รายชื่ ออาจารย์
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์
1. ศ.พญ.ประยงค์ เวชวนิชสนอง, อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์ โรคไต), แพทยสภา, 2535
Certificate (Pediatric Nuclear Medicine), Great Ormond Street Hospital, London, U.K., 2544
2. ศ.พญ.สมจิตร์ จารุ รัตนศิริกลุ , ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ ), ม.มหิ ดล, 2532
Certificate (Pediatric Endocrinology), Stanford University, U.S.A., 2534
รองศาสตราจารย์
3. รศ.พญ.กมลวิช เลาประสพวัฒนา, อ.ว. (โรคติดเชื้อกุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2548
Certificate (Infectious Diseases), U of Massachusetts Medical School, Massachusetts, U.S.A., 2548
4. รศ.พญ.พรพิมล พฤกษ์ประเสริ ฐ, อ.ว. (โรคติดเชื้อกุมารเวชศาสตร์), แพทยสภา, 2539
Certificate (Pediatric Infectious Diseases), U of Tennessee Graduate School of Medicine, Knoxville,
Tennessee, U.S.A., 2536
5. รศ.พญ.วนพร อนันตเสรี , อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2542
Certificate (Paediatric Respiratory Medicine), Princess Margaret Hospital, Perth, Australia, 2543
6. รศ.นพ.เสกสิ ต โอสถากุล, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.มหิ ดล, 2529
Certificate (Pediatric Gastroenterology), Royal children’s Hospital, U of Queensland,
Brisbane, Australia, 2535
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7. ผศ.พญ.กนกพรรณ เรื องนภา , ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2552
8. รศ.นพ.ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริ ญ, อ.ว. กุมารเวชศาสตร์โลหิ ตวิทยาและมะเร็ งเด็ก, 2553
Certificate of Postdoctoral Fellow Pediatric Oncology and Bone marrow transplantation and
cellular therapy, St. Jude Children Research Hospital Tennessee, U of Tennessee, U.S.A., 2551
9. ผศ.นพ.พรศักดิ์ ดิสนีเวทย์, อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคไต), แพทยสภา, 2535
10. ผศ.พญ.พรพรรณ ศรี พรสวรรค์, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด), ม.มหิ ดล, 2552
11. ผศ.พญ.มณี รัตน์ ภูวนันท์, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ ), ม.สงขลานคริ นทร์, 2548
M.Sc. Applied (Human Nutrition), McGill University, Canada, 2552
12. ผศ.พญ.วาริ ชา เจนจินดามัย, อ.ว. (ทารกแรกเกิดและปริ กาํ เนิด), ม.สงขลานคริ นทร์, 2535
Certificate (Neonatology), U of Tennessee, Medical center at Knoxville, U.S.A., 2535
13. ผศ.พญ.สุ ภาภรณ์ ดิสนีเวทย์, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ ), ม.สงขลานคริ นทร์, 2539
Certificate (Neonatology), Royal Women Hospital and Royal Children’s Hospital,
Melbourne, Australia, 2541
14. ผศ.พญ.สุ ภาพร โรยมณี , ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ), ม.มหิ ดล, 2550
15. ผศ.นพ.อนุชา ธาตรี มนตรี ชยั , ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2551
16. ผศ.พญ.อัจฉรี ย ์ อินทุโสมา, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์สาขาประสาทวิทยา), ม.มหิ ดล, 2548
17. ผศ.พญ.อารยา ยืนยงวิวฒั น์, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุม้ กัน), จุฬาลงกรณ์, 2553

อาจารย์
18. พญ.กุลวดี มณี นิล, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริ กาํ เนิด), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2554
19. นพ.จิรายุศ จารุ ทศั น์, ว.ว .(กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2557
ว.ว .(กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2559
20. พญ.จุฑามาส วรโชติกาํ จร, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2545
Certificate (Postdoctoral Fellow in Autism Research), U of California Davis, U.S.A., 2550
21. พญ.ฐิตพร ธรรมเจริ ญวิภาส, ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2555
22. นพ.เทอดพงศ์ ทองศรี ราช, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2555
23. นพ.นคริ นทร์ ตนคลัง, ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2552
24. พญ.พุทธิชาติ ขันตี, ว.ว .(กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2555
ว.ว .(กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2560
25. พญ.ภาสุ รี แสงศุภวานิช, อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้), ม.มหิ ดล, 2540
Certificate (Pediatric Allergy and Immunology), ม.มหิ ดล
Ph.D (ระบาดวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2549
26. นพ.รพีพฒั น์ เทวมิตร์ , ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิ ดล, 2555
27. พญ.รุ จิรา บุญฑริ กพรพันธุ์, ว.ว .(กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2560
28. นพ.รุ่ งโรจน์ เบญจรัตนภาคี, ว.ว .(กุมารเวชศาสตร์ ), ม.สงขลานคริ นทร์, 2560
29. พญ.ศศิวรา บุญรัศมี, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), แพทยสภา, 2543
American Board of Pediatrics, U of Southern California, Los Angeles, U.S.A., 2550
30. พญ.สิ ริญทิพย์ กิตติวสิ ุ ทธิ์, ว.ว .(กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2560
31. พญ.หรรษา ศรี พงษ์พนั ธุ์กลุ , ว.ว .(กุมารเวชศาสตร์ ), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2560
32. พญ.อรุ ณวรรณ ทองขาว, ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2551
33. พญ.อัจฉริ ยา จันทร์ผอ่ ง, ว.ว .(กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2555
ภาควิชาจักษุวทิ ยา
รองศาสตราจารย์
1. รศ.นพ.แมนสิ งห์ รัตนสุ คนธ์, ว.ว. (จักษุวทิ ยา), ม.มหิ ดล, 2541
Certificate (Medical & Surgical Retina), Sydney Eye Hospital, U of Sydney, Australia, 2544
2. รศ.พญ.สุ ภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์, ว.ว. (จักษุวทิ ยา), จุฬาลงกรณ์, 2536
Certificate (Paediatric Ophthalmology), Royal Children Hospital, U of Melbourne, Australia, 2540
3. รศ.พญ.ธัญญพัทธ์ เบญจวลียม์ าศ, อ.ว. (จักษุวทิ ยา), ม.เชียงใหม่, 2545
Certificate of Fellowship in Ophthalmic Plastic and reconstructive surgery, New York Eye and Ear
Infirmary, New York USA, 2547
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. ผศ.นพ.ธวัช ตันติสารศาสน์, ว.ว. (จักษุวทิ ยา), ม.มหิ ดล, 2528
Certificate (Glaucoma Laser), Sydney Eye Hospital, U of Sydney, New South Wales, Australia , 2533
5. ผศ.นพ.นิพฒั น์ เอื้ออารี , ว.ว. (จักษุวทิ ยา), ม.เชียงใหม่, 2545
Certificate (Neuro-Ophthalmology), U of British Columbia, Vancouver, Canada, 2548

