
 
รายช่ือผู้สมคัรรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดิกสแ์ห่งประเทศไทยประจ าปี พ.ศ. 2565-2567 

 

ต าแหน่งประธานรบัเลอืก 
 

1. นายแพทยกี์รติ  เจริญชลวานิช  หมายเลขสมาชกิ 0523 
ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล    ปี พ.ศ.2531 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่ 14345 
จบการฝึกอบรมจาก คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล     
สถานทีท่ างานปัจจุบนั ภาควชิาศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ละกายภาพบ าบดั คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล ม.มหดิล 
ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
ผมตัง้ใจและขออาสาใชค้วามรู ้ความสามารถความเชีย่วชาญและประสบการณ์ สบืสานพฒันาต่อ 
ยอดโครงการราชวทิยาลยัฯทีส่รา้งคุณานุประโยชน์แก่สงัคมและสมาชกิ สนับสนุนสมาชกิทุกภาค 
ส่วนใหม้สี่วนร่วมก าหนดทศิทางและเป้าหมายของราชวทิยาลยัฯ ดว้ยความภาคภูม ิสรา้งภาค ี
เครอืขา่ยเพื่อดูแลช่วยเหลอื เพิม่ศกัยภาพในความกา้วหน้าของวชิาชพีทุกเขตบรกิารสาธารณสุข   
และภาคเอกชน สนับสนุนการจดัหลกัสตูร Cross Curriculum   เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ใน                        VDO นโยบาย    
การฝึกอบรมจากหลากสถาบนั      
 ออรโ์ธปิดกิสไ์ทย ….กา้วไกลไปดว้ยกนั  “Together, we’re stronger“.... 

 
 

2.  นายแพทยช์าลี  สุเมธวานิชย ์  หมายเลขสมาชกิ  0845 
ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  ปี พ.ศ. 2537 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่     19349 
จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลเลดิสนิ กรมการแพทย ์   ปี พ.ศ. 2544 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร ์ 
ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก      
ผมมุ่งมัน่ท างานเพือ่สมาชกิราชวทิยาลยัฯมาตลอด 10  ปี การท างานทีต่อ่เน่ืองจะท าใหป้ระสบผลส าเรจ็ ผลงาน
ส าคญัทีผ่่านมาส่วนหนึ่งประกอบดว้ย การเบกิจ่ายวสัดอุุปกรณ์ การท างานเชือ่มโยงกระทรวงสาธารณสุขกบั
ราชวทิยาลยัฯ การสนับสนุนการท าต าแหน่งทางวชิาการ การจดัประชุมวชิาการประจ าปี ร่วมมอืกบัอนุสาขาเปิด
หลกัสตูรอนุสาขาฯจนส าเรจ็ พบปะเยีย่มเยยีนสมาชกิอยา่งต่อเน่ืองมาตลอดเพื่อรบัฟังปัญหา และหาหนทาง
พฒันาร่วมกนั              
                     VDO นโยบาย  

              
3. นายแพทยธ์นา  ธุระเจน  หมายเลขสมาชกิ  0444 
ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ปี พ.ศ. 2529       
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่    13511 
จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้  ปี พ.ศ. 2534 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั ทีป่รกึษาโรงพยาบาลต ารวจ  
ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก    
ผมคอื ทางเลอืกใหม่ เรารกักนั สรา้งสรรคน์วตักรรม  พฒันาคนรุน่ใหม่ รวมใจคนรุ่นใหญ ่
1.พฒันา สมาชกิรุ่นใหม่ ในดา้น เลื่อนไหล นวตักรรม ทุนวจิยั และมสีมาชกิดเีด่น รุ่นอายุน้อยกว่า 45 ปี  
เป็นนักวชิาการ นักบรหิารแหง่อนาคต 
2.เจรจา 3 กองทุน ใหเ้บกิจ่ายอุปกรณ์ทางออรโ์ธปิดกิสต์ามทีส่มาชกิมคีวามเหน็โดยยดึผูป่้วยเป็นจดุศูนยก์ลาง 
3.กจิกรรม สมาชกิสมัพนัธ ์ทุก 1-3 เดอืน        
4.เพิม่ resident รบัรองอนุสาขา ทุนพฒันานวตักรรม ประเทศไทย          
5.สรา้งองคค์วามรูข้องออรโ์ธปิดกิส ์ไทย กา้วไกล ไรพ้รมแดน          VDO นโยบาย 
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ต าแหน่งกรรมการบริหาร 
             

