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ล ำดบั

ที่
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ลำยมือช่ือ

1 นาง อจัฉรา  ตั้งสถาพรพงษ์ รองศาสตราจารย์
2 นาง วนิดา  เปาอินทร์ รองศาสตราจารย์
3 นางสาว ทิพวรรณ  หรรษคุณาชยั รองศาสตราจารย์
4 นาง วิราภรณ์  ยอดวิศิษฎศ์กัด์ิ ผูช่้วยศาสตราจารย์
5 นาง ศุกระวรรณ  อินทรขาว รองศาสตราจารย์
6 นางสาว สุดาทิพย ์ ผาติชีพ ผูช่้วยศาสตราจารย์
7 นางสาว ศริยา  ประจกัษธ์รรม รองศาสตราจารย์
8 นาย ภาสกร  ศรีทิพยสุ์โข ศาสตราจารย์
9 นางสาว อรพรรณ  โพชนุกูล ศาสตราจารย์

10 นาง สุขเกษม  โฆษิตเศรษฐ ศาสตราจารย์
11 นางสาว พชรพรรณ  สุรพลชยั รองศาสตราจารย ์
12 นาง อิสราภา  ช่ืนสุวรรณ รองศาสตราจารย ์
13 นาย รัฐพล  ว่องวนัดี ผูช่้วยศาสตราจารย์
14 นาง อารยา  ศรัทธาพทุธ รองศาสตราจารย ์
15 นาง สุดาทิพย ์ โฆสิตะมงคล ผูช่้วยศาสตราจารย์
16 นางสาว กิติวรรณ  โรจนเนืองนิตย์ รองศาสตราจารย์
17 นาง พชัราภา  ทวีกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
18 นางสาว ยวุลกัษณ์  ธรรมเกษร ผูช่้วยศาสตราจารย์
19 นางสาว พรทิพา  อิงคกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
20 นาย บุญชู  ศิริจงกลทอง รองศาสตราจารย์
21 นางสาว ผกาทิพย ์ ศิลปมงคลกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
22 นางสาว พรรณพชัร  พิริยะนนท์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
23 นางสาว พรอ าภา  บรรจงมณี รองศาสตราจารย์
24 นางสาว วิไลพร  เตชะสาธิต รองศาสตราจารย์
25 นาย สิระ  นนัทพิศาล ผูช่้วยศาสตราจารย์
26 นางสาว ขนิษฐา  คูศิวิไลส์ ผูช่้วยศาสตราจารย์

ช่ือ - นำมสกลุ

------------------------------------------

แบบฟอร์มรำยช่ือพนักงำนมหำวทิยำลยั และข้ำรำชกำร สำยวชิำกำร

ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว

คณแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์
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ที่
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27 นาย บนัดาล  ซ่ือตรง ผูช่้วยศาสตราจารย์
28 นาย วิชยั  ลีละวงคเ์ทวญั ผูช่้วยศาสตราจารย์
29 นาย โกศล  ค  าพิทกัษ์ รองศาสตราจารย์
30 นาง มญัชิมา  มะกรวฒันะ รองศาสตราจารย์
31 นาย ณวพล  กาญจนารัณย์ รองศาสตราจารย์
32 นาย ศกัด์ิชยั  วงศกิตติรักษ์ รองศาสตราจารย์
33 นาง วิมลวรรณ  ตั้งปกาศิต รองศาสตราจารย์
34 นาย ไพบูลย ์ บวรวฒันดิลก ผูช่้วยศาสตราจารย์
35 นาง สุพินดา  ลีอมรสิริ ผูช่้วยศาสตราจารย์
36 นาย กิตติชยั  อคัรพิพฒัน์กุล รองศาสตราจารย์
37 นาย ณัฐพล  วงษค์  าชา้ง รองศาสตราจารย์
38 นาย วรนาถ  ทตัติยกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
39 นาง น ้าเพชร  งดงามทวีสุข ผูช่้วยศาสตราจารย์
40 นางสาว ดุษฎี  สกลยา รองศาสตราจารย์
41 นางสาว จุฑาทิพย ์ คินทรักษ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
42 นางสาว นารี  วรรณิสสร ผูช่้วยศาสตราจารย์
43 นางสาว วนัวิสาข ์ หิมะคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์
44 นาย วรภพ  สุทธิวาทนฤพฒิุ ผูช่้วยศาสตราจารย์
45 นางสาว อารยา  สามหมอ อาจารย์
46 นาย ทศนยั  พิพฒัน์โชติธรรม อาจารย์
47 นาย ฉตัรชยั  ธรรมวงศส์กุล อาจารย์
48 นาย อภินนัท ์ ตั้งเสริมกิจสกุล อาจารย์
49 นาง อุทยัรัศม์ิ  เช่ือมรัตนกุล รองศาสตราจารย์
50 นาย ก่อเกียรติ  วิวิธมงคลไชย ผูช่้วยศาสตราจารย์
51 นาย พิศิษฐ  วฒันเรืองโกวิท ผูช่้วยศาสตราจารย์
52 นาย กานต ์ แตงเท่ียง ผูช่้วยศาสตราจารย์
53 นาย วิเชษฐ์  ปิยะวงศ์ อาจารย์
54 นาย นพดล  วิฑิตสุวรรณกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
55 นางสาว วรรณฤดี  โลหิตวิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารย์
56 นางสาว วราลี  ม่ิงขวญัสุข ผูช่้วยศาสตราจารย์
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57 นางสาว อาวีมาศ  วชัรากร ผูช่้วยศาสตราจารย์
58 นาง วราภรณ์ ศรีข  า  บุญแสง ผูช่้วยศาสตราจารย์
59 นางสาว อมลชญา  ขวญัเก้ือ อาจารย์
60 นาย อรรถพล  พินิจพชัรเลิศ ผูช่้วยศาสตราจารย์
61 นางสาว ธญัญารัตน์ วฒันเศรษฐสิริ ผูช่้วยศาสตราจารย์
62 นางสาว ปรางระวี  แสงจนัทร์ อาจารย์ ลาฝึกอบรมตปท. 1 ต.ค.62 - 31 ธ.ค.63 (USA.)