6. ผศ.นพ.บุญชัย หวังศุภดิลก, ว.ว. (จักษุวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2547
Certificate (Glaucoma, New York Eye and Ear Infirmary), New York, U.S.A., 2549
7. ผศ.พญ.ปฐมา ภูรยานนทชัย, ว.ว.(จักษุวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2546
Certificate (Surgical and medical retina), Flinders Medical Centre, South Australia, Australia, 2548
8. ผศ.พญ.เพ็นนี สิ งหะ, ว.ว. (จักษุวทิ ยา), จุฬาลงกรณ์, 2537
Master of Science (Ophthalmology), U of Bristol, U.K , 2540
9. ผศ.นพ.วีระวัฒน์ คิดดี, ว.ว. (จักษุวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2552
10. ผศ.นพ.พิชยั จิรรัตนโสภา, ว.ว. (จักษุวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2549
Fellowship Training Program in Retina and Vitreous, ม.สงขลานคริ นทร์, 2550
11. ผศ.นพ.สุ เรนทร์ วิริยะเสถียรกุล, ว.ว. (จักษุวทิ ยา), ม.มหิ ดล, 2534
12. ผศ.พญ.อรสา ห่อรัตนาเรื อง, ว.ว. (จักษุวทิ ยา), ม.มหิ ดล, 2542
Certificate (Cornea & Refractive Correction), ม.มหิ ดล, 2543
อาจารย์
13. นพ.จักรี หิ รัญแพทย์, ว.ว. (จักษุวทิ ยา), ม.มหิ ดล, 2538
Certificate (Comprehensive Ophthalmology), Jules Stein Eye Institute U of California,
Los Angeles, U.S.A., 2545
14. พญ.จุฑามาศ วิทยวีรศักดิ์, ว.ว. (จักษุวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2557
15. พญ.นริ สา รัตนเลิศ, ว.ว. (จักษุวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2556
16. พญ.วันทนีย ์ แดงบุญ, ว.ว. (จักษุวทิ ยา) , ม.สงขลานคริ นทร์, 2555
17. ผศ.พญ.อรพรรณ อาญาสิ ทธิ์, ว.ว. (จักษุวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2552
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รองศาสตราจารย์
1. รศ.พญ.จารุ รินทร์ ปิ ตานุพงศ์, ว.ว. (จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2541
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผศ.นพ.อานนท์ วิทยานนท์, ว.ว. (จิตเวชศาสตร์), พระมงกุฎเกล้า, 2530
3. ผศ.พญ.จตุรพร แสงกูล, อ.ว. (จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่ น), แพทยสภา, 2551
อาจารย์
4. พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา, ว.ว. (จิตเวชศาสตร์ ), ม.สงขลานคริ นทร์, 2556
5. นพ.กันต์ธีร์ อนันตพงศ์, ว.ว. (จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2557
6. นพ.วรุ ตม์ อุ่นจิตสกุล, ว.ว. (จิตเวชศาสตร์ ), ม.สงขลานคริ นทร์, 2557
7. นพ.ภควัต วิวฒั นวรเศรษฐ์, ว.ว. (จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2558
ภาควิชาพยาธิวิทยา
รองศาสตราจารย์
1. รศ.ปลื้มจิต บุณยพิพฒั น์, วท.ม., (พยาธิชีววิทยา), ม.มหิ ดล, 2529
2. รศ.พญ.ปารมี ทองสุ กใส, ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค), ม.มหิ ดล, 2533
3. รศ.สุ ภาพร สุ วิวฒั น์, วท.ม. (พยาธิชีววิทยา), ม.มหิ ดล, 2529
Ph.D (Health Science), U of Adelaide, Australia, 2546

4. รศ.หัสดี อัพภาสกิจ, วท.ม. (จุลชีววิทยา), ม.มหิ ดล, 2529
Ph.D.(Medicine, Dentistry & Health Sciences), Australia, 2546
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5. ผศ.พญ.คณิ ตา กายะสุ ต, ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค), ม.มหิ ดล, 2544
6. ผศ.นพ.อนุพงศ์ นิติเรื องจรัส, ว.ว. (พยาธิวทิ ยากายวิภาค), ม.มหิ ดล, 2536
Certificate in Hematopathology, Hotel-Dieu, University of Paris 5, France, 2548
อาจารย์
7. นพ.กิตติศกั ดิ์ ศรี พงษ์, ว.ว. (นิติเวชศาสตร์), ม.มหิ ดล, 2551
8. นพ.คเณศ กาญจนประดิษฐ์, ว.ว.(พยาธิวทิ ยากายวิภาค), ม.สงขลานคริ นทร์, 2553
9. พญ.ฉริ ยาวรรณ จรัลสวัสดิ์, Ph.D.(Human Genetics), Virginia Commonwealth University,
USA., 2554
10. อ.มุกดา ปลูกผล, วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), ม.มหิ ดล, 2527
11. นพ.วิธู พฤกษนันต์, ว.ว. (นิติเวชศาสตร์), จุฬาลงกรณ์, 2550
12. นพ.วิระชัย สมัย, ว.ว. (นิติเวชศาสตร์), ม.เชียงใหม่, 2549
13. นพ.อนุชิต บูรณถาวรสม, ว.ว. (พยาธิ วทิ ยาคลินิก), ม.สงขลานคริ นทร์, 2554
14. นพ.คณุตม์ จารุ ธรรมโสภณ, วว. (พยาธิวทิ ยาคลินิก), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2557
15. อ.มิ่งขวัญ ยิง่ ขจร, ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2556
16. อ.พรนภัส สุ ระสมบัติพฒั นา, ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สุขภาพ), University Montpellier 2,
USA., 2556
วท.ม. (เวชศาสตร์เขตร้อน), ม.มหิ ดล, 2552
17. อ.ทิพรัตน์ เพ้งหล้ง คงแก้ว, Ph.D.(Cancerology), University Paris-Sud, 2558
ปร.ด.(พยาธิวทิ ยาคลินิก), ม.มหิ ดล, 2558
18. อ.วิไลวรรณ ศรี วมิ ล, Ph.D. (Medical Technology), ม.มหิ ดล, 2558
ภาควิชารังสี วทิ ยา
ศาสตราจารย์
1. ศ.พญ.สิ ริพร หิ รัญแพทย์, ว.ว. (รังสี วทิ ยาวินิจฉัย), ม.มหิ ดล, 2538
Certificate (Research Fellow in Neuroradiology), Harbor-UCLA, U.S.A., 2545
รองศาสตราจารย์
2. รศ.นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี, ว.ว. (รังสี รักษาและมะเร็ งวิทยา), จุฬาลงกรณ์, 2533
3. รศ.นพ.วิวฒั นา ถนอมเกียรติ, อ.ว. (อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสู ง), แพทยสภา, 2553
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. ผศ.นพ.กีรติ หงษ์สกุล, ว.ว. (อนุสาขารังสี ร่วมรักษาของลําตัว), ม.มหิ ดล, 2552
5. ผศ.พญ.ดวงใจ แสงถวัลย์, ว.ว. (รังสี รักษาและมะเร็ งวิทยา), ม.มหิ ดล, 2539
Certificate (Radiation Oncology), U of Indiana, U.S.A., 2545
6. ผศ.นพ.ธนาพันธุ์ พีรวงศ์, ว.ว. (รังสี รักษาและมะเร็ งวิทยา), จุฬาลงกรณ์, 2549
7. ผศ.พญ.นันทกา กิระนันทวัฒน์, ว.ว. (รังสี วทิ ยาวินิจฉัย), ม.สงขลานคริ นทร์, 2551
8. ผศ.นพ.ปราโมทย์ ทานอุทิศ, อ.ว.(อนุสาขารังสี ร่วมรักษาของลําตัว), แพทยสภา, 2553
Visiting fellow in musculoskeletal imaging, Klinikum Augsburg, Ludwig-Maximilians
University of Munich, Germany., 2552
9. ผศ.พญ.ศิริพร ลีลาเกียรติไพบูลย์, ว.ว. (รังสี วทิ ยาวินิจฉัย), ม.สงขลานคริ นทร์, 2548

