
เอกสาร 1-5   

รายช่ืออาจารย์ 
คณะแพทยศาสตร์ 

 
ภาควชิากมุารเวชศาสตร์  

ศาสตราจารย์ 
1. ศ.พญ.ประยงค ์ เวชวนิชสนอง, อ.ว. (กมุารเวชศาสตร์โรคไต), แพทยสภา, 2535 

Certificate (Pediatric Nuclear Medicine), Great Ormond Street Hospital, London, U.K., 2544 
2. ศ.พญ.สมจิตร์  จารุรัตนศิริกลุ, ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์), ม.มหิดล, 2532 

Certificate (Pediatric Endocrinology), Stanford University, U.S.A., 2534 
รองศาสตราจารย์ 
3. รศ.พญ.กมลวชิ  เลาประสพวฒันา, อ.ว. (โรคติดเช้ือกมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2548 

Certificate (Infectious Diseases), U of Massachusetts Medical School, Massachusetts,  U.S.A., 2548 
4. รศ.นพ.ธีรชิต  โชติสมัพนัธ์เจริญ, อ.ว. กมุารเวชศาสตร์โลหิตวทิยาและมะเร็งเด็ก, 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 

5. รศ.พญ.วนพร  อนนัตเสรี, อ.ว. (กมุารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ), ม.สงขลานครินทร์, 2542 
Certificate (Paediatric Respiratory Medicine), Princess Margaret  Hospital, Perth, Australia, 2543                 

6. รศ.พญ.วาริชา  เจนจินดามยั, อ.ว. (ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด), ม.สงขลานครินทร์, 2535 
Certificate (Neonatology), U of Tennessee, Medical center at Knoxville, U.S.A., 2535 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7. ผศ.พญ.กนกพรรณ  เรืองนภา , ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2552 
8. ผศ.พญ.กลุวดี    มณีนิล, ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด), ม.สงขลานครินทร์, 2554 
9. ผศ.นพ.เทอดพงศ ์ทองศรีราช,  ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2555 

ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์พฒันาการและพฤติกรรม), โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล, 2557 
10.  ผศ.พญ.พรพรรณ  ศรีพรสวรรค,์ ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์โรคเลือด), ม.มหิดล, 2552 
11.  ผศ.นพ.พรศกัด์ิ  ดิสนีเวทย,์ อ.ว. (กมุารเวชศาสตร์โรคไต), แพทยสภา, 2535 
12.  
 

ผศ.พญ.มณีรัตน ์ ภูวนนัท,์ ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2548 
            M.Sc. Applied (Human Nutrition), McGill University, Canada, 2552 
13. ผศ.นพ.ศุภชยั  เจนจินดามยั, อ.ว. (กมุารเวชศาสตร์โรคระบบประสาท),แพทยสภา, 2539 
14. ผศ.พญ.สุภาภรณ์  ดิสนีเวทย,์ ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2539 

Certificate (Neonatology), Royal Women Hospital and Royal Children’s Hospital,  Melbourne, 
Australia, 2541 

15. ผศ.พญ.สุภาพร  โรยมณี, ว.ว.  (กมุารเวชศาสตร์โรคหวัใจ), ม.มหิดล, 2550 
16. ผศ.พญ.อจัฉรีย ์  อินทุโสมา, ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์สาขาประสาทวทิยา), ม.มหิดล, 2548 
17. ผศ.นพ.อนุชา  ธาตรีมนตรีชยั, ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
18. ผศ.พญ.อรุณวรรณ  ทองขาว, ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
19. ผศ.พญ.อารยา  ยนืยงววิฒัน์, ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั), จุฬาลงกรณ์, 2553 

   



            อาจารย์ 
20. พญ.กนัทรา  แซ่ล่ิม, ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์),ม.สงขลานครินทร์, 2555 

อ.ว.(กมุารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจและเวชบ าบดัวกิฤต), ม.สงขลานครินทร์, 2557 
21. พญ.กาญจรัตน ์ วอ่งไวทววีงศ,์ ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2552 

อ.ว.(กมุารเวชศาสตร์โรคหวัใจคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล), 2555 
22.  
 

นพ.จิรายศุ  จารุทศัน,์ ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2557 
อ.ว.(กมุารเวชศาสตร์โรคหวัใจ), ม.สงขลานครินทร์, 2559 

23. พญ.จุฑามาส  วรโชติก าจร, ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2545 
           Certificate (Postdoctoral Fellow in Autism Research), U of California Davis, U.S.A., 2550 
24. พญ.ชีวะฉตัร  ชวะนานนท,์ ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2560 
25. พญ.ฐิตพร ธรรมเจริญวภิาส, ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2555  

อ.ว.(กมุารเวชศาสตร์ประสาทวทิยา), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2558 
26. แพทยห์ญิงณฐัพร  ทศันกิจพาณิชย,์ ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2557 

อ.ว.(กมุารเวชศาสตร์พฒันาการและพฤติกรรม), รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2559 
27. นายแพทยณ์ฐัศรุต  ส่งทว,ี ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2557 

อ.ว.(โลหิตวทิยาและมะเร็งในเดก็), ม.สงขลานครินทร์, 2559 
28. นายแพทยท์นัสิษฐ ์ แสงแกว้, ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2557 

อ.ว.(กมุารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม), ม.สงขลานครินทร์, 2559 
29. แพทยห์ญิงพทุธิชาติ  ขนัตี, ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2555 

อ.ว.(กมุารเวชศาสตร์โรคติดเช้ือ), ม.สงขลานครินทร์, 2560 
30. แพทยห์ญิงฟ้าใส  ประเสริฐสรรพ,์ ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2557 

อ.ว.(กมุารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ), แพทยสภา, 2559 
31. พญ.ภาสุรี  แสงศุภวานิช, อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ)้, ม.มหิดล, 2540 

Certificate (Pediatric Allergy and Immunology), ม.มหิดล 
Ph.D (ระบาดวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2549 

32. นพ.รพีพฒัน์ เทวมิตร์, ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์), โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล, 2555 
อ.ว.(กมุารเวชศาสตร์ประสาทวทิยา), โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล. 2557 

33. นายแพทยรุ่์งโรจน ์ เบญจรัตนภาคี, ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2560 
34. แพทยห์ญิงรุจิรา  บุญฑริกพรพนัธ์ุ, ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2560 
35. แพทยห์ญิงวลัยา  กูส้กลุชยั, ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2559 

อ.ว.(กมุารเวชศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั), ม.สงขลานครินทร์, 2561 
36. พญ.ศศิวรา  บุญรัศมี, ว.ว. (กมุารเวชศาสตร์), แพทยสภา, 2543 

