
 

รายนามผู้ผ่านการอบรม workshop การจัดทาํหลกัสูตรตามเกณฑ์ WFME และหรือการฝึกอบรมผู้ประเมิน 

(ส.ค. 60, ก.ย. 60 และ ก.พ. 61) ทีย่งัไม่ได้เป็นกรรมการหลกั (ณ  เดือนกรกฎาคม 2561) 

ราชวทิยาลยักุมารแพทย์ฯ (11 คน)  

ผศ.พญ.อจัฉรา  เสถียรกิจการชยั 

ผศ.พญ.โสมรัชช์  วไิลยคุ 

รศ.พญ.อรวรรณ  เลาห์เรณู 

รศ.พญ.นลินี   จงวิริยะพนัธ์ุ 

ศ.พญ.จารุพิมพ ์ สูงสวา่ง 

พญ.วนิดา  ล้ิมพงศานุรักษ ์

นพ.วบูิลย ์ กาญจนพฒันกุล 

ผศ.พ.อ.พญ.สนิตรา  ศิริธางกุล 

ผศ.พญ.สุภิญญา  อินอิว 

ผศ.พญ.อญัชลี ล้ิมรังสิกุล 

ผศ.นพ.เทอดพงศ ์เตม็ภาคย ์

ราชวทิยาลยัจักษุแพทย์ฯ (7 คน)  

รศ.นพ.ณฐัวฒิุ รอดอนนัต ์

พ.อ.พญ.รววีรรณ ชุนถนอม 

รศ.นพ.ภฤศ  หาญอุตสาหะ 



รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา 

รศ.นพ.ศกัด์ิชยั วงศกิตติรักษ ์

ผศ.พญ.วลิาวลัย ์พวงศรีเจริญ 

พญ.ดวงดาว ทศัณรงค ์

ราชวทิยาลยัจิตแพทย์ฯ (7 คน)  

รศ.พญ.พูนศรี  รังษีขจี    

ผศ.พญ.ดาวชมพู  นาคะวิโร   

ศ.คลินิก พญ.วนิดัดา  ปิยะศิลป์ 

พญ.ศิริรัตน์  อุฬารตินนท ์

ผศ.นพ.สุขเจริญ  ตั้งวงษไ์ชย 

พญ.สิรินดัดา  ปัญญาภาส 

นพ.ดุสิต  ลิขนะพิชิตกุล 

ราชวทิยาลยัประสาทศัลยแพทย์ฯ (12 คน)  

พล.ต.นพ.สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา 

ผศ.นพ.ศรัณย ์นนัทอารี 

นพ.เกรียงศกัด์ิ  ล้ิมพสัถาน 

นพ.พรชยั  ยอดวศิิษฎศ์กัด์ิ 

นพ.พีรพงษ ์ มนตรีววิฒันชยั 



นพ.อานุภาพ  พนัธ์คงทรัพย ์ 

นพ.ยอดรัก  ประเสริฐ 

นพ.พีระ นาคลออ 

นพ. กุลพฒัน์ วรีสาร 

นพ.เอก หงัสสูต 

นพ.ศกัด์ิชยั แซ่เฮง้ 

นพ.กลินท ์พนมาศ 

ราชวทิยาลยัพยาธิแพทย์ฯ (8 คน)  

นพ.สมบูรณ์ คีลาวฒัน์ 

นพ.สุชิน วรวชิชวงษ ์

พญ.รุจิรา เรืองจิระอุไร 

นพ.ทรงคุณ  วิญ�ูวรรธน์ 

พ.อ.นพ.เจตนา  เรืองประทีป 

นพ.มงคล  คุณากร 

พญ.ดวงตะวนั  ธรรมาณิชานนท ์

นพ.วชิยั  วงศช์นะภยั 

วทิยาลยัแพทย์ฉุกเฉินฯ (9 คน)  

