
รายช่ือผู้ลงทะเบียน โควต้า คณะแพทยฯ

ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) หน่วยงานต้นสังกัด

1 แพทย์หญิง กตเวที เดชอรัญ Katawaetee Decharun ภาควิชาศัลยศาสตร์

2 นพ. กมล ภานุมาตรัศมี Kamol Panumatrassamee ภาควิชาศัลยศาสตร์

3 นางสาว กมลทิพย์ มังคละสวัสด์ิ Kamonthip Mungkalasawat ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร ฝ่ายวิจัย

4 พญ. กรกมล ยุวพัฒนวงศ์ Kornkamon Yuwapattanawong วิสัญญีวิทยา

5 ผศ.นพ. กฤษณ์ เจริญลาภ Chris Charoenlap ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

6 นางสาว กัลยพร นันทชัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มา

หาวิทยาลัย7 นางสาว จารุวรรณ หันตา Charuwan Hanta ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

8 นางสาว จิตรา จันชนะกิจ Chitra Chanchanakit ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

9 รอง

ศาสตราจาร

จินตนา จิรถาวร Chintana Chirathaworn ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์

10 น.ส. จิรวัชร เกษมสุข Chirawachr Kasemsook ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

11 อาจารย์

นายแพทย์

จิระโรจน์ มีวาสนา Jiraroch Meevassana ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

12 นางสาว จิรากร กันทับทิม Jirakorn Kuntubtim ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

13 นางสาว จิราภา รักษ์สาคร Chirapa Raksakorn ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

14 นางสาว จุฑามาส ฉลวยศรีเมือง Juthamas Chaluaysrimuang ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

15 นาย จุติ บูรณะ Chuti Burana ภาควิชาสรีวิทยา

16 นพ จุลินทร์ โอภานุรักษ์ Julin Opanuraks ภาควิชาศัลยศาสตร์

17 พญ. ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ Chayanis apirakviriya ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

18 ผศ.พิเศษ 

พญ.

ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล Chonnikant Visuthranukul ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

19 Dr ชนิฎา ศิริประภารัตน์ Chanida Siripraparat ฝ่ายวิชาการ

20 อ.นพ. ชัยศิริ วรรณลภากร Chaisiri Wanlapakorn ภาควิชาอายุรศาสตร์

21 ผศ. ดร. ชุติธร  เกตุลอย Chutitorn Ketloy ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร

22 พญ. ชุษณา ข่ายม่าน Chusana Khaiman ศูนย์ชีวาภิบาล

23 พญ. ญาณิน ทิพากร Yanin Thipakorn ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

24 นาว ฐปนนท์ สัวกิตติกุล Tapanon Suakittikul ภาควิชาอายุรศาสตร์

25 นาย ณัฐพล เลิศ สกุล ทรงชัย Nattapol Loedsakunsongchai Chulacrc

26 น.ส. ณัฐสุดา ฉัตรสุธามาศ Natsuda Chatsuthamat ภาควิชาอายุรศาสตร์

27 นาง ดวงพร พลปัถพี duangporn phonpattapee ฝ่ายผู้ป่วยนอก รพ.จุฬาลงกรณ์

28 ดวงเพ็ญ ถิระบัญชาศักด์ิ ภาควิชาพยาธิวิทยา

29 น.ส. ตะวันฉาย แสงเจริญ Tawanchay Sangcharoen ChulaCRC ฝ่ายวิจัย

30 นางสาว ทศวรรณ เอยีมการ์ด พงษ์นุ่มกุล Thossawan Irmgard Pongnumkul ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

31 ทิชา ทองระกาศ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย รพ.จุฬาฯ

32 นางสาว ทิพาวรรณ เอีย่มนุ่ม Thipawan iemnum ภาควิชาอายุรศาสตร์

33 นางสาว ธนกานต์ ราชประดิษฐ์ Thanakan Rachpradit ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรฯ ฝ่ายวิจัย

34 นาย ธิติสรรค์ สันติมณีรัตน์ Tithison Sonthimaneerat ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

35 อาจารย์ 

นายแพทย์

ธีระภัทร เจริญวิทย์ Dhirapatara Charoenvidhya ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

36 น.ส. นงลักษณ์ อนันตอาจ Nongluck Ananta-ard ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