63 นาย วรางกูร  อุฬารางกูร ผูช่้วยศาสตราจารย์
64 นาง ศิริวนั  ตติยานุพนัธ์วงศ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
65 นาง ปรียพรรณ  อรุณากูร ผูช่้วยศาสตราจารย์
66 นาย สุดสยาม  มานุวงศ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
67 นางสาว สุขมุากร  วรธงไชย อาจารย์
68 นางสาว ปริฉตัร เคอร์ร่ี ผูช่้วยศาสตราจารย์
69 นางสาว อลิสา  เสียงล่ิวลือ ผูช่้วยศาสตราจารย์
70 นาย เจษฎายทุธ  ศกัด์ิอรุณชยั ผูช่้วยศาสตราจารย์
71 นางสาว ชลทิชา  ศรีภกัดี ผูช่้วยศาสตราจารย์
72 นางสาว  ธีรดา  จนัทร์ดี ผูช่้วยศาสตราจารย์
73 นางสาว วรัญญา  เลิศไพฑูรยพ์นัธ์ อาจารย์
74 นางสาว อารยา  วฒันิตานนท์ อาจารย์
75 นาย วิชิต  ศุภเมธางกูร ผูช่้วยศาสตราจารย์
76 นางสาว ช่ืนชม  ช่ือลือชา ผูช่้วยศาสตราจารย์
77 นาย โอภาส  ศรัทธาพทุธ รองศาสตราจารย์
78 เรืออากาศเอก วรรษา  เปาอินทร์ รองศาสตราจารย์
79 ร้อยเอก สุรจิต  อาวสกุลสุทธิ รองศาสตราจารย์
80 นาย ประกิตพนัธ์ุ  ทมทิตชงค์ ศาสตราจารย์
81 นาย คณิต  วิทยาวนิชชยั อาจารย์
82 นาง ภทัรานุช  นพกุลสถิตย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
83 นาย พรชยั  ยอดวิศิษฎศ์กัด์ิ ผูช่้วยศาสตราจารย์
84 นาย ภทัรวิทย ์ รักษก์ุล รองศาสตราจารย์
85 นาย ฉตัรชยั  ม่ิงมาลยัรักษ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
86 นาย วีระยทุธ  โถวประเสริฐ ผูช่้วยศาสตราจารย์
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87 นางสาว ศิริภทัร  เกียรติพนัธ์ุสดใส ผูช่้วยศาสตราจารย์
88 นาย พลินท ์ ลิมปวิทยาพร ผูช่้วยศาสตราจารย์
89 นาย อมรพล  กนัเลิศ ผูช่้วยศาสตราจารย์
90 นาย อสันี ทองอยู่ รองศาสตราจารย์
91 นาย บุลวชัร์  หอมวิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารย์
92 นาย ประสิทธ์ิ  มหาวงศข์จิต รองศาสตราจารย์
93 นาย บุญยิง่  ศิริบ  ารุงวงศ์ รองศาสตราจารย์
94 นางสาว ตะวนั  อ่ิมวิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารย์
95 นาย ดิลก  ตนัทองทิพย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
96 นาย ปรีด์ิ  นิมมานนิตย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
97 นางสาว วิไลรัตน์  ประเสริฐ ผูช่้วยศาสตราจารย์
98 นางสาว อรรจนา  เตชะก าพชุ ผูช่้วยศาสตราจารย์
99 นางสาว ศศิธร  สุจริตธนะการ ผูช่้วยศาสตราจารย์
100 นาย เทิดภูมิ  เบญญากร ผูช่้วยศาสตราจารย์
101 นาย ปรัชญา  ปัญญารัตน์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
102 นาย ธีรยทุธ  ตั้งไพฑูรย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
103 นาย  เอกภกัด์ิ  ศรีอษัฎาพร อาจารย์
104 นาย ณัทธร  บูชางกูร  อาจารย์
105 นาง จรินทร์ทิพย ์ สมประสิทธ์ิ รองศาสตราจารย์
106 นาย เจริญไชย  เจียมจรรยา รองศาสตราจารย์
107 นาย อติวุทธ  กมุทมาศ รองศาสตราจารย์
108 นางสาว อรวรรณ  เล็กสกุลไชย รองศาสตราจารย์
109 นาย พฤหสั  ต่ออุดม รองศาสตราจารย์
110 นาย สกล  มนูสุข ผูช่้วยศาสตราจารย์
111 นาย ยทุธเดช  ทวีกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
112 นาย เด่นศกัด์ิ  พงศโ์รจน์เผ่า รองศาสตราจารย์
113 น.ท. คมสนัต์ิ  สุวรรณฤกษ์ รองศาสตราจารย์
114 นาง อธิตา  จนัทเสนานนท ์ รองศาสตราจารย์
115 นาย ช านาญ  แท่นประเสริฐกุล รองศาสตราจารย์
116 นางสาว ตอ้งตา  นนัทโกมล ผูช่้วยศาสตราจารย์
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117 นางสาว กริชา  ไมเ้รียง ผูช่้วยศาสตราจารย์
118 นาย อาทิตย ์ บุญยรางกูร ผูช่้วยศาสตราจารย์
119 นางสาว เยน็ฤดี  ภูมิถาวร รองศาสตราจารย์
120 นางสาว นิพทัธา  วินะยานุวติัคุณ อาจารย์
121 นางสาว อวสัดา บุณยษัเฐียร อาจารย์
122 นาย ไวพจน์  จนัทร์วิเมลือง รองศาสตราจารย์
123 นาย มงคล  ตั้งเงก็ก่ี ผูช่้วยศาสตราจารย์
124 นาย เอกวุฒิ  ธนานาถ ผูช่้วยศาสตราจารย์
125 นาง นิดา  ไรท ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
126 นางสาว วิลาภรณ์  ภกัดีดินแดน ผูช่้วยศาสตราจารย์
127 นางสาว นิธิตา  สตัตรัตน์ไพจิตร อาจารย์
128 นาย ยศวี  วงัวรวุฒิ อาจารย์
129 พ.ต.ต. ธงชยั  สุนทราภา ผูช่้วยศาสตราจารย์
130 นาย บญัชา  ช่ืนชูจิตต์ รองศาสตราจารย์
131 นาย สญัญาณ  เนียมปุก รองศาสตราจารย์
132 นาย เจน  จิตะพนัธ์กุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
133 นาย ประกาศิต  สงวนจิตร ผูช่้วยศาสตราจารย์
134 นาย ณัฐพล  ธรรมโชติ รองศาสตราจารย์
135 นาย ธนพงษ ์ ไวทยะวิญญู รองศาสตราจารย์
136 นาย ปิยะ  ป่ินศรศกัด์ิ รองศาสตราจารย์
137 นาย รัฐฤกษ ์ อรุณากูร รองศาสตราจารย์
138 นาย บุญชนะ  พงษเ์จริญ รองศาสตราจารย์
139 นาย ชินกาจ  บุญญสิริกูล ผูช่้วยศาสตราจารย์
140 นาย มารุต  อรุณากูร รองศาสตราจารย์
141 นาย สุคณิศ  ฉ ่าช่ืน ผูช่้วยศาสตราจารย์
142 นาย อดินนัท ์ อภิวฒัน์การุญ ผูช่้วยศาสตราจารย์
143 นาย อนุชา  อภิสารธนรักษ์ ศาสตราจารย์
144 นาย กอ้งเกียรติ  กูณฑก์นัทรากร ศาสตราจารย์
145 นาย สุธน  พรธิสาร ผูช่้วยศาสตราจารย์
146 นาง บุบผา  พรธิสาร อาจารย์
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147 นาย ดิลก  ภิยโยทยั รองศาสตราจารย์
148 นาย รัฐกร  วิไลชนม์ ศาสตราจารย์
149 นาย อภิชาติ  คณิตทรัพย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
150 นาง นงลกัษณ์  คณิตทรัพย์ รองศาสตราจารย์
151 นาง ทิพาพร  ธาระวานิช รองศาสตราจารย์
152 นาย สุนทร  ชลประเสริฐสุข ผูช่้วยศาสตราจารย์
153 นาย โอภาส  ไตรตานนท์ รองศาสตราจารย์
154 นาย อดิศว ์ ทศัณรงค์ ศาสตราจารย์
155 นาย พิสิษฐ  หุตะยานนท์ ผูช่้วยศาสตราจารย์  (ลาบางส่วน 17 พ.ย.62 - 26 ก.ย.64) (420 ชม.) 

