


















ล ำดับ ต ำแหน่ง ภำควิชำ/หน่วยงำน หน้ำที่

1 รศ.นพ.ไพโรจน์  จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ทีป่รึกษากลุ่ม
2 อ.นพ.ชวนิทร์  สุวรรณฉัตรชัย รองผู้อ านวยการศูนยก์ารแพทยฯ์ ฝ่ายทรัพยากร คุณกิจ
3 นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี คุณกิจ
4 นางสาวภคมน เวชประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คุณกิจ
5 นางศุภรัศ สารพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คุณกิจ
6 นางสาวภัทรียา วฒันาวงศกร นักทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คุณลิขิต (Note Taker)
7 นางสาวนุชรี อ่ าสัตยะ นักทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากรบุคคล คุณกิจ
8 นางสาวแคทลียา ศรประดิษฐ์ ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป งานทรัพยากรบุคคล คุณกิจ
9 นางสาวววิรรณ ศรีวจิิตร ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป งานทรัพยากรบุคคล คุณกิจ
10 นางสาวปัทมวรรณ์ บุญมาเลิศ ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป งานทรัพยากรบุคคล คุณกิจ
11 นางสุรีพร โพธิพ์ันธุ์ ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป ศูนยก์ารแพทยฯ์ คุณกิจ

12 นางสาววนิดา  วฒันะ หัวหน้างานคลังและพัสดุ งานคลังและพัสดุ คุณเอือ้ (CKO)

13 นางสาวสุปราณี ทุมสิทธิ์ นักวชิาการศึกษา งานประกันคุณภาพ คุณอ านวย (Facilitator)

ชือ่ - สกุล

โครงกำรสัมมนำคณะแพทยศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563

กำรจัดท ำ KM เรือ่ง "แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรเบิกจ่ำยเงนิและแนวทำงกำรสือ่สำรข้อมูลเมือ่มีกำรเปลีย่นแปลงกฎระเบียบกำรเบิกจ่ำย "

วันพฤหัสบดีที ่23 มกรำคม  พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวำ อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม

รำยชื่อสมำชกิ กลุ่มที ่1



การจัดท า KM เรือ่ง "แนวทางการพัฒนาระบบการเบกิจ่ายเงินและแนวทางการสื่อสารข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบการเบกิจ่าย"

ล าดับ ต าแหน่ง ภาควิชา/หน่วยงาน หน้าที่

1 นางวลัยลักษ ์ พวงดี นักจัดการงานทั่วไป งานบริหารและธุรการ คุณอ านวย (Facilitator)
2 นางมลฤดี  ประยูรเจริญ นักจัดการงานทั่วไป งานบริหารและธุรการ คุณกิจ
3 นางสาวสุมิตรา  พมิศาล ผู้ปฏบิติังานทั่วไป งานบริหารและธุรการ คุณกิจ
4 นางสาวอรสา  กองมูล ผู้ปฏบิติังานทั่วไป งานบริหารและธุรการ คุณกิจ
5 นายเติมเวชสมพงษ ์ อินทร์ผลสุข พนักงานบริการเอกสารทั่วไป งานบริหารและธุรการ คุณกิจ
6 นายสมชาย  ศรีปิ่นเปา้ พนักงานบริการ งานบริหารและธุรการ คุณกิจ
7 นายสยาม แข็งฤทธิ์ พนักงานบริการ งานบริหารและธุรการ คุณกิจ
8 นางสาวสุวรรณา แช่มช้อย พนักงานบริการ งานบริหารและธุรการ คุณกิจ
9 นางสาวสุนีย์พร  ปิ่นเจริญ พนักงานบริการ งานบริหารและธุรการ คุณกิจ
10 นายชนะชัย  ชื่นบาน พนักงานบริการ งานบริหารและธุรการ คุณกิจ
11 นางสาวศิรินภา  ล้ีกุล นักจัดการงานทั่วไป งานบริหารและธุรการ คุณลิขิต (Note Taker)
12 นางสาวชฎาพร  ทว้มล้ี นักจัดการงานทั่วไป งานบริหารและธุรการ คุณกิจ
13 นายครรชิต  ใจเย็น พนักงานบริการ งานบริหารและธุรการ คุณกิจ