1. นายแพทยช์วนนท์  สุมนะเศรษฐกลุ   หมายเลขสมาชกิ  1345 
ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตร ์รามาธบิด ี   ปี พ.ศ. 2541     

 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่   24597                              
 จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลเลดิสนิ  ปี พ.ศ. 2548 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั โรงพยาบาลเลดิสนิ    

ขอ้ความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก    
ขอโอกาสผมไดม้ส่ีวนร่วมในการพฒันาองคก์รวชิาชพีออรโ์ธปิดกิส ์ครบั 

       
2. นายแพทยชิ์นวฒัน์  ศรีใส  หมายเลขสมาชกิ  0974 

 ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปี พ.ศ. 2539                  
 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่       21352      
 จบการฝึกอบรมจาก  โรงพยาบาลต ารวจ ปี พ.ศ. 2546 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั กลุ่มงานออรโ์ธปิดกิส ์โรงพยาบาลรอ้ยเอด็ 
 ข้อความท่ีต้องการส่ือขา่วไปยงัสมาชิก 
 เป็นตวัแทนของสมาชกิทีป่ฏบิตังิานในส่วนภมูภิาคในการสะทอ้นมุมมองดา้นต่าง ๆ 

ในการท างานจรงิเพื่อประโยชน์ของสมาชกิ 
 

3. นายแพทยณ์ัฏฐา  กลุก ามธ์ร  หมายเลขสมาชกิ  1058 
ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตร ์รามาธบิด ี   ปี พ.ศ.2541 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่  22650 
จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลพระมงกฏุเกลา้  ปี พ.ศ.2548 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั กองออรโ์ธปิดกิส ์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ 
ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
ทุกคนช่วยกนัท างานใหก้บัราชวทิยาลยัใหด้ขีึน้ 

 
4. นายแพทยด์นัย   หีบท่าไม ้  หมายเลขสมาชกิ 0978 
ส าเรจ็การศกึษาจาก วทิยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกฏุเกลา้      ปี พ.ศ.2540 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่  22058 
จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลพระมงกฏุเกลา้  ปี พ.ศ.2546 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั กองออรโ์ธปิดกิส ์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ 
ขอ้ความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
จติอาสาท างาน เพื่อราชวทิยาลยัฯ และสมาชกิราชวทิยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดกิสฯ์ 
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5. นายแพทยต่์อพล  วฒันา   หมายเลขสมาชกิ 0949 
ส าเรจ็การศกึษาจาก  คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล    ปี พ.ศ. 2540
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่      22375 
จบการฝึกอบรมจาก   คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล  ปี พ.ศ.2545      
สถานทีท่ างานปัจจุบนั   ภาควชิาศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสฯ์ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล 

 ข้อความท่ีต้องการส่ือขา่วไปยงัสมาชิก 
การท าเวชปฏบิตัขิองแพทยอ์อรโ์ธปิดกิส ์ในสงัคมทีเ่ปลีย่นไปตลอดเวลาในปัจจุบนั การมมีาตรการแนวทางปฏบิตั ิ
ใหค้วามรู ้เพื่อใหคุ้ม้ครองสมาชกิในการท างานไดอ้ย่างปลอดภยัเป็นเรื่องส าคญั ควบคูไ่ปกบัความกา้วหน้าทาง 
วชิาการส าหรบัสมาชกิรุ่นใหม่ รุน่กลาง และ รุ่นอาวุโส 

 
 

6. นายแพทยท์วี    ทรงพฒันาศิลป์  หมายเลขสมาชกิ  0405 
ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตร ์ศริริาช มหาวทิยาลยัมหดิล    ปี พ.ศ.2528 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่  12109 
จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ปี พ.ศ.2535 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั ทีป่รกึษากองออรโ์ธปิดกิส ์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ 
ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
ขอเป็นตวัแทนหมูม่วลสมาชกิทกุท่าน ทุกสถาบนั ทุกอนุสาขา ช่วยเหลอื เป็นธรรม 
และยุตธิรรม 

 
 