156 นาง พรภทัร   ธรรมสโรช ศาสตราจารย์
157 นางสาว พนัธ์ุจง  หาญวิวฒันกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
158 นาย อดิศยั  บวัค  าศรี รองศาสตราจารย์
159 นาง ณัฏฐิณี  จรัสเจริญวิทยา รองศาสตราจารย์
160 นาย สมบติั  มุ่งทวีพงษา รองศาสตราจารย์ ลาฝึกอบรมบางส่วน  6 ส.ค.63- 5 พ.ย.63 (76 ชม.)

161 นางสาว ศศินุช  รุจนเวช ผูช่้วยศาสตราจารย์ ลาฝึกอบรมตปท. 1 ก.ย.61 - 30 มิ.ย.64 (USA.)

162 นางสาว ศานิต  วิชานศวกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
163 นางสาว หทยัวรรณ  รัตนบรรเจิดกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
164 นาย ณรงคก์ร  ซา้ยโพธ์ิกลาง รองศาสตราจารย์
165 นาย ธนา  ขอเจริญพร รองศาสตราจารย์
166 นาย ภทัรวิน  ภทัรนิธิมา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ลาฝึกอบรมตปท. 11 มิ.ย.61 - 31 พ.ค.64 (USA.)

167 นางสาว ปิยนุช  คงทิม รองศาสตราจารย์
168 นาง รัชญา  เลิศนวพนัธ์ุ รองศาสตราจารย์
169 นาง พดัชา  พงษเ์จริญ ผูช่้วยศาสตราจารย์
170 นางสาว อิงอร  อรุณากูร รองศาสตราจารย์
171 นาง วรีพร  ดิสภานุรัตน์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
172 นางสาว พิมพใ์จ  อนัทานนท์ รองศาสตราจารย์
173 นาย ประวีณ  โล่ห์เลขา รองศาสตราจารย์
174 นางสาว พิชญาภา  รุจิวิชชญ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
175 นาย ฐิติ  ศรีเจริญชยั ผูช่้วยศาสตราจารย์
176 นาย พลัลภ  จกัรวิทยธ์ ารง ผูช่้วยศาสตราจารย์
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ล ำดบั

ที่
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ลำยมือช่ือช่ือ - นำมสกลุ

