
 ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ MEDSWU มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจ าปีงบประมาณ 2562  ครั้งที่ 1  
        หัวข้อ อบรมเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (WFME)  

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 
ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ องครักษ์ 

 
No. ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น 

 

รายช่ือผู้บริหาร 
1 รศ.นพ.ไพโรจน์         จงบญัญตัเิจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  
2 รศ.นพ.อรุชา               ตรีศริิโชติ รองคณบดีฝ่ายการศกึษา  
3 รศ.พญ.ทวิมา               ศริิรัศมี รองคณบดีฝ่ายประกนัคณุภาพ  
4 ผศ.พญ.จรินรัตน์         สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
5 นพ.ชชัวาลย์              เจริญธรรมรักษา รองคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต  
6 ผศ.พญ.กรรณิการ์      วงศ์ภาวิทย์ รองผู้อ านวยการศนูย์การแพทย์ฯ ฝ่ายการแพทย์  
7 ผศ.นพ.ฐิตณิฐั           ดลิกหตัถการ รองผู้อ านวยการศนูย์การแพทย์ฯ ฝ่ายบริหาร  
8 ผศ.นพ วิชิต                  วิริยะโรจน์   รองผู้อ านวยการศนูย์การแพทย์ฯ  

ฝ่ายสนบัสนนุการแพทย์ 
 

9 พญ.ปัญจรัตน์             โสวิทยสกลุ ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายประกนัคณุภาพ  
10 นพ.ประสิทธ์ิ                อพุาพรรณ ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายพฒันาศกัยภาพนิสิต  
11 นางอารีรัตน์                  ศรีวรกลุ ผู้อ านวยการส านกังานคณบดี คณะแพทยศาสตร์  

รายช่ือภาควิชาคลินิก 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  

12 รศ.พญ.วนัเพ็ญ        ธุรกิตต์วณัณการ อาจารย์  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

13 ผศ.นพ. สรวฒุิ            พงศ์โรจน์เผา่           หวัหน้าภาควิชา  
14 ผศ.พญ.จนัทนา              พนัธ์บรูณะ อาจารย์  
15 นางไพเราะ                      บตุรลพ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  
16 นางสาวปรียาภรณ์            ศิริมหา ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  

ภาควิชาพยาธิวิทยา 
17 รศ.ดร.วีรวรรณ               เล็กสกลุไชย อาจารย์  

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ 
18 พญ.ฐาณิญา                  โต๊ะประดู ่ อาจารย์  
19 นพ.ภาณวุฒัน์                วงษ์วฒันะ อาจารย์  

ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
20 รศ.พญ.สิริภา              ช้างศิริกลุชยั อาจารย์  
21 นพ.จิรายทุธ                    จนัทร์มา อาจารย์  
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ภาควิชาสูตศิาสตร์-นรีเวชวิทยา 
22 ผศ.นพ.เมธาพนัธ์       กิจพรธีรานนัท์ อาจารย์  
23 รศ.พญ.ธารางรัตน์  หาญประเสริฐพงษ์ อาจารย์  

ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
24 ผศ.นพ.ปริญญา         อคัรานรัุกษ์กลุ หวัหน้าภาควิชา  

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
25 ผศ.พญ. จฑุารัตน์     เล่ือนผลเจริญชยั หวัหน้าภาควิชา  
26 พญ.วนิดา                 จงอรุณงามแสง อาจารย์  

ภาควิชาออร์โธปิดกิส์ 
27 รศ.นพ.นิยม                ละออปักษิณ หวัหน้าภาควิชา  
28 ผศ.นพ ธงชยั              ก่อสนัตรัิตน์ อาจารย์   
29 นพ.รณชิต                   บญุประเสริฐ อาจารย์  
30 นพ.ธนา                        ศริิพิสิฐศกัดิ ์ อาจารย์  
31 นพ.วิทวสั                     บญุญานวุตัร อาจารย์  
32 รศ.นพ ยิ่งยง                    ตอ่อดุม อาจารย์  
33 นางธญัญาดา                 โฉมเขียว ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  
34 นางสาวจารุภทัร                กองแก้ว ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  

ภาควิชารังสีวิทยา 
35 ผศ.พญ.วรรณพร                 บรีุวงษ์ อาจารย์  
36 พญ.ศริินชุ                วฒันะไพบลูย์สขุ อาจารย์  
37 นางสาวลดัดาวลัย์            เหมือนแย้ม ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
38 พญ.นิโลบล                      ยาทองไชย หวัหน้าภาควิชา  
39 พญ.พนัธุ์ทิพย์                      สวุิทวสั อาจารย์  
40 นางสาวสรัลรัตน์                   สขุศลิป์ ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
41 ผศ.นพ.วรพล                อร่ามรัศมีกลุ อาจารย์  
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รายช่ือภาควิชาคลินิก 
ภาควิชาจุลชีววิทยา 

42 ผศ.ดร.วรรณา                ผู้ มีโชดชยั หวัหน้าภาควิชา  
43 อ.เครือวลัย์                   โชติเลอศกัดิ์ อาจารย์  

หัวหน้างานคณะแพทยศาสตร์ 
44 วา่ท่ี ร.ต.สมพจน์            หวลมานพ หวัหน้างานเวชนิทศัน์  
45 นางรัชนีพร                     อปุไมย์ รักษาการแทนหวัหน้างานทรัพยากรบคุคล  
46 นางสาวเสาวนีย์             จนัทร์น้อย รักษาการแทนหวัหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
47 นายคมสนัณ์                  ศรแสดง รักษาการแทนหวัหน้างานประกนัคณุภาพ  

หัวหน้างานศูนย์การแพทย์ฯ 
48 นางสพุตัรา                      ค าไพเราะ หวัหน้างานพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล  
49 นางสาวสมปอง               ประดบัมขุ หวัหน้าหนว่ยงานลกูค้าสมัพนัธ์  

บุคลากรท่ีเข้าร่วม 
50 นางสาวเกศนีิ                  นชุเจริญ นกัวิชาการศกึษา  
51 นางสาวสนุนัทา                 ป่ินมขุ นกัวิชาการศกึษา  
52 นางสาวจนัทร์ททิมา        เจริญสิงห์ นกัวิชาการศกึษา  
53 นางสาวสปุราณี               ทมุสิทธ์ิ นกัวิชาการศกึษา  
54 นางสาวเกวลิน               ย่ิงประเสริฐ  ผู้ปฏิบตังิานบริหาร  
55 นางสาวสรีุย์รัตน์                เรืองศรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