7. นายแพทยธ์งชยั   สุนทราภา  หมายเลขสมาชกิ 0563 
ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตร ์รามาธบิด ี   ปี พ.ศ.2532 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่  15581 
จบการฝึกอบรมจาก  คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ปี พ.ศ.2538 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั ภาควชิาออรโ์ธปิดกิส ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร ์
ขอ้ความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
ท างานเพื่อส่วนรวม สมานประโยชน์มวลสมาชกิ 
 

 
8. นายแพทยธ์นัตถ ์ วลัลีนุกลุ  หมายเลขสมาชกิ  0773 

 ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ปี พ.ศ. 2535  
 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่  17581 
 จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช    ปี พ.ศ. 2542 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์

อาจารยพ์เิศษกองออรโ์ธปิดกิส ์โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช   
 ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 

มุ่งมัน่ในการท างานเพื่อใหร้าชวทิยาลยัฯมคีวามมัน่คง กา้วหน้า เพื่อพฒันาวชิาชพีดว้ยความสามคัค ีโดยยดึถอืความซื่อสตัย ์สุจรติ   
อนัจะน ามาซึง่การปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารแก่ผูป่้วยและเป็นประโยชน์สงูสดุใหก้บัประเทศชาต ิ
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9. นายแพทยธ์นะรตัน์  บุญเรือง  หมายเลขสมาชกิ  0671 
ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์  ปี พ.ศ. 2535 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่       18085 
จบการฝึกอบรมจาก คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์  ปี พ.ศ. 2539 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั ภาควชิาศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสฯ์ ม.สงขลานครนิทร ์
ข้อความท่ีต้องการส่ือขา่วไปยงัสมาชิก 
ขอเป็นตวัแทนของสมาชกิแพทยอ์อรโ์ธปิดกิสใ์นส่วนภูมภิาค ในกรรมการบรหิารราชวทิยาลยัฯ  
เพื่อใหน้โยบายและแนวทางท างานของราชวทิยาลยัฯ ตอบสนอง /สนับสนุนการปฏบิตังิาน 
ของสมาชกิอย่างสมดุล 
 

10. นายแพทยธ์นา  ธรุะเจน  หมายเลขสมาชกิ  0444                                             
 ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ปี พ.ศ. 2529       
 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่    13511 
 จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้  ปี พ.ศ. 2534 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั ทีป่รกึษาโรงพยาบาลต ารวจ  

ข้อความท่ีต้องการส่ือขา่วไปยงัสมาชิก    
 ผมคอื ทางเลอืกใหม่ เรารกักนั สรา้งสรรคน์วตักรรม  พฒันาคนรุ่นใหม่ รวมใจคนรุ่นใหญ่ 

1.พฒันา สมาชกิรุ่นใหม่ ในดา้น เลื่อนไหล นัวตกรรม ทุนวจิยั และมสีมาชกิดเีด่น รุ่นอายุน้อย
กว่า 45 ปี เป็นนักวชิาการ นักบรหิารแห่งอนาคต 
2.เจรจา 3 กองทุน ใหเ้บกิจ่าย อุปกรณ์ ทางออรโ์ธปิดกิส ์ตามทีส่มาชกิมคีวามเหน็โดยยดึผูป่้วยเป็น จุดศูนยก์ลาง 
3.กจิกรรม สมาชกิสมัพนัธ ์ทุก 1-3 เดอืน 
4.เพิม่ resident รบัรองอนุสาขา ทุนพฒันานนวตักรรม ประเทศไทย 
5.สรา้งองคค์วามรู ้ ของ ออรโ์ธปิดกิส ์ไทย กา้วไกล ไรพ้รมแดน 

 

11. นายแพทยธ์นา     นรินทรส์รศกัด์ิ  หมายเลขสมาชกิ 0774 
ส าเรจ็การศกึษาจาก วทิยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  ปี พ.ศ. 2536 

 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลข    ที ่19053 
 จบการฝึกอบรมจาก  โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช  ปี พ.ศ. 2543 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั กองออรโ์ธปิดกิส ์ โรงพยาบาลภูมพิลอดลุยเดช 

ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
สนับสนุนและผลกัดนัการพฒันางานดา้นออรโ์ธปิดกิส ์
 
