
 

ค ำสั่งภำควิชำศัลยศำสตร ์
ที่   22 /2562 

 เรื่อง   แตง่ตั้งคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อวฒุิบตัรแสดง 
  ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 

 
------------------- 

 
  เพ่ือให้การเรียนการสอนแพทย์ประจ าบ้าน  ภาควิชาศัลยศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ       
มีประสิทธิภาพ 
  จึงขอแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการฝึกอบรม
แพทย์ประจ าบ้าน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  สาขาศัลยศาสตร์
ทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
 
  ที่ปรึกษำ  

1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
4. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ 
5. รองศาสตราจารย์สมภพ พระธานี 
6. รองศาสตราจารย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักดิ์  คุปตานนท ์

 
  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต  วงศ์พุทธะ   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญญา  กรุณาสุเมตตา  รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติ  จันทร์เมฆา   กรรมการ 
4. แพทย์หญิงวิจิตรา  อ่างกระโทก   กรรมการ 
5. นายแพทย์บัณฑิต  โมฆะรัตน์    กรรมการ 
6. นายแพทย์พรชัย เสนารักษ์    กรรมการ 
7. นายแพทย์รชฏ มาลา    กรรมการ 
8. นายแพทย์คุณัช สถาผลเดชา    กรรมการ 
9. หัวหน้าแพทย์ประจ าบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก กรรมการ 
10. นายแพทย์ชลัช  มิตรประชาปราณี   กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสนิตา  จันทร์เทพ    ผู้ช่วยเลขานุการ  
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