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ประกาศ 
ที ่รวรท. 004/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมใหญ่ทางวิชาการของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  
และ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม 

 
  จากการประชุมคณะกรรมการอ านวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม
2563 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจ าปี พ.ศ. 2563 ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย และ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย เพิ่มเติม โดยมีรายนามต่อไปนี้เป็น 

ที่ปรึกษา       รศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน์ 
ประธานจัดงาน       รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 
 
คณะกรรมการอ านวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2560 – 2563 
(ปฏิบัติงานวันที่ 24 เมษายน 2560 – 23 เมษายน 2563)  
 ประธาน       รศ.พญ.อัญชลี ชูโรจน์ 
 รองประธาน     ผศ.นพ.จาตุรนต์ ตันติวัตนะ 
 เลขาธิการ     รศ.นพ.คมกริช ฐานิสโร 
 รองเลขาธิการ     รศ.น.ต.หญิง พญ.จันทร์จิรา ชัชวาลา 
 ประธานวิชาการ     รศ.พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร 
 ปฏิคม      พ.อ.นพ.ชัชชาญ คงพานิช 
 เหรัญญิก      รศ.พญ.วุฒิศิริ วีรสาร 
 นายทะเบียน     ผศ.พญ.ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์ 
 กรรมการกลาง / ประธาน อฝส.ราชวิทยาลัยรังสฯี รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ 
 กรรมการกลาง     ผศ.พญ.จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์ 
 กรรมการกลาง     รศ.น.ต.หญิง พญ.ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ 
 กรรมการกลาง     นพ.กิตติพงษ์ เรียบร้อย 
 ฝ่ายประสานงานการศึกษา    ผศ.พญ.วิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา 
 เลขานุการ / ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ  ศ.พญ.สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ 
 
คณะกรรมการอ านวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2563 – 2566  
(เร่ิมปฏิบัติงานวันที่ 24 เมษายน 2563)    
 ประธาน      รศ.นพ.วิวัฒนา ถนอมเกียรติ 

รองประธานฝ่ายบริหาร    รศ.นพ.จรูญศักดิ์ สมบูรณ์พร 
 รองประธานฝ่ายปฏิคม    รศ.นพ.ฑิตพงษ์ ส่งแสง 
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 เลขาธิการ     รศ.พญ.จิตรลัดดา วะศินรัตน์  
 รองเลขาธิการ     รศ.พญ.หญิงเบญจาภา เขียวหวาน 
 ประธานวิชาการ     นพ.ธีรพล ปัญญาปิง   

 เหรัญญิก      นพ.อลงกรณ์ เกียรติดิลกรัฐ  
 นายทะเบียน     พญ.กฤษณา ดิสนีเวทย์ 
 กรรมการกลาง / ประธาน อฝส.ราชวิทยาลัยรังสฯี รศ.พญ.จันทิมา   เอื้อตรงจิตต์ 
 กรรมการกลาง     พญ.ณัชชา ปิ่นเจริญ 
 กรรมการกลาง     ผศ.นพ.ธนพ ศรีสุวรรณ  
 กรรมการกลาง     ผศ.(พิเศษ) นพ.ธีรศักดิ์ ผิวปลั่ง 
 
คณะกรรมการอ านวยการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
 นายก      รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาค า 
 อุปนายก      รศ.นพ.ประเสริฐ เลิศสงวนสินชัย 
 เลขาธิการ     รศ.นพ.คมกริช ฐานิสโร 
 เหรัญญิก      พญ.พนิดา มุกดีพร้อม    
 ปฏิคม      ผศ.ดร.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ 
 ประธานวิชาการ     รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์   
 นายทะเบียน     ผศ.นพ.ยุทธนา แสงสุดา   
 กรรมการกลาง / ผู้ช่วยเลขาธิการ   รศ.นพ.เกียรติ อาจหาญศิริ   
 กรรมการกลาง / ผู้ช่วยเหรัญญิก   ผศ.พญ.วิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา 
 กรรมการกลาง / ผู้ช่วยประธานวิชาการ   ศ.พญ.สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ 
 กรรมการกลาง / ผู้ช่วยอุปนายก   รศ.ชวลิต วงษ์เอก 
  
