โครงสร้างการบริหารงานเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.)
ตาม คาสัง่ สถาบันพระบรมราชชนก ที่ 95/2559 ลว.17 กพ.2559 และ คาสัง่ เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ 180/2559 ลว 13 พ.ค.2559
นางศิริ วัฒนธีรางกูร
ประธานเครือข่าย สวสท.

คณะกรรมการ
ด้านอานวยการ

1.นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผอ.วสส.ขก.
ประธานเครือข่าย สวสท.
2.นายชัยวัฒน์ พันธ์รศั มี ผอ.วสส.พล.
3.นายอรรณนพ สนธิไชย ผอ.วสส.อบ.
4.นายปริทศั น์ เจริญช่าง ผอ.วสส.สพ.
5.นายสุวฒ
ั นา ค่านคร
ผอ.วสส.ชล.
6.นายไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ผอ.วสส.ต.
7.นางศุลพี ร เพชรเรียง ผอ.วสส.ยะลา
8.นางบังอร ดวงรัตน์
ผอ.วทก.
9.นายประเสริญ อัตโตหิ ผอ.แพทย์แผนไทย
10.นางยลฤดี ตัณฑสิทธิ์ เลขานุการ
11.นางสาวนฤมล แก้วดี ผช.เลขานุการ 1
12.นางรจนา โสภาศรี
ผช.เลขานุการ 2

คณะกรรมการ
ด้านยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพ
การศึกษา
1. นายชัยวัฒน์ พันธ์รศั มี ประธาน
ผอ.วสส.พิษณุโลก
2. นางเสาวลักษณ์ ศรีดาเกษ กรรมการ
วสส.ขอนแก่น
3. นายมงคล การินทร์ กรรมการ
วสส.อุบลราชธานี
4. นางสาวอาภาพร กฤษณพันธุ์ กรรมการ
วสส.สุพรรณบุรี
5. นางธาริน สุขอนันต์ กรรมการ
วสส.ชล.
6. นางนงนารถ สุขยิ้ม
กรรมการ
วสส.ตรัง
7. นางสาวเบญจวรรณ พูนธนานิวฒ
ั น์กลุ

วสส.ยะลา
8. นายวินยั สยอวรรณ กรรมการ
ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์
9.นางสาวปภัสรา สังข์สขุ กรรมการ
ว.แพทย์แผนไทย
10. นางวิไลศักดิ์ บัวแย้ม เลขานุการ
วสส.พิษณุโลก

คณะกรรมการ
ด้านวิชาการ
1. นายอรรณนพ สนธิไชย ประธาน
ผอ.วสส.อุบลราชธานี
2. นายเกียรติศกั ดิ์ แซ่อวิ กรรมการ
วสส.พิษณุโลก
3. นางสาวนงลักษณ์ พะไกยะ กรรมการ
วสส.ขอนแก่น
4. นายภาสกร ศรีไทย

กรรมการ

วสส.สุพรรณบุรี
5.นางสาวอุทยั วรรณ เจริญสุข กรรมการ
วสส.ชลบุรี
6. นายชวลิต กิจพิบลู ย์

กรรมการ

วสส.ชลบุรี
7.นายพยงค์ เทพอักษร

กรรมการ

วสส.ตรัง
8. นางปาริฉตั ร อุทยั พันธุ์ กรรมการ
วสส.ยะลา
9.นางชฏาวัลย์ รุณเลิศ

กรรมการ

ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์
10.นางสาวกาญจนา บัวดอก กรรมการ
ว.แพทย์แผนไทย
11.นายถนอมศักดิ์ บุญสู่ เลขานุการ

