
 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

คณะแพทยศาสตร์  

วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิากายภาพบ าบดั 
        
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
 
1. อาจารย ์ดร.นภาภรณ์ ตั้งอดุลยรั์ตน์, ปร.ด. (การพฒันาท่ีย ัง่ยนื), ม.ทกัษิณ, 2561 
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3. อาจารยไ์พลิน  ทองดี, ปริญญาโทวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (กายภาพบ าบดั), ม.ขอนแก่น, 2560 
4. อาจารยช์ชัวลยั สนธิกลุ, ปริญญาโทวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (กายภาพบ าบดั), ม.มหิดล, 2559 
5. อาจารยว์นิดา  แกว้มุณี, ปริญญาโทวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (กายภาพบ าบดั), ม.มหิดลฒ 2558 
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หลกัสูตร  แพทยศาสตรบณัฑิต  
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ        
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 
1.  รองศาสตราจารย ์พญ.จิตเกษม  สุวรรณรัฐ, พ.บ.(เกียรตินิยมอนัดบั 1) แพทยศาสตรบณัฑิต, ม.สงขลานครินทร์, 2534 
     ว.ว.(สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2538 
     ว.ว.(เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ)์, แพทยสภา, 2543 
2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์พญ.เพน็นี  สิงหะ, พ.บ.แพทยศาสตรบณัฑิต, ม.มหิดล, 2532 
     ว.ว.(จกัษุวทิยา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2537 
3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์นพ.พงศศ์กัด์ิ  ด่านเดชา, พ.บ.แพทยศาสตรบณัฑิต, ม.สงขลานครินทร์, 2534 
     อ.ว.(อายรุศาสตร์โรคไต), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2540 
4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์พญ.ศรีลา  ส าเภา, พ.บ.แพทยศาสตรบณัฑิต, ม.สงขลานครินทร์, 2540 
    ว.ว.(ศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2544 
5,  นายแพทยปั์ณณวชิญ ์เบญจวลียม์าศ, พ.บ.แพทยศาสตรบณัฑิต, ม.สงขลานครินทร์, 2538 
    ว.ว.(วิสญัญีวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2543 
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รศ. นางจิตเกษม  สุวรรณ

รัฐ 
ว.ว. เวชศาสตร์มารดาและ

ทารก 
ในครรภ ์

แพทยสภา 2543 

  M. Med. Sci. Obstetric Ultrasound U. of Nottingham, 
U.K 

2540 

  ว.ว. สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา ม.สงขลานครินทร ์ 2538 
  พ.บ. (เกียรติ

นิยมอันดับ 1) 
แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร ์ 2534 

รศ. นายศักดิ์ชัย  แซ่เฮ้ง ว.ว. ประสาทศัลยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2538 
  พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2534 

รศ. นางวรางคณา  กีรติชนา
นนท์ 

อ.ว. อายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินหายใจและภาวะ
วิกฤติ 

ม.มหิดล 2549 

  ว.ว. อายุรศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2546 
  พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ 2542 

ผศ. นางสุภาภรณ์  ดสินี
เวทย ์
 

Certificate Neonatology 
 

Royal Women 
Hospital and Royal 
Children’s Hospital,  
Melbourne, Australia 

2541 
 

  ว.ว. กุมารเวชศาสตร ์ ม.สงขลานครินทร ์ 2539 
  พ.บ. (เกียรติ

นิยมอันดับ 1) 
แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร ์ 2535 

อ. นายธีรวิทย์  หงส์นภา
รักษ ์
 

Certificate Arthroplasty Hennepin County 
Medical Center, USA. 

2554 
 

  Fellowship Adult Reconstructive 
Surgery 

ม.มหิดล 2549 

  ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส ์ ม.สงขลานครินทร ์ 2547 
  พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต ม.สงขลานครินทร ์ 2542 
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หลักสูตร   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค  

 ภาคปกติ                  ภาคสมทบ        

 หลักสูตรปกติ          หลักสูตรนานาชาติ          หลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2562 
 
 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติ  หงษ์สกุล 
วว. อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตัว 
วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย  
ปริญญาตรี พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต 

2. อาจารย์ นัที  อินา  
ปริญญาโทวท.ม. วิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ 
ปริญญาตร ี      วท.บ. รังสีเทคนิค 

3. อาจารย์ จิตรชญา  สุวรรณรักษา  
ปริญญาโท วท.ม.ฉายาเวชศาสตร์ 
ปริญญาตรี  วท.บ. รังสีเทคนิค 

4. อาจารย ์ เสาวภาคย์  ย้อยแก้ว 
ปริญญาโท วท.ม.ฉายาเวชศาสตร์ 
ปริญญาตรี  วท.บ. รังสีเทคนิค 

5. อาจารย์ฉัตรสุดา  ส่งแสง 
ปริญญาโท วท.ม.ฉายาเวชศาสตร์ 
ปริญญาตรี  วท.บ. รังสีเทคนิค 
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