
 
 ประกาศรายชื่อ : 

ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) คณะแพทยศาสตร์ มศว  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 หัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 
ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 

 
No. ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

 

รายช่ือผู้บริหาร 
1 รศ.นพ.ไพโรจน์       จงบญัญตัเิจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
2 รศ.พญ.ทวิมา           ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกนัคณุภาพ  
3 ผศ.นพ วิชิต                  วิริยะโรจน์   รองผู้อ านวยการศนูย์การแพทย์ฯ  

ฝ่ายสนบัสนนุการแพทย์ 
 

4 พญ.ปัญจรัตน์             โสวิทยสกลุ ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายประกนัคณุภาพ  
รายช่ือภาควิชาคลินิก 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  

5 นางสาวทิภาพร      รตธิรรมานนท์   ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

6 นางสาวสกุญัญา           พงษ์มาลา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  
ภาควิชาออร์โธปิดกิส์ 

7 รศ.นพ นิยม                ละออปักษิณ หวัหน้าภาควิชา  
8 รศ.นพ ยิ่งยง                  ตอ่อดุม อาจารย์  
9 ผศ.นพ ธงชยั             ก่อสนัตรัิตน์ อาจารย์  
10 นพ.ธนา                    ศริิพิสิฐศกัดิ์ อาจารย์  
11 นางธญัญาดา                 โฉมเขียว ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  
12 นางสาวจารุภทัร                กองแก้ว ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  
13 นางมขุดา                         ทนัสมยั พนกังานวิชาชีพ    

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
14 พญ.นิโลบล                  ยาทองไชย หวัหน้าภาควิชา  
15 นางสาวสรัลรัตน์              สุขศลิป์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  

ภาควิชานิตเิวชวิทยา 
16 นพ.อภิชยั                         แผลงศร หวัหน้าภาควิชา  
17 พญ.วรัทพร                     สิทธิจรูญ อาจารย์  
18 พญ.ศริินทร์              บษุยามานนท์ อาจารย์  
19 นางสาวชนิดา              งามประดบั เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  
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ภาควิชาพยาธิวิทยา 
20 รศ.ดร.วีรวรรณ            เล็กสกลุไชย อาจารย์  
21 อ.ดร.พร้อมจิต             ศรียาภยั อาจารย์  
22 นางสาวสภุาพร           วิวฒันากลุ  นกัเทคนิคการแพทย์ระดบัช านาญการ  
23 นางสาวกญัญา        ประจกัษ์จิตร นกัเทคนิคการแพทย์  
24 นางสาวชนญัชิดา         ขนุไพชิต ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  
25 นางสาวสธีุรา                ข าน า้คู้  พนกังานวิชาชีพ  

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ 
26 ผศ.นพ.วิศาล         มหาสิทธิวฒัน์ หวัหน้าภาควิชา  

ภาควิชาสูต ิ– นรีเวชวิทยา 
27 ผศ.นพ.เกษม            เรืองรองมรกต หวัหน้าภาควิชา  

รายช่ือภาควิชาคลินิก 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 

28 นางสาวนภสัสร         ภิรมย์ไกรภกัดิ์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  
ภาควิชาสรีรวิทยา 

29 ผศ.ดร.จิรัฏฐิญา        ไตรสมบรูณ์ อาจารย์  
30 นางสาวโชตริส              รัชชนนัท์ภร ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  
31 นางสาวดาวรุ่ง            ศรีจิตรพงศ์ นกัวิทยาศาสตร์  
32 นางสาวบญุมา              ศรีป่ินเป้า พนกังานเลีย้งสตัว์ทดลอง  

ภาควิชาชีวเคมี 
33 นางอาชว์ดาม์          ภาคพิธเจริญ นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  
34 นางสาวอรนยั               ไชยทน ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  
35 นายไพศาล                    ขาวสกั นกัวิทยาศาสตร์  

หัวหน้างานคณะแพทยศาสตร์ 
36 นางรัชนีพร                     อปุไมย์ รักษาการแทนหวัหน้างานทรัพยากรบคุคล  
37 นางสาวถนอมรัตน์     วชัระชยัพงษ์ รักษาการแทนหวัหน้างานพฒันาศกัยภาพนิสิต  
38 นายคมสนัณ์                  ศรแสดง รักษาการแทนหวัหน้างานประกนัคณุภาพ  
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รายช่ือบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 
39 นางศภุรัศ                     สารพฒัน์ บคุลากร  
40 นางสาวภคมน            เวชประสิทธ์ิ บคุลากร  
41 นางสาวชญาสินี             ตัง้ศรีมงคล บรรณารักษ์    
42 นางสาวบษุยา                  โฉมฉิน นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  
43 นางสาวรสสคุนธ์            อ้วนผกัไหม นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  
44 นางสาวนนัวดี              ทองกระจา่ง นกัวิทยาศาสตร์  
45 นางสาวสปุราณี               ทมุสิทธ์ิ นกัวิชาการศกึษา  
46 นางสาวเกวลิน               ย่ิงประเสริฐ  ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  

รายช่ือบุคลากรศูนย์การแพทย์ฯ 
47 นางสาวฤทยัรัตน์           กรมไธสง พยาบาลกึ่งวิกฤตศลัยกรรม  
48 นางสาวกมลชนก        มว่งเมืองแสน นกัวิชาการพสัด ุ  
49 นางสาวธิดารัตน์                พาที เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  
50 นางอรุณ                          ชาวไทย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