คณะกรรมการ
ด้านกิจการนักศึกษา

1. นายประเสริฐ อัตโตหิ ประธาน
ผอ.ว.แพทย์แผนไทย
2. นายสรรเพ็ชญ์ อินทะพันธุ์ กรรมการ
วสส.พิษณุโลก
3. นายเศรษฐพงษ์ จ่าตา กรรมการ
วสส.ขอนแก่น
4. นายสมคิด บวรสุทธี กรรมการ
วสส.อุบลราชธานี
5. นายวสันต์ ปิน่ วิเศษ กรรมการ
วสส.สุพรรณบุรี
6. นายบุญมี โพธิค์ า
กรรมการ
วสส.ชลบุรี
7. นายวิชาญ สายวารี
กรรมการ
วสส.ตรัง
8. นางสุจติ รา ศรีประสิทธิ์ กรรมการ
วสส.ยะลา
9. นายศิระวุฒิ ทับทิม
กรรมการ
ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์
10. นางสาวจิราภรณ์ โยวทิตย์ เลขานุการ
ว.แพทย์แผนไทย

ทีป่ รึกษา
นายรุง่ ฤทัย มวลประสิทธิพ์ ร
นางสาวปัทมา ทองสม
นายสุวฒ
ั นา ค่านคร
นางดลใจ จองพานิช

ผอ.สบช.
รอง ผอ.สบช.
รอง ผอ.สบช.
รอง ผอ.สบช.

คณะกรรมการ
ด้านวิจยั บริการวิชาการและ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
วิชาการ
1. นายไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ประธาน
ผอ.วสส.ตรัง
2. นายสมตระกูล ราศิริ กรรมการ
วสส.พิษณุโลก
3. นางสาวนภา ทองกิจ กรรมการ
วสส.พิษณุโลก
4. นางยลฤดี ตัณฑสิทธิ์ กรรมการ
วสส.ขอนแก่น
5. นางรุ่งอรุณ กระมุทกาญจน์ กรรมการ
วสส.อุบลราชธานี
6. นายปริญญา จิตอร่าม กรรมการ
วสส.สุพรรณบุรี
7. นางฐิติมา เดียววัฒนวิวฒ
ั น์ กรรมการ
วสส.ชลบุรี
8. นายอวิรทุ ธ์ สิงห์กลุ
กรรมการ
วสส.ยะลา
9. นางนพมาศ เครือสุวรรณ กรรมการ
ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์
10. นางสาวชลาลัย โชคดีศรีจันทร์ กรรมการ

ว.แพทย์แผนไทย
11.นางกรรณิการ์ เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ

เลขานุการ
วสส.ตรัง

คณะกรรมการ
ด้านวิเทศสัมพันธ์
1. นางศุลพี ร เพชรเรียง
ประธาน
ผอ.วสส.ยะลา
2. นายสมพงศ์ เพ็ชรบริสทุ ธิ์
กรรมการ
วสส.ยะลา
3. นางศุทธินี วัฒนกูล
กรรมการ
วสส.อุบลราชธานี
4. นางสาวสุภาพร บุญศิรลิ กั ษณ์ กรรมการ
วสส.อุบลราชธานี
5. นางสาวลาพึง วอนอก
กรรมการ
วสส.ขอนแก่น
6. นางสาวอรวรรณ นามมนตรี กรรมการ
วสส.ขอนแก่น
7. นายวุฒชิ ยั วิสทุ ธิพรต
กรรมการ
วสส.พิษณุโลก
8. นางสาวฐิตพิ ร สุแก้ว
กรรมการ
วสส.พิษณุโลก
9. นางสาวกุลนาถ มากบุญ
กรรมการ
วสส.สุพรรณบุรี
10. นางสาวอาภาพร กฤษณพันธ์ กรรมการ
วสส.สุพรรณบุรี
11. นางฐิตมิ า เดียววัฒนวิวฒ
ั น์ กรรมการ
วสส.ชลบุรี
12. นางสาวอรัญญา อรุโณทยานันท์ กรรมการ
ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์
13. นางสาวคณาพร ตันศรีประภาศรี กรรมการ
ว.เทคโนโลยีทางการแพทย์
14. นางสาวพัชรีย์ ประทุมเย็น กรรมการ
ว.แพทย์แผนไทย
15. นางสาวชลาลัย โชคดีศรีจนั ทร์ กรรมการ
ว.แพทย์แผนไทย
16. นางสาวชมพูนชุ สุภาพวานิช เลขานุการ
วสส.ยะลา