American Board of Pediatrics, U of Southern California, Los Angeles, U.S.A., 2550 
37. แพทยห์ญิงสิริญทิพย ์ กิตติวสุิทธ์ิ, ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2560 
38. แพทยห์ญิงหรรษา  ศรีพงษพ์นัธ์ุกลุ, ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2560 
39. พญ.อจัฉริยา  จนัทร์ผอ่ง, ว.ว.(กมุารเวชศาสตร์),ม.สงขลานครินทร์, 2555 

อ.ว.(กมุารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตบั), โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล, 2558                
 

 
 



ภาควชิาจกัษุวทิยา  

        

            ศาสตราจารย์ 
1. ศ.นพ.แมนสิงห์  รัตนสุคนธ์, ว.ว. (จกัษุวทิยา), ม.มหิดล, 2541  

Certificate (Medical & Surgical Retina), Sydney Eye Hospital,  U of Sydney, Australia, 2544 
รองศาสตราจารย์ 
2. รศ.นพ.วรีะวฒัน์ คิดดี, ว.ว. (จกัษุวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2552 

Fellowship (Glaucoma Comprehensive glaucoma clinical fellowship), University of Toronto, 
CANADA, 2555 

3. รศ.พญ.สุภาภรณ์  เตง็ไตรสรณ์, ว.ว. (จกัษุวทิยา), จุฬาลงกรณ์, 2536 
Certificate (Paediatric Ophthalmology), Royal Children  Hospital, U of Melbourne, Australia, 2540 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. ผศ.นพ.นิพฒัน์  เอ้ืออารี, ว.ว. (จกัษุวทิยา), ม.เชียงใหม่, 2545 

Certificate (Neuro-Ophthalmology), U of British  Columbia, Vancouver, Canada, 2548 
5. ผศ.นพ.บุญชยั หวงัศุภดิลก, ว.ว. (จกัษุวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2547 

Certificate (Glaucoma, New York Eye and Ear Infirmary), New York, U.S.A., 2549 
6. ผศ.พญ.ปฐมา   ภูรยานนทชยั, ว.ว.(จกัษุวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2546 

Certificate  (Surgical and medical retina), Flinders  Medical  Centre, South Australia, Australia, 2548 
7. ผศ.นพ.พิชยั  จิรรัตนโสภา, ว.ว. (จกัษุวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2549 

Fellowship Training Program in Retina and Vitreous, ม.สงขลานครินทร์, 2550 
8. ผศ.พญ.วนัทนีย ์ สิทธิวรากลุ, ว.ว. (จกัษุวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2550 

Fellowship (Uveitis, Comea, External Disease F.I. Proctor Foundation), U. of California Sanfrancisco, 2552 
9. ผศ.พญ.เพน็นี  สิงหะ, ว.ว. (จกัษวุทิยา), จุฬาลงกรณ์, 2537 

Master of Science (Ophthalmology),  U of Bristol, U.K , 2540 
10. ผศ.พญ.อรสา  ห่อรัตนาเรือง, ว.ว. (จกัษุวทิยา), ม.มหิดล, 2542 

Certificate (Cornea & Refractive Correction), ม.มหิดล, 2543 
11. ผศ.พญ.อรพรรณ อาญาสิทธ์ิ, ว.ว. (จกัษุวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2552 

Fellowship (Oculoplastic and orbits), Samsung medical center seoul, Korea, 2556 
อาจารย์ 
12. นพ.จกัรี  หิรัญแพทย,์ ว.ว. (จกัษวุทิยา), ม.มหิดล, 2538 

Certificate (Comprehensive Ophthalmology), Jules Stein Eye Institute, U. of California, Los Angeles, USA. 
13. พญ.จุฑามาศ วทิยวรีศกัด์ิ, ว.ว. (จกัษุวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2557, Fellowship (Neuro-ophthalmology), 

Byers Eye Institute at Stanford, Stanford University School of Medicine, CA, USA, 2559 

14.  พญ.ณฐัชาดา ตนัสืบเช้ือสาย, ว.ว. (จกัษุวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2562 
15. พญ.นริสา  รัตนเลิศ,ว.ว. (จกัษุวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2556 

Certificate (Pediatric Ophthalmology and Adult Strabismus), University of California, Los Angeles USA, 
2561 

16. พญ.วนัทนีย ์ แดงบุญ, ว.ว. (จกัษวุทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2555 
Clinical Fellowship (Medical Retina), The Department of Ophthalmology and Vision Sciences, University of 
Toronto, Canada, 2558 
Clinical Fellowship (Ocular oncology), The Department of Ophthalmology and Vision Sciences, University 
of Toronto, Canada, 2560 

17. พญ.วริิญจน์ธร ประภากรโกวทิ, ว.ว. (จกัษุวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2562 



ภาควชิาจติเวชศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ 
1. รศ.พญ.จารุรินทร์  ปิตานุพงศ,์ ว.ว. (จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2541 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. ผศ.นพ.กนัตธี์ร์   อนนัตพงศ,์ ว.ว.(จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2557 
3. ผศ.พญ.จตุรพร  แสงกลู, ว.ว.(จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2543 

อ.ว.(จิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น), แพทยสภา, 2551 
4. ผศ.พญ.ชนกานต ์ ชชัวาลา, ว.ว.(จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2556 

M.Sc.(Children and Young people’s Mental Health and Psychological Practice),  
University.of Edinburgh, U.K., 2558 

5. ผศ.นพ.วรุตม ์ อุ่นจิตสกลุ, ว.ว.(จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2557 
6. ผศ.นพ.อานนท ์ วทิยานนท,์ ว.ว.(จิตเวชศาสตร์), โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้, 2530 
อาจารย์ 
7. นพ.ธีรภทัร์   ธีธารัตน์กลุ, ว.ว.(จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2559 
8. นพ.ภควตั  ววิฒันวรเศรษฐ,์ ว.ว.(จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
9. พญ.สุชาวดี  พงศว์สุิทธ์ิ, ว.ว.(จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2559 

ว.ว.(จิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น), โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2561 
10. พญ.เอมอร  จิระพนัธ์ุ, ว.ว.(จิตเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2560 

 
           ภาควชิาชีวเวชศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ 
1. รศ.ดร.พจนพร  ไกรดิษฐ,์ ปร.ด. (ชีวเคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2548 