10. ผศ.พญ.ศุภิกา กฤษณี ไพบูลย์, ว.ว. (รังสี วทิ ยาวินิจฉัย), ม.สงขลานคริ นทร์, 2548
Certiicate (Research fellow in Pediatric Radiology, Children’s Hospital Boston,
Harvard Medical School.U.S.A., 2552
อาจารย์
11. นพ.กิตติพงศ์ เรี ยบร้อย, อ.ว. (อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท), แพทยสภา, 2553
Intervention Master degree (MSc, Neurovascular disease), Paris Sub University, France, 2546
Fellowship training in Interventional (Neuroradiology), Bicetre Hospital, Paris, France, 2547
12. นพ.จิตต์ปรี ดี สังข์ศิริ, อ.ว. (อนุสาขารังสี ร่วมรักษาของลําตัว), แพทยสภา, 2553
Certificate (Vascular & Intervention Radiology), ม.สงขลานคริ นทร์, 2547
13. นพ.ถาวร เด่นดํารงทรัพย์, อ.ว. (อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสู ง), แพทยสภา, 2553
14. พญ.ธี รนันท์ เลาหวิริยะกมล, ว.ว. (รังสี วทิ ยาวินิจฉัย), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2549
15. นพ.ธีรพล เปรมประภา, ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ), จุฬาลงกรณ์, 2546
16. นพ.ธีระวุฒ ทับทวี, ว.ว. (รังสิ วทิ ยาวินิจฉัย), ม.มหิ ดล, 2549
Certificate (Advanced Diagnostic Body imaging), ม.มหิ ดล, 2550
17. พญ.ปัทมา ธนอนันตรักษ์, ว.ว. (รังสี วทิ ยาวินิจฉัย), ม.สงขลานคริ นทร์, 2551
18. พญ.ณัฎฐา สังหาร, ว.ว. (รังสี วทิ ยาวินิจฉัย), ม.สงขลานคริ นทร์, 2554
19. นพ.เพทาย รอดละมูล, ว.ว. (รังสี รักษาและมะเร็ งวิทยา), ม.มหิ ดล, 2551
20. พญ.รุ่ งอรุ ณ จิระตราชู, ว.ว. (รังสี รักษาและมะเร็ งวิทยา), ม.เชียงใหม่, 2548
21. พญ.รุ จิมาส คุม้ ทอง, ว.ว. (อนุสาขารังสี ร่วมรักษาระบบประสาท), ม.มหิ ดล, 2554
22. พญ.ศิวพร รัตนมณี , ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2560
23. นพ.สรชา รุ กขพันธ์, ว.ว.(อนุสาขารังสี ร่วมรักษาของลําตัว), ม.สงขลานคริ นทร์, 2553
24. พญ.สิ ตางศุ์ นิรัติศยั กุล, ว.ว. (รังสี วทิ ยาวินิจฉัย), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2550
25. อ.วาสิ นี เที่ยงสุ ข, วท.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี), ม.มหิ ดล, 2547
26. อ.นัที อินา, วท.ม. (วิทยาศาสตร์รังสี การแพทย์), ม.เชียงใหม่, 2552
27. อ.นิภา ชุมสุ วรรณ์, วท.ม. (ฟิ สิ กส์การแพทย์), ม.มหิ ดล, 2554
28. อ.สมบัติ ลีลาเกียรติไพบูลย์, วท.ม.(ฟิ สิ กส์การแพทย์), ม.เชียงใหม่, 2547
29. อ.จิตรชญา สุ วรรณรักษา, วท.ม. (ฉายาเวชศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
30. อ.จงวัฒน์ ชีวกุล, วท.ม. (วิทยาศาสตร์รังสี ), ม.มหิ ดล, 2557
ภาควิชาวิสัญญีวทิ ยา
รองศาสตราจารย์
1. รศ.นพ.ธวัช ชาญชญานนท์, ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยา), ม.มหิ ดล, 2538
Clinical fellow Open heart anesthesia, ม.มหิ ดล, 2544
2. รศ.พญ.ภัณฑิลา รุ จิโรจน์จินดากุล, อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา, 2546
Certificate (fellow in Cardiac Anesthesia), U of Ludwig Maximilians, Germany., 2550
3. รศ.พญ.ศศิกานต์ นิมมานรัชต์, ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยา), ม.มหิ ดล, 2540
Certificate (Pain Management), U of Sydney, Australia, 2546
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. ผศ.พญ.งามจิตร์ ภัทรวิทย์, ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2551
5. ผศ.นพ.จตุพร ภักภิรมย์, ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2550
6. ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์, ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยา), ม.มหิ ดล , 2544
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2547