14 นางอ้อมใจ   ม่วงสวัสด์ิ นักวิชาการเงินและบญัชี งานคลังและพสัดุ คุณเอือ้ (CKO)

ชือ่ - สกุล

โครงการสัมมนาคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ 2563

วันพฤหสับดีที่ 23 มกราคม  พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมชูชัยบรุีศรีอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายชือ่สมาชิก กลุม่ที่ 2



ล ำดับ ต ำแหน่ง ภำควิชำ/หน่วยงำน หน้ำที่

1 ผศ.พญ.จรินรัตน์  สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ทีป่รึกษากลุ่ม
2 นางรัชนีพร อุปไมย์ นักทรัพยากรบุคคล งานกายภาพและส่ิงแวดล้อม คุณอ านวย (Facilitator)
3 นางสาวเสาวนีย ์ จันทร์น้อย นักจัดการงานทัว่ไป งานกายภาพและส่ิงแวดล้อม คุณกิจ
4 นางสาวสุวรรณา  จันทศร ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป งานกายภาพและส่ิงแวดล้อม คุณกิจ
5 นางสาวชฎามาศ  ช่วยขุน นักจัดการงานทัว่ไป งานกายภาพและส่ิงแวดล้อม คุณกิจ
6 นางสาวลัดดาพร  ละออโชติสมบัติ นักจัดการงานทัว่ไป งานกายภาพและส่ิงแวดล้อม คุณกิจ
7 นางสาวอมรรัตน์  ทองเติม ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป งานกายภาพและส่ิงแวดล้อม คุณกิจ
8 นายภานุ สัจจวโิส ผู้ปฏิบัติงานช่าง งานกายภาพและส่ิงแวดล้อม คุณลิขิต (Note Taker)
9 นายศรุตต์  นิม่เรือง ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป งานกายภาพและส่ิงแวดล้อม คุณกิจ
10 นายพิทยา  มูลศรี พนักงานบริการ งานกายภาพและส่ิงแวดล้อม คุณกิจ
11 นายจ าเนียร  ไหมทอง พนักงานบริการ งานบริหารและธรุการ คุณกิจ
12 นายอนุสรณ์  วงษ์ศา พนักงานบริการ งานบริหารและธรุการ คุณกิจ
13 นายเกรียงศักด์ิ  โพธาราม พนักงานบริการ งานบริหารและธรุการ คุณกิจ

14 นางโสรญา  สารสุข นักวชิาการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ คุณเอือ้ (CKO)

15 นางรัตนาภรณ์ สิงห์โตทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร งานคลังและพัสดุ คุณกิจ

ชือ่ - สกุล

โครงกำรสัมมนำคณะแพทยศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563

กำรจัดท ำ KM เรือ่ง  "แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรเบิกจ่ำยเงนิและแนวทำงกำรสือ่สำรข้อมูลเมือ่มีกำรเปลีย่นแปลงกฎระเบียบกำรเบิกจ่ำย "

วันพฤหัสบดีที ่23 มกรำคม  พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวำ อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม

รำยชื่อสมำชกิ กลุ่มที ่3



ล ำดับ ต ำแหน่ง ภำควิชำ/หน่วยงำน หน้ำที่

1 นางสาวนิตยา ขวญัสุวรรณ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน คุณกิจ
2 นางสาวบุษยา โฉมฉิน นักวเิคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน คุณกิจ
3 นางสาวรสสุคนธ์ อ้วนผักไหม นักวเิคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน คุณกิจ
4 นางสุมาลี ร่ืนสุข นักวเิคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน คุณกิจ
5 นางสาวสุรีพร กุลมณี นักวเิคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน คุณกิจ
6 นางสาวพาณาวรรณ ภูสี่ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน คุณกิจ
7 นางสาวพฤกษา แจ่มใส นักวชิาการศึกษา งานวจิัยและวเิทศสัมพันธ์ คุณลิขิต (Note Taker)
8 นางสมทรง ภารพงษ์ นักวชิาการศึกษา งานวจิัยและวเิทศสัมพันธ์ คุณกิจ
9 นางสาวเกศินี นุชเจริญ นักวชิาการเวชสถิติ งานวจิัยและวเิทศสัมพันธ์ คุณกิจ
10 นางสาวธริาพร ตู้แก้ว ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป งานวจิัยและวเิทศสัมพันธ์ คุณกิจ
11 นางสาวนันวดี ทองกระจ่าง นักวทิยาศาสตร์ งานวจิัยและวเิทศสัมพันธ์ คุณกิจ
12 นายเตชิต ศรีปิน่เป้า ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป งานวจิัยและวเิทศสัมพันธ์ คุณกิจ

13 นางพรพิมล มูลอุบล นักวชิาการพัสดุ งานคลังและพัสดุ คุณเอือ้ (CKO)

14 นายคมสันณ์ ศรแสดง นักวชิาการศึกษา งานประกันคุณภาพ คุณอ านวย (Facilitator)

ชือ่ - สกุล

โครงกำรสัมมนำคณะแพทยศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563

กำรจัดท ำ KM เรือ่ง  "แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรเบิกจ่ำยเงนิและแนวทำงกำรสือ่สำรข้อมูลเมือ่มีกำรเปลีย่นแปลงกฎระเบียบกำรเบิกจ่ำย "

วันพฤหัสบดีที ่23 มกรำคม  พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวำ อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม

รำยชื่อสมำชกิ กลุ่มที ่4



การจัดท า KM เรือ่ง "แนวทางการพัฒนาระบบการเบกิจ่ายเงินและแนวทางการสื่อสารข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบการเบกิจ่าย"

ล าดับ ต าแหน่ง ภาควิชา/หน่วยงาน หน้าที่

1 รศ.ดร.สุวรา  วัฒนพทิยกุล หวัหน้าภาควิชา ภาควิชาเภสัชวิทยา คุณกิจ
2 ผศ.ดร.มาลัย  ทวีโชติภทัร์ หวัหน้าภาควิชา ภาควิชาจุลชีววิทยา คุณอ านวย (Facilitator)
3 ศ.ดร.โกสุม จันทร์ศิริ อาจารย์ภาควิชา ภาควิชาชีวเคมี คุณกิจ
4 นางสาวสุมล จึงอุดมเจริญ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คุณกิจ
5 นายจิตชนม์ ผลประยูร นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คุณกิจ
6 นางสาวบญุรัตน์  ลัดดา นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คุณกิจ
7 นายสิริชัย  ฉายเพชร นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คุณกิจ
8 นางสาวสุนิสา  กองแก้ว ผู้ปฏบิติังานวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คุณกิจ
9 นายไพศาล ขาวสัก นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี คุณกิจ
10 นางอาชว์ดาม์  ภาคพธิเจริญ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี คุณกิจ
11 นางสาวสุมินตรา  ศรีรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา คุณลิขิต (Note Taker)
12 นายพงษพ์ฒัน์  เวชสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา คุณกิจ
13 นางสาวดาวรุ่ง  ศรีจิตรพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา คุณกิจ
14 นางสุกัญญา ธนกุลพงษสิ์ริ นักวิชาการพสัดุ งานคลังและพสัดุ คุณเอือ้ (CKO)

ชือ่ - สกุล

โครงการสัมมนาคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปงีบประมาณ 2563

วันพฤหสับดีที่ 23 มกราคม  พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมชูชัยบรุีศรีอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายชือ่สมาชิก กลุม่ที่ 6



