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   มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  ปี พ.ศ. 2550 - 2552  

ล าดบั ค าน า  หน้าช่ือ ช่ือ – สกลุ 

  1 นพ. กฤษฎา   พนัธ์ุเพง็ 

  2 ภญ. กาญจนา  ภาคววิรรธ 

 3  นพ. เกยีรตชิาย  จริะมหาวทิยากลุ 

 4 นพ. โกสินทร์   ตรีรัตน์วรีพงษ์ 

 5 ภญ. ชุตนิันท์   ประสิทธ์ิภูริปรีชา 

 6 ผศ.ดร. ไชยวฒัน์  ไชยสุด 

 7 พญ. ณิชา   ตั้งภาพงษ์ 

 8 นพ. ตะวนั   พลสระคู 

 9 นพ. ธรรมสรณ์  พริิยสุพงศ์ 

10 พญ. นงนุช   จริวรีกูล 

11 พญ. นลณิี    สุทธิพศิาล 

12 นพ. บรรจบ   ชุณหสวสัดกิลุ 

13 นพ. บุญชัย   ตั้งสง่าศักดิ์ศรี 

14 น.ส. ปัทมาวด ี กสิกรรม 

15 น.ส. ปราณี   ลมิป์วรวรรณ 

16 นพ. ปริพนท์   จุลเจมิ 

17 ภก. ปาณสาร  นวลอุทยั 



18 นพ. พลวชิ   กล้าหาญ 

19 พญ. พชัรา    เรืองวงศ์โรจน์ 

20 พญ. เพชรตะวนั   ธนะรุ่ง 

21 พญ. วฒันาพร  คุ้มบุญ 

22 พญ. วณัณศรี   สินธุภัค 

23 ภญ. วนัด ี  รังสีวจิติรประภา 

24 นพ. วเิชียรชัย  ผดุงเกยีตวิงษ์ 

25 พญ. วไิล    มนัสศิริวทิยา 

26 น.ส. วไิล   องค์อนันต์กลุ 

27 ทพญ. ศรัญญา   จริธนานันท์ 

28 พญ. ศิริญญา   มาลา 

29 นาง ศิริพร   เปล่งพานิช 

30 ทพญ. ศุลกีร    ไกรลาศศิริ 

31 พญ. ส่งแสง   ริ้วทอง 

32 ภก. สมพร   สุวรรณมาโจ 

33 ภญ. สมหมาย  จเร 

34 นาย สาธิต    ไทยทตักลุ 

35 ภญ. สุณิสา   มงคลอารีย์พงษ์ 

36 ภก. สุรทนิ   อาชวานันทกลุ 

37 รศ.นพ. อมร   เปรมกมล 



38 น.ท.หญิง พญ. อรวรรณ   กจิเชวงกลุ 

39 พญ. อมัพร  กรอบทอง 

40 นพ. อารินทร์ โกยสมบูรณ์  
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   มหาวทิยาลยัมหิดล  ปี พ.ศ. 2555 - 2557  

ล าดบั     ค าน า  หน้าช่ือ  ช่ือ – สกลุ 

  1 พญ. กรรณกิา  กออนนัตกลู  

  2 ภก. การุณ   จนัทรัตน์ 

 3  ภก. กติตพิชิญ์  ธนผดุงเกยีรต ิ

 4 พญ. จงกล    เลศิเธียรด ารง 

 5 ภก. จงศักดิ์   เจนวริิยะกลุ 

 6 ภก. จารุวรรณ  ธนวรุิฬห์ 

 7 พญ. ฐานิสร   ธรรมลขิิตกลุ 

 8 นส. ต้นกล้า   มากสุข (พยาบาล) 

 9 นาง นิษฐกานต์  เจริญพานิช 

10 นาย ประศาสน์  สวสัดิ์อ าไพรักษ์ 

11 นาง ปราณี    ศรีชมพวง 

12 พญ. ปิยะวรรณ   แมค็เบลน    

13 นพ. พยุงศักดิ์    สุจติวฒันศักดิ์ 



14 นาง  พนัทพิา   พงศ์กาสอ 

15 ภก. พรุิณรัตน์   เขื่อนแก้ว  

16 นาง เพิม่จติต์     ลอเสรีวานิช 

17 นพ. มนตรี   นาคะเกศ 

18 พญ. ยุพยง   บรรจบพดุซา 

19 นพ. วรวฒัน์   เอยีวสินพานิช 

20 พญ. วล ี   สุวฒัิกะ 

21 นพ. วลัลภ   ธนเกยีรติ์ 

22 ทพญ. ศรีรัตน์   สวสัดิ์อ าไพรักษ์ 

23 ภญ. ศรีสุดา  เดชสิทธ์สืบพงศ์ 

24 ภก. ศิริพรรณ  เอีย่มรุ่งโรจน์ 

25 นพ. ศิริโรจน์ กติตสิารพงษ์     

26 นพ. สมชาย   เอกปรัชญากลุ 

27 นพ. สมภพ   สูอ าพนั 

28 ภก. สโรชา   ว่องจริกติต์ 

29 นพ. สามารถ   เกตุอร่าม 

30 พญ. สุดารัตน์   ศรีคริินทร์  

31 ทพญ. สุพตัรา   โต๊ะชูด ี

32 น.ท.นพ. อุดม   เกยีรตวิชิญ์ 
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                     มหาวทิยาลยัรังสิต  ปี พ.ศ. 2558 - 2560  

ล าดบั   ค าน า  หน้าช่ือ ช่ือ – สกลุ 

  1       พญ. นิลเนตร  วรีะสมบัต ิ  

  2 ทพญ. โศภิษฐ์  วชัรพงศ์   คราเธอร์ส    

 3  นพ. โสภณ วณัไวทยจติ  

 4 พญ. จรีวรรณ   วรรณโร     

 5 นพ.   มารุต เหลก็เพชร    

 6 นพ. กณัฑ์อเนก  แก้วทวทีรัพย์    

 7 ภก. โกเมธ หาญชัยทวกีจิ    

 8 พญ. วลยัอร   แซ่ลี ้    

 9 นพ. คณิน ไตรพพิธิสิริวฒัน์      

 

    

   