พล.อ.ต.นพ.เฉลิมพร บุญศิริ 



ผศ.พญ.จิตรลดา ล้ิมจินดาพร 

อ.นพ.นภสัถ ์รัตนวงศา 

อ.นพ.สุนทร ชินประสาทศกัด์ิ 

นพ.พรเลิศ  ปล้ืมจิตต์ิมงคล 

น.อ.นพ.พิเชฏฐ ์ กรัยวเิชียร 

ผศ.นพ.ดนุ  เกษรสิริ 

นพ.ภานุวงส์  แสนสาํราญใจ 

นพ.ครองวงศ ์มุสิกถาวร 

ราชวทิยาลยัรังสีแพทย์ฯ (9 คน)  

รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนคัรินทร์ 

ผศ.พญ.จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์ 

รศ.พญ.ฐิติพร สุวฒันะพงศเ์ชฎ 

นพ.กิตติพงษ ์เรียบร้อย 

รศ.พญ.อญัชลี ชูโรจน์ 

รศ.พญ.จนัทิมา เอ้ือตรงจิตต ์

รศ.พญ.ปานฤทยั ตรีนวรัตน์ 

ผศ.พญ.นนัทกานต ์อภิวโรดมภ ์

รศ.นพ.ธวชัชยั ชยัวฒันรัตน์ 



ราชวทิยาลยัวสัิญญแีพทย์ฯ (7 คน) 

รศ.นพ.วรวธุ  ลาภพิเศษพนัธ์ุ 

รศ.พญ.อรวรรณ  พงศร์ววีรรณ 

พญ.วชิรา  อุดมพรมงคล 

รศ.พญ.อรลกัษณ์ รอดอนนัต ์

ศ.นพ.ร่ืนเริง ลีลานุกรม 

พ.อ.พญ.ศิริลกัษณ์ ชาํนาญเวช 

พญ.จิตติยา วชัโรทยางกูร 

ราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ (12 คน)  

ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ 

รอ.นพ.กุลเชษฐ ์เกษะโกมล 

พญ.นิสิตา นาทประยทุธ์ 

พญ.มาลินี บุณยรัตนพนัธ์ุ 

พญ.หทยัทิพย ์ธรรมวิริยะกุล 

พญ.วสันา  ศรีวชิยั 

นพ.พินยั  ลว้นเลิศ 

รศ.นพ.กอปรชุษณ์  ตยคัคานนท ์

พญ.จิตรลดา  บุตรงามดี 



นพ.เกษม  อุตวชิยั 

พญ.วชุิดา จิรพรเจริญ 

นพ.วราวธุ กุลเวชกิจ 

สมาคมเวชศาสตร์ป้องกนัฯ (12 คน)  

นพ.โอภาส การยก์วนิพงศ ์

นพ.มล.สมชาย จกัรพนัธ์ุ 

พญ.พนัธนีย ์ธิติชยั 

นพ.ธนษวฒัน์ ชยักุล 

นพ.ณรงคศ์กัด์ิ วงษโ์รจน์ 

นพ.อดุลย ์บณัฑุกุล 

พญ.พนัธ์ุนภา กิตติรัตนไพบูลย ์

นพ.ปริทศัน์  ศิลปกิจ 

น.อ.นพ.พิทกัษ ์ อ่อนศิริ 

นพ.นรินทร์  หิรัญสุทธิกุล 

ผศ.นพ.วชัรพงศ ์ ปิยะภาณี 

พญ.วรรณา  หาญเชาวว์รกุล  

ราชวทิยาลยัแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูฯ (6 คน)  

พ.อ.รศ.นพ.วิภู กาํเหนิดดี  



รศ.พญ.กมลทิพย ์หาญผดุงกิจ 

รศ.นพ.ณฐัเศรษฐ มนิมนากร 

รศ.นพ.สยาม ทองประเสริฐ 

ผศ.พญ.นวพร  ชชัวาลพาณิชย ์

ผศ.นพ.วสุวฒัน์ กิติสมประยรูกุล 

ราชวทิยาลยัศัลยแพทย์ฯ (21 คน)  