วท.ม. (เทคโนโลยชีีวภาพ), ม.สงขลานครินทร์, 2543 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. ผศ.ดร.กญัญนชั  กนกวรุิฬห์, ปร.ด. (ชีวเคมี), ม.สงขลานครินทร์, 2550 
3. ผศ.ดร.ปฤษณา  เรืองรัตน,์ ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2553 

วท.ม. (เภสชัวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2548 
4. ผศ.ดร.วรมยญ์ลิน  ทิพยม์ณี, Ph.D. (Chemistry), University of Cambridge, U.K., 2555  

MRes (Nanomaterials), Imperial College London, U.K., 2550 
อาจารย์ 
5. ดร.กมนนทัธ ์ ศิงฆมานนัท,์ ปร.ด. (อณูพนัธุศาสตร์และพนัธุวศิวกรรมศาสตร์), ม.มหิดล, 2553 
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17. ผศ.นพ.ศุภฤกษ ์เลาหวริิยะกมล, ว.ว. (ศลัยศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2551 
18. ผศ.นพ.ศุภวฒัน์ เลาหวริิยะกมล, วว.(ศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2555 
19. ผศ.นพ.สมฤทธ์ิ มหทัธโนบล, ว.ว. (ศลัยศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2551 
20. ผศ.นพ.อิทธิชยั  ศกัด์ิอรุณชยั, ว.ว. (ประสาทศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2556  

ว.ว. (อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท), ม.มหิดล, 2562 
21. ผศ.พญ.โอสรี  อคัรบวร, ว.ว. (ศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2552 

อาจารย์ 
22. ดร.พญ.ปิยะนนัท ์ วงักลุางกรู, ว.ว. (ศลัยศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2561 

ปร.ด. (วศิวกรรมชีวการแพทย)์, ม.สงขลานครินทร์, 2559 
23. ดร.นพ.สกล  สิงหะ, ว.ว. (ศลัยศาสตร์ทัว่ไป), ม.สงขลานครินทร์, 2535 

Ph.D. (Transplantation Immunology), U of Bristol, U.K., 2545 
24. นพ.ก าธร  ยลสุริยนัวงศ,์ ว.ว. (ศลัยศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2552 
25. นพ.ชิน  ทวสีมบูรณ์ญาติ, ว.ว. (ประสาทศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2561 
26. นพ.ต่อตระกลู  ทองกนั, ว.ว. (ศลัยศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2554 
27. นพ.เถกิง  พิทกัษธี์ระบณัฑิต, ว.ว. (ศลัยศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2562 
28. นพ.นนัทอ์คัร  วบูิลยข์วญั, ว.ว. (ศลัยศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2557 
29. นพ.นิติ  ถาวรานุรักษ,์ ว.ว. (ศลัยศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2553  

ว.ว. (ศลัยศาสตร์ตกแต่ง), ม.มหิดล, 2556 
30. นพ.บุญประสิทธ์ิ  กฤตยป์ระชา, ว.ว. (ศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2537 

Fellow in vascular surgery, Toledo, Ohio, 2547 
31. นพ.บุรภทัร  สงัขท์อง, ว.ว. (ศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2542 

Fellowship in Trauma and Surgical critical care , Los Angeles County,  
U. of Southern California Medical Center, USA, 2549 

32. นพ.พงศ ์ จนัทรประทิน, ว.ว. (ศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2550 
ว.ว. (อนุสาขาศลัยศาสตร์หลอดเลือด), แพทยสภา, 2553 

33. นพ.พงศเ์สน่ห์  ดวงภกัดี, ว.ว. (ศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2554 
ว.ว.(ศลัยศาสตร์ทรวงอกและหวัใจ), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2556 

34. นพ.ภูริพงศ ์ รอดเนียม, ว.ว. (ศลัยศาสตร์ทรวงอก), มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2556 
35. พญ.ลลิตภ์ทัร  กอ้งพานิชกลุ, ว.ว. (ศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2559 



36. นพ.วงศกร  เชาวช์าญกิจ, ว.ว. (ศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2562 
37. นพ.วนัเฉลิม  จงสิริวฒันา, ว.ว. (ศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2560 
38. นพ.วโิรจน์  เฉลียวปัญญาวงศ,์ ว.ว. (ศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2551 

วว. (ศลัยศาสตร์ยโูรวทิยา) , ม.สงขลานครินทร์, 2561 
39. นพ.วทิวสั ตนัตรัตนพงษ,์ ว.ว. (ศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
40. นพ.สิริพงศ ์ ชีวธนากรณ์กลุ, ว.ว. (ศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2547 

Certificated fellowship in Advance Laparoscopic Colorectal Surgery , St’s Vincent Catholic  
Medical University, Suwon South Korea, 2551 

41. นพ.อนุกลู  แกว้บริสุทธ์ิสกลุ, ว.ว. (ประสาทศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
42. นพ.อรรถวทิ  มงักรวงศ,์ ว.ว. (ศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2559  

ว.ว. (ศลัยศาสตร์ตกแต่ง), ม.มหิดล, 2562 
43. พญ.อรวรรณ ชาญสนัติ, ว.ว. (ศลัยศาสตร์ตกแต่ง), ม.มหิดล, 2551 
 

ภาควชิาออร์โธปิดกิส์และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 
รองศาสตราจารย์   
1. รศ.ดร.นพ.บุญสิน  ตั้งตระกลูวนิช, ว.ว. (ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2537 

Certificate (Pediatric Orthopaedics), Children’s Hospital of Pittsburgh, U.S.A. , 2541 
ปรด.(ระบาดวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2549 

2. รศ.นพ.วราห์ ยนืยงววิฒัน,์ ว.ว. (ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2552 
Fellowship (Adult Reconstructive Surgery), ม.มหิดล, 2553 

3. รศ.นพ.วรีะ  ชยัยะมงคล, ว.ว. (ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
Fellowship (Spine Surgery), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. ผศ.นพ.คณินทร์  เอ่ียมธนาภรณ์, วว.(ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2555 
5. ผศ.นพ.ธนะรัตน์  บุญเรือง, ว.ว. (ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2539    

Certificate (Sports Medicine), U of Pittsburgh, U.S.A., 2541 
6. ผศ.พญ.พิชามญชุ ์ คณิตานุพงศ,์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ)ู, ม.สงขลานครินทร์, 2554 
7. ผศ.นพ.สิทธิโชค  อนนัตเสรี, อ.ว. (ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2533 
8. ผศ.นพ.อภิภพ  กฤษณีไพบูลย,์ Fellowship (Orthopaedic trauma section) แพทยสภา, 2549 

