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ล ำดบั ช่ือ -นำมสุกล ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ลำยมือช่ือ
1 นางสาวเกศรา  ณ บางชา้ง ศาสตราจารย์
2 นายกณัฑวี์ร์  วิวฒัน์พาณิชย์ รองศาสตราจารย์
3 นายกูพ้งษ ์ ศิริบ  ารุงวงศ์ รองศาสตราจารย์
4 นางสาวจิตรลดา  มีพนัแสน รองศาสตราจารย์
5 นางสาวนนัตรา  สุวนัทารัตน์ รองศาสตราจารย์
6 นางสาววรรณา  ชยัเจริญกุล รองศาสตราจารย์
7 นางสาวนภมณี  คอนทอง รองศาสตราจารย์
8 Mr.Dhave Setabutr ผูช่้วยศาสตราจารย์
9 นางสาวกุสุมา  ศรียากูล ผูช่้วยศาสตราจารย์

10 นายตุลยากร  เปล่งสุริยการ ผูช่้วยศาสตราจารย์
11 นางสาวองัคณา  กระจ่าง ผูช่้วยศาสตราจารย์
12 นางสาวมยรีุ  ธาราสุข ผูช่้วยศาสตราจารย์
13 นายวีระชยั  ทิตภากร ผูช่้วยศาสตราจารย์
14 นายศรัณย ูพลนิกร ผูช่้วยศาสตราจารย์
15 นางพิมพร์ดาสิริ  ศรีจิวงัษา ผูช่้วยศาสตราจารย์
16 นางสาวศีตกานต ์ นดัพบสุข ผูช่้วยศาสตราจารย์
17 นายสุวิทย ์ ชยัศรี ผูช่้วยศาสตราจารย์
18 นางปารัณกุล  ตั้งสุขฤทยั ผูช่้วยศาสตราจารย์
19 นางสาวนิภาพร  เงินยวง ผูช่้วยศาสตราจารย์
20 นางสาวปุณยพศัฐิช ์ ศิริธนบดีกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
21 นางเปรมจิต  จนัทองจีน ผูช่้วยศาสตราจารย์
22 นางสาวหยาดนภา  ผาเจริญ ผูช่้วยศาสตราจารย์
23 นางสาวอารีจรรย ์ โสตถิพนัธ์ุ ผูช่้วยศาสตราจารย์
24 นางสาวกนกทิพย ์ ปานสุขสาร ผูช่้วยศาสตราจารย์
25 นายบุรพล  สิงห์นา ผูช่้วยศาสตราจารย์
26 นายศุภะรุจ  เล่ืองอรุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์
27 นายกฤต  บุญธนาพิบูลย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
28 นายศิษฎ ์ ศิรมลพิวฒัน์ ผูช่้วยศาสตราจารย์

รำยช่ือพนักงำนมหำวทิยำลยั และข้ำรำชกำร สำยวชิำกำร
ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว

วทิยำลยัแพทยศำสตร์นำนำชำติจุฬำภรณ์
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ล ำดบั ช่ือ -นำมสุกล ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ลำยมือช่ือ

29 นางสาวภณัฑิลา  ธาราเบ็ญจศีล ผูช่้วยศาสตราจารย์
30 นางสาวธารารัฏฐ์  นวลสนิท อาจารย์
31 นางสาวกลัยรัตน์  บุญประเสริฐ อาจารย์
32 นางจนัธิดา  กมลาสน์หิรัญ อาจารย์
33 นางสาวโสภิดา  สุขประเสริฐ อาจารย์
34 นายปรัชญา  เพชรเกตุ อาจารย์
35 นางสาวมยรุฉตัร  แกว้มณี อาจารย์
36 นางสาวอรอนงค ์ ทศัคร อาจารย์
37 นางสาวสุภาวดี  ภาบบัภา อาจารย์
38 นายศาสตราชยั  ประสพดี อาจารย์
39 นายอติภทัร  ยาศิริ อาจารย์
40 นายสมพงษ ์ ทะบนัหาร อาจารย์
41 นางสาวนิภาภรณ์  แสนคุณทา้ว อาจารย์
42 นางสาวอนัธิฌา  คุณจนัทรโชติ อาจารย์
43 นายธานี  เอ่ียมศรีตระกูล อาจารย์
44 นายเทวา  พนกัศรี อาจารย์
45 นางสาวภารดี  แสงวฒันกุล อาจารย์
46 นายกิตติคุณ  เกิดสมบูรณ์ อาจารย์
47 นางสาวรุ่งรวี  มงคลรบ อาจารย์
48 นางสาวกาญจนา  ครชาตรี อาจารย์
49 Mr.Dawid Michal Krenc อาจารย์
50 นายก าพล  จินตนาวิลาศ อาจารย์ ลาศึกษา
51 นางสาวปิยะพร สุรินทร์เลิศ อาจารย์
52 นางสาวอญัชนา รอดรังนก อาจารย์
53 นางสาวสุเนตรา นิตยวรรธนะ อาจารย์
54 นางสาวประภาภรณ์ จตุัจนัทร์ อาจารย์
55 นางสาวพรรณาภา สินธุประเสริฐ อาจารย์
56 นางสุภาพร กุลธินี อาจารย์
57 นายฑิยภทัร เลาหเวชวานิช อาจารย์
58 นายกานต ์ วิฑูรชาติ อาจารย์
59 นางสาวอาภรณ์ บวัหลวง อาจารย์
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60 นางสาวพรรทิพย ์ ฉวีบริสุทธ์ิ อาจารย์
61 นายอานนท ์ จนัทะนุกูล อาจารย์
62 นางสาวก่ิงกาญจน์ ยินมะเริง อาจารย์