12. นายแพทยบ์วรฤทธ์ิ  จกัรไพวงศ ์  หมายเลขสมาชกิ   0961     

 ส าเรจ็การศกึษาจาก     คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล    ปี พ.ศ. 2541   
 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่      22904 
 จบการฝึกอบรมจาก    คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล    ปี พ.ศ. 2545 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั   ภาควชิาศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสฯ์ คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล  
 มหาวทิยาลยัมหดิล 
 ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
 ยกระดบัการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นใหเ้ขา้กบัยุคสมยั  ผลกัดนัเรื่องการเบกิจ่ายกรมบญัชกีลาง 
 และหลกัประกนัสุขภาพของรฐัใหเ้หมาะสมและเทยีมกนัทุกอนุสาขา  รกัษาและส่งเสรมิมาตรฐานของการ 
 สนับสนุนวชิาการของราชวทิยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดกิสแ์ห่งประเทศไทย 
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13. นายแพทยพ์รภวิษญ ์  ศรีภิรมย ์  หมายเลขสมาชกิ  0950     
 ส าเรจ็การศกึษาจาก   คณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      ปี พ.ศ. 2530 
 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่  14626 
 จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลราชวถิ ี        ปี พ.ศ. 2538 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั  โรงพยาบาลราชวถิ ี   
 ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก      
 การพฒันาความรูค้วามสามารถทางออรโ์ธปิดกิสใ์หเ้ท่าทนันานาประเทศไมใ่ช่เรื่องยาก แต่ถา้ 
 เรามนีวตักรรมและสิง่ประดษิฐข์องตวัเอง จะน่าภาคภมูใิจเพยีงไร 
 

14. นายแพทยร์หทั   จารยะพนัธุ ์  หมายเลขสมาชกิ   1512 
 ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   ปี พ.ศ. 2546 
 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่  28916 
 จบการฝึกอบรมจาก    โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช  ปี พ.ศ. 2553 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั    โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช 
 ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 

จากทีผ่มไดม้โีอกาสเริม่ท างานในอนุสาขา และไดร้บัโอกาสไดท้ างานของส่วนกลางมากขึน้ 
ผมไดต้ระหนักว่า การด าเนินงานและนโยบายต่าง ๆ ของราชวทิยาลยั มผีลโดยตรงต่อพี ่ๆ น้อง ๆ สมาชกิทุกท่าน เช่น เรื่อง
สทิธกิารเบกิจ่ายอุปกรณ์อวยัวะเทยีมต่าง ๆ การประชุมก าหนดนโยบายแนวทางต่าง ๆ กบัหน่วยงานภายนอก รวมไปถงึ เรื่อง
ของการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น/แพทยป์ระจ าบา้นต่อยอด การจดังานประชมุต่าง ๆ ฯลฯ การท างานของกรรมการบรหิาร 
ควรจะสะทอ้นความตอ้งการและเป็นประโยชน์กบัสมาชกิทุกคนไม่ว่าจะอนุสาขาใด ท างานโรงเรยีนแพทยห์รอืโรงพยาบาลรฐั 
หรอืโรงพยาบาลเอกชน อย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม 
 
15. นายแพทยล์กัษณ์    ปภินวิชกลุ หมายเลขสมาชกิ 0860 
ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ปี พ.ศ. 2537 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่ 19746 
จบการฝึกอบรมจาก คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล พ.ศ 2544 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั โรงพยาบาลแพร่ 
ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
จะท าหน้าทีต่วัแทนฝ่ายสาธารณสุขใหด้ทีีสุ่ดครบั 
 
 
16. นายแพทยว์นัชยั  ศิริเสรีวรรณ หมายเลขสมาชกิ   0316 

  ส าเรจ็การศกึษาจาก   คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่   ปี พ.ศ. 2525 
  ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่  11004      
  จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช    ปี พ.ศ. 2531   
  สถานทีท่ างานปัจจุบนั ทีป่รกึษากองออรโ์ธปิดกิส ์ โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช 
 ขอ้ความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
 จะเขา้มาชว่ยเหลอืงานดา้นกฎหมายใหแ้ก่สมาชกิทุกท่าน และราชวทิยาลยัของเรา 
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17. นายแพทยวิ์ชาญ  กาญจนถวลัย ์  หมายเลขสมาชกิ  0551 
 ส าเรจ็การศกึษาจาก  คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    ปี พ.ศ. 2532 
 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่   15464 
 จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช     ปี พ.ศ. 2538 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั สถาบนัออรโ์ธปิดกิส ์โรงพยาบาลเลดิสนิ 

