
 
รายช่ือผู้สมัครรับเลอืกต้ังเป็นกรรมการบริหาร 
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดกิส์แห่งประเทศไทย 

ประจ าปี พ.ศ. 2563-2565 
 

ต าแหน่งประธานรับเลอืก 
 

 

 

1.นายแพทย์ทิพชาติ  บุณยรัตพันธ์ุ   หมายเลขสมาชิก  0454 
 ส าเร็จการศึกษาจาก วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้  ปี พ.ศ. 2530 
 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ 14245 
 จบการฝึกอบรมจาก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  ปี พ.ศ. 2535 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั กองออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
 ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
 - สร้างสรร พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ไร้รอยต่อ   
              - ดูแลสมาชิกในทุกภาคส่วน ทุกมิติ 
  
 

     2.นายแพทย์ธนา  ธุระเจน  หมายเลขสมาชิก  0444                                             
 ส าเร็จการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ปี พ.ศ. 2529       
 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่     13511 
 จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  ปี พ.ศ. 2534 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั โรงพยาบาลต ารวจ  

ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก    
 สานต่อนโยบายหลกั ลดปัญหาเบิกจ่าย ผลกัดนัเลื่อนไหลให้มากขึ้นรวมทั้งต าแหน่งใน 

รพ. สาธารณสุข สร้างสัมพนัธ์และรับฟังสมาชิก 
 
 

 

3.นายแพทย์บุญสิน  ต้ังตระกูลวนิช  หมายเลขสมาชิก 0726 
ส าเร็จการศึกษาจาก     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ปี พ.ศ. 2533 
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที ่   16552                                                                                  
จบการฝึกอบรมจาก        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ปี พ.ศ. 2537 
สถานที่ท  างานปัจจุบนั    ภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์  

           ม.สงขลานครินทร์   
ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 

 Pride  Spirit Unity must be return to our society 
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ต าแหน่งกรรมการบริหาร 
1.แพทย์หญิงกันยิกา  ช านิประศาสน์  หมายเลขสมาชิก  0212 

 ส าเร็จการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล   ปี พ.ศ. 2523 
 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่   9881 
 จบการฝึกอบรมจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล   ปี พ.ศ. 2527 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั ภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
             
 

2.นายแพทย์ขวัญชัย   พิทักษ์อโนทัย  หมายเลขสมาชิก   0716 
 ส าเร็จการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   ปี พ.ศ. 2536   
 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่   18763 
 จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลต ารวจ        ปี พ.ศ. 2540 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั งานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลต ารวจ 
 ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
 สนบัสนุนการเพิ่มต าแหน่งออร์โธปิดิกส์ รพ.สาธารณสุข สนบัสนุนการรับฟังปัญหา 

ของสมาชิกจากการพบปะระหว่างราชวิทยาลยัฯ และสมาชิกในภูมิภาค  
  
 

3.นายแพทย์ชาลี  สุเมธวานิชย์  หมายเลขสมาชิก  0845 
 ส าเร็จการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ปี พ.ศ. 2537 
 ขึ้นทะเบยีนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่      19349 
 จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย ์   ปี พ.ศ. 2544 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั สถาบนัออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน 
 ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก      

แผนงานที่ท  าเพื่อสมาชิก เพื่อให้เป็นราชวิทยาลยัของมวลสมาชิก ยงัคงตอ้งด าเนินต่อไปครับ 
 
4.นายแพทย์ธนัตถ์  วัลลีนุกุล  หมายเลขสมาชิก  0773 

 ส าเร็จการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ. 2535 
 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่   17581 
 จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช    ปี พ.ศ. 2542 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั  โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์     
 ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
 มุ่งมัน่ในการท างานเพื่อให้ราชวิทยาลยัฯมีความมัน่คง กา้วหนา้ เพื่อพฒันาวิชาชีพดว้ยความ 
 สามคัคี โดยยึดถือความซ่ือสัตย ์สุจริต อนัจะน ามาซ่ึงการปรบัปรุงคุณภาพการให้บริการแก ่

ผูป่้วยและเป็นประโยชน์สูงสุดให้กบัประเทศชาติ 
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5.นายแพทย์ธรรมนูญ     ศรีสอ้าน  หมายเลขสมาชิก  0639 
ส าเร็จการศึกษาจาก วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกลา้        ปี พ.ศ. 2534    
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่   17406 
จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้   ปี 2540 
สถานที่ท  างานปัจจุบนั กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ 
 