37 นางสาว นนลนีย์ สายันห์กุลดิลก Nonlanee Sayankuldilok ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

38 นภัสสร วงศ์พิเชญเมธา ฝ่ายการแพทย์และวิจัย รพ.จุฬาฯ

39 นาย นรา จารุวังสันติ Nara Jaruwangsanti ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

40 อ.ดร. นริศรา จริยะพันธ์ุ Narissara Jariyapan ภาควิชาปรสิตวิทยา

41 พญ. นาฎวดี อังควัฒนะพงษ์ Nadvadee Aungkawattanapong ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

42 รศ.นพ. บุญชู ศิริจินดากุล Boonchoo Sirichindakul ภาควิชาศัลยศาสตร์

43 นางสาว บุษกร บุญแก้ว Bootsakorn Boonkaew ภาควิชาชีวเคมี
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44 พญ. ปรารถนา โกศลนาคร Pratana Kosolnakorn โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

45 พญ. ปองขวัญ ย้ิมสอาด Pongkwan Yimsaard ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

46 พญ ปาริชาต ขาวสุทธ์ิ Parichat Khaosut ภาควิชากุมาร

47 นางสาว ปิญฐณิ์ษา ต้ังขจรชัยศักด์ิ Pinnisa Tangkhajornchaisak ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร

48 นาย ปิติพงศ์ กิจรัตนะกุล Pitiphong Kijrattanakul ภาควิชาอายุรศาสตร์

49 นายแพทย์ ป่ิน ศรีประจิตติชัย Pin Sriprajittichai กรรมการ IRB

50 นส ปิยะณัฐ อมรชีวานันท์ Piyanat Amornchevanun Chula CRC

51 ภญ.ดร. ปีย์ภัทรา วันทนาศิริ Peepattra Wantanasiri ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

52 นพ. พชร วราโชติเศรษฐ์ Pachara Varachotisate ภาควิชาสรีรวิทยา

53 นางสาว พรทิวา จันทร์ทอง Porntiwa Jantong ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

54 พญ. พรปวีณ์ สมศิริวัฒนา Pornpavee Somsirivattana ภาควิชาสรีรวิทยา

55 พญ. พรรณนิภา กิตติพงษ์พัฒนา Pannipa Kittipongpattana ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

56 พญ. พรรณิกา วรผลึก Pannika Vorapaluk โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

57 นางสาว พิณทิพย์ จมจา Pintip Jomja ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

58 อ.พญ. พิณทิพย์ สุชาติลิขิตวงศ์ Pintip Suchartlikitwong ภาควิชาจุลชีววิทยา

59 นางสาว พิมพ์มาศ ศรีลาบุตร Pimmas Srilabutr ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

60 พญ. ภัทราวรรณ ภิสัชเพ็ญ Phattrawan Pisuchpen ฝ่ายวิชาการ

61 อ.นพ. ภูษณุ ธนาพรสังสุทธ์ิ ภาควิชาอายุรศาสตร์

62 มโน เมตตานันโท เลาหวณิช กรรมการ IRB

63 น.ส. รุ้งฟ้า เจริญมี Rungfa Jarearnmee ภาควิชาชีวเคมี

64 แพทย์หญิง ลลิดา ก้องเกียรติกุล Lalida Kongkiattikul ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

65 นางสาว ลักษณ์พร แก้วอ าดี Laksaporn Kaewamdee โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

66 นายแพทย์ ลัญฉน์ศักด์ิ อรรฆยากร Lanchasak Akkayagorn ศูนย์ชีวาภิบาล รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

67 Dr. ลิซ ศรีสุวรรณ Lizz Srisuwan ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

68 นางสาว วรัมพร สุขค ามี Warumphon Sukkummee ภาควิชาเภสัชวิทยา

69 นางสาว วริฐา อริยบุคลากร Varitha Ariyabukalakorn ภาควิชาอายุรศาสตร์

70 อาจารย์

นายแพทย์

วรุตม์ ศุภนคร Varut Supanakorn ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

71 ผศ.ดร. วัชรี ลิมปนสิทธิกุล wacharee limpanasithikul ภาควิชาเภสัชวิทยา

72 นางสาว วาชินี พรมจ าปา Wachinee. Promjampa สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร

73 นาย วาทิศ นิยมการ Watit Niyomkarn ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