ขอ้ความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
กระจายความเจรญิ จากส่วนกลางสู่ภูมภิาคโดยทัว่ถงึในทุกมติ ิ
 

 
18. นายแพทยว์ีระศกัด์ิ  ธรรมคณุานนท์ หมายเลขสมาชกิ 1224 
ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล    ปี พ.ศ.2538 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่ 20596 
จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลราชวถิ ีพ.ศ.2545 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิ ี
ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
คุณภาพ ประสทิธภิาพของแพทยอ์อรโ์ธปิดกิส ์ช่วยลดความเสีย่งต่อผูป่้วย 

 
19. นายแพทยศิ์วดล  วงคศ์กัด์ิ  หมายเลขสมาชกิ    1302         

 ส าเรจ็การศกึษาจาก  คณะแพทยศาสตร ์รามาธบิด ี       ปี พ.ศ. 2543 
 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่     25787 
 จบการฝึกอบรมจาก  โรงพยาบาลรามาธบิด ี    ปี พ.ศ. 2550   
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั ภาควชิาออรโ์ธปิดกิส ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี

ขอ้ความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก      
 มุ่งมัน่  ซื่อสตัย ์ พฒันา 
 

20. แพทยห์ญิงศภุมาส   ล่ิวศิริรตัน์  หมายเลขสมาชกิ 0452 
ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่   ปี พ.ศ. 2530 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่13962 
จบการฝึกอบรม  จากคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่   ปี พ.ศ. 2533 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั กลุ่มงานออรโ์ธปิดกิส ์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา 
ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
อยากเหน็ความกา้วหน้าของราชวทิยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดกิสโ์ดยสมาชกิมส่ีวนร่วมมากทีสุ่ด 

 
21. นายแพทยสี์หธชั  งามอโุฆษ  หมายเลขสมาชกิ   1071 

 ส าเรจ็การศกึษาจาก  คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั        ปี พ.ศ. 2541 
 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่  23251 
 จบการฝึกอบรมจาก  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์               ปี พ.ศ. 2548 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั ภาควชิาออรโ์ธปิดกิส ์คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั         

ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก      
พฒันาการท างานของราชวทิยาลยัฯ เพื่อประโยชน์ของสมาชกิทกุคน 
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22. นายแพทยส์ าเริง   เนติ  หมายเลขสมาชกิ   0480 
ส าเรจ็การศกึษาจาก     คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล    ปี พ.ศ. 2530

 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่     13739 
 จบการฝึกอบรมจาก    คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล    ปี พ.ศ. 2536 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั   โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์
 ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 

การส่งเสรมิความรูท้างวชิาการของสมาชกิราชวทิยาลยัฯ มคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ ผมยนิดทีีจ่ะ
สนับสนุน การน าเสนอผลงานทางวชิาการของสมาชกิ อย่างเตม็ที ่ทัง้ในระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิรวมทัง้การจดัประชุม
วชิาการเพื่อส่งเสรมิ เผยแพร่ และแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างสมาชกิ แพทยป์ระจ า บา้นและแพทยเ์ฉพาะทางสาขาต่อยอด (fellow) 
ในปัจจุบนั การตดิต่อร่วมมอื ดงูาน และแลกเปลีย่นความรูร้ะหวา่งสมาคมออรโ์ธฯ ของประเทศต่าง ๆ กม็คีวามส าคญัในการ
เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ของแพทยไ์ทย ผมยนิดสีนับสนุนและกระจายโอกาสในการพฒันาตนเองใหเ้สมอภาคกระจายไป
ทุกๆ ส่วน ทัง้สมาชกิจากโรงพยาบาล มหาวทิยาลยั โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลเอกชน 
 

23. นายแพทยอ์ธิคม   เมธาเธียร  หมายเลขสมาชกิ 1429  
ส าเรจ็การศกึษาจาก มหาวทิยาลยั มหดิล ปี พ.ศ.2545 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่ 28151 
จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลราชวถิ ี ปี พ.ศ.2552 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั กลุ่มงานออรโ์ธปิดกิส ์ โรงพยาบาลราชวถิ ี
ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
ประสานคณาจารยร์ุ่นอาวุโส สนบัสนุนและเขา้ใจสมาชกิรุน่ใหม่ เพื่อพฒันาความกา้วหน้าของ 
แพทยอ์อรโ์ธปิดกิสท์ัว่ประเทศ ไปสู่มาตรฐานสากล 
 
