุณหังสิต พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

480 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลงกต เอมะสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

481 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันต์ แก้วโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

482 นาย นพ. อาจารย์ จักรพงษ์ อรพินท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

483 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

484 น.ส. พญ. อาจารย์ ชนิกา อังสนันท์สุข พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

485 นาย นพ. อาจารย์ ชวรัฐ จรุงวิทยากร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

486 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

487 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูศักด์ิ กิจคุณาเสถียร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

488 นาย นพ. อาจารย์ ณัฐพร แสงเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

489 นาย ดร.นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสด์ิรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

490 นาย นพ. อาจารย์ เทพรัตน์ กาญจนเทพศักด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

491 นาย นพ. อาจารย์ ธนพจน์ จันทร์นุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

492 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

493 นาย นพ. อาจารย์ ธ ารง เลิศอุดมผลวณิช พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

494 นาย นพ. อาจารย์ นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

495 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรเทพ กุลโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

496 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปพน สง่าสูงส่ง พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

497 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ พงศธร ฉันท์พลากร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

498 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ พรชัย มูลพฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

499 นาย นพ. อาจารย์ พิทวัส ลีละพัฒนะ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

500 นาง ดร.พญ. รองศาสตราจารย์ ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

501 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

502 นาย นพ. ศาสตราจารย์ วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

503 นาย นพ. อาจารย์ ศิวดล วงค์ศักด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

504 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรศักด์ิ ศุภผล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

505 นาย นพ. อาจารย์ สรัณ สุภัทรพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

506 นาย นพ. อาจารย์ สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

507 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ อดิศักด์ิ สังข์เพ็ชร ข้าราชการ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

508 นาย นพ. อาจารย์ อิทธิรัตน์ วัชรานานันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

509 น.ส. พญ. อาจารย์ กชวรรณ บุญญวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

510 นาย นพ. อาจารย์ กฤษฎา มีมุข พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

511 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก าธร มาลาธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

512 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ โตเต็มโชคชัยการ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

513 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุมุทนาถ จันทร์ประภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

514 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

515 นาย นพ. อาจารย์ จรุงไทย เดชเทวพร ข้าราชการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

516 นาย นพ. อาจารย์ จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

517 นาย นพ. อาจารย์ เจษฎา เขียนดวงจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

518 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ ฉัตรประอร งามอุโฆษ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

519 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

520 นาย นพ. ศาสตราจารย์ ชัชลิต รัตรสาร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

521 นาย หม่อมหลวง นพ. รองศาสตราจารย์ ชาครีย์ กิติยากร ข้าราชการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

522 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุตินธร ศรีพระประแดง พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

523 นาง พญ. รองศาสตราจารย์ ณัฎฐา รัชตะนาวิน พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

524 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

525 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์
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526 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

527 นาง พญ. ศาสตราจารย์ ดิษยา รัตนากร ข้าราชการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

528 นาย นพ. อาจารย์ เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

529 นาย นพ. อาจารย์ ถวาย เงินศรีตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

530 นาย หม่อมหลวง นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทยา กิติยากร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

531 นาย นพ. อาจารย์ ทวีวัฒน์ อัศวโภคี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

532 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ทศพล ล้ิมพิจารณ์กิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

533 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

534 นาย นพ. อาจารย์ ธนัญชัย เพชรนาค พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

535 นาย นพ. อาจารย์ ธัช อธิวิทวัส พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

536 นาย นพ. อาจารย์ ธัชพงศ์ งามอุโฆษ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

537 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

538 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธารินี ต้ังเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

539 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิติยา เดชเทวพร ข้าราชการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

540 นาย ดร.นพ. ศาสตราจารย์ ธีรธร พูลเกษ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

541 นาย นพ. อาจารย์ ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

542 น.ส. พญ. อาจารย์ ธีรยา พัววิไล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

543 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระศักด์ิ แก้วอมตวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

544 น.ส. พญ. อาจารย์ นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

545 นาย นพ. อาจารย์ นรินทร์ อจละนันท์ ข้าราชการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

546 นาย นพ. ศาสตราจารย์ บรรยง ภักดีกิจเจริญ ข้าราชการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

547 นาย นพ. ศาสตราจารยไ์ด้รับเงินเดือนขั้นสูง บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

548 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปนิษฐา จินดาหรา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

549 น.ส. พญ. อาจารย์ ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

550 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ ประภาพร พรสุริยะศักด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์
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551 นาง พญ. อาจารย์ ประภาพร พิสิษฐ์กุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

552 นาย นพ. อาจารย์ ประวัฒน์ จันทฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

553 นาย นพ. อาจารย์ ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

554 นาย นพ. อาจารย์ ปริญญา คุณาวุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

555 นาย นพ. อาจารย์ ปริย พรรณเชษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

556 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปารวี ชีวะอิสระกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

