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ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 2561  
หัวข้อ การน าระบบ Lean Management มาใช้ในการพัฒนางาน 

จากเดิม วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4  
อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 

เปลี่ยนเป็น วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 3  
อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 

 
ค าอธิบาย 
1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ-นามสกุล และต าแหน่ง) 
2. ขอให้แจ้งแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้สมัครท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ขอให้แจ้งยกเลิก 

ผ่านทาง E-mail: qamedswu@hotmail.com ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
 
 

                     ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง/สังกัด 

ผู้บริหาร 

1 รศ.นพ.ไพโรจน์  จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

2 รศ.พญ.ทวิมา  ศิริรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

3 รศ.ดร.พัชรินทร์ แสงจารึก รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการพรีคลินิก 

4 ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

5 ผศ.นพ.วิชิต วิริยะโรจน์ รองผู้อ านวยการศูนย์การแพทย์ 

6 แพทย์หญิงปัญจรัตน์ โสวิทยสกุล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

7 นางอารีรัตน์ ศรีวรกุล ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

8 อาจารย์ ดร.อรรถบุญญ์ วัฒนธ์รรมาวุธ ประธานคณะกรรมการห้องเครื่องมือกลาง 

9 นางสาวมัญชุสา ช่วยศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

10 ผศ.นพ.สรวุฒิ พงศ์โรจน์เผ่า หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

11 นางไพเราะ บุตรลพ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

12 นางณฐพร เทศมหา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

mailto:qamedswu@hotmail.com


 

ฝ่ายประกันคณุภาพ ช้ัน 8 คณะแพทยศาสตร์ เบอร์ภายใน 60818-9 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง/สังกัด 

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

13 น.ส.ทิภาพร รติธรรมานนท์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

14 นางนภัสสร  ไกรสกุล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   

15 นางสาวบุญรัตน์  ลัดดา นักวิทยาศาสตร์ 

16 นางสาวเพ็ญนภา  กล้าสนาม พนักงานวิชาชีพ 

17 นางสาวสุนิสา  กองแก้ว ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์   

18 นายสิริชัย ฉายเพช นักวิทยาศาสตร์ 

ภาควิชานิติเวชวิทยา 

19 อาจารย์ พญ.วรัทพร สิทธิจรูญ อาจารย์ประจ าภาควิชานิติเวชศาสตร์ 

20 นางสาวชนิดา งามประดับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

21 นางปาริชาติ บุญสถิตย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

ภาควิชาพยาธิวิทยา 

22 รศ.ดร.วีรวรรณ เล็กสกุลไชย อาจารย์ประจ าภาควิชา 

23 นายมานพ นนทวงษ์ รองหัวหน้าห้องเจาะเลือด 

24 น.ส.สภุาพร วิวัฒนากุล นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 

ภาควิชาเภสัชวิทยา 

25 รศ.ดร.สุวรา วัฒนพิทยกุล หัวหน้าภาควิชา 

26 นางสาวลักษณวดี  เผ่าจินดามุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

27 นางสาวสุมินตรา  ศรีรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ 

ภาควิชารังสีวิทยา 

28 น.ส.จันทร์เพ็ญ บุญเคลิ้ม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

29 น.ส.สัณห์สิรี สุดชื่น อาจารย์ 

30 นางธนิสสรา สารศรี นักรังสีการแพทย์ 

31 น.ส.ลัดดาวัลย ์ เหมือนแย้ม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง/สังกัด 

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

32 นางสาวสุกัญญา พงษ์มาลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

33 นางสาวสรัลรัตน์ สุขศิลป์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

34 น.ส.สุนันทา รักสนิท ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

35 ผศ.นพ.ปริญญา อัครานุรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชา 

36 น.ส.วชิราพรรณ์ รอดเกิด เจ้าหน้าที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ 

ภาควิชาสรีรวิทยา 

37 นางสาวโชติรส รังขัด ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

38 นางสาวดาวรุ่ง ศรีจิตรพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ 

39 นายพงษ์พัฒน์ เวชสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ 

40 นางสาวบุญมา ศรีปิ่นเป้า พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง 