177 นาย ปฐมทรรศน์  พนัธุมโกมล ผูช่้วยศาสตราจารย์
178 นาย วศิเทพ  ล้ิมวรพิทกัษ์ รองศาสตราจารย์
179 นางสาว  ภทัริน  ภิรมยพ์านิช รองศาสตราจารย์
180 นางสาว ปรารถนา  สิทธิวฒันาวงศ์ อาจารย์
181 นางสาว พรรณศจี  ด ารงคเ์ลิศ ผูช่้วยศาสตราจารย์
182 นาย เหมือนเพชร  เหมือนแกว้ อาจารย์
183 นาย ไพรัตน์  ฐาปนาเดโชพล ผูช่้วยศาสตราจารย์
184 นางสาว วินิทรา  นวลละออง รองศาสตราจารย์
185 นางสาว ล าพ ู โกศลัวิทย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
186 นางสาว มุทิตา  พนาสถิตย์ อาจารย์
187 นางสาว  ติรยา  เลิศหตัถศิลป์ อาจารย์
188 นาง จิตรลดา  ล้ิมจินดาพร ผูช่้วยศาสตราจารย์
189 นาย กมัพล  อ านวยพฒันพล รองศาสตราจารย์ หน.ภาควิชา (ลาบางส่วน 17 พ.ย.62 - 26 ก.ย.64)(420 ชม.) 

190 นาย อินทนนท ์ อ่ิมสุวรรณ ผูช่้วยศาสตราจารย์
191 นาย วินชนะ  ศรีวิไลทนต์ รองศาสตราจารย์
192 นาย เกียรติชยั  ดาวรัตนชยั อาจารย์
193 นาย พิชญ  ตนัติยวรงค ์   อาจารย์
194 นาย ธรรมนาถ  เจริญบุญ  รองศาสตราจารย์
195 นางสาว ประภาศรี  กุลาเลิศ   ผูช่้วยศาสตราจารย์
196 นาย สุรศกัด์ิ  บูรณตรีเวทย์ ศาสตราจารย์
197 นางสาว สวณี  เตง็รังสรรค์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
198 นาย ชุมพจต ์ อมาตยกุล รองศาสตราจารย์
199 นาง ศรีเมือง  พลงัฤทธ์ิ รองศาสตราจารย์
200 นาย พสิษฐ์พล  วชัรวงศว์าน ผูช่้วยศาสตราจารย์
201 นางสาว อลิสสา  รัตนตะวนั อาจารย์
202 นางสาว ณฐินี  พงศไ์พฑูรยสิ์น อาจารย์
203 นางสาว งามจิต  คงสุผล อาจารย์ ลาศึกษาตปท.ป.เอก 28 ก.ย.63 - 27 ก.ย.66 (UK)

204 นางสาว มานิดา  มณีอินทร์ อาจารย์
205 นาง สุภิกา  แดงกระจ่าง ผูช่้วยศาสตราจารย์
206 นาย อภิชา  นอ้มศิริ อาจารย์
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ล ำดบั

ที่
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ลำยมือช่ือช่ือ - นำมสกลุ

207 พ.ท. กฤติณ  ศิลานนัท์ อาจารย์
208 นาย ภทัรภณ  แจ่มมิน อาจารย์
209 นาย วิวฒัน์  พทุธวรรณไชย รองศาสตราจารย์
210 นางสาว วิศรี  วายรุกุล อาจารย์
211 นาง นติมา  ติเยาว์ อาจารย์
212 นางสาว เพชรรัตน์  บุนนาค ผูช่้วยศาสตราจารย์
213 นาย ฉตัรนรินทร์  เมธีกุล รองศาสตราจารย์
214 นางสาว เรือนขวญั  กณัหสิงห์ อาจารย์
215 นาง วดี  วงศป์ระดิษฐ์ อาจารย์
216 นาง อรุณพร  อิฐรัตน์ รองศาสตราจารย์
217 นาง นวลจนัทร์  ใจอารีย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
218 นางสาว จุไรรัตน์  บุญรวบ ผูช่้วยศาสตราจารย์
219 นางสาว กตญัชลี  ห่วงเอ่ียม ผูช่้วยศาสตราจารย์
220 นาย อินทชั  ศกัด์ิภกัดีเจริญ ผูช่้วยศาสตราจารย์
221 นาย ปฐมพงษ ์ เผือกลี ผูช่้วยศาสตราจารย์
222 นางสาว ศรีโสภา  เรืองหนู อาจารย์
223 นาย ภาณัฐ  เดชะยนต์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ลาศึกษาป.โท ตปท. 31 ส.ค.63-30 ส.ค.64 (USA. 1 ปี)

224 นางสาว จิตพิสุทธ์ิ  จนัทร์ทองอ่อน ผูช่้วยศาสตราจารย์
225 นางสาว อรมณี  ประจวบจินดา อาจารย์
226 นางสาว สุมาลี  ปานทอง อาจารย์
227 นาย ปรรณณวชัญ ์ ไชยวฒันนนัทน์ อาจารย์
228 นางสาว  ผกากรอง  ทองดียิง่  อาจารย์
229 นาย ภูริทตั  กนกกงัสดาล  อาจารย์
230 นาง โสภาพรรณ  เอกรัตนวงศ์ รองศาสตราจารย์
231 นาง สุภาพร  วรรณศิริ รองศาสตราจารย์
232 นางสาว อญัญานีย ์ บวัแกว้ (บุโรดม) รองศาสตราจารย์
233 นางสาว พรพรหม  ยอ่ยสูงเนิน (จินตนา) รองศาสตราจารย์
234 ร.อ. สุรินทร์  เปร้ียวน่ิม ผูช่้วยศาสตราจารย์
235 นาง จนัทริมา  เจริญพนัธ์ุ ผูช่้วยศาสตราจารย์
236 นางสาว ปริศนา  ปิยะพนัธ์ุ ผูช่้วยศาสตราจารย์
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ล ำดบั