7. ผศ.พญ.มลิวลั ย์ ออฟูวงศ์, ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2546
อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทยสภา, 2547
8. ผศ.พญ.สุ นิสา ฉัตรมงคลชาติ, ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2540
9. ผศ.พญ.สุ มิตรา ประเทพ, ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2552
10. ผศ.พญ.อรรัตน์ กาญจนวนิชกุล, ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2548
อาจารย์
11. พญ.กรุ ณา สุ ทธิเบญจกุล, ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2560
12. พญ.กัลยาณี ยงยุคนั ธร, ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2560
13. พญ.ขวัญฤทัย นฤนาท, ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2560
14. พญ.ชณัฐี กิจศิริพนั ธ์, ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยา), ม.มหิ ดล, 2554
15. พญ.ชลทิชา ศรี ภกั ดี, ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2554
16. นพ.ปัณณวิชญ์ เบญจวลียม์ าศ, อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา, 2546
17. พญ.ลออทิพย์ แซ่วอ่ ง, ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2560
18. นพ.วิรัตน์ วศินวงศ์, ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2541
Certificate (fellow in Transplant Anesthesia), U of British Columbia, Canada., 2544
19. พญ.ศิริกาญจน์ ศิริพฤกษ์พงศ์, ว.ว. (วิสัญญีวทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2552
ภาควิชาเวชศาสตร์ ชุมชน
รองศาสตราจารย์
1. รศ.พญ.พิชญา พรรคทองสุ ข, อ.ว. (อาชีวเวชศาสตร์ ), แพทยสภา, 2545
Ph.D. (Occupational Epidemiology), U. of Aarhus, Denmark, 2540
2. รศ.นพ.สี ลม แจ่มอุลิตรัตน์, อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา, 2544
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. ผศ.นพ.กฤษณะ สุ วรรณภูมิ, ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ม.สงขลานคริ นทร์, 2547
Certificate in Academic Family Medicine, U. of Toronto, Cannada , 2549
4. ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา, Ph.D. (สุ ขศึกษา) ม.มหิ ดล, 2544
5. ผศ..ฐิติวร ชูสง, วท.ม. (สุ ขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) ม.มหิ ดล, 2546
Ph.D. (Environmental Science and Engineering) , Kanazawa University, Japan, 2552
อาจารย์
6. นพ.ชนนท์ กองกมล, ว.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันและอาชีวเวชศาสตร์), จุฬาลงกรณ์, 2550
7. พญ.ธนิษฐา ศิริรักษ์, ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2549
8. นพ.พิชญานนท์ งามเฉลียว, ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ม.สงขลานคริ นทร์, 2553
9. นพ.วิศรุ ต ศรี สินธร, ว.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันและอาชีวเวชศาสตร์), จุฬาลงกรณ์, 2551
10. นพ.ธรรมสิ นธ์ อิงวิระ, Ph.D.(Environmental Health and Engineering), Johns Hopkins,
USA.
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ศาสตราจารย์
1. ศ.นพ.นครชัย เผือ่ นปฐม, ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์ ) ม.มหิ ดล, 2527
Certificate of EMST Instructor Candidate , Royal Australasian College of Surgeons, Australia, 2548

รองศาสตราจารย์
2. รศ.นพ.เจริ ญเกียรติ ฤกษ์เกลี้ยง, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ ทรวงอกและหัวใจ), ม.เชียงใหม่, 2544
3. รศ.พญ.ปิ ยวรรณ เชียงไกรเวช, ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์), จุฬาลงกรณ์, 2545
4. รศ.นพ.พุฒิศกั ดิ์ พุทธวิบูลย์, ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.มหิ ดล, 2527
5. รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ), ม.มหิ ดล, 2538
Certificate of Advance Training (Urology), Munich, Germany, 2542
6. รศ.นพ.วรวิทย์ จิตติถาวร, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ), จุฬาลงกรณ์, 2545
7. รศ.นพ.ศักดิ์ชยั แซ่เฮ้ง, ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2538
8. รศ.นพ.ศักดิ์ชาย เรื องสิ น, ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2549
Certificate Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, National Cancer Center, Tokyo, Japan, 2551
9. รศ.นพ.สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์, ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2539
Research fellow : Cancer biology , U. of Colorado Health Sciences Center, Cancer centre,
Denver, Colorado, USA, 2546
10. รศ.ดร.นพ.สุ รศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา, ว.ว. (กุมารศัลยศาสตร์ ), ม.มหิ ดล, 2543
Ph.D. Molecular biology of pediatric solid tumor, U. of Osaka , Japan, 2550
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
11. ผศ.นพ.โกเมศวร์ ทองขาว, ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2550
12. ผศ.นพ.ฐากูร เอี้ยวสกุล, ว.ว. (ประสาทศัลยศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2540
Neurosurgery ,The Royal Melbourme Hospital, 2543
Certificate in Epidemiology, ม.สงขลานคริ นทร์, 2545
13. ผศ.พญ.ธีรนุช บุญพิพฒั นาพงศ์, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ลาํ ไส้และทวารหนัก), จุฬาลงกรณ์, 2546
อ.ว. (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา, 2546
14. ผศ.นพ.ธนาคม เปรมประภา, ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2548
15. ผศ.นพ.วาทิต กาญจนวนิชกุล, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ยโู รวิทยา), ม.มหิ ดล, 2551
16. ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิ ชย์สุวรรณ, ว.ว.(ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2551
17. ผศ.พญ.ศรี ลา สําเภา, ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2544
Fellow in Breast Oncology, Breast Unit, Queen’s Medical Center, Nothingham, UK., 2551
18. ผศ.นพ.ศุภฤกษ์ เลาหวิริยะกมล, ว.ว. (ศัลยศาสตร์) ม.สงขลานคริ นทร์, 2551
19. ผศ.นพ.สมฤทธิ์ มหัทธโนบล, ว.ว. (ศัลยศาสตร์) ม.สงขลานคริ นทร์ , 2551
20. ผศ.พญ.โอสรี อัครบวร, ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2552
อาจารย์
21. นพ.กําธร ยลสุ ริยนั วงศ์, ว.ว. (ศัลยศาสตร์) ม.สงขลานคริ นทร์ , 2552
22. นพ.ณภัทร พฤกษ์ประเสริ ฐ, ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2560
23. นพ.ต่อตระกูล ทองกัน, ว.ว. (ศัลยศาสตร์) ม.สงขลานคริ นทร์ , 2554
24. นพ.ธีระ สิ มาพัฒนพงศ์, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทรวงอก), จุฬาลงกรณ์, 2547
25. นพ.บุญประสิ ทธิ์ กฤตย์ประชา, ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2537
Fellow in vascular surgery, Toledo, Ohio, 2547
26. นพ.บุรภัทร สังข์ทอง, ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2542
Fellowship in Trauma and Surgical critical care , Los Angeles County,
U. of Southern California Medical Center, USA, 2549
27. นพ.พงศ์ จันทรประทิน, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ หลอดเลือด), แพทยสภา, 2553