Certificate (Trauma Surgery and Orthopedic Trauma), Germany, 2551 
อาจารย์ 
9. ดร.พญ.ตุลญา  ดิสนีเวทย,์ ปร.ด. (วศิวกรรมชีวการแพทย)์, ม.สงขลานครินทร์, 2558 
10. นพ.กรกช  มะลิวรรณกลุ, ว.ว. (ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2553 
11. นพ.จุลินทร์  ชีวกิดาการ, ว.ว. (ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2557 

 Fellowship (Orthopaedic trauma section), ราชวทิยาลยัแพทยอ์อร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, 2558 
12. พญ.ชนนิษฏ ์ ล่ิมสกลุ, ว.ว. (เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ)ู, ม.สงขลานครินทร์, 2559 
13. นพ.ไชยวฒัน์  ช่วยชูสกลู, ว.ว. (ออร์โธปิดิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2559 
14. นพ.ธีรวทิย ์ หงส์นภารักษ,์ Fellowship (Adult Reconstructive Surgery), ม.มหิดล, 2549 

Certificate (Arthroplasty) Hennepin County Medical Center, USA., 2554 



15. ดร.พญ.นิสาลกัษณ์  อุโพธ์ิ, ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
16. นพ.ปรเมศวร์  สุวรรณโณ, อ.ว. (ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2546 

Fellowship (Hand and Micro Surgery), ม.สงขลานครินทร์, 2547 
17. นพ.ประภากร  กลบักลาย, Fellowship (Sport Medicine), แพทยสภา, 2549  

Certificate (Sports Medicine), U of Munich, Germany, 2551 
Certificate (Shoulder & Elbow), U of Kyung Hee, Korea. 2552 

18. พญ.ปักใจ  ตนัตรัตนพงษ,์  ว.ว. (ออร์โธปิดิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2559 
19. นพ.ปิยวรรษ  บิณฑจิตต,์ ว.ว. (ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), แพทยสภา , 2549                                  

Certificate (Spine Surgery), OHSO, USA., 2552 
20. นพ.พรพนิต  ดีสนีเวทย,์ ว.ว. (ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2556  

Fellowship (Orthopaedic trauma section), ราชวทิยาลยัแพทยอ์อร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, 2557 
21. พญ.รัตนาภรณ์  ช านาญ, ว.ว. (ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
22. นพ.วชิรพรรณ  ปริญญาคุปต,์ ว.ว. (ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2554 

Certificate (Orthopaedic Sports Medicine), Nara Medicine U., Japan, 2557 
23. พญ.วรางคณา  ฟองศรี, ว.ว. (ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2557  

Fellowship (Hand and Micro Surgery), ม.เชียงใหม่, 2558 
24. นพ.วชิญ์ุ  โอฬารพิริยะกลุ, ว.ว. (ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2557 

Fellowship (Orthopaedic trauma section), ราชวทิยาลยัแพทยอ์อร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย, 2558 
25. นพ.สิทธิพงศ ์ สุวรรณาพิสิท, ว.ว. (ออร์โธปิดิกส์), ม.สงขลานครินทร์, 2560 
26. นพ.สุทธิพงษ ์ ทิพชาติโยธิน, ว.ว. (เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ)ู, ม.มหิดล, 2548 

Cardiac Rehabilitation program, Mayo Clinic, USA. 2552 
 

ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกนั 
  

รองศาสตราจารย์ 
1. รศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข, อ.ว. (อาชีวเวชศาสตร์), แพทยสภา, 2545 

Ph.D. (Occupational Epidemiology), U. of Aarhus, Denmark, 2540 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. ผศ.นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ, ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ม.สงขลานครินทร์, 2547 

MSc. (Medical Education), Cardiff University,  UK, 2555 
Certificate in Academic Family Medicine, U.  of Toronto, Cannada , 2549 

3. ผศ.จุฑารัตน์  สถิรปัญญา, Ph.D. (สุขศึกษา) ม.มหิดล, 2544 
4. ผศ.ฐิติวร  ชูสง, วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั) ม.มหิดล, 2546 

Ph.D. (Environmental Science and Engineering) , Kanazawa University, Japan, 2552 
5. ผศ.พญ.ธารทิพย ์ แสงสุวรรณ์, ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ม.สงขลานครินทร์, 2554 

อาจารย์ 
6. นพ.ชนนท ์ กองกมล, ว.ว. (เวชศาสตร์ป้องกนัและอาชีวเวชศาสตร์), จุฬาลงกรณ์, 2550 
7. อ.ณภคัวรรต  บวัทอง,  วท.ด. (เวชศาสตร์ชุมชน), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552 
8. พญ.ธนิษฐา  ศิริรักษ,์ ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ม.สงขลานครินทร์, 2549 

 



9. นพ.ธรรมสินธ์  อิงวยิะ, Ph.D. (Environmental Health and Engineering), Johns Hopkins ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา, 2560 

10. พญ.ธารีรัตน์  อนนัตช์ยัทรัพย,์ ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ม.สงขลานครินทร์, 2556 
11. นพ.นฤชา  โกมลสุรเดช, ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), มหาวทยาลยัสงขลานครินทร์, 2554 
12. นพ.ปณิธาน  วจันาคมกลุ, วว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ม.สงขลานครินทร์, 2557 

ป.บณัฑิตชั้นสูง (วทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก), ม.สงขลานครินทร์, 2557 
13. นพ.ปัญญา  จ ารูญเกียรติกลุ, ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ม.สงขลานครินทร์, 2556 
14. นพ.พลเทพ  วจิิตรคุณากร, ปร.ด. (ระบาดวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2562 
15. นพ.พิชญานนท ์ งามเฉลียว, ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ม.สงขลานครินทร์, 2553 
16. พญ.รัตนาภรณ์  ชูทอง, ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
17. นพ.วศิรุต  ศรีสินธร, ว.ว. (เวชศาสตร์ป้องกนัและอาชีว-เวชศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2551 
18. นพ.ศุภกร  ศรีแผว้, ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ม.สงขลานครินทร์, 2561 
19. พญ.สุภิญญา  โสโน, พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑิต), ม.สงขลานครินทร์, 2559 
20. พญ.อรพรรณ  ฟมูณีโชติ, ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), ม.สงขลานครินทร์, 2556 

 
ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

รองศาสตราจารย์ 
1. รศ.นพ.ประสิทธ์ิ  วฒิุสุทธิเมธาว,ี อ.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), ม.สงขลานครินทร์ , 2550 