ที่
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ลำยมือช่ือช่ือ - นำมสกลุ

237 นางสาว อมัรัตน์  ศรีสวสัด์ิ อาจารย์
238 นางสาว นภสันนัท ์ เดือนศกัด์ิ ผูช่้วยศาสตราจารย์
239 นาย ณัฐพล  สุขประเสริฐ อาจารย์
240 นาย นคร  มธุรดาวงศ์ อาจารย์
241 นางสาว นาตยา  ทองเสภี อาจารย์
242 นาง นุชนาฏ  เสือเล็ก ผูช่้วยศาสตราจารย์
243 นาง อุรารัตน์  แน่นหนา ผูช่้วยศาสตราจารย์
244 นางสาว ลินดา  จุฬาโรจน์มนตรี รองศาสตราจารย์
245 นาง นิภาพรรณ  มะลิซอ้น ผูช่้วยศาสตราจารย์
246 นางสาว อมรา  ไชยกาญจน์ อาจารย์
247 นางสาว สุธีรา  สงัขศิ์ริ อาจารย์
248 นางสาว นนัทิยา  สมภาร รองศาสตราจารย์
249 นางสาว จริญญาพร เนาวบุตร รองศาสตราจารย์
250 นาย ธนกร  สุรารักษ์ อาจารย์ ลาศึกษาป.เอก 10 ส.ค.63 - 9 ส.ค.67 (4 ปี) ม.มหิดล

251 นาง ปนดัดา  โรจน์พิบูลสถิตย์ รองศาสตราจารย์
252 นางสาว พินทุสร  หาญสกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
253 นาง ตรีทิพย ์ รัตนวรชยั รองศาสตราจารย์
254 นาย ศศิชยั  กงัสดาลอ าไพ รองศาสตราจารย์
255 นาย พลสิทธ์ิ  ชะมด อาจารย์
256 นางสาว สุปรานี  กองค า ผูช่้วยศาสตราจารย์
257 นางสาว จารุณี  ควรพิบูลย์ รองศาสตราจารย์
258 นางสาว นารถวดี  ภูมิภาค อาจารย์
259 นางสาว รุ่งรัตน์  จิตวโรภาส ผูช่้วยศาสตราจารย์ ลาฝึกอบรมในปท. 3 ส.ค.63 - 2 ส.ค.65 (2ปี) จุฬาฯ

260 นางสาว พิชญานุช  รสเครือ อาจารย์
261 นาง เกล็ดแกว้  ด่านวิวฒัน์ รองศาสตราจารย์
262 นาย ขจร  ลกัษณ์ชยปกรณ์ รองศาสตราจารย์
263 นาง ธนิศรา  ทรงทวีสิน (เวชเตง) ผูช่้วยศาสตราจารย์
264 นาย เดชา  บูรณจิตร์ภิรมย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
265 นางสาว นนัทวรรณ  ศูนยก์ลาง ผูช่้วยศาสตราจารย์
266 นาง อมรณัฏฐ์  ทบัเปีย ผูช่้วยศาสตราจารย์
267 นาง กมลทิพย ์ ราศรี โคลเซ็น ผูช่้วยศาสตราจารย์ ลาเพ่ิมพนูความรู้ทางวิชาการ 2 ม.ค.63 - 1 ม.ค.64
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ที่
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ลำยมือช่ือช่ือ - นำมสกลุ

268 นางสาว อนงคน์าฎ  งามจริยาวตัร ผูช่้วยศาสตราจารย์ ลาฝึกอบรมตปท. 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.64 (สวีเดน 2 ปี)

269 นางสาว ณัฏฐกญัญา  สุวรรณลิขิต ผูช่้วยศาสตราจารย์
270 นางสาว สุมน  ธิติโอฬาร ผูช่้วยศาสตราจารย์
271 นางสาว พรรัตน์  ระบิลทศพร ผูช่้วยศาสตราจารย์
272 นางสาว ศุภเกต  แสนทวีสุข ผูช่้วยศาสตราจารย์
273 นางสาว วิริยา  พนัธ์ขาว อาจารย์
274 นาย ปธานิน  จนัทร์ตรี อาจารย์
275 นาย กานต ์ แสงไพโรจน์ อาจารย์
276 นาย โพชฌงค ์ หร่องบุตรศรี รองศาสตราจารย์
277 นาง อารี  เทเลอร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
278 นาย พงศกร  มาตยวิ์เศษ ผูช่้วยศาสตราจารย์
279 นางสาว ชาลินี  รอนไพริน ผูช่้วยศาสตราจารย์
280 นาง ราตรี  ลีละวงคเ์ทวญั ผูช่้วยศาสตราจารย์
281 นาง กลัยา  อารีย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
282 นาง ศิริเพญ็  ต่ออุดม  รองศาสตราจารย์
283 นาย พลวฒัน์  ต่ิงเพช็ร อาจารย์
284 นางสาว วรรณวรางค ์ หิริโอตป์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
285 นาย โฆษิต  พินใหม่ ผูช่้วยศาสตราจารย์
286 นางสาว พรพรรณ  สอนเช้ือ อาจารย์
287 นาง ศิริกุล  มะโนจนัทร์ รองศาสตราจารย์
288 นาย ภาคภูมิ  เขียวละมา้ย รองศาสตราจารย์
289 นาย ชยัรัตน์  ตณัทราวฒัน์พนัธ์ รองศาสตราจารย์
290 นางสาว นงลกัษณ์  ศรีวิไลเจริญ รองศาสตราจารย์
291 นาง ดวงรัตน์  ตนัติกลัยาภรณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
292 นาง สุมาลี  คอนโด รองศาสตราจารย์
293 นาง กรณ์กาญจน์  ภมรประวติั รองศาสตราจารย ์
294 นางสาว ศิรัญญา  แพเจริญ อาจารย์
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ล ำดบั