28. นพ.วันเฉลิม จงสิ ริวฒั นา, ว.ว. (ศัลยศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2560
29. นพ.วิทวัส ตันตรัตนพงษ์, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ ), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2551
30. ดร.นพ.สกล สิ งหะ, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ทวั่ ไป), ม.สงขลานคริ นทร์, 2535
Ph.D. (Transplantation Immunology), U of Bristol, U.K., 2545
31. นพ.สิ ริพงศ์ ชีวธนากรณ์กลุ , ว.ว. (ศัลยศาสตร์ ), ม.สงขลานคริ นทร์, 2547
Certificated fellowship in Advance Laparoscopic Colorectal Surgery , St’s Vincent Catholic
Medical University, Suwon South Korea, 2551
32. พญ.อรวรรณ ชาญสันติ, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง), ม.มหิ ดล, 2551
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ ฯ
รองศาสตราจารย์
1. รศ.ดร.นพ.บุญสิ น ตั้งตระกูลวนิช, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2537
Certificate (Pediatric Orthopaedics), Children’s Hospital of Pittsburgh, U.S.A. , 2541
ปรด.(ระบาดวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2549
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผศ.พญ.กันยิกา ชํานิประศาสน์, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์), ม.มหิ ดล
M.Med.Sci. Katholicke Universiteit de Leuver, Belgium, 2533
Postgraduate Diploma in Biomechanical, U of Stratchyle, Singapore, 2540
3. ผศ.นพ.ธนะรัตน์ บุญเรื อง, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2539
Certificate (Sports Medicine), U of Pittsburgh, U.S.A., 2541
4. ผศ.นพ.วราห์ ยืนยงวิวฒั น์, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2552
Fellowship (Adult Reconstructive Surgery), ม.มหิ ดล, 2553
5. ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ, ว.ว. (เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
Certificate in an Introductory Course of Acupuncture, China Academy of Traditional Chinese
Medicine, Beijing, People's Republic of China, 2533
6. ผศ.นพ.วีระ ชัยยะมงคล, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิ ดิกส์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2551
Fellowship (Spine Surgery), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
7. ผศ.นพ.สิ ทธิโชค อนันตเสรี , อ.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2533
8. ผศ.นพ.สุ นทร วงษ์ศิริ, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์), ม.มหิดล, 2543
Certificate (Hand surgery), Massachusetts General Hospital, USA., 2546
9. ผศ.นพ.อภิภพ กฤษณี ไพบูลย์, Fellowship (Orthopaedic trauma section) แพทยสภา, 2549
Certificate (Trauma Surgery and Orthopedic Trauma), Germany, 2551
อาจารย์
10. นพ.กรกช มะลิวรรณกุล, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดกิ ส์), ม.สงขลานครินทร์, 2553
11. นพ.คณิ นทร์ เอี่ยมธนาภรณ์, วว.(ศัลยศาสตร์ออร์ โธปิ ดิกส์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2555
12. นพ.จุลินทร์ ชีวกิดาการ, ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2557
13. นพ.ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์, Fellowship (Adult Reconstructive Surgery), ม.มหิ ดล, 2549
Certificate (Arthroplasty) Hennepin County Medical Center, USA., 2554
14. นพ.ปรเมศวร์ สุ วรรณโณ, อ.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2546
Fellowship (Hand and Micro Surgery), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2547

15. นพ.ประภากร กลับกลาย, Fellowship (Sport Medicine), แพทยสภา, 2549
Certificate (Sports Medicine), U of Munich, Germany, 2551
Certificate (Shoulder & Elbow), U of Kyung Hee, Korea. 2552
16. นพ.ปิ ยวรรษ บิณฑจิตต์, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์), รพ.ตํารวจ , 2549
17. นพ.พรพนิต ดีสนีเวทย์, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2556
18. พญ.รัตนาภรณ์ ชํานาญ, ว.ว.(ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิ ดิกส์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2558
19. นพ.วชิรพรรณ ปริ ญญาคุปต์, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2554
20. พญ.วรางคณา ฟองศรี , ว.ว.
(ศัลยศาสตร์ออร์ โธปิ ดิกส์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2557
21. นพ.วิชญุ์ โอฬารพิริยะกุล, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2557
22. นพ.สุ ทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน, ว.ว. (เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู), ม.มหิ ดล, 2548
ภาควิชาสู ตศิ าสตร์ และนรีเวชวิทยา
ศาสตราจารย์
1. ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา, ว.ว. (สู ติศาสตร์และนรี เวชวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2533
Certificate (Examination Practice of Intellectual Property for Medical Instruments), Tokyo, Japan, 2546
2. ศ.พญ.อุ่นใจ กออนันตกุล, ว.ว. (สู ติศาสตร์และนรี เวชวิทยา), ม.มหิ ดล, 2525
Fellowship (Perinatology), ม.มหิ ดล, 2543
Diploma in Clinical Epidemiology, ม.สงขลานคริ นทร์, 2543
รองศาสตราจารย์
3. รศ.พญ.จิตเกษม สุ วรรณรัฐ, ว.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารก), แพทยสภา, 2543
M. Med. Sci.(Obstetric Ultrasound), U. of Notingham, U.K., 2540
4. รศ.นพ.จิตติ หาญประเสริ ฐพงษ์, ว.ว. (มะเร็ งวิทยานรี เวช ), ม.มหิ ดล, 2545
Certificate (Surgical Oncology), Institut Claudius Regaud, France, 2553
5. รศ.พญ.ฐิติมา สุ นทรสัจ, Diploma (Genito-Urinary Medicine and Vereology), U of Liverpool,
Liverpool, U.K. , 2538
Certificate (Maternal-Fetal Medicine), U of Sydney, Australia, 2541
Certificate in epidemiology, ม.สงขลานคริ นทร์, 2546
6. รศ.นพ.เรื องศักดิ์ ลีธนาภรณ์, ว.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารก), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2543
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
7. ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุ นทรพันธ์, ว.ว. (สู ติศาสตร์ และนรี เวชวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2538
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา, 2546
8. ผศ.พญ.กรัณฑรัตน์ ปิ ยนันท์จรัสศรี , ว.ว. (สู ติศาสตร์ และนรี เวชวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2542
9. ผศ.นพ.ชัชปวิตร เกตุพกุ , ว.ว. (สู ติศาสตร์และนรี เวชวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2537
M.Med. Sci. (Assisted Reproduction Technology), U of Nottingham, U.K. , 2540
10. ผศ.นพ.ชัยณรงค์ โชคสุ ชาติ, อ.ว. (เวชศาสตร์ ครอบครัว) แพทยสภา , 2546
ว.ว. (สู ติศาสตร์และนรี เวชวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2545
Certificate (Reproductive Endocrinology and Infertility), Jones Institue for Reproductive
medicine, Eastern Virginia Medical School , USA, 2550