การจัดท า KM เรื่อง "แนวทางการพัฒนาระบบการเบกิจ่ายเงนิและแนวทางการสือ่สารขอ้มลูเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบการเบกิจ่าย "

ล าดบั ต าแหน่ง ภาควชิา/หน่วยงาน หน้าที่

1 ผศ.นพ.ชัชวาลย ์ เจริญธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพฒันาศักยภาพนิสิต ทีป่รึกษากลุ่ม
2 นางสาวถนอมรัตน์ วชัระชัยพงษ์ นักวชิาการศึกษา งานพฒันาศักยภาพนิสิต คุณอ านวย (Facilitator)
3 นางสาวประคองศรี ผ่องภริมย์ นักจดัการงานทัว่ไป งานพฒันาศักยภาพนิสิต คุณกจิ
4 นางสาวทิพยธ์ญัญา นิม่อนงค์ นักวชิาการศึกษา งานพฒันาศักยภาพนิสิต คุณลิขติ (Note Taker)
5 นางสาวพชัรี กร่ิมใจ ผู้ปฏบิัติงานทัว่ไป งานพฒันาศักยภาพนิสิต คุณกจิ
6 นางสาวภารดี พฒุศรี ผู้ปฏบิัติงานทัว่ไป งานพฒันาศักยภาพนิสิต คุณกจิ
7 นายเฉลิม สุวรรณะ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานเทคโนโลยสีารสนเทศ คุณกจิ
8 นายวรกต ยพุงษ์ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานเทคโนโลยสีารสนเทศ คุณกจิ
9 นายจ ารอง ชาวบล นักวชิาการคอมพวิเตอร์ งานเทคโนโลยสีารสนเทศ คุณกจิ
10 นายภทัรพงศ์ เหล่าจาน ผู้ปฏบิัติงานช่าง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ คุณกจิ
11 นางสาวกญัญาภทัร พธนะภาคิน ผู้ปฏบิัติงานช่าง งานเทคโนโลยสีารสนเทศ คุณกจิ
12 นางชนิดาภา  จนัทร์ชูกล่ิน นักวชิาการเงินและบัญชี งานคลังและพสัดุ คุณเอื้อ (CKO)
13 นายนวพล ระโหฐาน ผู้ปฏบิัติงานบริหาร งานคลังและพสัดุ คุณกจิ

ชือ่ - สกุล

โครงการสมัมนาคณะแพทยศาสตร ์ประจ าปงีบประมาณ 2563

วนัพฤหัสบดทีี ่23 มกราคม  พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมชชูยับรุศีรอัีมพวา อ าเภออัมพวา จังหวดัสมทุรสงคราม

รายชื่อสมาชิก กลุ่มที่ 7



การจัดท า KM เรือ่ง "แนวทางการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงนิและแนวทางการสือ่สารข้อมูลเมือ่มีการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบการเบิกจ่าย "