ที่
ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ

1 นางชุตินนัท ์ กล่ินจนัทร์หอม นกัทรัพยากรมนุษยช์ านาญการพิเศษ
2 นางมาลี  สนามเขตร์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ
3 นางสาวบุญทวี  เพง็ทิพย์ นกัทรัพยากรมนุษยช์ านาญการ
4 นางสาวดลนภา  พงษพ์ฒิุพฒัน์ นกัทรัพยากรมนุษยป์ฏิบติัการ
5 นางสาวเกวลี  เฟ่ืองยะหร่ิง นิติกรปฏิบติัการ
6 นางสมพร  แสนสุข นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
7 นางรุ่งทิพย ์ นามวิชา นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ
8 นางหทยัรัตน์  สาธุธรรม นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ
9 นางสาวทิพวรรณ  ศรีสุขใส นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ

10 นางสาวสุพตัรา  หาญชิงชยั นกัวิชาการพสัดุช านาญการ
11 นางสาวอารีณัฏฐ์  สีแกว้ นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
12 นางสาวศิริพร  เรืองฉาย นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
13 นางสาวปัณฑณ์ัฐ  ปานพรม เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

14 นายสิทธิพงศ ์ ฤทธ์ิสยอง นกัวิชาการศึกษาช านาญการ
15 นางกลัยา  นามสีฐาน เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ
16 นายธาตรี  ทวีแสง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ ช านาญการพิเศษ

17 นางสาวจุไรรัตน์  กลัยาณกิตติ เจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ

18 นางสาวภทัรา  กิจงาม นกัวิชาการโสตทศันศึกษาปฏิบติัการ 
19 นายนฐัพงษ ์ เลาหไพฑูรย์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ
20 นางศิริวรรณ  เริงส าราญ นกัวิชาการศึกษาช านาญการ
21 นายวรพล  วิแหลม นกัวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
22 นางปริญญาภรณ์  พิลึก นกัวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
23 นางวนัวิศา  วงษแ์หวน นกัวิชาการศึกษาช านาญการ
24 นางสุรีรัตน์  ศรีบุญเรือง นกัวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
25 นางสาวกษมา  ศิธราชู นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
26 นางสาวกาญจนา  จ  าแนกทาน นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ

ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว

คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์
------------------------------------------

แบบฟอร์มรำยช่ือพนักงำนมหำวทิยำลยั และข้ำรำชกำร สำยสนับสนุนวชิำกำร
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27 นายบงกช  เอ่ียมช่ืน นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
28 นางสาววชิราภรณ์  กรุดปทุม นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
29 นางสาวจ าลอง  บุญเลิศ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
30 นางสาววิรัญชนา  เทียวประสงค์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
31 นางสาวปัทมวรรณ  วงศข์จร นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
32 นางญาณีนาถ  สุวรรณชยั นกัวิชาการศึกษาช านาญการ
33 นางสาวพรพรรษา  สุกรรม นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
34 นางเมตตา  จิรธรรมวิทย์ นกัวิชาการพสัดุช านาญการ
35 นางสาวรวิสุดา  ไกรเภา นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
36 นางสาวระเบียบ  เนียมประเสริฐ นกัวิชาการพสัดุช านาญการ
37 นางจีรนนัท ์ จิตมณี พยาบาลช านาญการ
38 นางศริญญา  เพชรนุย้ พยาบาลปฏิบติัการ
39 นางวนัดี  ศกัด์ิศศิธร พยาบาลปฏิบติัการ
40 นางสาวธาราทิพย ์ ปิงมูล พยาบาลปฏิบติัการ
41 นางอรชร  โพธ์ิเนียม พยาบาลปฏิบติัการ
42 นางสาวอรณัฐ  วิทยาศาสตร์ พยาบาลปฏิบติัการ
43 นางรจนา  ณ นคร พยาบาลปฏิบติัการ
44 นางพิมพิมล  ตั้งเจริญธรรม เภสชักรปฏิบติัการ
45 นางสรชา  พุม่สมัฤทธ์ิ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

46 นางวนสัยา  สุองัคะวาทิน นกัวิจยัช านาญการ
47 นางสาวชิษณุชา  สตัพนพนัธ์ุ นกัวิจยัช านาญการ
48 นางสาววนิดา  กุลนชยัพนู นกัวิจยัช านาญการ
49 นายเฉลิม  จนัทร์สม นกัวิจยัช านาญการ
50 นางวิไลวรรณ  ฉิมคง เจา้หนา้ท่ีวิจยัปฏิบติัการ
51 นางสาววรัญญา  เลิศปรีชา เจา้หนา้ท่ีวิจยัปฏิบติัการ
52 นายเสริมเกียรติ  ทานุชิต นกัวิจยัปฏิบติัการ
53 นางสาวสุวรพร  แซ่ล้ิม นกัวิจยัช านาญการ
54 นางสาวเสาวรัตน์  แกว้ใจเยน็ นกัวิชาการสถิติปฏิบติัการ
55 นางอ่อนภกัด์ิ  คุม้ครอง นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
56 นางสาวรัตนา  เน่ืองแกว้ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ
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57 นางสาวรัตนา  เตียงทิพย์ นกัวิทยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ
58 นางสาววชัรินทร์  ปะนนัโต นกัวิทยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการ
59 นางสาวพรเพญ็  ก ๋านารายณ์ นกัวิทยาศาสตร์การแพทยช์ านาญการพิเศษ