เลขาธิการของการจัดงานประชมุ    นพ.สมราช ธรรมธรวัฒน์ 
เลขานุการของการจัดงานประชมุ    รศ.พญ.ธัญญลักษณ์  เธียรธญัญกจิ 
คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมและพิธีการ   ผศ.นพ.กิตตศิักดิ์ อุ่นศรสี่ง 
       นพ.ภัทรวิทย์ วิทยาสุข 
       พญ.เกวลิน รังษณิาภรณ ์
       นพ.บุญฤกษ์ แสงเพชรงาม 
       ผศ.นพ.ธนพงศ ์พันธ์พิกุล 
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คณะอนุกรรมการวิชาการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย  
อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ    นพ.สาธิต โรจน์วัชราภิบาล   
      นพ.ภัทรวิทย์ วิทยาสุข   
      นพ.บุญฤกษ์ แสงเพชรงาม 
      ผศ.พญ.กอบกลุ เมืองสมบูรณ ์   
      ศ.พญ.สภุนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ   
      รศ.น.ต.หญิง พญ.ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ   
      รศ.น.ต.หญิง พญ.จันทร์จริา ชัชวาลา   
      ผศ.พญ.วิบลูย์ สรุิยาจักรยุทธนา  
      พญ.ณัชวาล จติตภริมยศ์ักดิ ์    
      นพ.จักรพงษ์ จักกาบาตร ์    
      ผศ.นพ.กิตตศิักดิ์ อุ่นศรสี่ง    
      ผศ.พญ.นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ   
      พญ.วิเวียน คลังบุญครอง   
      รศ.นพ.จรญูศักดิ์ สมบูรณ์พร  
      ผศ.นพ.ปราโมทย์ ทานอุทิศ    
      ผศ.พญ.ศภุิกา กฤษณไีพบูลย ์    
      พญ.ฉัตรวดี ลิ้มไพบูลย์     
      นพ.ฐานิศวร์ ศักดิ์ศิรินุกลู    
      พญ.เกวลิน รังษณิาภรณ ์   
      รศ.พญ.อุทัยรศัมิ์ เชื่อมรตันกุล  
      พญ.อมลชญา ขวัญเกื้อ  
      พญ.นิธิมา ศักดิ์โสภาวิวัฒน์ 
      พญ.จิตสุภา วงศ์ศรภีูมิเทศ 
      รศ.พญ.ปานฤทัย ตรีนวรตัน ์
      ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ 

  อนุกรรมการฟิล์มปริศนา    นพ.ธีรพล ปัญญาปิง 
        รศ.พญ.อุทัยรศัมิ์ เชื่อมรตันกุล 
        ผศ.พญ.นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ 
  อนุกรรมการน าเสนอผลงานทางวชิาการ   รศ.พญ.จริาภรณ์ ศรีนัครินทร ์ 

      ผศ.พญ.วิบลูย์ สรุิยจักรยุทธนา 
      รศ.น.ต.หญิง พญ.ฐิติพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ 
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      ผศ.พญ.จรุีรตัน์ ธรรมโรจน ์
      พญ.น้ าผึ้ง น าการณุอรณุโรจน ์
      ผศ.พญ.วรรณวรางค์  ตีรสมิทธ ์  
      พญ.วิเวียน คลังบุญครอง 
      ศ.พญ.สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ 
      รศ.พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร 
      รศ.พญ.ชลทิพย์ วิรตักพันธ ์
      นพ.สาธิต โรจน์วัชราภิบาล 

  
คณะอนุกรรมการวิชาการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
 ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ    ศ.นพ.เฉลียว ปิยะชน 
 ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ    รศ.ชวลิต วงษ์เอก 
 ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ    รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาค า 
 ประธานฝ่ายวิชาการ    รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์  
 รองประธานฝ่ายวิชาการ    ศ.พญ.สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ 
 รองอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ    รศ.ดร.สุชาติ โกทันย์  
 อนุกรรมการและเลขาธิการฝ่ายวิชาการ   พญ.เกวลิน รังษิณาภรณ์ 
 อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ    ผศ.ดร. อรุณี เหมะธุลิน 
       อาจารย์พรรณี หรุ่นโพธ์ิ 
       อาจารย์นัที อินา 
       อาจารย์ธนวัฒน์ สนทราพรพล 
       ผศ.สุพจน์ เอื้ออภิสิทธิวงค์ 
 อนุกรรมการฝ่ายเครือข่าย    คุณอิศร เหล่ามีผล 
       คุณเอกชัย แซ่ตั๋น 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

ประกาศ ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
 
 

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒนา ถนอมเกียรต)ิ 
ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

ประธานจัดงานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจ าปี พ.ศ. 2563 