557 นาย นพ. ศาสตราจารย์ ปิยะมิตร ศรีธรา พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

558 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์เทพ ธีระวิทย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

559 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงศ์อมร บุนนาค ข้าราชการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

560 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ภพ อินทรประสงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

561 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลอยทราย รัตนเขมากร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

562 นาย นพ. อาจารย์ พอพล โรจนพันธุ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

563 นาย นพ. ศาสตราจารย์ พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ ข้าราชการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

564 น.ส. พญ. อาจารย์ พิจิกา จันทราธรรมชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

565 นาย นพ. อาจารย์ พิชัย จันทร์ศรีวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

566 นาง พญ. อาจารย์ พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

567 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ พิมพ์ใจ นิภารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

568 น.ส. พญ. อาจารย์ พิรดา วิทูรพณิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

569 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลเกียรติ สุชนวณิช พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

570 นาง ร้อยเอกหญงิ พญ. รองศาสตราจารย์ เพ็ญพรรณ วัฒนไกร ข้าราชการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

571 น.ส. พญ. อาจารย์ แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

572 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

573 นาย นาวาอากาศโท นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภากร จันทนมัฎฐะ ร.น. ข้าราชการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

574 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิทย์ เพียรวิจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

575 น.ส. พญ. อาจารย์ มณฑิรา อัศนธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์
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576 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาเรีย นิน่า จิตะสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

577 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุดา สุธีรศานต์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

578 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนี แซ่ล้ี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

579 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ เรวัต พันธุ์วิเชียร ข้าราชการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

580 น.ส. พญ. อาจารย์ วรรณดา ไล้สวน พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

581 นาย นพ. ศาสตราจารย์ วสันต์ สุเมธกุล ข้าราชการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

582 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ วัลยา จงเจริญประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

583 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ วาสนภ วชิรมน พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

584 นาย นพ. ศาสตราจารย์ วินัย วนานุกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

585 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ วิบูลย์ บุญสร้างสุข พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

586 นาย นพ. อาจารย์ วิรัช ต้ังสุจริตวิจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

587 น.ส. พญ. อาจารย์ วิสาข์สิริ ตันตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

588 นาง พญ. อาจารย์ ศรินยา บุญเกิด พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

589 น.ส. พญ. ศาสตราจารย์ ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

590 น.ส. พญ. อาจารย์ ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

591 นาง พญ. อาจารย์ ศุภมาส เชิญอักษร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

592 นาย นพ. ศาสตราจารย์ สมนึก ด ารงกิจชัยพร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

593 นาย นพ. อาจารย์ สมศักด์ิ ตันรัตนากร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

594 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

595 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหภูมิ ศรีสุมะ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

596 น.ส. พญ. ศาสตราจารย์ สินี ดิษฐบรรจง พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

597 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ สิรินทร์ อภิญาสวัสด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

598 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิรินทร ฉันศิริกาญจน พนักงานส่วนงาน ภาควิชาอายุรศาสตร์

599 นาย นพ. อาจารย์ สุกิจ แย้มวงษ์ พนักงานส่วนงาน ภาควิชาอายุรศาสตร์

600 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธินี รัตนิน พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

601 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ ตุลยาเดชานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

602 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ สุภร จันท์จารุณี พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

603 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักด์ิ กันตชูเวสศิริ ข้าราชการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

604 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีรัตน์ สุวัชรังกูร พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

605 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

606 นาย นพ. อาจารย์ อภิสิทธิ์ บุญเกิด พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

607 น.ส. พญ. อาจารย์ อรพิชญา ไกรฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

608 นาย นพ. อาจารย์ อัครวิทย์ พูลสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

609 น.ส. ดร.พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังสนา ภู่เผือกรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

610 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา ธัญธีรธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

611 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคม นงนุช พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

612 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ อาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

613 นาย ร้อยเอก นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกภพ สิระชัยนันท์ ข้าราชการ ภาควิชาอายุรศาสตร์

614 นาย ดร.นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอบจุฬ ตราชู พนักงานมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

615 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพร เรืองเพิ่มพูล พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

616 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

617 นาง อาจารย์ กานต์ ฉลาดธัญญกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

618 น.ส. ดร. อาจารย์ กิ่งแก้ว อุดมชัยกูล พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

619 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กีรติกานต์ ป้ายงูเหลือม พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

620 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

621 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขนิตฐา หาญประสิทธิ์ค า พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

622 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริยา วิทยะศุภร พนักงานส่วนงาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

623 นาง ดร. อาจารย์ จ าปี เกรนเจอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

624 นาง อาจารย์ จินดา นันทวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

625 นาง ดร. อาจารย์ จิราพร ไลนิงเกอร์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

626 น.ส. อาจารย์ จิราภรณ์ ปั้นอยู่ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