11. ผศ.นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ, ว.ว. (สู ติศาสตร์และนรี เวชวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2543
Fellow (Urogynaecology), KK Women’s and Children’s Hospital, Singapore, 2550
12. ผศ.พญ.นิลภา พฤกษานุศกั ดิ์, ว.ว. (สู ติศาสตร์และนรี เวชวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2551
13. ผศ.นพ.รักชาย บุหงาชาติ, อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา, 2546
ว.ว. (มะเร็ งวิทยานรี เวช), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2544
Certificate (Palliative Care), U of Flinder, Australia, 2539
Certificate (IPTM (OB-GYN)), Tel-Aviv, Israel, 2543
14. ผศ.พญ.ศรันญา วัฒนกําธรกุล, ว.ว. (สู ติศาสตร์และนรี เวชวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2540
Certificate (Reproductive Endocrinology & Infertility), U of Washington, St Louis,
Missouri and MAYO Clinic, Rochester, Minnesota, U.S.A, 2545
15. ผศ.พญ.สาธนา บุณยพิพฒั น์, ว.ว. (มะเร็ งวิทยานรี เวช), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2549
อาจารย์
16. นพ.เกรี ยงศักดิ์ ธนวรวิบูล, ว.ว. (สู ติศาสตร์ และนรี เวชวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2545
อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา, 2546
17. พญ.ชุษณา เพชรพิเฃฐเชียร, ว.ว. (เวชศาสตร์ มารดาและทารก), ม.สงขลานคริ นทร์, 2556
18. นพ.ธิติ อัจจิมากุล, วว. (สู ติศาสตร์ -นรี เวชิวทยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2553
19. พญ.นัฐทิชา ไชยณรงค์, วว. (สู ติศาสตร์ -นรี เวชิวทยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2558
20. พญ.มนภัทร สุ กใส, ว.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารก), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2558
21. นพ.ยุทธศักดิ์ ศุภสิ นธ์, ว.ว. (มะเร็ งวิทยานรี เวช), ม.สงขลานคริ นทร์, 2552
22. พญ.ศิวชั ญา คนึงกิจก้อง, ว.ว. (สู ติศาสตร์และนรี เวชวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2551
23. พญ.สาวิตรี พรานพนัส, ว.ว. (สู ติศาสตร์และนรี เวชวิทยา), ม.เชียงใหม่, 2550
24. นพ.สาธิต คลังสิ น, วว.( สู ติศาสตร์ -นรี เวชิวทยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2553
25. พญ.หนึ่งฤทัย แซ่เอียบ, ว.ว. (มะเร็ งวิทยานรี เวช), ม.สงขลานคริ นทร์, 2552
26. นพ.อรุ ณธร พิเชฐชัยยุทธ์, ว.ว. (มะเร็ งวิทยานรี เวช), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2556
27. นพ.อธิฐาน รัตนบุรี, ว.ว. (มะเร็ งวิทยานรี เวช), ม.สงขลานคริ นทร์, 2558
ภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา
รองศาสตราจารย์
1. รศ.นพ.วิรัช เกียรติศรี สกุล, ว.ว. (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2541
Certificate (Allergy and Rhinology), U of Chicago, U.S.A, 2549
2. รศ.พญ.วันดี ไข่มุกด์, ว.ว. (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2540
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. ผศ.นพ.กิตติ จันทรพัฒนา, ว.ว. (โสต ศอ นาสิ กวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2550
Certificate (Head and Neck Surgery), M.D.Anderson Cancer Center, U of Texas, 2553
ว.ว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริ มสร้างใบหน้า), จุฬาลงกรณ์, 2551
4. ผศ.พญ.กรองทอง ถาวรานุรักษ์, ว.ว. (โสต ศอ นาสิ กวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2552
5. ผศ.นพ.ธนเดช เดชาพันธุ์กลุ , ว.ว. (โสต ศอ นาสิ กวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2550
6. ผศ.พญ.ยุวติยา ปลอดภัย, ว.ว. (โสต ศอ นาสิ กวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2553

7. ผศ.นพ.วัฒนา สิ นกิจเจริ ญชัย, ว.ว. (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2539
Certificate (Voice disorders), U of Pittsburgh, U.S.A., 2547
Certificate (Otology, Otoneurology, Skull Base Surgery), U of New South Wales, Australia, 2545
8. ผศ.พญ.วิราภรณ์ อัจฉริ ยะเสถียร, ว.ว. (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2544
9. ผศ.นพ.สุ เชษฐ์ ชินไพโรจน์, ว.ว. (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2538
Certificate (Pediatric and Adult Rhinology), U of Washington and U of Pennsyvania, U.S.A., 2542
อาจารย์
10. พญ.ภัทรวดี ประยืนยง, ว.ว. (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2560
11. พญ.อุษาภร ประไพสิ ทธิ์, ว.ว. (โสต นาสิ ก ลาริ งซ์วทิ ยา), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2560
ภาควิชาอายุรศาสตร์
ศาสตราจารย์
1. ศ.นพ.กรี ฑา ธรรมคําภีร์, อ.ว. (อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ),ม.สงขลานคริ นทร์, 2538
Certificate fellowship in Pulmonary, 2536
2. ศ.นพ.คณิ ตพงษ์ ปราบพาล, อ.ว. (ประสาทวิทยา), ม.มหิ ดล, 2547
Certificate (EEG training), European Epiliepsy Society, 2553
3. ศ.นพ.สุ เทพ จารุ รัตนศิริกลุ , อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ)
Certificate (Clinical Pharmacology), Stanford University, USA, 2534
รองศาสตราจารย์
4. รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์, อ.ว. (อายุรศาสตร์ ทางเดินอาหาร), ม.สงขลานคริ นทร์, 2540
Fellow in Hepatology and Endoscopy, Texas, U.S.A, 2538
Fellow in Hepatology, London, U.K, 2537
5. รศ.นพ.บดินทร์ ขวัญนิมิตร, อ.ว. (เวชบําบัดวิกฤต), แพทยสภา, 2551
6. รศ.นพ.พรชัย สถิรปัญญา, ว.ว. (ประสาทวิทยา), จุฬาลงกรณ์, 2535
7. รศ.พญ.ภัทรพิมพ์ สรรพวีรวงศ์, อ.ว. (อายุรศาสตร์มะเร็ งวิทยา), แพทยสภา, 2546
Certificate, fellowship in Oncology, U of Colorado Health Sciences center, 2546
8. รศ.พญ.รัตนา ลีลาวัฒนา, ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.มหิ ดล, 2535
Certificate (Endocrinology Bone and Mineral Metabolism), Missouri, U.S.A, 2539
Thai Board of Endocrinology & Metabolism, 2547
9. รศ.นพ.รังสรรค์ ภูรยานนทชัย, อ.ว. (เวชบําบัดวิกฤต), แพทยสภา, 2549
10. รศ.พญ.วรางคณา กีรติชนานนท์, อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤติ),
ม.มหิ ดล, 2549
11. รศ.นพ.วรวุฒิ จินตภากร, ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจ), ม.สงขลานคริ นทร์, 2539
12. รศ.นพ.ศรัญญู ชูศรี , อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ), ม.สงขลานคริ นทร์, 2553
13. รศ.นพ.สุ ภมัย สุ นทรพันธ์, ว.ว. (อายุรศาสตร์ ), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2535
14. รศ.นพ.อดิศร วังศิริไพศาล, ว.ว. (อายุรศาสตร์ ), ม.สงขลานคริ นทร์, 2534
Research Fellowship, University of Colorado Health Science Center, 2543
15. รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล, ว.ว. (โลหิ ตวิทยา), จุฬาลงกรณ์, 2531