 
6.นายแพทย์บวรฤทธิ์  จักรไพวงศ์  หมายเลขสมาชิก   0961     

 ส าเร็จการศึกษาจาก     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล    ปี พ.ศ. 2541   
 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่       22904 
 จบการฝึกอบรมจาก    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล    ปี พ.ศ. 2545 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั   ภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
 มหาวิทยาลยัมหิดล 
 ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
 สนบัสนุนงานวิชาการแก่สมาชิก 
 

7.นายแพทย์บุญสิน  ต้ังตระกูลวนิช  หมายเลขสมาชิก 0726 
ส าเร็จการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ปี พ.ศ. 2534 
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที ่   16552 
จบการฝึกอบรมจาก           คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ปี พ.ศ. 2537 
สถานที่ท  างานปัจจุบนั       ภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ  คณะแพทยศาสตร์  

ม.สงขลานครินทร์   
ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 

 Pride  Spirit Unity must be return to our society 
 

8.นายแพทย์ประกฤต  สุวรรณปราโมทย์  หมายเลขสมาชิก 1201    
ส าเร็จการศึกษาจาก   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี        ปี พ.ศ.2545 
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ 28084 
จบการฝึกอบรมจาก   โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปี พ.ศ.2550 
สถานที่ท  างานปัจจุบนั ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก      
จะน าประสบการณ์ที่ไดร้ับจากการท างานทั้งจากโรงพยาบาลศูนยข์นาดใหญ่และ 
โรงเรียนแพทยม์าใชเ้พื่อท างานให้เกิดประโยชน์กบัสมาชิกฯ ให้มากที่สุด 
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9.นายแพทย์พรภวิษญ์   ศรีภิรมย์  หมายเลขสมาชิก  0950     
 ส าเร็จการศึกษาจาก   คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั      ปี พ.ศ. 2530 
 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่   14626 
 จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลราชวิถี         ปี พ.ศ. 2538 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั  โรงพยาบาลราชวิถ ี   
 ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก      
 ถึงเวลาที่ RCOST ตอ้ง Transformation เพือ่สมาชิกทั้งมวลไม่ใช่เพียง Digital organization   

เท่านั้น แต่ตอ้งทุกมิติ  RCOST ควรท าเร่ืองขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy  advocacy)  
เสนอต่อรัฐบาล ที่มีประโยชน์ต่อสมาชิก ต่อประชาชน ต่อประเทศชาติ 

 
10.นายแพทย์วันชัย  ศิริเสรีวรรณ   หมายเลขสมาชิก   0316 

  ส าเร็จการศึกษาจาก   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   ปี พ.ศ. 2525 
  ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่   11004      
  จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช    ปี พ.ศ. 2531   
  สถานที่ท  างานปัจจุบนั กองออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
 ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
 ผมยินดีช่วยเหลือ ประสาน แนะน าประเด็นดา้นจริยธรรม ดา้นกฏหมายที่สมาชิกมีขอ้สงสัย  

หรือปัญหาดว้ยความเต็มใจและเต็มที่เสมอ เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจของแพทยอ์อร์โธปิดิกส์  
ที่ตอ้งท างานเหน็ดเหน่ือยครบั 

 
11.นายแพทย์วิชาญ  กาญจนถวัลย์  หมายเลขสมาชิก  0551 

 ส าเร็จการศึกษาจาก  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    ปี พ.ศ. 2532 
 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่    15464 
 จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลภูมิพลอดลุยเดช     ปี พ.ศ. 2538 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั สถาบนัออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน 

 
 

12.นายแพทย์ศิวดล  วงค์ศักดิ์  หมายเลขสมาชิก    1302          
 ส าเร็จการศึกษาจาก  คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี        ปี พ.ศ. 2543 
 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที ่    25787 
 จบการฝึกอบรมจาก  โรงพยาบาลรามาธิบดี     ปี พ.ศ. 2550   
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก      
1. ผลกัดนัการเพิ่มอตัราแพทยอ์อร์โธปิดิกส์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐบาลทัว่ประเทศ 
2. สานต่อการท างานที่ผ่านมาของราชวิทยาลยัฯ  
3. ส่งเสริมความรักและความสามคัคีของสมาชิกราชวิทยาลยัฯ 
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13.นายแพทย์สารเดช  เข่ืองศิริกุล  หมายเลขสมาชิก  1181 
ส าเร็จการศึกษาจาก   วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฏุเกลา้        ปี พ.ศ. 2543   
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ 25968 
จบการฝึกอบรมจาก  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้   ปี 2549 
สถานที่ท  างานปัจจุบนั กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ 
 