627 นาง อาจารย์ จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

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

629 นาง อาจารย์ ชไมพร โนนศรีชัย พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

630 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชื่นฤดี คงศักด์ิตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

631 นาง อาจารย์ ซู้หงษ์ ดีเสมอ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

632 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

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

634 นาง น.ต.หญงิ ดร. อาจารย์ ดลิน รัตนสุข พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

635 น.ส. ดร. อาจารย์ ดวงฤทัย บัวด้วง พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

636 น.ส. ดร. อาจารย์ ทัดทรวง ปุญญทลังค์ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

637 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัศนา ทวีคูณ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

638 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพวัลย์ ดารามาศ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

639 น.ส. ดร. อาจารย์ ธิดา ทองวิเชียร พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

640 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิราภรณ์ จันทร์ดา พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

641 น.ส. อาจารย์ นงนุช วิศิษฎ์ธรรมศรี พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

642 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ นพวรรณ เปียซ่ือ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

643 นาง ดร. อาจารย์ นพวรรณ พินิจขจรเดช พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

644 นาง ดร. อาจารย์ นรีมาลย์ นีละไพจิตร พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

645 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล กิจจานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

646 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤมล สมรรคเสวี พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

647 น.ส. ดร. อาจารย์ นันทนิจ สุทธิรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

648 น.ส. ดร. อาจารย์ นันทิยา เอกอธิคมกิจ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

649 น.ส. ดร. อาจารย์ นิภาพร บุตรสิงห์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

650 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิโรบล กนกสุนทรรัตน์ พนักงานส่วนงาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

651 นาง ดร. อาจารย์ นุชนาฏ สุทธิ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

652 นาง ดร. รองศาสตราจารย์ บัวหลวง ส าแดงฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

653 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจพร จึงเกรียงไกร พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

654 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

655 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประนอม ภู่ศรีทอง พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

656 น.ส. ดร. อาจารย์ ปรานี ป้องเรือ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

657 น.ส. ดร. อาจารย์ ปริญญา สารธิมา พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

658 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

659 นาง ดร. อาจารย์ ปิยาณี ณ นคร พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

660 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผจงจิต ไกรถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

661 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรทิพย์ มาลาธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

662 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรศรี ดิสรเตติวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

663 นาง อาจารย์ พรศิริ พฤกษชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

664 น.ส. ดร. อาจารย์ พรศิริ พิพัฒนพานิช พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

665 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ พัชรินทร์ นินทจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

666 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์ บุญรินทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

667 น.ส. ดร. อาจารย์ พิชญป์ระอร ยังเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

668 นาง อาจารย์ พิชญา ทองโพธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

669 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ พิศสมัย อรทัย พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

670 นาง ดร. รองศาสตราจารย์ พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

671 นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

672 น.ส. ดร. อาจารย์ เพ็ญนภา อุ่นสนิท พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

673 น.ส. อาจารย์ ไพรินทร์ สุคนธ์ตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

674 น.ส. อาจารย์ ภาวนา พรหมเนรมิต พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

675 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ มณี อาภานันทิกุล ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

676 น.ส. ดร. อาจารย์ มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

677 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุกดา เดชประพนธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

678 นาง ดร. ศาสตราจารย์ รุจา ภู่ไพบูลย์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

679 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ เรณู พุกบุญมี พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

680 นาง อาจารย์ ลาวัลย์ สิงห์สาย พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

681 น.ส. อาจารย์ วรพรรณ ผดุงโยธี พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

682 นาง ดร. อาจารย์ วรรณภา ประไพพานิช พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

683 น.ส. ดร. อาจารย์ วรรณา สนองเดช พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

684 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ ทิพย์สุวรรณกุล พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

685 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันทนา มณีศรีวงศ์กูล พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

686 น.ส. อาจารย์ วิไล ต้ังปนิธานดี พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

687 น.ส. ดร. อาจารย์ วิไล นาป่า พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

688 นาง ดร. รองศาสตราจารย์ ศรีสมร ภูมนสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

689 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิราณี เก็จกรแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

690 น.ส. อาจารย์ ศิริพร นิราพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

691 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์ อภิวาณิชย์ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

692 น.ส. อาจารย์ ศิริวรรณ วรรณศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

693 น.ส. ดร. อาจารย์ ศุภร วงศ์วทัญญู ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

694 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สตรีรัตน์ ธาดากานต์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

695 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมนึก สกุลหงส์โสภณ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

696 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายลม เกิดประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

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

698 น.ส. ดร. อาจารย์ สุกัญญา ตันติประสพลาภ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

699 นาง ดร. รองศาสตราจารย์ สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

700 นาง อาจารย์ สุดารส รองเมือง ยากิ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

701 น.ส. ดร. อาจารย์ สุนทรี เจียรวิทยกิจ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

702 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ สุปรีดา มั่นคง พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

703 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี ธรากุล พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