60 นางเจริญ  ธรรมทนัตา ผูป้ฏิบติังานบริหารปฏิบติังาน
61 นางจ าเริญ  แกว้ศรีเนตร ผูป้ฏิบติังานบริหารปฏิบติังาน
62 นางสาวทิพวรรณ  หุ่นบวัทอง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ

พนักงำนเงินรำยได้ (คณะฯ จ้ำงเอง)
63 นางสาวสุกญัญา  รัดทะนี บุคลากร
64 นางสาวปรียานนัท ์ สีรือแสง บุคลากร
65 นางสาวสิริรัตน์  ชุ่มวงศ์ ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
66 นางสาวนนัทวนั  เนตรฉ ่า นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน
67 นางสาววราภรณ์  ประจวบลาภ ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
68 นางสาวชวิศา  ทพัใหญ่ นกัวิชาการเงินและบญัชี
69 นางสาวธนิดดา  ชูเทียน นกัวิชาการเงินและบญัชี
70 นางสาวดวงกมล  น่วมเพง็ นกัวิชาการเงินและบญัชี
71 นางสาวนิดา  เลิศรักษาสะดวก นกัวิชาการเงินและบญัชี
72 นางสาวกนกอร  แววนิล นกัวิชาการเงินและบญัชี
73 นายโชคชยั  จอ้ยสาร นกัวิชาการเงินและบญัชี
74 นางสาวปาริฉตัร  วิทโยดม นกัวิชาการพสัดุ
75 นายสุรชยั  รักตระกูลสดใส นกัวิชาการพสัดุ 
76 นางสาววนัวิสา  เหลืองอุทยั นกัวิชาการเงินและบญัชี
77 นางสาวศศิกานต ์ ดงกระโทก นกัวิชาการเงินและบญัชี
78 นายจตุพร  ข  าศิริ ช่างเทคนิค
79 นายบุญส่ง  ลีละชาต นกัวิเทศสมัพนัธ์
80 นางสาวกนัยา  คุมมงคล จ.บริหารงานทัว่ไป
81 นายประพนัธ์  ผนัปัญญา ช่างเทคนิค 
82 นางสาวสุรีรัตน์  แปลงนารถ ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
83 นายสงคราม  พ่ึงมัน่ ช่างเทคนิค 
84 นางอาทิตยา  เรืองรุ่งชยักุล นกัวิเทศสมัพนัธ์ 
85 นางสาวอญัชลี  แซ่โงว้ ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
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86 นางสาวกีรติกร  นาคเหนือ จ.บริหารงานทัว่ไป
87 นายกนก  แยม้เพียร ช่างอิเล็กทรอนิกส์
88 นายเอกชยั  พิกุล ช่างอิเล็กทรอนิกส์
89 นายสิทธิศกัด์ิ  เหมหา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
90 นายปัณณวิชญ ์ ลกัษมีกุลวิทย์ เจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์
91 นายมานนัเทพ  อุตสาหะ นกัวิชาการโสตทศันศึกษา
92 นายรัชตพ์ล  ชมบุญ นกัวิชาการโสตทศันศึกษา
93 นายคณากร  ธรรมทนัตา นกัวิชาการโสตทศันศึกษา
94 นางสาวเกศนี  มูลป้อ นกัวิชาการศึกษา
95 นางสาวศุภรัตน  กล่ินบ ารุง ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
96 นางสาวนธิญา  เพชรณรงค์ นกัวิชาการศึกษา
97 นางสาวสุนนัทิณี  ลีลานวกุล นกัวิชาการศึกษา
98 นางสาวดวงเดือน  จรัสจินดา นกัวิชาการศึกษา
99 นางสาวภสัราภรณ์  วิแหลม นกัวิชาการศึกษา