 
14.นายแพทย์สีหธัช  งามอุโฆษ  หมายเลขสมาชิก   1071 

 ส าเร็จการศึกษาจาก  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั        ปี พ.ศ. 2541 
 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่   23251 
 จบการฝึกอบรมจาก  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์               ปี พ.ศ. 2548 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั         

ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก      
1. ผลกัดนัการเพิ่มอตัราแพทยอ์อร์โธปิดิกส์ประจ าโรงพยาบาลของรัฐบาลทัว่ประเทศ 
2. สนบัสนุนการพฒันาสภาวะแวดลอ้มของการท างาน และ ความเป็นอยูข่องสมาชิก 
3. ส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวิชาชีพและทางวิชาการของสมาชิก 
4. สานต่อการท างานที่ผ่านมาของราชวิทยาลยัฯ  
5. ส่งเสริมความรักและความสามคัคีของสมาชิกราชวิทยาลยัฯ 

 
15.นายแพทย์เสริมศักดิ์  สุมานนท์   หมายเลขสมาชิก  0590    
ส าเร็จการศึกษาจาก   คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี พ.ศ.2535 
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ 18055 
จบการฝึกอบรมจาก  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี พ.ศ. 2539 
สถานที่ท  างานปัจจุบนั ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก      
ขออาสาเป็นตวัแทนแพทยอ์อร์โธปิดิกส์ภูมิภาค ท างานเพื่อพฒันาราชวิทยาลยัฯ  
ให้เป็นองคก์รเพือ่มวลสมาชิก 
 

 
16.นายแพทย์อุกฤษฏ์   ฉวีวรรณากร  หมายเลขสมาชิก  1294 

    ส าเร็จการศึกษาจาก   คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี        ปี พ.ศ. 2544 
ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ 27346 
จบการฝึกอบรมจาก  โรงพยาบาลต ารวจ   ปี 2551 
สถานที่ท  างานปัจจุบนั โรงพยาบาลต ารวจ 
 
 

 



-6- 
 

กรรมการจากตัวแทนหัวหน้าสถาบันฝึกอบรม 
 

1.นายแพทย์ทิพชาติ  บุณยรัตพันธ์ุ  หมายเลขสมาชิก  0454     
 ส าเร็จการศึกษาจาก วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้  ปี พ.ศ. 2530 
 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลข    ที่ 14245 
 จบการฝึกอบรมจาก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้  ปี พ.ศ. 2535 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั กองออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ 
 ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
 - สร้างสรร พฒันาอยา่งต่อเน่ือง ไร้รอยต่อ   
              - ดูแลสมาชิกในทุกภาคส่วน ทุกมิติ 
 
 
 2.นายแพทย์ธนา     นรินทร์สรศักดิ์  หมายเลขสมาชิก 0774 

ส าเร็จการศึกษาจาก วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้  ปี พ.ศ. 2536 
 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลข    ที่ 19053 
 จบการฝึกอบรมจาก  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  ปี พ.ศ. 2543 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั กองออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
 ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก  
               จะร่วมพฒันาและต่อยอดงานของราชวิทยาลยัออร์โธปิดิกส์ ให้สอดคลอ้ง 

กบัความตอ้งการของสมาชิกให้ดีที่สุด 
 

 
3.นายแพทย์ประดิษฐ   ปรีดีพร้อมพันธ์ุ หมายเลขสมาชิก  0708 

 ส าเร็จการศึกษาจาก     วิทยาลยัแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล   ปี พ.ศ.2535 
 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ 18196 
 จบการฝึกอบรมจาก     วิทยาลยัแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล   ปี พ.ศ.2540 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั   กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลต ารวจ 

ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
สนบัสนุนให้แพทยอ์อร์โธปิดิกส์ในภาครัฐ สามารถท าเวชปฏิบตัิตามหลกัวิชาการไดอ้ยา่ง 
ปลอดภยัจากการฟ้องรอ้งยินดีรับฟังทกุปัญหาของสมาชิกและเป็นกระบอกเสียงของสมาชิก 
ในราชวิทยาลยัฯ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก สังคมและประเทศชาติ 
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4.นายแพทย์เมษัณฑ์  ปรมาธิกุล     หมายเลขสมาชิก    0746 
ส าเร็จการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล      ปี พ.ศ.2537 