24. นายแพทยอ์นุวตัร    พงษ์คณุากร  หมายเลขสมาชกิ 1015  
ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ปี พ.ศ. 2535 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่ 17700 
จบการฝึกอบรมจาก คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ปี พ.ศ. 2544 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั โรงพยาบาลล าปาง 
ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
ศลัยแพทยอ์อรโ์ธปิดกิสใ์นโรงพยาบาลภูมภิาคควรมคีวามสมดุลของงานบรกิาร  
วชิาการและความกา้วหน้าในวชิาชพี 
 
 
25. นายแพทยอ์กุฤษฏ์   ฉววีรรณากร  หมายเลขสมาชกิ  1294 

    ส าเรจ็การศกึษาจาก   คณะแพทยศาสตร ์รามาธบิด ี       ปี พ.ศ. 2544 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่27346      
จบการฝึกอบรมจาก  โรงพยาบาลต ารวจ   ปี 2551 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั โรงพยาบาลต ารวจ 
ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก  
ร่วมกนัผลกัดนัใหร้าชวทิยาลยัฯพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
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กรรมการจากตวัแทนหวัหน้าสถาบนัฝึกอบรม 
 

1. นายแพทยข์วญัชยั   พิทกัษ์อโนทยั  หมายเลขสมาชกิ   0716 
 ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่   ปี พ.ศ. 2536        
 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่  18763 
 จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลต ารวจ        ปี พ.ศ. 2540 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั งานออรโ์ธปิดกิส ์โรงพยาบาลต ารวจ 
 ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
 I'll do my best. 

 
2. นายแพทยธ์นา   นรินทรส์รศกัด์ิ  หมายเลขสมาชกิ 0774 
ส าเรจ็การศกึษาจาก วทิยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกุฎเกลา้  ปี พ.ศ. 2536 

 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลข    ที ่19053 
 จบการฝึกอบรมจาก  โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช  ปี พ.ศ. 2543 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั กองออรโ์ธปิดกิส ์ โรงพยาบาลภูมพิลอดุลยเดช 
 ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก  
           จะร่วมพฒันาและต่อยอดงานของราชวทิยาลยัออรโ์ธปิดกิส ์ใหส้อดคลอ้ง 

กบัความตอ้งการของสมาชกิใหด้ทีีสุ่ด 
 
 
3. นายแพทยธี์รชยั    อภิวรรธกกลุ   หมายเลขสมาชกิ   0497 
ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่   ปี พ.ศ. 2530   

 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่  13921            
 จบการฝึกอบรมจาก คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่   ปี พ.ศ. 2534 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั ภาควชิาออรโ์ทปิดกิส ์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่    
 ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 

สามคัค ีร่วมใจ กา้วสู่สากล 
 
4. นายแพทยบ์ุญสิน  ตัง้ตระกลูวนิช  หมายเลขสมาชกิ 0726 
ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ปี พ.ศ. 2534 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่    16552 
จบการฝึกอบรมจาก          คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ ปี พ.ศ. 2537 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั  ภาควชิาศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสฯ์  คณะแพทยศาสตร ์ม.

สงขลานครนิทร ์  
ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก  
Change now before being enforce to change 
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5. นายแพทยพ์งศธร   ฉันท์พลากร   หมายเลขสมาชกิ   1040 
ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ปี พ.ศ. 2540 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่  22409 
จบการฝึกอบรมจาก คณะแพทยศาสตร ์รามาธบิด ี   ปี พ.ศ.2547 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั ภาควชิาออรโ์ธปิดกิส ์ โรงพยาบาลรามาธบิด ี
ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
ศลัยแพทยอ์อรโ์ธปิดกิสใ์นโรงพยาบาลภูมภิาคควรมคีวามสมดุลของงานบรกิาร  
วชิาการและความกา้วหน้าในวชิาชพี 
 