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

41 ผศ.นพ.เกษม เรืองรองมรกต หัวหน้าภาควิชา 

ภาควิชาออโธปิดิกส์ 

42 นางธัญญาดา โฉมเขียว เจ้าหน้าที่ภาควิชา 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

43 อาจารย์ พญ.นิศา มะเครือสี อาจารย์ประจ าภาควิชา 

ส านักงานคณบดี 

44 น.ส.สุรีพร พูลกลิ่น ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

45 นางสาวอมรรัตน์  ทองเติม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

งานคลังและพัสดุ 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง/สังกัด 

46 นายนวพล ระโหฐาน  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

47 นายจุฑา วาสด าเกิง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

งานนโยบายและแผน 

48 น.ส.สุรีพร กุลมณี นักวิเคราห์นโยบายและแผน 

49 นางปาณิศา อัคมโภคาสิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

50 น.ส.บุษยา โฉมฉิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

51 น.ส.รสสุคนธ ์อ้วนผักไหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

งานทรัพยากรบุคคล 

52 นางรัชนีพร อุปไมย์ บุคลากร 

53 นางศุภรัศ สารพัฒน์ บุคลากร 

54 น.ส.ภคมน เวชประสิทธิ์ บุคลากร 

55 น.ส.ภัทรียา วฒันาวงศกร บุคลากร 

56 น.ส.นุชร ีอ่ าสัตยะ บุคลากร 

57 น.ส.แคทลียา ศรประดิษฐ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

58 น.ส.ววิรรณ ศรีวิจิตร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

งานประกันคุณภาพ 

59 นายคมสันณ์  ศรแสดง นักวิชการศึกษา 

60 น.ส.สุปราณ ี ทุมสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

61 น.ส.เกวลิน ยิ่งประเสริฐ ผู้ปฏิบริหาร 

งานบริหารและธุรการ 

62 น.ส.เสาวนีย ์จันทร์น้อย หัวหน้างาน 

63 นางสาวลัดดาพร  ละออโชติสมบัติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

64 นางวลัยลักษ์  พวงดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

65 นางสาวสุมิตรา  พิมศาล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

66 นางสาวสุวรรณา  แช่มช้อย พนักงานวิชาชีพ 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง/สังกัด 

67 นางสาวอรสา  กองมูล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  

68 นายชรินทร์  อนันต์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 

69 นายชนะชัย  ชื่นบาน พนักงานบริการอัดส าเนา 

งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 

70 น.ส.ถนอมรัตน์ วัชระชัยพงษ์ นักวิชาการศึกษา 

71 น.ส.ภารดี พุฒศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

72 น.ส.ทิพย์ธัญญา นิ่มอนงค์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

73 น.ส.ประคองศรี ผ่องภิรมย์ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาศักยภาพนิสิต 

74 น.ส.พัชรี กริ่มใจ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

งานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา 

75 น.ส.สุรีย์รัตน์ เรืองศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

76 น.ส.สุนันทา ปิ่นมุข เจ้าหน้าที่ฝ่าย 

77 น.ส.กนกศรี รัตนเสวี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

78 นายส าราญ  จ าปาทอง พนักงานพิมพ์ 

79 นางสาวประภัสสร  พรหมจรรย์ บรรณารักษ์   

80 น.ส.ชญาสินี ตั้งศรีมงคล บรรณารักษ์ 

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

81 น.ส.พฤกษา แจ่มใส นักวิชาการศึกษา 

82 นายกิตศราวุฒิ ขวัญชารี นักระบาดวิทยา 

83 นางสาวนันวดี ทองกระจ่าง นักวิทยาศาสตร์ 

84 น.ส.เกศินี นุชเจริญ นักวิชาการเวชสถิติ 

85 น.ส.จิราพัชร ประเสริฐทรัพย์ นักวิทยาศาสตร์ 

86 นางสมทรง ภารพงษ์ นักวิชาการศึกษา 

87 น.ส.ธิราพร ตู้แก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

งานเวชนิทัศน์ 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง/สังกัด 

88 ว่าที่ร้อยตรีสมพจน์ หวลมานพ หัวหน้างานเวชนิทัศน์ 

89 น.ส.อาภาพร  อาษาคง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

90 น.ส.วาสนา  แก้วเข้ม นักวิชาการช่างศิลป์ 

91 นายสุเมธ   ศรีสว่าง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
92 นายศิริพงษ์  อ่อนจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ส านักงานอ านวยการ 