704 นาง ดร. อาจารย์ สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

705 น.ส. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภลักษณ์ เชยชม พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

706 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ สุภาพ อารีเอื้อ ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

707 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภามาศ ผาติประจักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

708 นาง ดร. อาจารย์ สุมลชาติ ดวงบุบผา พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

709 น.ส. ดร. อาจารย์ สุวัจนา น้อยแนม พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

710 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมศรี สันตติ พนักงานส่วนงาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

711 น.ส. อาจารย์ เสาวรส คงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

712 นาง ดร. อาจารย์ แสงเดือน ปิยะตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

713 น.ส. ดร. รองศาสตราจารย์ แสงทอง ธีระทองค า พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

714 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสภิณ แสงอ่อน ข้าราชการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

715 น.ส. รองศาสตราจารย์ ไสว นรสาร พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

716 นาง ดร. อาจารย์ องุ่น น้อยอุดม พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

717 นาง ดร. อาจารย์ อภรชา ล าดับวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

718 นาง ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

719 น.ส. ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรียา ปทุมวัน พนักงานมหาวิทยาลัย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

720 น.ส. พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีวรัตน์ วิโรจน์ธนานุกูล พนักงานส่วนงาน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

721 นาย นพ. อาจารย์ กุลพงษ์ ชัยนาม พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

722 นาย นพ. อาจารย์ กุลพัชร จุลส าลี พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

723 นาง พญ. ศาสตราจารย์ จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

724 นาย นพ. อาจารย์ ชญาน์ทัต เรืองกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

725 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญ เกียรติบุญศรี พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

726 นาย ดร. อาจารย์ ฐิติวัฒน์ สังขวร พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

727 นาย ดร.นพ. อาจารย์ ณัฐภูมิ ปฐมทองทวีชัย พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

728 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนันชัย บุญบูรพงศ์ พนักงานส่วนงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

729 นาย นพ. อาจารย์ ทวีกิจ นิ่มวรพันธุ์ พนักงานส่วนงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

730 นาง พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

731 นาย นพ. อาจารย์ ธนิษฐ์ วีระพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

732 นาย ดร.นพ. อาจารย์ ธเนศ ปิติธรรมภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

733 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ ธันยชัย สุระ พนักงานส่วนงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

734 น.ส. พญ. รองศาสตราจารย์ นิชรา เรืองดารกานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

735 นาย นพ. อาจารย์ ปณิธาน ตันติยาทร พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

736 นาง พญ. อาจารย์ ปณิธี พูนเพชรรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

737 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

738 นาย นพ. อาจารย์ พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

739 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ พงษ์ศักด์ิ โค้วสถิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

740 น.ส. พญ. อาจารย์ พรชนก วันทนากร พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

741 นาย นพ. อาจารย์ พันธกานต์ ตันสุวรรณรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

742 นาย นพ. อาจารย์ ไพโรจน์ บุญคงชื่น พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

743 น.ส. พญ. อาจารย์ วินิทรา แก้วพิลา พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

744 น.ส. พญ. อาจารย์ ศศิชล พฤกษวิวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

745 นาง พญ. อาจารย์ ศศิวิมล สุ่นสวัสด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

746 นาย ดร. อาจารย์ ศุภวัชช์ ทองทิพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

747 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวียงธีรวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

748 นาย นพ. ศาสตราจารย์ สมนึก สังฆานุภาพ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

749 นาย นพ. อาจารย์ สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

750 นาย นพ. อาจารย์ สิทธาคม ผู้สันติ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
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ล ำดับที่ ค ำน ำหน้ำชื่อ รำชทินนำม ยศทำงทหำร ต ำแหน่งทำงวิชำชพี ต ำแหน่ง ชื่อ นำมสกุล กลุ่มบุคลำกร ภำควิชำ ลำยเซ็น

รำยชื่อคณำจำรยป์ระจ ำผู้มสีทิธิเลอืกตั้ง

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี

751 น.ส. ดร.พญ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สินิจธร รุจิระบรรเจิด พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

752 นาย นพ. อาจารย์ สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

753 นาย ดร.นพ. อาจารย์ สุทธิพงษ์ สวัสด์ิวิโรจวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

754 นาง พญ. อาจารย์ สุธิดา สัมฤทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

755 นาย นพ. อาจารย์ สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

756 นาย นพ. อาจารย์ สุรภัทร อัศววิรุฬหการ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

757 นาย นพ. อาจารย์ เสฏฐา เวสารัชชพงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

758 นาย นพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิศักด์ิ นารถธนะรุ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

759 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ อาทิตย์ อังกานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

760 นาย นพ. รองศาสตราจารย์ จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน พนักงานมหาวิทยาลัย ส านักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

761 นาย ดร. ศาสตราจารย์ วสันต์ จันทราทิตย์ พนักงานส่วนงาน ส านักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
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