
สถาบันฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน วัน เดือน ปี ตรวจประเมิน ผู้ประเมินหลัก ผู้ประเมินรว่ม
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 1-2 พฤศจิกายน 2561 ศ.พญ.ภาวนา ภูสุวรรณ ผศ.พญ.นันทกานต์ อภิวโรดมภ์ 

ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล นพ.จักรพงษ ์จักกาบาตร์ 
ศ.พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์ นพ.เพทาย รอดละมูล 

รศ.พญ.จันทมิา เอื้อตรงจิตต์ 
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 19-20 พฤศจิกายน 2561 รศ.พ.ท.นพ.ธิติ สว่างศิลป์ ผศ.นพ.จิรวัฒน์ อตุตมะกุล 

ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล พญ.ถวิกา แก้วเชื้อ 
ผศ.พญ.วิบลูย์ สุริยจักรยุทธนา พญ.นันทพร วงศ์สุรวัฒน์ 

รศ.นพ.สิทธ์ิ พงษกิ์จการุณ 
พ.ท.นพ.นรเศรษฐ์ กิตตินรเศรษฐ์ 
รศ.พญ.สุวลี พจมานวิพุธ 

รังสีวิทยาวินิจฉัย 3-4 ธันวาคม 2561 ผศ.พญ.วิบูลย์ สุรยิจักรยุทธนา นพ.กิตติพงษ ์เรียบร้อย 
ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล ผศ.พญ.วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์ิ 
รศ.พญ.จันทมิา เอื้อตรงจิตต์ นพ.บณัฑิต เจ้าปฐมกุล 

ผศ.นพ.กิตติศักด์ อุ่นศรีส่ง 

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 20-21 ธันวาคม2561 รศ.พ.ท.นพ.ธิติ สว่างศิลป์ นพ.จักรพงษ ์จักกาบาตร์ 
ผศ.พญ.วิบลูย์ สุริยจักรยุทธนา นพ.เพทาย รอดละมูล 
รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบญัชา ผศ.นพ.จิรวัฒน์ อตุตมะกุล 
(เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) พญ.ถวิกา แก้วเชื้อ 

พญ.นันทพร วงศ์สุรวัฒน์ 
รศ.พญ.สุวลี พจมานวิพุธ 

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหดิล

คณะแพทยศาสตร์           
ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหดิล

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์           
ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหดิล



เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 14-15 มกราคม 2562 ศ.พญ.ภาวนา ภูสุวรรณ พ.ท.นพ.นรเศรษฐ์ กิตตินรเศรษฐ์ 

ผศ.นพ.สมชาย สุนทรโลหะนะกูล ผศ.พญ.วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์ิ 
พญ.ถวิกา แก้วเชื้อ พญ.ศศิธร เพชรจรัญไพศาล 

รังสีวิทยาวินิจฉัย 21-22 มกราคม 2562 นพ.กิติพงษ์ เรยีบรอ้ย รศ.พญ.วรินทร พุทธรักษ ์
ผศ.พญ.วิบลูย์ สุริยจักรยุทธนา ผศ.พ.อ.นพ.ชัชชาญ คงพานิช 
รศ.พญ.สุวลี พจมานวิพุธ รศ.นพ.สิทธ์ิ พงษกิ์จการุณ 
พ.ท.นพ.นรเศรษฐ์ กิตตินรเศรษฐ์ นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค 

นพ.ธีรพล ปญัญาปงิ 
รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.พ.ท.นพ.ธิติ สว่างศิลป์

นพ.จักรพงษ ์จักกาบาตร์ 
พญ.ถวิกา แก้วเชื้อ
นพ.เพทาย รอดละมูล

รังสีวิทยาวินิจฉัย 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.พญ.สุวลี พจมานวิพุธ รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ 
ผศ.พญ.วิบลูย์ สุริยจักรยุทธนา ผศ.พญ.จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์ 
รศ.นพ.สิทธ์ิ พงษกิ์จการุณ รศ.นพ.ทวีศักด์ิ เอื้อบญุญาวัฒน์ 

พญ.ถวิกา แก้วเชื้อ นพ.ธีรพล ปญัญาปงิ 
นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค 

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.พญ.นันทกานต์ อภิวโรดมภ์ นพ.ศักดา  วราอศัวปติ (พยาธิ)
นพ.จักรพงษ ์จักกาบาตร์ 
ผศ.นพ.จิรวัฒน์ อตุตมะกุล
รศ.พญ.จันทมิา เอื้อตรงจิตต์

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์           
ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหดิล



รังสีวิทยาวินิจฉัย 4-5 มีนาคม 2562 รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรนัีครนิทร์ นพ.บณัฑิต เจ้าปฐมกุล 
ผศ.พญ.จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์ รศ.พญ.วรินทร พุทธรักษ ์
นพ.ธีรพล ปญัญาปงิ พญ.ศศิธร เพชรจรัญไพศาล 
นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค นพ.อรรควัชร์ จันทร์ฉาย 

