
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการสวนภูมิภาค ครั้งท่ี 28   ป 2556 

คณะกรรมการราชวิทยาลัยศัลยแพทย 

นายแพทยวัชรพงศ พุทธิสวัสดิ ์

นายแพทยดรินทร 

นายแพทยปริญญา

โลหสิริวัฒน 

ทวีชัยการ 

นายแพทยธนพล 

นายแพทยวิชัย 

ไหมแพง 

วาสนสิริ 

นายแพทยสุกิจ  พันธุพิมานมาศ 

นายแพทยธัญเดช นิมมานวุฒิพงษ 

นายแพทยศุภกร  โรจนนินทร 

นายแพทยสุทธจิต ลีนานนท 

นายแพทยชาญชัย 

นายแพทยวีระ 

นิมิตรวานิช 

บูรณะกิจเจริญ 

นายแพทยศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ 

นายแพทยนพดล  เพ็ญกิตติ 

นายแพทยไชยวิทย ธนไพศาล 

นายแพทยไพศิษฎ  ศิริวิทยากร 

นายแพทยเกรียงศักดิ์ ประสพสันติ 

นายแพทยธวัช ประสาทฤทธา 

นายแพทยประมุข มุทิรางกูร 

นายแพทยปรีชา ศิริทองถาวร 

นายแพทยธีรวุฒิ คูหะเปรมะ 

นายแพทยพรเทพ เปรมโยธิน 

นายแพทยวิเชาว กอจรัญจิตต 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ 

 อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณบดี  คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ผูอํานวยการ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ 



คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

นายแพทยพงษศิริ   ปรารถนาดี 

นายแพทยวรวัฒน   ชุมสาย ณ อยุธยา 

นายแพทยทิวา สุทธิโอสถ 

นายแพทยทรงวุฒิ สรสุชาต ิ

นายแพทยสุพัตร   นาโค 

นายแพทยผจญ   วงษตระหงาน 

นายแพทยสมศักดิ์ ธัชยพงษ 

นายแพทยสมศักดิ์ สุมิตสวรรค 

นายแพทยสุพจน วุฒิการณ 

นายแพทยวินัยศักดิ์ ขัตติพัฒนาพงษ 

นายแพทยสุมิตร อนุตระกูลชัย 

นายแพทยวัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ 

นายแพทยสมบูรณ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 

นายแพทยไตรจักร ซันดู 

นายแพทยหองสิน ตระกูลทิวากร 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 

หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี  

หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

หัวหนาภาควิชาออรโทปดิกส คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

หัวหนาภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําปาง 

หัวหนากลุมงานศัลยกรรม โรงพยาบาลลําปาง 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช 

หัวหนากลุมงานศัลยกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

หัวหนากลุมงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ 

หัวหนากลุมงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ 

หัวหนากลุมงานศัลยกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ 



ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 

หัวหนากลุมงานศัลยกรรม โรงพยาบาลนครพิงค 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

หัวหนาฝายศัลยกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลแมคคอรมิค 

หัวหนาฝายศัลยกรรม โรงพยาบาลแมคคอรมิค 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลลานนา 

หัวหนาฝายศัลยกรรม โรงพยาบาลลานนา 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงใหมราม  

หัวหนาฝายศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงใหมราม  

ผูอํานวยการโรงพยาบาลเทพปญญา 

หัวหนาฝายศัลยกรรม โรงพยาบาลเทพปญญา 

ผูอํานวยการโรงพยาบาลราชเวช 

หัวหนาฝายศัลยกรรม โรงพยาบาลราชเวช 

ประธานคณะกรรมการ 

หัวหนาภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รองประธานคณะกรรมการ 

นายแพทยไพศิษฎ ศิริวิทยากร 

นายแพทยกําพล เลาหเพ็ญแสง 

นายแพทย ม.ร.ว.ธีรภัทร   จักรพันธุ 

นายแพทยวิมล ศิริมหาราช 

กรรมการกลาง 

นายแพทยบรรณกจิ              โลจนาภิวัฒน 

นายแพทยเจษฎา สิงหเวชสกุล 

นายแพทยสุริธร สุนทรพันธ 



คณะอนุกรรมการฝายวิชาการและเอกสาร 

นายแพทยทรงพล ศรีสุโข  ท่ีปรึกษา 
นายแพทยไตรจักร ซันดู ท่ีปรึกษา 
นายแพทยกิตติพันธุ ฤกษเกษม ประธานอนุกรรมการ 
นายแพทยไพศิษฎ ศิริวิทยากร อนุกรรมการ 
นายแพทยนเรนทร โชติรสนิรมิต อนุกรรมการ 
นายแพทยอานนท โชติรสนิรมิต อนุกรรมการ 
นายแพทยธนัฐ วานิยะพงศ อนุกรรมการ 
นายแพทยศุภณ ศรีพลากิจ อนุกรรมการ 
นายแพทยปวิธ สุธารัตน อนุกรรมการ 
นายแพทยสุรินทร วรกิจพูนผล อนุกรรมการ 
แพทยหญิงสิริกาญจน ยามาดะ อนุกรรมการ 
นายแพทยพิษณุ มหาวงศ  อนุกรรมการ 
นายแพทยศุภพงษ อาวรณ อนุกรรมการ 
นายแพทยอภิชาติ ตันตระวรศิลป อนุกรรมการ 
แพทยหญิงพุดตาน วงศตรีรัตนชัย อนุกรรมการ 
แพทยหญิงธิดารัตน จิรพงศเจริญลาภ อนุกรรมการ 
นายแพทยสารนาถ ออรพินท อนุกรรมการ 
นายแพทย มล.พันธุภัทร จักรพันธุ อนุกรรมการ 
นายแพทยนพพล ทักษอุดม อนุกรรมการ 
นายแพทยสุวรรณ แสนหม่ี อนุกรรมการ 
นายแพทยจักรกฤษณ จันทรอู อนุกรรมการ 

นายแพทยวิศัลย อนุตระกูลชัย อนุกรรมการ 

นายแพทยชุมพล เจตจํานงค อนุกรรมการ 

คุณวาสนา  โกเอ่ียม อนุกรรมการ 
คุณปพิชญา ปญเจริญ อนุกรรมการ 
แพทยหญิงจิราภรณ โกรานา อนุกรรมการ และเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

นายแพทยเจษฎา สิงหเวชสกุล ประธานอนุกรรมการ 
นายแพทยศุภชัย เชื้อรัตนพงษ อนุกรรมการ 
นายแพทยนเรนทร โชติรสนิรมิต อนุกรรมการ 
นายแพทยบรรณกิจ โลจนาภิวัฒน อนุกรรมการ 
แพทยหญิงสิริกาญจน ยามาดะ อนุกรรมการ 
นายแพทยโอภาส พิณไชย  อนุกรรมการ 
นายแพทยอภิชาติ ตันตระวรศิลป อนุกรรมการ 
นายแพทยสารนาถ ออรพินท อนุกรรมการ 
แพทยหญิงธิดารัตน จิรพงศเจริญลาภ อนุกรรมการ 
แพทยหญิงฉัตรอรุณ ริมสุขเจริญชัย อนุกรรมการ 
นายแพทยสุวรรณ แสนหม่ี อนุกรรมการ 
นายแพทยจักรกฤษณ จันทรอู อนุกรรมการ 
นายแพทยวิศัลย อนุตระกูลชัย อนุกรรมการ 
นายแพทยชุมพล เจตจํานงค อนุกรรมการ 
นายแพทยศิวัฒม ภูริยะพันธ อนุกรรมการและเลขานุการ 



 

คณะอนุกรรมการฝายหารายได 

นายแพทยสมศักดิ์   สุมิตสวรรค  ท่ีปรึกษา 
นายแพทยสุริธร สุนทรพันธ ประธานอนุกรรมการ 
นายแพทยบรรณกิจ โลจนาภิวัฒน  อนุกรรมการ 

นายแพทยเกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน อนุกรรมการ 
แพทยหญิงอารีวรรณ สมหวังประเสริฐ อนุกรรมการ 
นายแพทยกีรติ วัชราชันย อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการฝายลงทะเบียนและการเงิน 

แพทยหญิงอารีวรรณ สมหวังประเสริฐ  ประธานอนุกรรมการ 
นายแพทยวรวิทย ฆังตระกูล อนุกรรมการ 