ว.ว. (ศลัยศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์ , 2548       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2. ผศ.พญ.ธญัญา  ล่ิมอภิชาต, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2552 
3. ผศ.พญ.อาอยัซะห์  ดาเด๊ะ, ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), ม.สงขลานครินทร์, 2553 

อาจารย์ 
4. พญ.กณัฐิกา  ไกรสวสัด์ิ, ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), ม.สงขลานครินทร์ , 2552 
5. นพ.ณฐัมนต ์ศรีสุข, ว.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), ม.สงขลานครินทร์, 2559 
6. พญ.ธมัพรรษ  ปิยสุวรรณกลุ, ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), รพ.ราชวถีิ, 2551 
7. นพ.ธีรนยั  สกลุชิต, ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), ม.สงขลานครินทร์, 2553 
8. พญ.วสุนทราภรณ์ เพชรยาบาล, ว.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), ม.สงขลานครินทร์, 2559 
9. นพ.ไวณิก สุขมี, ว.ว.(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), ม.สงขลานครินทร์, 2562 
10. พญ.ศิริวมิล  ตนัตรัตนพงษ,์ ว.ว. (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน), ม.สงขลานครินทร์, 2553 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



       ภาควชิาสูตศิาสตร์และนรีเวชวทิยา 
ศาสตราจารย์ 
1. ศ.ดร.พญ.ทิพวรรณ  เลียบส่ือตระกลู, ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2540 

ปร.ด. (ระบาดวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2545 
2. ศ.นพ.หเทิญ  ถ่ินธารา, ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2533 

Certificate (Examination Practice of Intellectual Property for Medical Instruments), Tokyo, Japan, 2546 
รองศาสตราจารย์   
3. รศ.พญ.จิตเกษม  สุวรรณรัฐ, ว.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ)์, แพทยสภา, 2543  

Certificate in RCOG/RCR (Advanced Training in Obstetric Ultrasound), RCOG/RCR Joint Committee, U.K. , 
2542 

4. รศ.นพ.จิตติ  หาญประเสริฐพงษ,์ อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา, 2546 
ว.ว. (มะเร็งวทิยานรีเวช ), ม.มหิดล, 2545 
Certificate (Surgical Oncology), Institut Claudius Regaud,  France, 2553 

5. รศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสจั, 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.สงขลานครินทร์, 2546 

6. รศ.พญ.นิลภา  พฤกษานุศกัด์ิ, ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
ว.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารก), ม.สงขลานครินทร์, 2554 

7. รศ.นพ.เรืองศกัด์ิ  ลีธนาภรณ์, ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2533 
ว.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารก), ม.สงขลานครินทร์, 2543 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
8. ผศ.พญ.กรัณฑรัตน์  ปิยนนัทจ์รัสศรี, ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), ม.สงขลานครินทร์, 2542 
9. ผศ.พญ.กรัณฑรั์ตน์  สุนทรพนัธ์,  อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา, 2546 

ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2538 
10. ผศ.นพ.ชชัปวติร  เกตุพกุ, ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2537 

M.Med. Sci.  (Assisted Reproduction Technology), U of Nottingham, U.K. , 2540 
11. ผศ.นพ.ชยัณรงค ์ โชคสุชาติ, อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา , 2546 

ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2545 
Certificate (Reproductive Endocrinology and Infertility), Jones Institue for Reproductive medicine, Eastern 
Virginia Medical School , USA, 2550 

12. ผศ.พญ.ชุษณา  เพชรพิเฃฐเชียร, ว.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารก), ม.สงขลานครินทร์, 2556 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2554 

13. ผศ.นพ.ธนพนัธ์  ชูบุญ, ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2543 
Fellow (Urogynaecology), KK Women’s and Children’s Hospital, Singapore, 2550 

14. ผศ.พญ.มนภทัร  สุกใส, ว.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารก), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2556 

15. ผศ.นพ.รักชาย  บุหงาชาติ, อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา, 2546 
ว.ว. (มะเร็งวทิยานรีเวช), ม.สงขลานครินทร์, 2544 



 Certificate (Palliative Care), U of  Flinder,   Australia, 2539 
Certificate (IPTM (OB-GYN)), Tel-Aviv, Israel, 2543 

16. ผศ.พญ.ศรันญา  วฒันก าธรกลุ, ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2540 
Certificate  (Reproductive Endocrinology & Infertility), U of Washington, St Louis, Missouri and                   
MAYO Clinic, Rochester, Minnesota, U.S.A, 2545 

17. ผศ.พญ.สาธนา บุณยพิพฒัน์, ว.ว. (มะเร็งวทิยานรีเวช), ม.สงขลานครินทร์, 2549 
18. ผศ.พญ.สาวติรี  พรานพนสั, ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.เชียงใหม่, 2550 
19. ผศ.พญ.หน่ึงฤทยั  แซ่เอียบ, ว.ว. (มะเร็งวทิยานรีเวช), ม.สงขลานครินทร์, 2552 

อาจารย์ 
20. นพ.เกรียงศกัด์ิ  ธนวรวบูิล, อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา, 2546 

ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา),  ม.สงขลานครินทร์, 2545 
21. พญ.กลิุสรา  นนัทมงคลกลุ, ว.ว. (มะเร็งวทิยานรีเวช), ม.สงขลานครินทร์, 2561 

ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2559 
22. นพ.ธิติ  อจัจิมากลุ, ว.ว. (มะเร็งวทิยานรีเวช), ม.สงขลานครินทร์, 2555 

ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชิวทยา),  ม.สงขลานครินทร์, 2553 
23. พญ.นฐัทิชา  ไชยณรงค,์ ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
24. นพ.ยทุธศกัด์ิ  ศุภสินธ์, ว.ว. (มะเร็งวทิยานรีเวช), ม.สงขลานครินทร์, 2552 
25. พญ.รับพร  สวสัดิสรรพ,์ ว.ว. (เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ)์, ม.สงขลานครินทร์, 2561 

ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2559 
26. พญ.ศิวชัญา  คนึงกิจกอ้ง, ว.ว. (เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศลัยกรรมซ่อมเสริม), ม.สงขลานครินทร์, 2559 

ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
27. นพ.สาธิต  คลงัสิน, ว.ว. (เวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ), ม.สงขลานครินทร์, 2555 

ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชิวทยา),  ม.สงขลานครินทร์, 2553 
28. นพ.อธิษฐาน  รัตนบุรี, ว.ว. (มะเร็งวทิยานรีเวช), ม.สงขลานครินทร์, 2558 

ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2556 
29. นพ.อรุณธร  พิเชฐชยัยทุธ์, ว.ว. (มะเร็งวทิยานรีเวช), ม.สงขลานครินทร์, 2556 

ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2554 
30. พญ.อิงพร  เจียมเศรษฐ,์ ว.ว. (สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2557 

 
ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 

รองศาสตราจารย์ 
1. รศ.พญ.วนัดี  ไข่มุกด,์ ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2540 

Certificate (Otology, Otoneurology, Skull Base Surgery), U of New South Wales, Australia, 2545 
2. รศ.นพ.วรัิช  เกียรติศรีสกลุ, ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2541 

Certificate (Allergy and Rhinology), U of Chicago, U.S.A, 2549 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. ผศ.พญ.กรองทอง วงศศ์รีตรัง, ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2552 
4. ผศ.นพ.กิตติ  จนัทรพฒันา, ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2550 

Certificate (Head and Neck Surgery), M.D.Anderson Cancer Center, U of Texas, 2553 



5. ผศ.นพ.จกัรพนัธ์ุ  พรหมโสภา, ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2554 
6. ผศ.นพ.ธนเดช เดชาพนัธ์ุกลุ, ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2550 
7. ผศ.นพ.มนุพล  ตั้งทองค า, ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2556 

ว.ว. (ศลัยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหนา้), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
8. ผศ.พญ.ยวุติยา ปลอดภยั, ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2553 
9. ผศ.นพ.วฒันา  สินกิจเจริญชยั, ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2539 

Certificate (Voice disorders), U of Pittsburgh, U.S.A., 2547 
10. ผศ.พญ.วริาภรณ์ อจัฉริยะเสถียร, ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2544 
11. ผศ.นพ.สุเชษฐ ์ ชินไพโรจน์, ว.ว. (โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2538 

Certificate (Pediatric and Adult Rhinology), U of Washington and U of Pennsyvania, U.S.A., 2542 
อาจารย์ 
12. นพ.พิทยาพล  ปีตธวชัชยั, ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวทิยา), แพทยสภา, 2555  

Master (Clinical Audiology), Macquarie University, 2560 
13. นพ.พีศิษฏ ์ ลีลาสวสัด์ิสุข, ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2556 
14. พญ.ภทัรวดี  ประยนืยง, ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2560 
15. นพ.ภาสวตั  ศุภนิมิตเจริญพร, ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
16. อ.รมิดา  ดินด ารงกลุ, M.S. (Science), University of Southampton, 2559 
17. พญ.อุษาภร  ประไพสิทธ์ิ, ว.ว. (โสต ศอ นาสิกวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2558 

 
        ภาควชิาอายุรศาสตร์ 

ศาสตราจารย์ 
1. ศ.นพ.กรีฑา  ธรรมค าภีร์, อ.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ), ม.สงขลานครินทร์, 2538 

Certificate fellowship in Pulmonary, University of  Melbourne, Australia, 2536 
2. ศ.นพ.คณิตพงษ ์ ปราบพาล, อ.ว. (ประสาทวทิยา), ม.มหิดล, 2547 

Certificate (EEG training), European Epiliepsy Society, 2553 
3. ศ.นพ.สุเทพ  จารุรัตนศิริกลุ, อ.ว. (อายรุศาสตร์โรคติดเช้ือ), ม.สงขลานครินทร์, 2539 

Certificate (Clinical Pharmacology), Stanford University, USA, 2534 
รองศาสตราจารย์   
4. รศ.นพ.ธีระ  พิรัชวสุิทธ์ิ, อ.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร), ม.สงขลานครินทร์, 2540 

Fellow in Hepatology and Endoscopy, Texas, U.S.A, 2538   
Fellow in Hepatology, London, U.K, 2537 

5. รศ.นพ.บดินทร์ ขวญันิมิตร, อ.ว. (เวชบ าบดัวกิฤต), แพทยสภา, 2551 
6. รศ.นพ.พรชยั  สถิรปัญญา, ว.ว. (ประสาทวทิยา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2535 

สส.บ. (บริหารโรงพยาบาล), ม.สุโขทยัธรรมาธิราช, 2541 
7. รศ.พญ.ภทัรพิมพ ์ สรรพวรีวงศ,์ อ.ว. (อายรุศาสตร์มะเร็งวทิยา), แพทยสภา, 2546 

Certificate, fellowship in Oncology, U  of  Colorado Health Sciences center, 2546 
8. รศ.นพ.รังสรรค ์ ภูรยานนทชยั,  อ.ว. (เวชบ าบดัวกิฤต), แพทยสภา, 2549 
9. รศ.พญ.รัตนา  ลีลาวฒันา, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.มหิดล, 2535 

Certificate (Endocrinology Bone and Mineral Metabolism), Missouri, U.S.A, 2539 



Thai Board of  Endocrinology & Metabolism, 2547 
10. รศ.พญ.วรางคณา  กีรติชนานนท,์ อ.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวกิฤติ), ม.มหิดล, 2549 
11. รศ.ดร.นพ.ศรัญญู  ชูศรี, อ.ว. (อายรุศาสตร์โรคติดเช้ือ), ม.สงขลานครินทร์, 2553 
12. รศ.นพ.สุภมยั  สุนทรพนัธ์, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2535 
13. รศ.นพ.อานุภาพ  เลขะกลุ, ว.ว. (โลหิตวทิยา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2531 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
14. ผศ.พญ.กนกพร  จิรัฐติกาลวงศ,์ ว.ว. (ตจวทิยา), สถาบนัโรคผิวหนงั, 2536 
15. ผศ.นพ.กมัพล  เอ่ียมพนากิจ, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2552 
16. ผศ.พญ.จิรวดี  สถิตเรืองศกัด์ิ, วว.(อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2555 
17. ผศ.นพ.ณรงคเ์ดช  โฆษิตพนัธวงศ์, อ.ว. (อายรุศาสตร์โรคติดเช้ือ), ม.สงขลานครินทร์, 2554 
18. ผศ.พญ.ณยัชญา  จ ารูญกลุ, อ.ว.(อายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร), ม.มหิดล, 2550 
19. ผศ.นพ.นพดล  เกียรติศิริโรจน,์ ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2554 

ว.ว. (อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม), ม.สงขลานครินทร์, 2556 
20. ผศ.นพ.นพดล  ช านาญผล, อ.ว. (อายรุศาสตร์โรคหวัใจ), แพทยสภา, 2553 

ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2541 
Fellowship of Interventional Cardiology, Melbourne, Australia, 2547  