93 นายอ านาจ พลอยพลาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

94 สุภาพร พาณิชสมบัติกิจ นักวิชาการศึกษา 

หน่วยงานศูนย์การแพทย์ฯ 

95 น.ส.นุจรีย์ สีธงชัยรุ่งโรจน์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม 

96 นางกนิษฐา  สุขช านาญ หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  

97 น.ส.สุขวดี เกษสุวรรณ หัวหน้าหน่วยงานการพยาบาลพิเศษ 8/1 

98 ทันตแพทย์หญิงอัญชลิกา สงวนดีกุล หัวหน้าหน่วยงานทันตกรรม 

99 น.ส.ปภัสสร เรืองขจร พยาบาล 

100 นพ.สุภาพ มะเครือสี แพทย์ 

101 น.ส.สวุรรณเพ็ญ พรเลิศ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

102 นางทิพวรรณ ชัยมงคล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

103 น.ส.ศิรินทิพย์ ทองเติม พนักงานวิชาชีพ 

104 น.ส.นาถยา ผดุงกิจ พนักงานวิชาชีพ 

105 น.ส.อ้อยทิพย์ ไชโย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

106 น.ส.สธุารัตน์ สุขศรี พยาบาล 

107 น.ส.ประภาพร พานิชชอบ นักเทคนิคการแพทย์ 

108 น.ส.พรพรรณ โรจนแสง นักเทคนิคการแพทย์ 

109 น.ส.วาสนา ดิษปัญญา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
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ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง/สังกัด 

110 น.ส.ขวัญชัย อ่อนเรือง นักเทคนิคการแพทย์ 

111 น.ส.ศรัณย์รัชต์ นามลีลา นักเทคนิคการแพทย์ 

112 น.ส.วิจิตรา ทิพย์มณฑา นักเทคนิคการแพทย์ 

113 นายพงษ์วุฒิ สุวรรณรัตน์ นักเทคนิคแพทย์ 

114 พญ.อาภาภัทร สรรค์ศุภกร ทันตแพทย์ 

115 น.ส.เบญจลักษณ์ เพ็ญธัญกิจ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 

116 นางแสงเดือน สุขสาลี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

117 น.ส.วรรณศิกา ปราณีวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

118 น.ส.ชนิตา อาธิพรม พยาบาลวิชาชีพ 

119 นางอัญชลี พรศรี ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล 

120 น.ส.วราพร ยะหะยอ นักวิทยาศาสตร์ 

121 น.ส.พรนิภา วงค์ค า ผู้ช่วยพยาบาล 

122 น.ส.เบญจมาภรณ์ สุนันทารอด พนักงานประจ าห้องผู้ป่วย 

123 น.ส.นิตยา หมอแพทย์ พนักงานวิชาชีพ 

124 นางอรรุจึพัชร บุญรุ่งศิริทรัพย์ พยาบาล 

125 นางสุพรรษา โสนะชัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

126 น.ส.สภุานัน สุทธินาค นักกายภาพบ าบัด 

127 น.ส.จิตรดา ผ่องกุหลาบ นักกายภาพบ าบัด 

128 น.ส.ณัฐจีรา เลาะกลาง พยาบาลวิชาชีพ 

129 น.ส.วลิาวัณย์ ฤาชัย นักกายอุปกรณ์ 

130 น.ส.ระวีวรรณ ชาวสามหน่อ นักกิจกรรมบ าบัด 

 