1

ล ำดบั ช่ือ -นำมสุกล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ68 เกศรา  ณ บางชา้ง ศาสตราจารย์  2 เม.ย.2556
ประเภทพนักงำนมหำวทิยำลยั

1 นางสุดารักษ ์ สิริองัควรา นกัทรัพยากรมนุษยช์ านาญการพิเศษ
2 นางสาวสุภาพร  คนคล่อง นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
3 นางสาวมณฑาทิพย ์ มณีโชติรัตน์ นกัวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
4 นางนภาภรณ์  จนัทร์สอง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ
5 นางสุพตัรา  เอ๋ียวสกุล นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
6 นายชาญชยั  พิมแพง พยาบาลช านาญการพิเศษ
7 นางสาวสิริพร  ไพจิตโรจนา นกัทรัพยากรมนุษยช์ านาญการ
8 นางสาวเขมจุฑา  หอมหวล นกัวิชาการศึกษา 

9 นางสาวพิรชา  จ  าปาเงิน นกัวิจยั
ประเภทพนักงำนมหำวทิยำลยั  (ส่วนงำน)

10 นางสาวสุภาพร  ของสนัเทียะ นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบติัการ
11 นางอมลวรรณ  ข  าสกลุ นกัวิชาการพสัดุ ปฏิบติัการ
12 นางนนัทา  ฉตัรปัญญาเจริญ เจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ

13 นางสาวภคันนัท ์ กระจ่างพนัธ์ุ นกัทรัพยากรมนุษย ์ปฏิบติัการ
14 นางสาวจริกานต ์ เจริญมิน เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  ปฏิบติัการ
15 นางสาวผกามาศ  วนัทา นกัวิชาการศึกษา ปฏิบติัการ
16 นางสาวสุภาวดี  เขียวแก่ นกัวิทยาศาสตร์ ปฏิบติัการ
17 นายคงกต  เนียมนาภา นกัวิชาการศึกษา ปฏิบติัการ
18 นางสาวชมพูเนกข ์ บุญนารอด นกัวิชาการศึกษา ปฏิบติัการ
19 นางจิรฐา  ผดุงสุขสิร เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  ปฏิบติัการ
20 นายจีรยทุธ  ศรประจกัร์ชยั เจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบติัการ

21 นางสาวศภุนิดา  ถานนัตะ๊ นกัวิชาการศึกษา ปฏิบติัการ
22 นางสาววิชานาถ  หงษาชุม นกัวิชาการศึกษา ปฏิบติัการ
23 นางสาวเดือนเพญ็  นามวงษ์ นกัวิชาการศึกษา ปฏิบติัการ

รำยช่ือพนักงำนมหำวทิยำลยั และข้ำรำชกำร สำยสนับสนุนวชิำกำร
ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว

วทิยำลยัแพทยศำสตร์นำนำชำติจุฬำภรณ์
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24 นางสาววิไลลกัษณ์  มงคลฉตัร เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ปฏิบติัการ
25 นางสาวจุฑาภรณ์  พลวฒัน์ นกัวิทยาศาสตร์ ปฏิบติัการ
26 นางสาวชิษณุชา  ปานเนียม นกัวิชาการศึกษา ปฏิบติัการ
27 นางสาวสุภจิรา  คงครบ นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบติัการ
28 นางสาวณราวดี  สุขเสริม นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบติัการ
29 นางธญัญธร  ประดิษฐ์ทรัพย์ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบติัการ
30 นางสาวนนัทิชา  ชีพเมืองแมน นกัวิชาการศึกษา ปฏิบติัการ
31 นางสาวพรพิมล  สนัติธรรมเมธี นกัวิชาการศึกษา ปฏิบติัการ
32 นางสาวนิตยา  ราตรีวิจิตร์ นกัวิชาการศึกษา ปฏิบติัการ
33 นางสาวสุธินี  จินดาเสถียร นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบติัการ
34 นางสาวสุดาวรรณ  สูงแขง็ นกัวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบติัการ
35 นางสาววิไลลกัษณ์  อ  าพนัศรี นกัวิทยาศาสตร์ ปฏิบติัการ
36 นางสาวมนทิรา ทองขนัธ์ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
37 นางสาวจิตติญา  พฤทธ์ิธโนปจยั นกัวิชาการศึกษา ปฏิบติัการ
38 นายนนัธิยะ  ศรีแกว้ นกัวิจยั ปฏิบติัการ