ผศ.พ.อ.นพ.ชัชชาญ คงพานิช 

รังสีวิทยาวินิจฉัย 25-26 มีนาคม 2562 รศ.พญ.ปานฤทยั ตรนีวรตัน์ รศ.นพ.กิตติศักด์ิ อุ่นศรีส่ง 
นพ.บณัฑิต เจ้าปฐมกุล รศ.นพ.ทวีศักด์ิ เอื้อบญุญาวัฒน์ 
รศ.พญ.วรินทร พุทธรักษ์ นพ.ศักดา  วราอศัวปติ (พยาธิ)

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 4-5 เมษายน 2562 ผศ.พญ.นันทกานต์ อภิวโรดมภ์  
นพ.จักรพงษ ์จักกาบาตร์ 
นพ.เพทาย รอดละมูล
นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค

รังสีวิทยาวินิจฉัย 9-10 เมษายน 2562 ผศ.พญ.จุรรีตัน์ ธรรมโรจน์ นพ.อรรควัชร์ จันทร์ฉาย 
รศ.นพ.ทวีศักด์ิ เอื้อบญุญาวัฒน์
พญ.ศศิธร เพชรจรัญไพศาล
ผศ.พ.อ.นพ.ชัชชาญ คงพานิช

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 22-23 เมษายน 2562 ศ.พญ.ภาวนา ภูสุวรรณ
ผศ.นพ.จิรวัฒน์ อตุตมะกุล
พญ.นันทพร วงศ์สุรวัฒน์
ผศ.พญ.วิบลูย์ สุริยจักรยุทธนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



รังสีวิทยาวินิจฉัย 22-23 เมษายน 2562 รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรนัีครนิทร์ นพ.มานะ ทวีวิศิษฏ์ (พยาธิ)
นพ.อรรควัชร์ จันทร์ฉาย พญ.ศิริวรรณ ต้ังจิตกมล (พยาธิ)
ผศ.นพ.กิตติศักด์ิ อุ่นศรีส่ง พญ.จุฑาทพิย์ คินทรักษ ์(พยาธิ)
นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค พญ.เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล (พยาธิ)
รศ.พญ.วรินทร พุทธรักษ์

รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 13-14 พฤษภาคม 2562 ผศ.พญ.นันทกานต์ อภิวโรดมภ์ พ.อ.นพ.เจตนา เรืองประทปี (พยาธิ) 
รศ.พ.ท.นพ.ธิติ สว่างศิลป์ พญ.ดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท ์(พยาธิ)
นพ.เพทาย รอดละมูล พญ.ศิริวรรณ ต้ังจิตกมล (พยาธิ)
รศ.พญ.จันทมิา เอื้อตรงจิตต์ นพ.วิชัย วงศ์ชนะภัย (พยาธิ)

พญ.สมบรูณ์ ธรรมเถกิงกิจ (พยาธิ)

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 16-17 พฤษภาคม 2562 ผศ.พญ.นันทกานต์ อภิวโรดมภ์ นพ.มานะ ทวีวิศิษฏ์ (พยาธิ)
พญ.ถวิกา แก้วเชื้อ พญ.จารุดา กอบกิจเจริญ (พยาธิ)
พญ.นันทพร วงศ์สุรวัฒน์ พ.ท.นพ.ธีรยสถ์   นิมมานนท ์(พยาธิ)
ผศ.พญ.วรรณวรางค์ ตีรสมิทธ์ิ 

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ 20-21 มิถุนายน 2562 ศ.พญ.ภาวนา ภูสุวรรณ พญ.เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล (พยาธิ)

ผศ.นพ.จิรวัฒน์ อตุตมะกุล พ.ท.นพ.ธีรยสถ์   นิมมานนท ์(พยาธิ)
พญ.ถวิกา แก้วเชื้อ
พญ.นันทพร วงศ์สุรวัฒน์

3.  กรณีไม่มีอนุกรรมการร่วม ต้องจัดอนุกรรมการหลักเต็มจ านวน 5 ทา่น
4.  แพทยสภาได้ขยายเวลาการตรวจประเมินจาก 30 มิ.ย ไปถึง 31 ธ.ค. 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รพ.พระมงกุฏเกล้า

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหดิล

หมายเหตุ : โปรดกรณุาแจ้งผู้ประสานงานทราบด้วยในกรณีดังต่อไปน้ี

1.  อนุกรรมการร่วม (สมทบ) ไม่สะดวกตามวันเวลาในตารางใหช้่วยแลกภายในกลุ่ม รังสีวิทยาวินิจฉัย (รวมรังสีร่วมรักษาทัง้สองระบบ) รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เวชศาสตร์นิวเคลียร์
2.  อนุกรรมการหลักใหต้กลงกันในทมีเพื่อก าหนดหวัหน้าทมีและเลขานุการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


