รายนามผู้ผ่านการอบรม workshop การจัดทําหลักสู ตรตามเกณฑ์ WFME และหรื อการฝึ กอบรมผู้ประเมิน
(ส.ค. 60, ก.ย. 60 และ ก.พ. 61) ทีย่ งั ไม่ ได้ เป็ นกรรมการหลัก (ณ เดือนกรกฎาคม 2561)
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ฯ (11 คน)
ผศ.พญ.อัจฉรา เสถียรกิจการชัย
ผศ.พญ.โสมรัชช์ วิไลยุค
รศ.พญ.อรวรรณ เลาห์เรณู
รศ.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์
ศ.พญ.จารุ พิมพ์ สู งสว่าง
พญ.วนิดา ลิ้มพงศานุ รักษ์
นพ.วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล
ผศ.พ.อ.พญ.สนิ ตรา ศิริธางกุล
ผศ.พญ.สุ ภิญญา อินอิว
ผศ.พญ.อัญชลี ลิ้มรังสิ กุล
ผศ.นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ ฯ (7 คน)
รศ.นพ.ณัฐวุฒิ รอดอนันต์
พ.อ.พญ.รวีวรรณ ชุ นถนอม
รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ

รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา
รศ.นพ.ศักดิ์ชยั วงศกิตติรักษ์
ผศ.พญ.วิลาวัลย์ พวงศรี เจริ ญ
พญ.ดวงดาว ทัศณรงค์
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ ฯ (7 คน)
รศ.พญ.พูนศรี รังษีขจี
ผศ.พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร
ศ.คลินิก พญ.วินดั ดา ปิ ยะศิลป์
พญ.ศิริรัตน์ อุฬารตินนท์
ผศ.นพ.สุ ขเจริ ญ ตั้งวงษ์ไชย
พญ.สิ รินดั ดา ปั ญญาภาส
นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์ ฯ (12 คน)
พล.ต.นพ.สิ รรุ จน์ สกุลณะมรรคา
ผศ.นพ.ศรัณย์ นันทอารี
นพ.เกรี ยงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน
นพ.พรชัย ยอดวิศิษฎ์ศกั ดิ์
นพ.พีรพงษ์ มนตรี ววิ ฒั นชัย

นพ.อานุภาพ พันธ์คงทรัพย์
นพ.ยอดรัก ประเสริ ฐ
นพ.พีระ นาคลออ
นพ. กุลพัฒน์ วีรสาร
นพ.เอก หังสสู ต
นพ.ศักดิ์ชยั แซ่เฮ้ง
นพ.กลินท์ พนมาศ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์ ฯ (8 คน)
นพ.สมบูรณ์ คีลาวัฒน์
นพ.สุ ชิน วรวิชชวงษ์
พญ.รุ จิรา เรื องจิระอุไร
นพ.ทรงคุณ วิญ�ูวรรธน์
พ.อ.นพ.เจตนา เรื องประทีป
นพ.มงคล คุณากร
พญ.ดวงตะวัน ธรรมาณิ ชานนท์
นพ.วิชยั วงศ์ชนะภัย
วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินฯ (9 คน)
พล.อ.ต.นพ.เฉลิมพร บุญศิริ

ผศ.พญ.จิตรลดา ลิ้มจินดาพร
อ.นพ.นภัสถ์ รัตนวงศา
อ.นพ.สุ นทร ชิ นประสาทศักดิ์
นพ.พรเลิศ ปลื้มจิตติ์มงคล
น.อ.นพ.พิเชฏฐ์ กรัยวิเชียร
ผศ.นพ.ดนุ เกษรสิ ริ
นพ.ภานุวงส์ แสนสําราญใจ
นพ.ครองวงศ์ มุสิกถาวร
ราชวิทยาลัยรังสี แพทย์ ฯ (9 คน)
รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรี นคั ริ นทร์
ผศ.พญ.จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์
รศ.พญ.ฐิติพร สุ วฒั นะพงศ์เชฎ
นพ.กิตติพงษ์ เรี ยบร้อย
รศ.พญ.อัญชลี ชู โรจน์
รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์
รศ.พญ.ปานฤทัย ตรี นวรัตน์
ผศ.พญ.นันทกานต์ อภิวโรดมภ์
รศ.นพ.ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ ฯ (7 คน)
รศ.นพ.วรวุธ ลาภพิเศษพันธุ์
รศ.พญ.อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ
พญ.วชิรา อุดมพรมงคล
รศ.พญ.อรลักษณ์ รอดอนันต์
ศ.นพ.รื่ นเริ ง ลีลานุกรม
พ.อ.พญ.ศิริลกั ษณ์ ชํานาญเวช
พญ.จิตติยา วัชโรทยางกูร
ราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ ครอบครัวฯ (12 คน)
ผศ.นพ.กฤษณะ สุ วรรณภูมิ
รอ.นพ.กุลเชษฐ์ เกษะโกมล
พญ.นิสิตา นาทประยุทธ์
พญ.มาลินี บุณยรัตนพันธุ์
พญ.หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล
พญ.วัสนา ศรี วชิ ยั
นพ.พินยั ล้วนเลิศ
รศ.นพ.กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์
พญ.จิตรลดา บุตรงามดี

