
2552-2553-2554 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
1. รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์    ท่ีปรึกษา 

2. รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์    ท่ีปรึกษา 

3. ผู้อำนวยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์  ท่ีปรึกษา 

4. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ท่ีปรึกษา 

5. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์   ท่ีปรึกษา 

6. หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิก และวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ท่ีปรึกษา 

7. หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ท่ีปรึกษา 

8. หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ท่ีปรึกษา 

9. หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์   ท่ีปรึกษา 

10. หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ท่ีปรึกษา 

11. หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์   ท่ีปรึกษา 

12. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์  ท่ีปรึกษา 

13. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ ท่ีปรึกษา 

14. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ ท่ีปรึกษา 

15. หัวหน้างานบริการพยาบาล     ท่ีปรึกษา 

16. ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ช่ืน      ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ 

17. รศ.กุสุมา ชูศิลป์      รองผู้อำนวยการ  

18. ผศ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร     รองผู้อำนวยการ  

19. ผศ.วรัญญู คงกันกง      กรรมการ 

20. ผศ.พลากร สุรกุลประภา     กรรมการ 

21. ผศ.อำนาจ กิจควรดี      กรรมการ 

22. รศ.ดร.เบญจมาศ พระธาน ี     กรรมการ 

23. รศ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ     กรรมการ 

24. อ.พนิดา ธนาวิรัตนานิจ     กรรมการ 

25. รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช      กรรมการ 

26. รศ.นิรมล พัจนสุนทร      กรรมการ 

27. รศ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ      กรรมการ 

28. รศ.ปรารถนา เชาวน์ช่ืน     กรรมการ 



29. ผศ.วรินทร พุทธรักษ์      กรรมการ 

30. นางจินตนา บุญจันทร์     กรรมการ 

31. นางศิริพร มงคลถาวรชัย     กรรมการ 

32. นางสาวศศิธร แสงพงศานนท์     กรรมการ 

33. นางดวงใจ สุคนธมาน      กรรมการ 

34. ผศ.ชุติมาพร เขียนประสิทธิ์     กรรมการ 

35. ผศ.จินดา เลิศศิริวรกุล     กรรมการ 

36. รศ.อมรรัตน์ รัตนสิริ      กรรมการ 

37. ผศ.ดร.ขนิษฐา วรธงชัย     กรรมการ 

38. รศ.ดร.สุพรรณี ศรีอำพร     กรรมการ 

39. นางวีระวรรณี ตันตาปกุล     กรรมการ 

40. รศ.ดร.ทัศนีย์ วังศรีมงคล     กรรมการ 

41. นางสาวธารินี เพชรรัตน์     กรรมการ 

42. นางสาวพรเพ็ญ ปทุมวิวัฒนา     กรรมการ 

43. นางสลักจิต ศรีมงคล      กรรมการ 

44. นางสุธีรา ประดับวงษ์      กรรมการและเลขานุการ 

45. นางสาวดาราวรรณ อักษรวรรณ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

46. นางสาวสุพิชฌาย์ อุดมธนะทรัพย์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

47. นางสาวพนิตนาฏ อาสนสุวรรณ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

48. นางสาวสลิตา ประวิตรกาญจน์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

49. นายกฤษฎา สิมมะลี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

50. นายศุภชัย วงศ์ช่ืน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 



2555-2556-2557 
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
1. ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ช่ืน     เป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการ 
2. ผศ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล    เป็นกรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่าย 

บริหารและวิจัย 
3. ผศ.เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร    เป็นกรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่าย 

แผนและพัฒนาทีมสหวิทยาการ 
4. รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี    เป็นกรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่าย 

บริการคลินิกและชุมชน 

5. ผศ.ดร.ขนิษฐา วรธงชัย    เป็นกรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่าย 
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