นายแพทยวนรักษ วัชระศักดิ์ศิลป  อนุกรรมการ 
แพทยหญิงพุดตาน วงศตรีรัตนชัย  อนุกรรมการ 
นายแพทยพฤทธ กิติรัตนตระการ อนุกรรมการ 

แพทยหญิงธิดารัตน จิรพงศเจริญลาภ อนุกรรมการ 
นายแพทยจักรกฤษณ จันทรอู อนุกรรมการ 
แพทยหญิงปญจพร วงศมณีรุง อนุกรรมการ 

นางสาวเนตรชนก วงคชะรัตน อนุกรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปราน ี สุเดชมารค อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
นางสาววิไลวรรณ จงรักษสัตย อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นางสาวพัชรินทร อาษากิจ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการฝายประกวดผลงานทางวิชาการ 
นายแพทยกวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน ประธานอนุกรรมการ 
นายแพทยอภิชาติ ตันตระวรศิลป รองประธานอนุกรรมการ 

นายแพทยปวิธ สุธารัตน อนุกรรมการ 
นายแพทยธัญญา นรเศรษฐธาดา อนุกรรมการ 
นายแพทยธิติพงศ เทพสุวรรณ อนุกรรมการ 

นายแพทยกฤษณ ขวัญเงิน อนุกรรมการ 
แพทยหญิงจิราภรณ โกรานา อนุกรรมการ 
นายแพทยพฤทธ กิติรัตนตระการ อนุกรรมการ 

แพทยหญิงกนกกาญจน เทพมาลัย อนุกรรมการ 
นายแพทยสุวรรณ แสนหม่ี อนุกรรมการ 
นายแพทยนพพล ทักษอุดม อนุกรรมการ 

นางสาววิไลวรรณ จงรักษสัตย เลขานุการ 
นางสาววาสนา โกเอ่ียม ผูชวยเลขานุการ 
นางสาวปพิชญา ปญเจริญ ผูชวยเลขานุการ 



 

คณะอนุกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณและสถานท่ี 

นายแพทยนเรนทร โชติรสนิรมิต  ประธาน 

นายแพทยธนัฐ วานิยะพงศ อนุกรรมการ 

นายแพทยกวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน  อนุกรรมการ 

นายแพทยศุภณ ศรีพลากิจ อนุกรรมการ 

นายแพทยปวิธ สุธารัตน อนุกรรมการและเลขานุการ 

นายแพทยสัณหวิชญ จันทรรังสี อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการฝายสันทนาการ 

นายแพทยศิวัฒม   ภูริยะพันธ ประธานอนุกรรมการ 

นายแพทยกําธน จันทรแจม อนุกรรมการ 

นายแพทยกฤษณ ขวัญเงิน อนุกรรมการ  

แพทยหญิงจิราภรณ โกรานา อนุกรรมการ 

แพทยหญิงปญจพร วงศมณีรุง อนุกรรมการ 

แพทยหญิงฉัตรอรุณ รุมสุขเจริญชัย อนุกรรมการ 

นายแพทยกีรติ วัชราชันย อนุกรรมการและเลขานุการ 
  

คณะอนุกรรมการฝายกีฬา ฝายกิจกรรม และผูติดตาม 

นายแพทยเจษฎา   สิงหเวชสกุล ประธาน 

นายแพทยสุรินทร วรกิจพูนผล อนุกรรมการ 

นายแพทยธิติพงศ เทพสุวรรณ อนุกรรมการ 

นายแพทยศิวัฒม ภูริยะพันธ อนุกรรมการ 

แพทยหญิงจิราภรณ โกรานา อนุกรรมการ 

แพทยหญิงกนกกาญจน เทพมาลัย อนุกรรมการ 

แพทยหญิงฉัตรอรุณ รุมสุขเจริญชัย อนุกรรมการ 

แพทยหญิงปญจพร วงศมณีรุง อนุกรรมการ 

แพทยหญิงวิมล ศิริมหาราช อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการฝายเลขานุการ 

แพทยหญิงวิมล ศิริมหาราช ประธานอนุกรรมการฯ 

นายแพทยนเรนทร   โชติรสนิรมิต อนุกรรมการ 

นายแพทยวนรักษ วัชระศักดิ์ศิลป อนุกรรมการ 

นางสาวเนตรชนก วงคชะรัตน อนุกรรมการและเลขานุการ 
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