100 นางสาวเกษราภรณ์  วิเศษภยั จ.บริหารงานทัว่ไป
101 นายปฐมพร  อุ่นทะยา นกัวิชาการศึกษา
102 นางสาวนุสรัตน์  กอบวั นกัวิชาการศึกษา
103 นางสาวพิมาดา  รอดแจ่ม ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
104 นางสาวเกวรี  เรืองภู นกัวิชาการศึกษา
105 นายวิชา  แป้นพดั นกัวิชาการศึกษา
106 นางสาวนนัทวนั  อมัภรัตน์ ผูป้ฏิบติังานบริหาร
107 นางสาวดวงกมล  มูลป้อ จ.บริหารงานทัว่ไป
108 นางสาวสุจิกา  มุขประดบั ผูป้ฏิบติังานบริหาร
109 นางสาววิภาพิทย ์ จิรสินอานนัต ์ นกัวิชาการศึกษา
110 นางสาวสุมิตตา  แสงเพช็ร์ นกัวิชาการศึกษา
111 นางสาวฐิติมา  เช้ือพลายเวช นกัวิชาการศึกษา
112 นางวรวรรณ  แช่มวงษ์ ผูป้ฏิบติังานบริหาร
113 นางสาวมีนา  แป้งทา นกัวิชาการเงินและบญัชี
114 นางอมรรัตน์  ศรีประเสริฐ ผูป้ฏิบติังานบริหาร
115 นางสาวพิมพน์ภา  ร่วมดี แพทยแ์ผนไทย
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116 นายศุภฤกษ ์ จนัทร์ศรี แพทยแ์ผนไทย
117 น.ส.ขวญัขา้ว  แซ่โงว้ แพทยแ์ผนไทย
118 นายธนพล  นิมิตธีรภาพ แพทยแ์ผนไทย
119 นางสาวจุฑามาศ  ร่ืนชาญ ผูป้ฏิบติังานบริหาร
120 นางสาวนนัทน์ภสั  แผ่นผา ผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย
121 นางตาบทิพย ์  ตรงสกุล หวัหนา้งานบริการสุขภาพ
122 นางเดือนรุ่ง  เกล้ียงขาว ผูป้ฏิบติังานบริหาร
123 นางสาวนภสัรวี  ลาดหนองขุน่ ผูป้ฏิบติังานเภสชักรรม
124 นางสาวรัศม์ิสยาน์  ภทัรกรินทร์ ผูป้ฏิบติังานเภสชักรรม
125 นายโอภาส  แสงอุทยั แพทยแ์ผนไทย
126 นางสาวชนากานต ์ จนัทร์ภกัดี แพทยแ์ผนไทย
127 นางสาวอุม้พร  ประคองเดช นกัเทคนิคการแพทย์
128 นางสาวมณีรัตน์  อปัมะเย นกัวิชาการสาธารณสุข
129 นางสาวหน่ึงธิดา  ดว้งศาลเจา้ ผูป้ฏิบติังานเภสชักรรม
130 นางสาวกิตติยา  ภู่หงสา ผูป้ฏิบติังานพยาบาล
131 นางสาวนิศารัตน์  บุญคุม้ ผูป้ฏิบติังานเภสชักรรม 
132 นายณัฐพงศ ์ ปัตตะนยั ช่างเทคนิค 
133 นายหฤษฎ ์ ม่วงพลูสวาสด์ิ แพทยแ์ผนไทย
134 นางสาวสุรีรัตน์  รอดคลองตนั ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
135 นางสาวจนัทิมา  ลอยประโคน แพทยแ์ผนไทย
136 นางสาวธารทิพย ์ แช่มช่ืน ผูป้ฏิบติังานบริหาร
137 นางสาวปานทอง  แสงสะโส จ.บริหารงานทัว่ไป 
138 นายเบญจพล  แตงบวั แพทยแ์ผนไทย
139 นางสาวธญัชนก  สิงห์พนั ผูป้ฏิบติังานบริหาร
140 นางสาวนฤมล  ศรีดี นกัวิทยาศาสตร์
141 นางสาววรรณภา  บุตรโคตร นกัวิจยั 
142 นางสาวศิริกานต ์ สุวรรณรินทร์ จ.บริหารงานทัว่ไป 
143 นางสาวมนสัญา  ฉ ่าช่ืน ผูป้ฏิบติังานบริหาร
144 นางสาววราภรณ์  ศรีวงษา เจา้หนา้ท่ีวิจยั
145 นางณัฐฐิชา  ชะนะนิล ผูป้ฏิบติังานบริหาร
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146 นายสมชาย  พลน ้าเท่ียง นกัเทคนิคการแพทย์
147 นายครรชิต  มีผล ผูป้ฏิบติังานบริหาร
148 นางสาวสุมินตรา  พิมล เจา้หนา้ท่ีวิจยั
149 นางสาวชุติกาญจน์  อินทศร เจา้หนา้ท่ีวิจยั
150 นางสาวกมลภทัร  บุญมา นกัวิชาการสถิติ 
151 นางสาวณัฐนิภา  วรรณชยั พยาบาล (วิจยั)
152 นางสาวรัตน์รวี  พวงพนัธ์ จ.บริหารงานทัว่ไป
153 นางสาวอรชา  ฉายา ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
154 นางสาวณัฐนรี  บุญชิต จ.บริหารงานทัว่ไป
155 นายจกัรพรรณพงษ ์ ธีรปณิธาน แพทยแ์ผนไทย
156 นางสาวประภาภรณ์  คลา้ยนุช จ.บริหารงานทัว่ไป
157 นางสาวณฐัากาญจน์  จิตตก์ระจ่าง แพทยแ์ผนไทย
158 นางสาวมารียล์กัษณ์  อมรรังสรรค์ แพทยแ์ผนไทย
159 นางสาวยพุา  งานโคกสูง แพทยแ์ผนไทย
160 นางรุ่งทิวา  อินทร์พรหม จ.บริหารงานทัว่ไป
161 นายเอกรักษ ์ สิงห์โต ผูป้ฏิบติังานโสตทศันศึกษา
162 นางสาวอรอุมา  พิบูลพล จ.บริหารงานทัว่ไป
163 นางสาวปนดัดา  แยม้อ ่า ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
164 นางสาวธญัชนก  แยม้อ ่า จ.บริหารงานทัว่ไป
165 นางสาวมณีรัตน์  มียิง่ ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
166 นางสาวดวงพร  บุญเพชร ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
167 นางสาวนฤมล  ยงัอยู่ ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
168 นางสาววิจิตรา  พลศรีลา ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
169 นางสาวอรุณมาศ  เนียมประเสริฐ ผูป้ฏิบติังานบริหาร
170 นางสาวพนิดา  เพช็พนัธ์ ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
171 นางสาวองัคนิต  ตุม้โหมด จ.บริหารงานทัว่ไป
172 นางสาวเดือน  สงัขแ์กว้ ผูป้ฏิบติังานบริหาร
173 นางสาวภสัสร  ทสัสะ จ.บริหารงานทัว่ไป
174 นายธรรศพงศ ์ ข  าไข่ นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์
175 นางสาวอาภารัตน์  บุญหอม นกัวิทยาศาสตร์การแพทย์
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176 นางสาวอญัชลี  บุสาคร จ.บริหารงานทัว่ไป
177 นางสาวจุฑารัตน์  เพง็แจ่ม ผูป้ฏิบติังานบริหาร
178 นางน ้าผ้ึง  คงตนั ผูป้ฏิบติังานบริหาร