พล.ต.นพ.วชิยั วาสนศิริ  

ผศ.พญ.เยาวนุช คงด่าน 

ผศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธ์ิประดิษฐ ์

นพ.สมประสงค ์ทองมีสี 

ผศ.นพ.มนวฒัน์ เงินฉํ่า 

ผศ.นพ.พรเทพ พึ่งรัศมี 

นพ.อภิชาต พลอยสังวาลย ์

นพ.ชูศกัด์ิ เกษมศานต์ิ 

รศ.นพ.สุนยั ลีวนัแสงทอง 

นพ.สมบูรณ์  บุญเกษม 

พ.อ.ดร.นพ.สุขไชย สาทสถาพร 

ผศ.นพ.วรีพฒัน์ สุวรรณธรรมา 



ผศ.นพ.วรีะยทุธ โถวประเสริฐ 

ศ.ดร.นพ.พรชยั โอเจริญรัตน์ 

นพ.พินิจ หนูฤทธ์ิ 

นพ.ววิฒัน์ ลีวิริยะพนัธ์ุ 

ศ.นพ.พจน์ชวทิย ์อภินิเวศ 

น.อ.นพ.ปณต ยิม้เจริญ 

นพ.ไพวทิย ์ศรีพฒัน์พิริยกุล 

ผศ.นพ.ชุมพล วอ่งวานิช 

นอ.นพ.ตน้ คงเป็นสุข 

ราชวทิยาลยัสูตินรีแพทย์ฯ (8 คน)  

อ.นพ.กมล  ภทัราดูลย ์

รศ.นพ.วทิยา  ถิฐาพนัธ์ 

รศ.นอ.นพ.คมสันต์ิ  สุวรรณฤกษ ์

ผศ.นพ.สุเพช็ร  ทุย้แป 

อ.นพ.นนัทศกัด์ิ  โชติวนิช 

รศ.นพ.กระเษียร  ปัญญาคาํเลิศ 

รศ.นพ.ปัญญา สนัน่พานิชกุล 

พ.ต.อ.นพ.สุขสันต ์กอแพร่พงศ ์

ราชวทิยาลยัโสต ศอ นาสิกแพทย์ฯ (10 คน) 



ศ.พญ.เสาวรส ภทัรภกัด์ิ 

ศ.นพ.ชยัรัตน์  นิรันตรัตน์ 

รศ.นพ.จิระพงษ ์ องัคะรา 

นพ.พรเอก  อภิพนัธ์ 

ผศ.นพ.ชยั  อยูส่วสัด์ิ 

พญ.นิดา  ไรท ์

น.ท.พญ.สาธนี งามสง่า 

พ.อ.พญ.อุศนา พรหมโยธิน 

รศ.พญ.สุวชิา แกว้ศิริ 

อ.นพ.เจษฎา กาญจนอมัพร 

ราชวทิยาลยัแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯ (9 คน)  

ผศ.พญ.กิติวรรณ  วปุิลากร  

นพ.ธนนิตย ์สังคมกาํแหง 

นพ.ณฐัพร  แสงเพชร 

นพ.ศิวดล  วงศศ์กัด์ิ  

พญ.ปาริชาต  เทียบรัตน์ 

นพ.ธวชั  ประสาทฤทธา 

พญ.กนัยกิา  ชาํนิประศาสน์ 



นพ.จิโรจน์  สูรพนัธ์ุ 

ศ.นพ.อารี  ตนาวลี  

 

ราชวทิยาลยัอายุรแพทย์ฯ (9 คน)  

รศ.นพ.เฉลิม ล่ิวศรีสกุล 

อ.นพ.ถิรชาติ เสวตานนท ์

อ.พญ.วรางคณา  พิชยัวงศ ์

ผศ.ดร.นพ.วรีะเดช พิศประเสริฐ 

ผศ.นพ.มนะพล กุลปราณีต 

น.อ.พญ.สัญสณีย ์พงษภ์กัดี 

อ.นพ.สมชาย วงศข์นัตี 

รศ.นพ.ศิรภพ สุวรรณโรจน์ 

ผศ.พญ.กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ 

  