 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่   19741 
 จบการฝึกอบรมจาก   คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี    ปี พ.ศ.  2542 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
    มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
 ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
 1.เป็นตวัแทนของสถาบนัฝึกอบรมทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยมุ่งเนน้ถึงการส่ือสารทีร่วดเร็วและชดัเจนระหว่าง 
    สถาบนัฝึกอบรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพและมีศลัยภาพ 
 2.ปรับปรุงหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นและแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดให้มีความทนัสมยั เป็นสากลและตอบสนองต่อบริบท 
    และความตอ้งการของสังคม ประชาชนและแพทยสภา 
 3.ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพนัธ์ทางวิชาการและทางสังคม ระหว่างสถาบนัฝึกอบรม ทั้ง 24 สถาบนั 

 
กรรมการจากตัวแทนประธานอนุสาขา 

 
1.นายแพทย์ปัญญา   สุริย์จามร  หมายเลขสมาชิก   0906 

 ส าเร็จการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยั ม.สงขลานครินทร์ ปี พ.ศ. 2538    
 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่       21465 
 จบการฝึกอบรมจาก  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้  ปี พ.ศ.2544 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ 
 ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
 ผมมีความยินดีเป็นเสียงให้กบัท่านสมาชิกราชวิทยาลยัทุกท่านในการดูแลและพฒันากิจการ 

ราชวิทยาลยัแพทยอ์อร์โธฯ ของพวกเราครับ  
 

2.นายแพทย์สาธิต  เที่ยงวิทยาพร  หมายเลขสมาชิก 1136    
ส าเร็จการศึกษาจาก  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ       ปี พ.ศ. 2541 

 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่     23664 
 จบการฝึกอบรมจาก   วิทยาลยัแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล ปี พ.ศ.2548 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  
    มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก      
หนา้ที่ส าคญัที่สุดของราชวิทยาลยัแพทยอ์อร์โธปิดิกส์ คือสร้างความเช่ือมัน่ต่อวิชาชีพ 
แพทยอ์อร์โธปิดิกส์ให้เกิดขึ้นในสังคมโดยการรกัษามาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพและสนบัสนุน 
การปฏิบตัิงานของแพทยอ์อร์โธปิดิกสใ์ห้สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผูป่้วย 
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กรรมการจากตัวแทนประธานส่วนภูมิภาค 
 

1.นายแพทย์ชินวัฒน์  ศรีใส  หมายเลขสมาชิก  0974 
 ส าเร็จการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี พ.ศ. 2539 
 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่        21352 
 จบการฝึกอบรมจาก  โรงพยาบาลต ารวจ ปี พ.ศ. 2546 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 
 ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
 เป็นตวัแทนของสมาชิกที่ปฏิบตัิงานในส่วนภูมิภาคในการสะทอ้นมุมมองดา้นต่าง ๆ  

ในการท างานจริงเพื่อประโยชน์ของสมาชิก 
 

2.นายแพทย์อภิสิทธิ์  ปัทมารัตน์  หมายเลขสมาชิก  0888     
 ส าเร็จการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ. 2537 
 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่        19804 
 จบการฝึกอบรมจาก  กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ปี พ.ศ. 2544 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยา 
 ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
 เป็นตวัแทนราชวิทยาลยัแพทยอ์อร์โธปิดิกส์ในส่วนภูมิภาค เพื่อรับปัญหาและน าเสนอเขา้ 

สู่กรรมการราชวิทยาลยัฯ เพื่อการแกไ้ขและพฒันาในทุก ๆ ดา้นเพื่อให้สมาชิกท างานอยา่ง 
มีความสุข และมีความก้าวหนา้ในวิชาชีพ 

 
กรรมการจากสมาชิกในภาคเอกชน 

 

1.นายแพทย์วีระยุทธ  เชาว์ปรีชา  หมายเลขสมาชิก   0191 
 ส าเร็จการศึกษาจาก     คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  ปี พ.ศ. 2516 
 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่     6371 
 จบการฝึกอบรมจาก  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้        ปี พ.ศ. 2522 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั โรงพยาบาลวิภาวดี  
 ขอ้ความที่ตอ้งการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
 ช่วยเหลอื แกปั้ญหาของสมาชิก ส่งเสริม สนบัสนุน ช่วยพฒันาความกา้วหนา้ของสมาชิก  
 ผ่านการท างานของราชวิทยาลยัแพทยอ์อร์โธปิดิกสฯ์ 
 

2.นายแพทย์สุรพจน์   เมฆนาวิน  หมายเลขสมาชิก  0486 
 ส าเร็จการศึกษาจาก     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ. 2530  
 ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่        13753 
 จบการฝึกอบรมจาก     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ปี พ.ศ. 2536 
 สถานที่ท  างานปัจจุบนั   โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 