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
16. ผศ.พญ.กนกพร จิรัฐติกาลวงศ์, ว.ว. (ตจวิทยา), สถาบันโรคผิวหนัง, 2536
17. ผศ.นพ.กัมพล เอี่ยมพนากิจ, ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2552
18. ผศ.นพ.นพดล ชํานาญผล, ว.ว. (อายุรศาสตร์ ), ม.สงขลานคริ นทร์, 2541
Fellowship of Interventional Cardiology, Melbourne, Australia, 2547
19. ผศ.พญ.บุญจริ ง ศิริไพฑูรย์, อ.ว.(อายุรศาสตร์โรคข้อและรู มาติสซัม่ ), จุฬาลงกรณ์, 2546
20. ผศ.นพ.พงศ์ศกั ดิ์ ด่านเดชา, อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต), จุฬาลงกรณ์, 2540
21. ผศ.พญ.พรเพ็ญ แสงถวัลย์, อ.ว., (อายุรศาสตร์โรคไต), แพทยสภา, 2546
22. ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง, อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชปฏิบตั ิวิกฤติทางเดิน
หายใจ), 2548
23. ผศ.พญ.สุ วรรณา เศรษฐวัชราวนิช, ว.ว. (ประสาทวิทยา), จุฬาลงกรณ์, 2539
24. ผศ.พญ.อรุ ณี เดชาพันธธุ์กลุ , ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2551
อาจารย์
25. พญ.จักราวดี จุฬามณี , ว.ว. (อายุรศาสตร์ ), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2554
26. นพ.ณรงค์เดช โฆษิตพันธวงศ์, อ.ว. (อายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อ), ม.สงขลานคริ นทร์, 2554
27. พญ.ณัยชญา จํารู ญกุล, อ.ว.(อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร), ม.มหิ ดล, 2550
28. พญ.ดาวลดา คงกับพันธ์, ว.ว. (อายุรศาสตร์ ), ม.สงขลานคริ นทร์, 2547
29. พญ.ตรี ชฎา วิสารทพงศ์, อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2553
30. นพ.นพดล เกียรติศิริโรจน์, ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2554
31. พญ.ปดิพร ลิ้มอัมพรเพชร, อ.ว. (อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม), จุฬาลงกรณ์, 2549
32. พญ.ปริ ฉตั ร เอื้ออารี วงศา, อ.ว. (อายุรศาสตร์ โรคข้อและรู มาติสซัม่ ), วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า, 2549
33. นพ.พงษ์เทพ วิบูลย์จนั ทร์ , อ.ว.(โลหิ ตวิทยา), สมาคมโลหิ ตแห่งประเทศไทย, 2549
Ph.D Molecular Biology, U of Adelaide, Australia, 2549
34. พญ.พิมพ์ศิริ ศรี พงศ์พนั ธ์, ว.ว. (อายุรศาสตร์ ), ม.สงขลานคริ นทร์, 2550
35. นพ.พิรุฬห์ แซ่ลือ, ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2554
36. นพ.พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์, อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ) แพทยสภา, 2547
ป.ระบาดวิทยาคลินิก, ม.สงขลานคริ นทร์, 2545
37. นพ.วรวงษ์ เสตสุ บรรณ, ว.ว. (อายุรศาสตร์ ), ม.สงขลานคริ นทร์, 2536
38. นพ.ศรัณยู สุ วรรณอักษร, อ.ว. (อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ), ม.มหิ ดล, 2541
39. นพ.ศรายุทธ ลูเซี ยน กีเตอร์ , อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, ม.มหิ ดล, 2548
40. นพ.สันติ ลิ้มอัมพรเพชร, ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด), จุฬาลงกรณ์, 2547
41. นพ.สิ ริชยั ชีวธนากรณ์กลุ , อ.ว. (อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ), ม.มหิ ดล, 2550
42. พญ.สิ ริพร จุทอง, ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์, 2551
43. พญ.สิ ริพรรณ สังข์มาลา, ว.ว. (อายุรศาสตร์ ), ม.สงขลานคริ นทร์, 2560
44. พญ.สุวกิ รานต์ วงศ์ประไพโรจน์, อ.ว. (อายุรศาสตร์โรคไต), ม.มหิดล, 2551
45. พญ.อัสมา นวสกุลพงศ์, อ.ว. (อายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤติ),
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2552

46. พญ.อุษณี ย ์ บุญศรี รัตน์, อ.ว.(อายุรศาสตร์โรคไต), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
ภาควิชาเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน
รองศาสตราจารย์
1. รศ.นพ.ประสิ ทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี, ว.ว. (ศัลยศาสตร์ ), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2548
อ.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2550
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผศ.พญ.ปณิ ตา วรปรัชญา, อ.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2550
อาจารย์
3. นพ.จีรพล เหล็กเพชร, ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2550
4. พญ.ธัมพรรษ ปิ ยสุ วรรณกุล, ว.ว. (เวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น), รพ.ราชวิถี, 2551
5. พญ.กัณฐิกา ไกรสวัสดิ์, ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2552
6. พญ.ธัญญา ลิ่มอภิชาต, ว.ว. (อายุรศาสตร์), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2552
7. พญ.อาอัยซะห์ ดาเด๊ะ, ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น), ม.สงขลานคริ นทร์, 2553
8. นพ.ธีรนัย สกุลชิต, ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิ น), ม.สงขลานคริ นทร์, 2553
9. พญ.ศิริวมิ ล ตันตรัตนพงษ์, ว.ว. (เวชศาสตร์ ฉุกเฉิ น), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2553