นพ.เกษม อุตวิชยั
พญ.วิชุดา จิรพรเจริ ญ
นพ.วราวุธ กุลเวชกิจ
สมาคมเวชศาสตร์ ป้องกันฯ (12 คน)
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์
นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ์
พญ.พันธนีย ์ ธิ ติชยั
นพ.ธนษวัฒน์ ชัยกุล
นพ.ณรงค์ศกั ดิ์ วงษ์โรจน์
นพ.อดุลย์ บัณฑุกุล
พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
นพ.ปริ ทศั น์ ศิลปกิจ
น.อ.นพ.พิทกั ษ์ อ่อนศิริ
นพ.นริ นทร์ หิ รัญสุ ทธิ กุล
ผศ.นพ.วัชรพงศ์ ปิ ยะภาณี
พญ.วรรณา หาญเชาว์วรกุล
ราชวิทยาลัยแพทย์ เวชศาสตร์ ฟื้นฟูฯ (6 คน)
พ.อ.รศ.นพ.วิภู กําเหนิดดี

รศ.พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
รศ.นพ.ณัฐเศรษฐ มนิมนากร
รศ.นพ.สยาม ทองประเสริ ฐ
ผศ.พญ.นวพร ชัชวาลพาณิ ชย์
ผศ.นพ.วสุ วฒั น์ กิติสมประยูรกุล
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ ฯ (21 คน)
พล.ต.นพ.วิชยั วาสนศิริ
ผศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน
ผศ.นพ.ปรี ดา สัมฤทธิ์ ประดิษฐ์
นพ.สมประสงค์ ทองมีสี
ผศ.นพ.มนวัฒน์ เงินฉํ่า
ผศ.นพ.พรเทพ พึ่งรัศมี
นพ.อภิชาต พลอยสังวาลย์
นพ.ชูศกั ดิ์ เกษมศานติ์
รศ.นพ.สุ นยั ลีวนั แสงทอง
นพ.สมบูรณ์ บุญเกษม
พ.อ.ดร.นพ.สุ ขไชย สาทสถาพร
ผศ.นพ.วีรพัฒน์ สุ วรรณธรรมา

ผศ.นพ.วีระยุทธ โถวประเสริ ฐ
ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริ ญรัตน์
นพ.พินิจ หนูฤทธิ์
นพ.วิวฒั น์ ลีวิริยะพันธุ์
ศ.นพ.พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ
น.อ.นพ.ปณต ยิม้ เจริ ญ
นพ.ไพวิทย์ ศรี พฒั น์พิริยกุล
ผศ.นพ.ชุมพล ว่องวานิช
นอ.นพ.ต้น คงเป็ นสุ ข
ราชวิทยาลัยสู ตินรี แพทย์ฯ (8 คน)
อ.นพ.กมล ภัทราดูลย์
รศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์
รศ.นอ.นพ.คมสันติ์ สุ วรรณฤกษ์
ผศ.นพ.สุ เพ็ชร ทุย้ แป
อ.นพ.นันทศักดิ์ โชติวนิช
รศ.นพ.กระเษียร ปั ญญาคําเลิศ
รศ.นพ.ปั ญญา สนัน่ พานิชกุล
พ.ต.อ.นพ.สุ ขสันต์ กอแพร่ พงศ์
ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิ กแพทย์ ฯ (10 คน)

ศ.พญ.เสาวรส ภัทรภักดิ์
ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์
รศ.นพ.จิระพงษ์ อังคะรา
นพ.พรเอก อภิพนั ธ์
ผศ.นพ.ชัย อยูส่ วัสดิ์
พญ.นิดา ไรท์
น.ท.พญ.สาธนี งามสง่า
พ.อ.พญ.อุศนา พรหมโยธิ น
รศ.พญ.สุ วชิ า แก้วศิริ
อ.นพ.เจษฎา กาญจนอัมพร
ราชวิทยาลัยแพทย์ ออร์ โธปิ ดิกส์ ฯ (9 คน)
ผศ.พญ.กิติวรรณ วิปุลากร
นพ.ธนนิตย์ สังคมกําแหง
นพ.ณัฐพร แสงเพชร
นพ.ศิวดล วงศ์ศกั ดิ์
พญ.ปาริ ชาต เทียบรัตน์
นพ.ธวัช ประสาทฤทธา
พญ.กันยิกา ชํานิประศาสน์

นพ.จิโรจน์ สู รพันธุ์
ศ.นพ.อารี ตนาวลี

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ (9 คน)
รศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรี สกุล
อ.นพ.ถิรชาติ เสวตานนท์
อ.พญ.วรางคณา พิชยั วงศ์
ผศ.ดร.นพ.วีระเดช พิศประเสริ ฐ
ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณี ต
น.อ.พญ.สัญสณี ย ์ พงษ์ภกั ดี
อ.นพ.สมชาย วงศ์ขนั ตี
รศ.นพ.ศิรภพ สุ วรรณโรจน์
ผศ.พญ.กรรณิ การ์ คงบุญเกียรติ

