
หลกัสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน สาขารังสวีิทยาวินิจฉยั จฬุาฯ    ภาคผนวกที่ ๗              
 

๑ 

 

ภาคผนวกที ่๗ 
อาจารย์ผู้สอน 

ระบบ ล าดับ ต าแหน่งวชิาการ ขื่อ-สกุล  คุณวุฒิทางรังสีวทิยา ปี พ.ศ. 
 

Thoracic imaging ๑ อ.พญ.ธนิศา  ทองใบ ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

๒๕๕๕ 
 

๒ อ.พญ.วริยา  จินตนาภกัดี ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

๒๕๕๘ 
 

Cardiovascular imaging ๑ รศ.พญ.มนตร์รว ี  ทุมโฆสิต ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

๒๕๔๘ 
 

Abdominal imaging ๑ อ.นพ.บณัฑิต   เจา้ปฐมกลุ ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

๒๕๔๐ 
 

๒ อ.พญ.ปิยพร   บุญศิริค าชยั ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั ๒๕๔๙ 

๓ อ.พญ.ณฐัพร   ตัน่เผา่พงษ ์ ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั ๒๕๕๐ 

๔ อ.พญ.เกวลี   ศศิวมิลพนัธ์ุ ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั ๒๕๕๐ 

๕ อ.พญ.ฐิตินนัท ์   จุลฤกษ ์ ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั ๒๕๕๒ 

๖ อ.พญ.นิศานาถ  ภิสชัเพญ็ ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

๒๕๕๘ 
 

๗ อ.พญ. จุฑาภรณ์ สุระเวช ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

๒๕๕๙ 
 

Musculoskeletal 
imaging 

๑ ผศ.พญ.น ้ าผึ้ง  น าการุณอรุณโรจน์ ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั ๒๕๔๖ 

๒ อ.พญ.อธิชา   อริยะชยัพาณิชย ์ ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

๒๕๕๕ 
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๒ 

 

ระบบ ล าดับ ต าแหน่งวชิาการ ขื่อ-สกุล  คุณวุฒิทางรังสีวทิยา ปี พ.ศ. 
 

Musculoskeletal 
imaging 

๓ อ.พญ.จินดารัตน์  รัตนากรพนัธ์ุ ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
ป. Musculoskeletal imaging 

๒๕๕๕ 
 

๔ อ.พญ.นิศาชล ชะตางาม ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 

๒๕๕๘ 
 

Neuroimaging ๑ อ.พญ.ศศิธร  เพชรจรัลไพศาล ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั ๒๕๕๑ 

๒ อ.พญ.เนตรศิริ  ด ารงพิศุทธิกลุ ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั ๒๕๕๒ 

๓ อ.พญ.ณชัวาล  จิตตภิรมยศ์กัด์ิ ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว.  รังสีวนิิจฉยัระบบประสาท 

๒๕๕๓ 
 

๔ อ.พญ.สุภาดา   ปรักกมกลุ ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว.  รังสีวนิิจฉยัระบบประสาท 

๒๕๕๕ 
 

๕ อ.พญ.เกศสุดา  จกัรชยัรุ่งเรือง ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว.  รังสีวนิิจฉยัระบบประสาท 

๒๕๕๕ 
 

๖ อ.พญ.วยิะดา  สุภาดุล ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว.  รังสีวนิิจฉยัระบบประสาท 

๒๕๕๖ 
 

๗ อ.พญ.นนัทพร พิทกัษเ์วช ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว.  รังสีวนิิจฉยัระบบประสาท 

๒๕๕๗ 
 

Intervention radiology 
 

๑ ผศ.นพ.จาตุรนต ์   ตนัติวตันะ ว.ว. รังสีวทิยาทัว่ไป 
อ.ว. รังสีร่วมรักษาระบบประสาท 
อ.ว.  รังสีวนิิจฉยัระบบประสาท 
อ.ว. รังสีร่วมรักษาของล าตวั  

๒๕๓๗ 

๒ ผศ.พญ.ปวนัรัตน์   กนกภิรักษ ์ ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว. รังสีร่วมรักษาของล าตวั 

๒๕๔๘ 
 

๓ อ.พญ.ณชัชา  ป่ินเจริญ ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว. รังสีร่วมรักษาของล าตวั 

๒๕๕๐ 
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๓ 

 

ระบบ ล าดับ ต าแหน่งวชิาการ ขื่อ-สกุล  คุณวุฒิทางรังสีวทิยา ปี พ.ศ. 
 

Intervention radiology ๔ อ.พญ.นนัธิศกานต ์  จนัทร์เพญ็ ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว. รังสีร่วมรักษาของล าตวั 

๒๕๕๔ 
 

๕ อ.นพ.จริง  เจริญวศิาล ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว. รังสีร่วมรักษาของล าตวั 

๒๕๕๕ 
 

๖ อ.นพ. พงศกร เอ้ือวงศป์ระยรู ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว. รังสีร่วมรักษาของล าตวั 

๒๕๕๙ 

๗ อ.นพ. กฤตนนท ์เลิศอุตสาหกลู ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว. รังสีร่วมรักษาระบบประสาท 

๒๕๕๙ 

Pediatric imaging ๑ รศ.พญ.ปานฤทยั  ตรีนวรัตน ์ ว.ว. รังสีวทิยาทัว่ไป  
ป. ภาพวนิิจฉยัในเด็ก 

๒๕๓๑ 

๒ รศ.พญ.อจัฉรา   มหายศนนัท ์ ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
ป. ภาพวนิิจฉยัในเด็ก 

๒๕๓๗ 

๓ อ.นพ.ธีรศกัด์ิ  ผิวปลัง่ ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
อ.ว. ภาพวนิิจฉยัชั้นสูง 
ป. ภาพวนิิจฉยัในเด็ก 

๒๕๕๓ 
 

๔ อ.พญ.ณฐัฐิณี   ลีลากนก ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
ป. ภาพวนิิจฉยัในเด็ก 

๒๕๕๘ 
 

Breast imaging ๑ อ เจนจีรา ปรึกษาดี ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั ๒๕๔๙ 

๒ อ.พญ.จตุพร  ชยะกลุคีรี ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั ๒๕๕๐ 

๓ อ.พญ.สมชนินท ์พิพฒัน์ผจง ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
ป. Breast imaging 

๒๕๕๕ 

๔ อ.พญ.ปาลิตา   หรรษกลุ ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
ป. Breast imaging 

๒๕๕๖ 

๕ อ.พญ.ณริสรา  ลิมป์นินาท ว.ว. รังสีวทิยาวนิิจฉยั 
ป. Breast imaging 

๒๕๕๙ 

ว.ว. = วฒิุบตัร อ.ว. = อนุมติับตัร     ป. = ประกาศนียบตัร 