6.นายแพทยอ์ภิชาติ   อศัวมงคลกลุ  หมายเลขสมาชกิ 0508 
ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ปี พ.ศ. 2530 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่ 13762      
จบการฝึกอบรมจาก คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ปี พ.ศ. 2536 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั ภาควชิาศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิสฯ์  ศริริาชพยาบาล 
ขอ้ความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
ความรูแ้ละประสบการณ์ทีแ่พทยอ์อรโ์ธปิดกิสไ์ดร้บัจากการฝึกอบรม จากทุกสถาบนัเป็นรากฐาน
ทีส่ าคญัของวชิาชพี การพฒันาหลกัสตูรกระบวนการฝึกอบรมและความพรอ้มของสถาบนัฝึกอบรมมคีวามส าคญั 
อย่างยิง่ ควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิความรูแ้ละวชิาการของราชวทิยาลยัฯ ทีม่ตี่อสมาชกิทุกท่าน จะช่วยใหม้าตรฐานวชิาชพีทางออร์
โธปิดกิสข์องสมาชกิมคีวามมัน่คงและเป็นทีย่อมรบัของมาตรฐานสากล 

 

กรรมการจากตวัแทนประธานอนุสาขา 
 
1. นายแพทยช์นะการ  พรพฒัน์กลุ  หมายเลขสมาชกิ   1027 
ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่   ปี พ.ศ. 2538   
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่20208                                               

 จบการฝึกอบรมจาก คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่   ปี พ.ศ. 2543 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั ภาควชิาออรโ์ทปิดกิส ์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่    
 ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 

ร่วมกนัท างานแกไ้ขปัญหา คดิรเิริม่สิง่ทีด่ ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของราชวทิยาลยัฯและสมาชกิ  
โดยพยายามท าหน้าทีใ่หด้ทีีสุ่ด 
 
2. นายแพทยส์าธิต  เท่ียงวิทยาพร  หมายเลขสมาชกิ 1136   
ส าเรจ็การศกึษาจาก  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ       ปี พ.ศ. 2541 

 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่     23664 
 จบการฝึกอบรมจาก   วทิยาลยัแพทยศาสตรก์รุงเทพมหานครและวชริพยาบาล ปี พ.ศ.2548 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั  ภาควชิาออรโ์ธปิดกิส ์คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล  

มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช 
ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก      
สนับสนุนส่งเสรมิงานทางวชิาการ  งานวจิยั  และการขอต าแหน่งของสมาชกิ 
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กรรมการจากตวัแทนประธานส่วนภมิูภาค 
 

1. นายแพทยโ์ชคชยั วงศบ์ุบผา  หมายเลขสมาชกิ  0619     
ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   ปี พ.ศ.2531 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่       14555 
จบการฝึกอบรมจาก โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ปี พ.ศ.2537 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั กลุ่มงานออรโ์ธปิดกิส ์โรงพยาบาลนครปฐม 

 ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
เป็นตวัแทนของสมาชกิส่วนภมูภิาค ในการสื่อสาร ประสานงาน ทัง้ดา้นบรหิาร  
วชิาการกบัทางราชวทิยาลยัฯ 
 
 
2. นายแพทยเ์สริมศกัด์ิ  สมุานนท์  หมายเลขสมาชกิ  0590    
ส าเรจ็การศกึษาจาก   คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี พ.ศ.2535 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่18055 
จบการฝึกอบรมจาก  คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัขอนแก่น ปี พ.ศ. 2539 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั ภาควชิาออรโ์ธปิดกิส ์คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัขอนแก่น 
ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก      
ขออาสาเป็นตวัแทนแพทยอ์อรโ์ธปิดกิสภ์ูมภิาค ท างานเพื่อพฒันาราชวทิยาลยัฯ  
ใหเ้ป็นองคก์รเพื่อมวลสมาชกิ 
 
 
 
3. นายแพทยอ์ภิสิทธ์ิ  ปัทมารตัน์  หมายเลขสมาชกิ  0888     

 ส าเรจ็การศกึษาจาก คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ปี พ.ศ. 2537 
 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่       19804 
 จบการฝึกอบรมจาก  กองออรโ์ธปิดกิส ์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ ปี พ.ศ. 2544 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั กลุ่มงานออรโ์ธปิดกิส ์โรงพยาบาลพระนครศรอียุธยา 
 ข้อความท่ีต้องการส่ือขา่วไปยงัสมาชิก 
 เป็นตวัแทนราชวทิยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดกิสใ์นส่วนภมูภิาค เพือ่รบัปัญหาและน าเสนอเขา้ 