6. รศ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ     เป็นกรรมการ 
7. รศ.นิรมล พัจนสุนทร     เป็นกรรมการ 
8. รศ.ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล    เป็นกรรมการ 
9. รศ.วิจิตรา ทัศนียกุล     เป็นกรรมการ 
10. ผศ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข    เป็นกรรมการ 
11. อ.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยสกุล    เป็นกรรมการ 
12. อ.พูนศักดิ์ ภิเศก     เป็นกรรมการ 
13. รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช     เป็นกรรมการ 
14. นางศิริพร มงคลถาวรชัย    เป็นกรรมการ 
15. นางสุธีรา ประดับวงษ์    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
16. น.ส.ดาราวรรณ อักษรวรรณ    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. น.ส.สุพิชฌาย์ อุดมธนะทรัพย์    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



2558 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
 
1. ศ.บวรศิลป์ เชาวน์ช่ืน     เป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการ 
2. ผศ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล     เป็นกรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่าย  

บริหาร 

3. รศ.ดร.เบญจมาศ พระธาน ี    เป็นกรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่าย 
วิจัย 

4. ผศ.ดร.ขนิษฐา วรธงชัย     เป็นกรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่าย 
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

5. รศ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ     เป็นกรรมการ 
6. รศ.นิรมล พัจนสุนทร     เป็นกรรมการ 
7. รศ.ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล    เป็นกรรมการ 
8. ศ.วิจิตรา ทัศนียกุล     เป็นกรรมการ 
9. ผศ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข     เป็นกรรมการ 
10. อ.ดร.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยสกุล    เป็นกรรมการ 
11. อ.พูนศักดิ์ ภิเศก      เป็นกรรมการ 
12. รศ.วิมลรัตน์ ศรีราช     เป็นกรรมการ 
13. นางศิริพร มงคลถาวรชัย     เป็นกรรมการ 
14. นางสุธีรา ประดับวงษ ์     เป็นกรรมการและเลขานุการ 
15. น.ส.ดาราวรรณ อักษรวรรณ    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. น.ส.สุพิชฌาย์ อุดมธนะทรัพย์    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คนท่ี 1 
17. น.ส.พรพิมล อินทร์ทอง     เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คนท่ี 2 

 

 

 

 

 

 



2559 
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
 
1. ผศ.ไชยวิทย์ ธนไพศาล     เป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการ 
2. รศ.นิรมล พัจนสุนทร     เป็นกรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่าย 

บริหาร 

3. รศ.ดร.เบญจมาศ พระธาน ี    เป็นกรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่าย 
วิจัย 

4. ผศ.พูนศักดิ์ ภิเศก     เป็นกรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่าย 
วิชาการและคลินิกบริการ 

5. ผศ.ดร.ขนิษฐา วรธงชัย     เป็นกรรมการและรองผู้อำนวยการฝ่าย 
วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

     6.  อ.ปัทมา ปัญญาวงศ์     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

     7.  อ.เก่งกาจ วินัยโกศล     เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2560-2561 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
 
1. ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ช่ืน ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ พระธานี รองผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉายฝ่ายวิจัย 
3. รองศาสตราจารย์ พญ.นิรมล พัจนสุนทร รองผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉายฝ่ายบริหาร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก รองผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉายฝ่ายวิชาการและ

คลินิกบริการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา วรธงชัย รองผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉายฝ่ายสารสนเทศ 
6. อ.พญ.ปัทมา ปัญญาวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสุธีรา ประดับวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนท่ี 1 
8. อ.นพ.เก่งกาจ วินัยโกศล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คนท่ี 2 

 

 

2562-2563-2564 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก ประธานกรรมการ 
2. ผศ.นพ.เก่งกาจ วินัยโกศล รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
3. อ.ดร.ทพ.ศุภวิชญ์ หมอกมืด รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
4. ศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี กรรมการ 
5. รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย กรรมการ 
6. ผศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา กรรมการ 
7. ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ สิทธิสมวงศ์ กรรมการ 
8. นางสาวดาราวรรณ อักษรวรรณ กรรมการและเลขานุการ 
9. นางยุพิน ปักกะสังข ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 