รายชื่ออาจารย์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบัด
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากายภาพบําบัด
อาจารย์
1. อาจารย์เทอดขวัญ ปลูกวงษ์ชื่น, สส.ม.(การสร้างเสริ มสุ ขภาพ), ม.วลัยลักษณ์, 2554
2. อาจารย์ปรพร ศรี วรรณวิทย์, วท.ม.(สรี รวิทยา), ม.สงขลานคริ นทร์, 2554
3. อาจารย์นภาภรณ์ ตั้งอดุลย์รัตน์, วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์ ), ม.สงขลานคริ นทร์ , 2555
4. อาจารย์พรนิตย์ วรรธนพิสิฐกุล, วท.ม.(กายภาพบําบัด), ม.มหิ ดล, 2538
5. อาจารย์วรี นันท์ แย้มรัตนกุล, วท.ม.(วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกําลังกาย), ม.เชียงใหม่, 2551
6. อาจารย์ศิรวีร์ เชาวลิต, วท.ม.(กายภาพบําบัด), ม.มหิ ดล, 2553
7. อาจารย์ศิริรัตน์ โต๊ะปรี ชา, วท.ม.(กายภาพบําบัด), ม.มหิ ดล, 2552
8. อาจารย์สายแก้ว เจือจันทร์ , วท.ม.(กายภาพบําบัด), ม.ขอนแก่น, 2553
ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ และกายภาพบําบัด
รองศาสตราจารย์
1. รศ.ดร.นพ.บุญสิ น ตั้งตระกูลวนิช, Certificate (Pediatric Orthopaedics), Children’s Hospital of Pittsburgh, U.S.A.
, 2541
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2. ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ Certificate (Introductory Course of Acupuncture) China Academy of Traditional
Chinese Medicine, Beijing, People's Republic of China 2553
อาจารย์
3. นพ.ธี รวิทย์ หงส์นภารักษ์ Certificate Arthroplasty Hennepin County Medical Center, USA. 2554
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ศาสตราจารย์
1. ศ.พญ.สมจิตร์ จารุ รัตนศิริกลุ , Certificate (Pediatric Endocrinology), Stanford University, USA. 2534
ภาควิชาอายุรศาสตร์
รองศาสตราจารย์
1. รศ.นพ.คณิ ตพงษ์ ปราบพาล, Certificate (EEG training) European Epiliepsy Society 2553
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ผศ.นพ.พรชัย สถิรปั ญญา ว.ว. ประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์ 2535
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
1. ผศ.ปลื้มจิต บุณยพิพฒั น์ วท.ม. พยาธิชีววิทยา ม.มหิ ดล 2529

เอกสาร 1-5

รายชื่ ออาจารย์
ภาควิชารังสีวทิ ยา
ศาสตราจารย์
1. ศ.พญ.สิ ริพร หิ รัญแพทย์, ว.ว. (รังสี วทิ ยาวินิจฉัย), ม.มหิ ดล, 2538
Certificate (Research Fellow in Neuroradiology), Harbor-UCLA, U.S.A., 2545
รองศาสตราจารย์
1.รศ.นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี, ว.ว. (รังสี รักษาและมะเร็ งวิทยา), จุฬาลงกรณ์, 2533
2. รศ.นพ.วิวฒั นา ถนอมเกียรติ, อ.ว. (อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง), แพทยสภา, 2553
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ผศ.พญ.ดวงใจ แสงถวัลย์, ว.ว. (รังสี รักษาและมะเร็ งวิทยา), ม.มหิ ดล, 2539
Certificate (Radiation Oncology), U of Indiana, U.S.A., 2545
2. ผศ.นพ.ปราโมทย์ ทานอุทิศ, อ.ว.(อนุสาขารังสี ร่วมรักษาของลาตัว), แพทยสภา, 2553
Visiting fellow in musculoskeletal imaging, Klinikum Augsburg, Ludwig-Maximilians University
of Munich, Germany., 2552.
3. ผศ.พญ.ศุภิกา กฤษณี ไพบูลย์, ว.ว. (รังสี วทิ ยาวินิจฉัย), ม.สงขลานคริ นทร์, 2548
Certiicate (Research fellow in Pediatric Radiology, Children’s Hospital Boston, Harvard Medical
School.U.S.A., 2552
4. ผศ.พญ.ศิริพร ลีลาเกียรติไพบูลย์, ว.ว. (รังสี วทิ ยาวินิจฉัย), ม.สงขลานคริ นทร์, 2548
5. ผศ.นพ.กีรติ หงษ์สกุล, ว.ว. (อนุสาขารังสี ร่วมรักษาของลาตัว), ม.มหิ ดล, 2552
6. นพ.ธนาพันธุ์ พีรวงศ์, ว.ว. (รังสี รักษาและมะเร็ งวิทยา), จุฬาลงกรณ์, 2549
7. พญ.นันทกา กิระนันทวัฒน์, ว.ว. (รังสี วทิ ยาวินิจฉัย), ม.สงขลานคริ นทร์, 2551
อาจารย์
1. นพ.กิตติพงศ์ เรี ยบร้อย, อ.ว. (อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท), แพทยสภา, 2553
Intervention Master degree (MSc, Neurovascular disease), Paris Sub University, France, 2546
Fellowship training in Interventional (Neuroradiology), Bicetre Hospital, Paris, France, 2547
2. นพ.จิตต์ปรี ดี สังข์ศิริ, อ.ว. (อนุสาขารังสี ร่วมรักษาของลาตัว), แพทยสภา, 2553
Certificate (Vascular & Intervention Radiology), ม.สงขลานคริ นทร์, 2547
3. นพ.ถาวร เด่นดารงทรัพย์, อ.ว. (อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง), แพทยสภา, 2553
4. พญ.ธีรนันท์ เลาหวิริยะกมล, ว.ว. (รังสี วทิ ยาวินิจฉัย), ม.สงขลานคริ นทร์, 2549
5. นพ.ธีรพล เปรมประภา, ว.ว. (เวชศาสตร์นิวเคลียร์), จุฬาลงกรณ์, 2546
6. นพ.ธีระวุฒ ทับทวี, ว.ว. (รังสิ วทิ ยาวินิจฉัย), ม.มหิ ดล, 2549
Certificate (Advanced Diagnostic Body imaging), ม.มหิ ดล, 2550
7. พญ.ปั ทมา ธนอนันตรักษ์, ว.ว. (รังสี วทิ ยาวินิจฉัย), ม.สงขลานคริ นทร์, 2551
8. พญ.ณัฎฐา สังหาร, ว.ว. (รังสี วทิ ยาวินิจฉัย), ม.สงขลานคริ นทร์, 2554
9. พญ.ดนยา แสงวารี , ว.ว. (รังสิ รักษาและมะเร็ งวิทยา), ม.มหิ ดล2552
10. นพ.เพทาย รอดละมูล, ว.ว. (รังสี รักษาและมะเร็ งวิทยา), ม.มหิ ดล, 2551
11. พญ.รุ่ งอรุ ณ จิระตราชู, ว.ว. (รังสี รักษาและมะเร็ งวิทยา), ม.เชียงใหม่, 2548
12. พญ.รุ จิมาส คุม้ ทอง, ว.ว. (อนุสาขารังสี ร่วมรักษาระบบประสาท), ม.มหิ ดล, 2554

13.
14.
15.
16.

นพ.สรชา รุ กขพันธ์, ว.ว.(อนุสาขารังสี ร่วมรักษาของลาตัว), ม.สงขลานคริ นทร์, 2553
พญ.สิ ตางศุ์ นิรัติศยั กุล, ว.ว. (รังสี วทิ ยาวินิจฉัย), ม.สงขลานคริ นทร์, 2550
นพ.กิตติพิชญ์ สุวรรณางกูร, ว.ว.(อนุสาขารังสี ร่วมรักษาของลาตัว), ม.สงขลานคริ นทร์, 2556
พญ.กมลวรรณ คัตตพันธ์, ว.ว. (รังสี วทิ ยาวินิจฉัย), ม.สงขลานคริ นทร์, 2557