21. ผศ.พญ.บุญจริง  ศิริไพฑูรย,์ อ.ว.(อายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546 
22. ผศ.นพ.พงศศ์กัด์ิ  ด่านเดชา, อ.ว. (อายรุศาสตร์โรคไต), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2540 
23. ผศ.พญ.พรเพญ็  แสงถวลัย,์ อ.ว., (อายรุศาสตร์โรคไต), แพทยสภา, 2546 

Kidney Transplant, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545 
Renal Pathology, ม.มหิดล, 2546 

24. ผศ.นพ.วรีพงศ ์ วฒันาวนิช, ว.ว.(อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2555 
ว.ว.(อนุสาขาเวชบ าบดัวกิฤต), ม.สงขลานครินทร์, 2558 

25. ผศ.นพ.ศิวศกัด์ิ จุทอง, อ.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและเวชปฏิบติัวกิฤติทางเดินหายใจ), ม.
สงขลานครินทร์, 2548 
Clinical research fellow in clinical cardiopulmonary exercise testing, U.S.A, 2544                      

26. ผศ.พญ.สุวรรณา  เศรษฐวชัราวนิช, ว.ว. (ประสาทวทิยา), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2539 
27. ผศ.พญ.อรุณี  เดชาพนัธ์ุกลุ, ว.ว. (อายรุศาสตร์ทัว่ไป), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
28. ผศ.พญ.อสัมา  นวสกลุพงศ์, อ.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวกิฤติ), วทิยาลยั

แพทยศาสตร์พระมงกฎุเกลา้, 2552 
ประกาศนียบตัร (หตัถการส่องกลอ้งระบบทางเดินหายใจและมะเร็งปอด), Mcgill University ประเทศแคนาดา, 
2557 

29. ผศ.พญ.อุษณีย ์ บุญศรีรัตน์, อ.ว.(อายรุศาสตร์โรคไต), จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550 
อาจารย์ 
30. ดร.นพ.พงษเ์ทพ  วบูิลยจ์นัทร์, อ.ว.(โลหิตวทิยา), สมาคมโลหิตแห่งประเทศไทย, 2549 

Ph.D.  Molecular Biology, U of Adelaide, Australia, 2549 
31. นพ.กิตติธชั  แตม้แกว้, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2561 
32. พญ.จกัราวดี  จุฬามณี, ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคเลือด), ม.สงขลานครินทร์, 2556 

ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2554 



33. นพ.ชายธง  ชูเรืองสุข, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2557 
M.Sc. (Clinical Nutrition), University of Glasgow, USA, 2559 

34. นพ.ฐากร  พฤกษธ์นากลุ, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2560 
ว.ว. (อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม), ม.สงขลานครินทร์, 2562 

35. พญ.ณฏัฐกา  สถาพร, ว.ว. (อายรุศาสตร์), แพทยสภา, 2557 
ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวกิฤตฯ), แพทยสภา, 2559 
ว.ว. (อนุสาขาเวชบ าบดัวกิฤต), ม.สงขลานครินทร์, 2562 

36. พญ.ดวงกมล ผดุงวทิยว์ฒันา, อ.ว. (อายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่), ม.สงขลานครินทร์, 2553 
ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2551 

37. พญ.ดาวลดา  คงกบัพนัธ์, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2547 
38. พญ.ตรีชฎา  วิสารทพงศ,์ อ.ว. (อายรุศาสตร์โรคหวัใจและหลอดเลือด), ม.สงขลานครินทร์, 2553  

Certificate (Electrophysiologist (IBHRE)), HEART RHYTHM, USA, 2557 
39. นพ.ธนพล  นิลโมจน์, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2556 

ว.ว. (อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคหวัใจ), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
ประกาศนียบตัร (อนุสาขาหตัถการปฏิบติัรักษาโรคหวัใจและหลอดเลือด), คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล, 2560 

40. พญ.ธญัลกัษณ์  อมรพจน์นิมมาน, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2560 
ว.ว. (ประสาทวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2562 

41. พญ.นวพร  อษัณางคก์รชยั, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2561 
42. พญ.ปริฉตัร  เอ้ืออารีวงศา, อ.ว. (อายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่), วทิยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุ

เกลา้, 2551 
43. พญ.ปัญญช์ลี  แก่นเมือง, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2560 

ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวกิฤตฯ), ม.สงขลานครินทร์, 2562 
44. พญ.พรทิพย ์ อินทร์พิบูลย,์ ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2556 

ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่), ม.สงขลานครินทร์, 2558 
45. นพ.พลาย  ช้ีเจริญ, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2555 

ว.ว. (อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคหวัใจ), ม.สงขลานครินทร์, 2557 
ประกาศนียบตัร (อนุสาขาหตัถการปฏิบติัรักษาโรคหวัใจและหลอดเลือด), ราชวทิยาลยัอายรุแพทย์
แห่งประเทศไทย, 2558 

46. นพ.พฒัน์  ก่อรัตนคุณ, ว.ว. (ประสาทวทิยา), ม.สงขลานครินทร์, 2559 
47. นพ.พิรุฬห์  แซ่ลือ, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2554 

ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคเลือด), ม.สงขลานครินทร์, 2557 
48. นพ.พิสุทธ์ิ  ศิริไพฑูรย,์ อ.ว. (อายรุศาสตร์โรคติดเช้ือ) แพทยสภา, 2547 

ป.ระบาดวทิยาคลินิก, ม.สงขลานครินทร์, 2545 
49. พญ.ภทัรภร  ปัญญารัตน์, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2557 

ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวกิฤตฯ), ม.สงขลานครินทร์, 2559 
50. นพ.ภานุ  เวชวทิยาขลงั, พ.บ. (แพทยศาสตรบณัฑิต), ม.สงขลานครินทร์, 2555 
51. นพ.ศรัณย ู สุวรรณอกัษร, อ.ว. (อายรุศาสตร์โรคหวัใจ), ม.มหิดล, 2541 
52. นพ.ศรายทุธ  ลูเซียน กีเตอร์, อ.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ), ม.มหิดล, 2548   

 



53. นพ.สวา่งพงษ ์ จนัดี, ว.ว.(อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2556 
ว.ว. (อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร), ม.สงขลานครินทร์, 2558 

54. นพ.สิริชยั  ชีวธนากรณ์กุล, อ.ว. (อายรุศาสตร์โรคหวัใจ), ม.มหิดล, 2550 
ประกาศนียบตัร (อนุสาขาหตัถการปฏิบติัรักษา), McGill University ประเทศแคนาดา, 2559 
ประกาศนียบตัร (อนุสาขาหตัถการปฏิบติัรักษาโรคหวัใจและหลอดเลือด), ราชวทิยาอายรุแพทยแ์ห่งประเทศ
ไทย, 2556 