74 นางสาว วาสนา สมหารวงค์ Wassana Somhanwong ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรฯ

75 นางสาว วิชุดา ลิขิตพิทักษ์ Wichuda Likhitphithak ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

76 นางสาว วิภารัตน์ อิม่ละมัย Wipharat Imlamai ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธร

77 รศ.พญ. วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ Vilavun Puangsricharern ภาควิชาจักษุวิทยา

78 ศ.ดร.พญ. วิไล ชินธเนศ online Vilai Chentanez ภาตวิชากายวิภาคศาสตร์

79 อาจารย์ วิศรุต สามัคคีธรรม Wisarut Samuckeethum ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

80 น.ส. วีรยา ไพศาล Weeraya Phaisal ภาควิชาเภสัชวิทยา

81 นายแพทย์ วุทธิชาติ กมลวิศิษฎ์ Wuttichart Kamolvisit ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

82 นพ. ศรัณย์ โชคญาณ์กร Sarun Chokyakorn ภาควิชาเภสัชวิทยา

83 รศ.พญ. ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร Siriluck Suppapitiporn กรรมการ IRB

84 รอง

ศาสตราจาร

สมรัตน์ เลิศมหาฤทธ์ิ Somrat Lertmaharit กรรมการ IRB

85 นางสาว สมฤทัย ไชยอักษร Somruethai Chaiaukson สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

86 ทพญ. สราพร คูห์ศรีวินิจ Saraporn Koosrivinij แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
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87 นางสาว สายฝน รัตนาเดชากุล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

88 นางสาว สาริน เล็กช่ืนสกุล sarin lekchuensakul ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

89 อ.นพ. สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ Sittichoke Prachuapthunyachart ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

90 นพ. สิระ วชาติมานนท์ Sira Vachatimanont ภาควิชารังสีวิทยา

91 นพ. สุกิจ ภัทรเจียรพันธ์ุ Sukit Pattarajierapan ภาควิชาศัลยศาสตร์

92 ผศ.ดร. สุขุมา ฐติิพลธ ารง Sukuma Tithiphontumrong สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

93 ผศ(พิเศษ)

นายแพทย์

สุชาติ ศุภปีติพร Suchat Supphapitiphon สภากาชาดไทย

94 ดร. สุณี ศิริวิชยกุล Sunee Sirivichayakul ภาควิชาอายุรศาสตร์

95 แพทย์หญิง สุทธิมน ธรรมเตโช Suthimon Thumtecho ภาควิชาอายุรศาสตร์

96 อ.ดร. สุนิสา ชิระกุล Sunisa Chirakul ภาควิชาจุลชีววิทยา

97 น.ส สุภัทรา เนตรสุวรรณ Supattra Netsuwan ภาควิชาอายุรศาสตร์

98 นางสาว สุภาพร แวงสูงเนิน supaporn waengsungnoen ศูนย์วิจัยมหาจักรีสิรินธรฯ

99 นาย สุรชัย เล็กสุวรรณกุล surachai leksuwankun ภาควิชาเภสัชวิทยา

100 นาย สุวิวัฒน์ บุนนาค Suwiwat Bunnag ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย101 ดร. อภิชญา คล้ายพ่ึงสินธ์ุ Apichaya Khlaiphuengsin HIV-NAT

102 นาย อภิวัฒน์ มาวิจักขณ์ Apivat Mavichak ภาควิชาจักษุวิทยา

103 นางสาว อมรรัตน์ อุทัยศิลป์ Amornrat Uthaisin โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

104 ผศ. (พิเศษ)

 พญ.

อรภา สุธีโรจน์ตระกูล Orapa Suteerojntrakool ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

105 รศ.พญ. อรอนงค์ กุละพัฒน์ กรรมการ IRB

106 พญ อัญชลี เจริญลาภนพรัตน์ Aunchalee Jaroenlapnopparat ภาควิชาสรีรวิทยา

107 นางสาว อัญชิสา ศรีอรุณศักด์ิ Anchisa Sri-arunsak HIV-NAT

108 น.ส. อาภัชนีย์ พิริยะจารุกุล Apatchanee Piriyajarukul ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู

109 อ.พญ. อุษณี เตชะวิจิตร์ Usanee Techavijit ภาควิชารังสีวิทยา

110 อาจารย์ ดร. เอกชัย พรหมเพชร ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร

111 อ.พญ. เอธยา วรสิทธา Athaya Vorasittha ภาควิชาศัลยศาสตร์
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โควต้า Online

1 รศ. นาง จันทนี อทิธิพานิชพงศ์ Chandhanee Itthipanichpong คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 ธารา เดชะ Tara Dacha ฝ่ายวิจัย

3 รอง

ศาสตราจาร

นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์ Nuntaree Chaichanawongsaroj คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ จุฬา

4 แพทย์หญิง นันทา อว่มกุล Nanta Auamkul คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ จุฬาฯฯ

5 แพทย์หญิง นิพรรณพร วรมงคล Nipunporn Voramongkol คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ จุฬาฯ

6 รศ.นพ. ปรีดา ทัศนประดิษฐ Prida Tasanapradit คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน จุฬาฯ

7 รอง

ศาสตราจาร

พรรณทิพา ศักด์ิทอง Phantipa Sakthong คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ จุฬาฯ

8 น.ส. พัชรวรรณ เสถียรกชกร Pacharawan Satiankotchakorn จริยธรรมการวิจัย

9 นางสาว เพ็ญศรี เดชเดชะสุนันท์ Pensri Dechdechasunun ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 ผู้ช่วย

ศาสตราจาร

ระวีนันท์ ม่ิงภัคนีย์ Raveenun Mingpakanee คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยฯ จุฬาฯ

11 ดร.ภญ. รุจิรา หวังธีระประเสริฐ Ruchira Wangteeraprasert กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา12 อ.พญ. วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล Worawalun Honglertnapakul ภาควิชาจักษุวิทยา

13 นางสาว สิริกานต์ ม่วงศรีสันต์ Sirikan Muangsrisun จริยธรรม

14 นาง สุกัญญา ทิพยมณเฑียร Sukanya Tippayamontien ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์

15 นางสาว สุลัดดา จุปะมัทถา suladda chupamadta งานจริยธรรมการวิจัย

16 นางสาว อสมาภรณ์ มีทองค า Asamaporn Meethongkam งานจริยธรรมการวิจัย

17 นางสาว อสิรีย์ เขมะกนก Issaree Khemakanaka คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ จุฬาฯ

18 นางสาว วรยา กฤษน้อย Waraya Krisnoi คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน จุฬาฯ

19 พญ ฉันท์ สุดา  พงศ์พันธ์ุ ผู้ภักดี  Chansuda Bongsebandhu-

phubhakdi

คณะ แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

20 อาจารย์

แพทย์หญิง

จารุจรรย์ ทรัพย์ชาตอนันต์ Jarujan Subchartanan ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

21 อ.พญ. ปาริชาติ ขาวสุทธิ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

22 ศ.ดร.พญ. วิไล ชินธเนศ Vilai Chentanez ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

23 นส. พิจิตรา ออ๊ดเอก Phichittra Od-ek ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์

24 นส. ชนัฐจิตต์ เช่ียวสมุทร Chanatjit Cheawsamoot ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์

25 นส. ฤทัยรัตน์ วงศ์ออ่ง Rutairat Wongong ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์

26 นส. สุภาวดี จันทสุวรรณ Supavadee Jantasuwan ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์

27 นส. กนกวรรณ สันต๊ะวงค์ Kanokwan Santawong ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์

28 ดร. นรินทร์ อนิทรักษ์ NARIN INTARAK ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางเวชพันธุศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาฯ29 ดร. กนกวรรณ ศรีวัฒนพงศ์ Kanokwan Sriwattanapong ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางเวชพันธุศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาฯ30 นางสาว จิระประภา ตุยารัมย์ Chiraprapha Tuyarum ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางเวชพันธุศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาฯ31 นางสาว กนกพร บุญชู Kanokporn Boonchoo ศูนย์เช่ียวชาญเฉพาะทางเวชพันธุศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาฯ32 อาจารย์ ดร. เทพนาฏ พุ่มไพบูลย์ Tepanata Pumpaibool คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนฯ จุฬาฯ

33 นางสาว ระพีพร แม้นนนทรัตน์ Rapeepon Mannontarat งานทรัพยากรการวิจัย ฝ่ายวิชาการ
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