สู่กรรมการราชวทิยาลยัฯ เพื่อการแกไ้ขและพฒันาในทุก ๆ ดา้นเพื่อใหส้มาชกิท างานอย่าง 
มคีวามสุข และมคีวามกา้วหน้าในวชิาชพี 
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กรรมการจากสมาชิกในภาคเอกชน 
 

1. นายแพทยไ์พศาล   จนัทรพิทกัษ์  หมายเลขสมาชกิ 0134 
ส าเรจ็การศกึษาจาก     คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ปี พ.ศ. 2518 

 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่       7438 
 จบการฝึกอบรมจาก     คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ปี พ.ศ.2526 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั   โรงพยาบาลกรุงเทพ   ศูนยว์จิยั 

ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
ตอ้งการท างานใหร้าชวทิยาลยัแพทยอ์อรโ์ธปิดกิส์ฯ เพื่อประสานความร่วมมอืกบัสมาชกิฯที่
ท างานอยู่ในภาคเอกชนซึง่มจี านวนมาก เพื่อใหข้อ้มลูขา่วสาร นโยบาย ตลอดจนงานดา้น
วชิาการของราชวทิยาลยัลงไปสู่สมาชกิฯ ดงักล่าว 

 
2. นายแพทยสิ์ริพงศ ์  รตันไชย  หมายเลขสมาชกิ 0868 

 ส าเรจ็การศกึษาจาก     คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ปี พ.ศ.2536 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่       18546 
จบการฝึกอบรมจาก     คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ปี พ.ศ.2543 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั   โรงพยาบาลเมดพารค์ 
ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
- อยากใหร้าชวทิยาลยัเป็นของพวกเราทุกคน และเปิดโอกาสใหแ้พทยอ์อรโ์ธปิกดกิสท์ุกคน ทกุ
ภาคส่วน มส่ีวนร่วมในการก าหนดทศิทางของราชวทิยาลยั โดยมกีารกระจายหน้าที ่ความ
รบัผดิชอบจากส่วนกลางออกไปยงัส่วนภูมภิาคใหม้ากขึน้ 
- มุ่งมัน่ตัง้ใจทีจ่ะรวมกลุ่มแพทยอ์อรโ์ธปิดกิสใ์นภาคเอกชน ใหม้โีอกาสไดม้ส่ีวนร่วมในการพฒันาวงการออรโ์ธปิดกิสไ์ทย 
มากขึน้ 
- เป็นตวัแทนแพทยอ์อรโ์ธปิดกิสใ์นภาคเอกชน เชื่อมประสานกบัราชวทิยาลยั โดยมุง่หวงัใหทุ้กคนท างานไดอ้ย่างราบรื่น 
ปลอดภยัจากการถูกฟ้องรอ้ง 
 
3. นายแพทยส์ุรพจน์   เมฆนาวิน  หมายเลขสมาชกิ  0486 

 ส าเรจ็การศกึษาจาก     คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ปี พ.ศ. 2530  
 ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่       13753 
 จบการฝึกอบรมจาก     คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหดิล ปี พ.ศ. 2536 
 สถานทีท่ างานปัจจุบนั   โรงพยาบาลเจา้พระยา 
 ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 

อยากใหพ้ืน้ทีน่ี้เป็นพืน้ทีข่องชาวออรโ์ธปิดกิสท์ุกๆท่าน 
 
4. แพทยห์ญิงอลิศรา    อารีราชการณัย ์ หมายเลขสมาชกิ 2261 
ส าเรจ็การศกึษาจาก     คณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ ปี พ.ศ.2555 
ขึน้ทะเบยีนใบประกอบวชิาชพีเวชกรรมเลขที ่      44055 
จบการฝึกอบรมจาก     โรงพยาบาลต ารวจ  ปี พ.ศ.2560 
สถานทีท่ างานปัจจุบนั   โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์
ข้อความท่ีต้องการส่ือข่าวไปยงัสมาชิก 
อยากใหห้มอ ภาคเอกชนมส่ีวนเกีย่วขอ้งอย่าง active ในราชวทิยาลยัมากขึน้ 