55. พญ.สิริพร  จุทอง, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2551 
ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่), คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี, 2554 

56. พญ.สิริพรรณ  สงัขม์าลา, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2560 
57. พญ.สุวกิรานต ์ วงศป์ระไพโรจน์, อ.ว. (อายรุศาสตร์โรคไต), ม.มหิดล, 2551 

ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2547 
58. นพ.อภิชาติ  แกว้เดช, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2560 

ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร), ม.สงขลานครินทร์, 2562 
59. พญ.อรณิชา  สุนทรโลหะนะกลู, ว.ว. (อายรุศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2559 

ว.ว. (อายรุศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม), ม.สงขลานครินทร์, 2561 
 
 
 

 
 



 
รายช่ืออาจารย์ 

คณะแพทยศาสตร์ 
 
ภาคกายภาพบ าบัด 
อาจารย์ 

1. อาจารยจ์ารุวรรณ  ประสมศรี , ปริญญาโทรกายภาพบ าบดั,ม.มหิดล, 2556 
2. อาจารยก์นัยา  วงศว์ทิยว์โิชติ, ปริญญาโทกายภาพบ าบดั, ม.มหิดล, 2560 
3. อาจารย ์ดร.วรีนนัท ์ แยม้รัตนกลุ, ปริญญาเอก Ph.D. in Physiotherapy I University of Essex, 

Colcheste, 2562 
4. อาจารยศิ์ริรัตน์ โตะ๊ปรีชา, ปริญญาโทกายภาพบ าบดั, ม.มหิดล, 2552 
5. อาจารยศิ์รวร์ี  เชาวลิต, ปริญญาโทกายภาพบ าบดั, ม.มหิดล, 2553 

 6. อาจารยส์ายแกว้  เจือจนัทร์, ปริญญาโทกายภาพบ าบดั, ม.มหิดล, 2554 
 7. อาจารยป์รพร  ศรีวรรณวทิย,์ ปริญญาโทสรีรวทิยา, ม.มหิดล, 2554 
 8. อาจารยทิ์พวรรณ  แกว้มณี, ปริญญาโท Exercise Science, The University of Western Australia, 2555 
    
หมายเหตุ ล าดบัท่ี 3-8 ไม่สามารถระบุภาระงานสอนได ้รายละเอียดงัน้ี 
    ล าดบัท่ี 4-8 ลาศึกษาต่อ ระดบัปริญญาเอก 
- ล าดบัท่ี 4 นางสาวศิริรัตน์ โตะ๊ปรีชา Ph.D. in Physiotherapy, University of Essex ประเทศองักฤษ (คาดวา่จะ
ส าเร็จการศึกษาปี 2562) 
- ล าดบัท่ี 5 นางสาวศิรวร์ี เชาวลิต Ph.D. in Philosophy (Physiotherapy), La Trobe University, Melbourne, Victoria 
ประเทศออสเตรเลีย (คาดวา่จะส าเร็จการศึกษาปี 2564) 
- ล าดบัท่ี 6 นางสาวสายแกว้ เจือจนัทร์ Ph.D. Epidemiology (International Programme), Faculty of Medicine, 
Prince of Songkla University ประเทศไทย (คาดวา่จะส าเร็จการศึกษาปี 2564) 
- ล าดบัท่ี 7 นางสาวปรพร ศรีวรรณวทิย ์Ph.D. Epidemiology (International Programme), Faculty of Medicine, 
Prince of Songkla University ประเทศไทย (คาดวา่จะส าเร็จการศึกษาปี 2565) 
- ล าดบัท่ี 8 นางสาวทิพวรรณ แกว้มณี Ph.D. in Rehabilitation Science, University of Illinois at Chicago ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (คาดวา่จะส าเร็จการศึกษาปี 2565)                



เอกสาร 1-5   

รายช่ืออาจารย์ 
 
           ภาควชิารังสีวทิยา 
           ศาสตราจารย์ 

  1. ศ.พญ.สิริพร  หิรัญแพทย,์ ว.ว. (รังสีวทิยาวนิิจฉยั), ม.มหิดล, 2538 
       Certificate (Research Fellow in Neuroradiology), Harbor-UCLA, U.S.A., 2545 
           รองศาสตราจารย์ 

1. รศ.นพ.เตม็ศกัด์ิ  พ่ึงรัศมี, ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา), จุฬาลงกรณ์, 2533 
2. รศ.นพ.ววิฒันา  ถนอมเกียรติ, อ.ว. (อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชั้นสูง), แพทยสภา, 2553 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ผศ.พญ.ดวงใจ  แสงถวลัย,์ ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา), ม.มหิดล, 2539 

                    Certificate (Radiation Oncology), U of Indiana, U.S.A., 2545  
2.  ผศ.นพ.ปราโมทย ์ ทานอทิุศ, อ.ว.(อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตวั), แพทยสภา, 2553 

                    Visiting fellow in musculoskeletal imaging, Klinikum Augsburg, Ludwig-Maximilians University  
                    of  Munich, Germany., 2552. 

3.  ผศ.พญ.ศุภิกา  กฤษณีไพบูลย,์ ว.ว. (รังสีวทิยาวนิิจฉยั), ม.สงขลานครินทร์, 2548 
                               Certiicate (Research fellow in Pediatric Radiology, Children’s Hospital Boston, Harvard Medical  
                               School.U.S.A., 2552 

4.  ผศ.พญ.ศิริพร ลีลาเกียรติไพบูลย,์ ว.ว. (รังสีวทิยาวนิิจฉยั), ม.สงขลานครินทร์, 2548 
5. ผศ.นพ.กีรติ  หงษส์กลุ, ว.ว. (อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตวั), ม.มหิดล, 2552 
6. นพ.ธนาพนัธ์ุ  พีรวงศ์, ว.ว. (รังสีรักษาและมะเร็งวทิยา), จุฬาลงกรณ์, 2549 
7. พญ.นนัทกา  กิระนนัทวฒัน,์ ว.ว. (รังสีวทิยาวนิิจฉยั), ม.สงขลานครินทร์, 2551 

  อาจารย์ 
1.  นพ.กิตติพงศ ์ เรียบร้อย, อ.ว. (อนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาท), 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.จิตตป์รีดี  สงัขศิ์ริ, อ.ว. (อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตวั), แพทยสภา, 2553 
                   Certificate (Vascular & Intervention Radiology), ม.สงขลานครินทร์, 2547 
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