
ท่ี ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกุล name-surname สังกัด
1 กนกพร ตรงเมธี โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ฝ่ำยกำร

พยำบำล

2 ผศ. กฤษณำ พูลเพ่ิม Kritsana Poolperm สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ  
สภำกำชำดไทย

3 นำย กิตติคุณ ย่ังยืน ฝ่ำยวิจัย
4 รศ. จันทนี อิทธิพำณิชพงศ์ เภสัชวิทยำ
5 นำงสำว เจนจิรำ ดินฮูเซ็น Janejira Dinnuzen อำยุรศำสตร์
6 นำงสำว ชลธิชำ รักกลำง Cholticha Rakklang กุมำรเวชศำสตร์
7 ผศ.ดร. ชำญชัย บุญหล้ำ ชีวเคมี
8 นำงสำว ชุติภำ พรมจีน Chutipha Phromjeen ฝ่ำยวิจัย

9 นำงสำว ชุติมำ รักรุ่ง Chutima Rukrung อำยุรศำสตร์
10 นำย ณัฐปกรณ์ จินำย ฝ่ำยวิจัย
11 นำงสำว ทัศนันท์ ใจหำญ Tassanan Jaihan อำยุรศำสตร์
12 นำงสำว ธิดำภรณ์ ม่ันเหม็น Thidaporn Manmen อำยุรศำสตร์
13 นพ. ธีรศักด์ิ ผิวปล่ัง Teerasak Phewplung รังสีวิทยำ

14 นำงสำว นวลพรรณ ศิริเพ็ญ Nuanpan Siripen กุมำรเวชศำสตร์

15 อ.พญ. นันทวัน คูนลินทิพย์ Nantawan Koonalinthip เวชศำสตร์ฟ้ืนฟู

16 นิตยำ จีนปำน Nitaya Jeanpan MedResNet
17 ว่ำท่ี ร.ต.หญิง นิตยำ บุนนำค ฝ่ำยวิจัย
18 นพ. นิธีร์ รัตน์ประสำทพร เภสัชวิทยำ
19 บุญอ ำไพ กมลศักด์ิพิทักษ์ Boonumpai 

Kamonsakpitak
อำยุรศำสตร์

20 สพญ.ดร. ปวีณำ ธุวะนุติ Paweena Thuwanut สูติศำสตร์ฯ

21 นำงสำว ปีย์ภัทรำ วันทนำศิริ ฝ่ำยวิจัย
22 อ.นพ. พร ทิสยำกร Paul Thisayakorn จิตเวชศำสตร์

23 อ.ทญ.ดร. พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์ Palinee Detsomboonrat คณะทันตแพทยศำสตร์ จุฬำฯ

24 นำงสำว พัชรำกร เกียรติอมรรักษ์ Patcharakorn Kiat-
Amornrak

อำยุรศำสตร์

25 นำงสำว พัชรำพรรณ ไชยปัน Patcharapun Chaipun อำยุรศำสตร์
26 พัชรินทร์ อินทร์จันทร์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ฝ่ำยกำร

พยำบำล
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27 นำงสำว พัชรียำวรรณ ศรีเหมือน Patchareeyawan Srimuan กุมำรเวชศำสตร์

28 นำงสำว พำธิตำ สิทธิเจริญชัย Patita Sitticharoenchai อำยุรศำสตร์
29 นพ. ภคณัฎฐ์ เดชำรัตนชำติ เภสัชวิทยำ

30 อ.นพ. ภำณุวัฒน์ ชุติวงษ์ Panuwat Chutivongse นิติเวชศำสตร์
31 อ.พญ. ภิญญดำ ปัญญำวรำนันท์ Pinyada Panyavaranant สูติศำสตร์ฯ

32 ผศ.ดร.พญ. มนตกำนต์ ตันสถิตย์ Montakarn Tansatit กำยวิภำคศำสตร์
33 ศ.นพ. มำนะ ทวีวิศิษฎ์ Mana Taweevisit พยำธิวิทยำ

34 นำง รพิศพรรณ อินทฐำติ Rapitpun Inthayat ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

35 นำง รัชนี ว่องวัฒนวิกรม Rachanee 
Wongwathanavikrom

สูติศำสตร์ฯ

36 ลัดดำวัลย์ ไกรรักษ์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ฝ่ำยกำร
พยำบำล

37 อ.นพ. วงศ์กนก ก่อวัฒนมงคล เภสัชวิทยำ

38 นำงสำว วนิดำ สินทร Wanida Sinthon ศูนย์ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง 
ไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ 
(HIV-NAT)

39 พญ. วรรณงำม กิจธนำมงคลชัย ฝ่ำยวิจัย

40 อ.ดร.พญ. วรรณรัศมี เกตุชำติ เภสัชวิทยำ
41 นำงสำว วรัญญำ ศศิวงศ์ภักดี ฝ่ำยวิจัย
42 ผศ.ดร. วัชรี  ลิมปนสิทธิกุล Wacharee 

 Limpanasithikul
คณะกรรมกำรEC

43 นำงสำว วันทิพย์ ม้ำบุญส่ง Wanthip Mbunsanga ศูนย์ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำง 
ไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ 
(HIV-NAT)

44 พญ. วิภำพร นำฎวลี ทรงทวีสิน Wipaporn Natalie 
Songtaweesin

กุมำรเวชศำสตร์
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45 วิรำภรณ์    ธีระวุฒิ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ฝ่ำยกำร
พยำบำล

46 ศ.พญ. วิไล ชินธเนศ Vilai Chentanez กำยวิภำคศำสตร์
47 นำงสำว วิวรรณ พรหมประดิษฐ์ Vivan Prompradith ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

48 ศกลวรรณ พรทิพย์ปฎิมำ Sakonwan Pornippatima อำยุรศำสตร์

49 นำงสำว ศรสวรรค์ ฤชุกรด ำรง ฝ่ำยวิจัย
50 นพ. ศิขริน ศรพิพัฒนพงศ์ Sikarin Sornphiphatphong ศัลยศำสตร์

51 ผศ.ดร. สมพิศ ใยสุ่น Sompit Yaisoon สถำบันกำรพยำบำลศรีสวรินทิรำ  
สภำกำชำดไทย

52 นำงสำว สริญชยำ พุทธำ ฝ่ำยวิจัย
53 อ.นพ. สำริน กิจพำณิชย์ Sarin Kitpanit รังสีวิทยำ

54 สุภำพร พลำยบุญ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ฝ่ำยกำร
พยำบำล

55 นำงสำว สุภำพร เลิศกวินอนันต์ ฝ่ำยวิจัย

56 นำงสำว สุภำพร แวงสูงเนิน ฝ่ำยวิจัย
57 รศ.นพ. สุรสิทธ์ิ ชัยทองวงศ์วัฒนำ Surasith 

Chaithongwatthana
สูติศำสตร์ฯ

58 นำงสำว สุลัดดำ  จุปะมัทถำ Suladda Chupamadta คณะกรรมกำรEC

59 รศ. โสภิต  ธรรมอำรี Sopit  Thamaree คณะกรรมกำรEC

60 ผศ.พญ. อภิญญ์เพ็ญ สำระยำ วสันติ
วงศ์

Abhinbhen Saraya 
Wasontiwong

อำยุรศำสตร์

61 รศ.ดร.พญ. อรอนงค์  กุละพัฒน์ Onanong Kulaputana คณะกรรมกำรEC

62 นำงสำว อัสมำภรณ์  มีทองค ำ Asamaporn Meethongkam คณะกรรมกำรEC