ล าดับ ต าแหน่ง ภาควิชา/หน่วยงาน หน้าที่

1 นายสมพจน์ หวลมานพ นักวชิาการช่างศิลป์ งานเวชนิทัศน์ คุณกิจ
2 นางสาววาสนา แก้วเข้ม นักวชิาการช่างศิลป์ งานเวชนิทัศน์ คุณกิจ
3 นายศิริพงษ์ อ่อนจันทร์ นักวชิาการโสตทัศนศึกษา งานเวชนิทัศน์ คุณอ านวย (Facilitator)
4 นายสุเมธ ศรีสวา่ง นักวชิาการโสตทัศนศึกษา งานเวชนิทัศน์ คุณกิจ
5 นายสินชัย ขุนทอง นักวชิาการโสตทัศนศึกษา งานเวชนิทัศน์ คุณกิจ
6 นายศรัณยพงษ์ แก้วศรียงยศ ผู้ปฏิบัติงานช่าง งานเวชนิทัศน์ คุณกิจ
7 นางณฐพร  เทศมหา ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ คุณกิจ
8 นางสาวทิภาพร รติธรรมานนท์ ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ คุณกิจ
9 นางสาวชนิดา  งามประดับ นักจัดการงานทัว่ไป ภาควชิานิติเวชวทิยา คุณกิจ
10 นางปาริชาติ  บุญสถิตย์ ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป ภาควชิานิติเวชวทิยา คุณกิจ
11 นางสาวลัดดาวลัย ์ เหมือนแยม้ ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป ภาควชิารังสีวทิยา คุณกิจ
12 นางสาวจันทร์เพ็ญ  บุญเคล้ิม ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป ภาควชิารังสีวทิยา คุณกิจ
13 นางสาวนงลักษณ์ ปัน้เงิน ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป ภาควชิาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คุณลิขิต (Note Taker)
14 นางสาวสรัลรัตน์  สุขศิลป์ ผู้ปฏิบัติงานทัว่ไป ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คุณกิจ
15 นางสาววชิราพรรณ์  รอดเกิด นักจัดการงานทัว่ไป ภาควชิาศัลยศาสตร์ คุณกิจ
16 นายประเวศน์  ฟักเชือก นักวชิาการพัสดุ งานคลังและพัสดุ คุณเอือ้ (CKO)

ชือ่ - สกุล

โครงการสัมมนาคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที ่23 มกราคม  พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายชื่อสมาชกิ กลุ่มที ่5



ล ำดบั ต ำแหน่ง ภำควิชำ/หน่วยงำน หน้ำที่

1 รศ.ดร.พชัรินทร์  แสงจารึก รองคณบดีฝ่ายบริหารและวชิาการพรีคลินิก ที่ปรึกษากลุ่ม
2 รศ.ดร.สุภญิญา  พงษสั์งข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวชิาการพรีคลินิก คุณกจิ
3 นางสาวกรรวี สะเดา พนักงานบริการ ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ คุณกจิ
4 นายศรัณยพ์งศ์ กิง่รุ้งเพชร พนักงานบริการ ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ คุณกจิ
5 นางนภสัสร  ภริมยไ์กรภกัด์ิ ผู้ปฏบิติังานทั่วไป ภาควชิาจลุชีววทิยา คุณกจิ
6 นางสาวเพญ็นภา  กล้าสนาม พนักงานบริการ ภาควชิาจลุชีววทิยา คุณกจิ
7 นางสาวอรนัย  ไชยทน ผู้ปฏบิติังานทั่วไป ภาควชิาชีวเคมี คุณกจิ
8 นางสาวลักษณวดี  เผ่าจนิดามุข นักจดัการงานทั่วไป ภาควชิาเภสัชวทิยา คุณลิขติ (Note Taker)
9 นางสาวโชติรส  รัชชนันท์ภร ผู้ปฏบิติังานทั่วไป ภาควชิาสรีรวทิยา คุณกจิ
10 นางสาวบญุมา ศรีปิน่เปา้ พนักงานบริการ ภาควชิาสรีรวทิยา คุณกจิ
11 นายสมเจตน์  ส าราญผล นักวชิาการพสัดุ งานคลังและพสัดุ คุณเอือ้ (CKO)
12 นางสาวเกวลิน ยิง่ประเสริฐ ผู้ปฏบิติังานทั่วไป งานประกนัคุณภาพ คุณอ านวย (Facilitator)

ชือ่ - สกุล

โครงกำรสัมมนำคณะแพทยศำสตร์ ประจ ำปงีบประมำณ 2563

กำรจัดท ำ KM เรื่อง "แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรเบกิจ่ำยเงนิและแนวทำงกำรสื่อสำรขอ้มลูเมือ่มกีำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบกำรเบกิจ่ำย "

วันพฤหสับดทีี ่23 มกรำคม  พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมชชูยับรุีศรีอัมพวำ อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมทุรสงครำม

รำยชื่อสมำชิก กลุ่มที ่8


