


รายชือ่และหน้าทีค่ณะท างานจัดการประชุมประจ าปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔                 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

๑.คณะอนุกรรมการอ านวยการ 

๑.๑ พล.อ.ต.นพ.เฉลิมพร บุญสิร ิ        ประธานอนุกรรมการ 

๑.๒ ผศ.นพ.บริบูรณ ์ เซนธนากิจกรร            รองอนุกรรมการ 

๑.๓ รศ.พญ.ยวุเรศมคฐ ์ สิทธิชาญบัญชา       อนุกรรมการ 

๑.๔ ผศ.นพ.สนุทร         ชนิประสาทศักดิ์       อนุกรรมการ 

๑.๕ ผศ.พญ.จติรลดา ลิ้มจินดาพร       อนุกรรมการ 

๑.๖ นพ.อิสระ  อริยะชัยพาณิชย ์      อนุกรรมการ 

๑.๗ น.ต.นพ.ซัซวาลย ์ จันทะเพชร       อนุกรรมการ 

๑.๘ ผศ.นพ.ดน ุ  เกษรศิร ิ       อนุกรรมการ 

๑.๙ ผศ.พญ.จริาภรณ ์ ศรีอ่อน            อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑.๑๐ น.ต.หญิง พญ.วราล ีอภินิเวศ                  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

๒.คณะอนุกรรมการจัดประชมุเซิงปฏิบัติการ  Scientific Committee (workshop) 

   ๒.๑  พล.อ.ต.นพ. เฉลิมพร  บุญสิร ิ     ที่ปรึกษา 
   ๒.๒  รศ.พญ. ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา    ที่ปรึกษา 
   ๒.๓  ผศ.นพ. บริบูรณ์  เชนธนากิจ    ที่ปรึกษา 
   ๒.๔  ผศ.พญ. จิราภรณ ์ ศรีอ่อน     ประธานอนุกรรมการ 
   ๒.๕  นพ. ภูดิศ  บัวประเสริฐ    อนุกรรมการ 
   ๒.๖  พญ. พิชญ์สุชา  สงวนวิทย ์    อนุกรรมการ 
   ๒.๗  พญ. ภัทรานิษฐ ์  ภัทรพรเจริญ    อนุกรรมการ 
   ๒.๘   น.ต.หญิง พญ.วราลี อภินิเวศ     อนุกรรมการ 
   ๒.๙   นพ. อิสระ  อริยะชัยพาณิชย์    อนุกรรมการ 
   ๒.๑๐ นพ. จิรพงษ์  ศุภเสาวภาคย์    อนุกรรมการ 
   ๒.๑๑ พญ. ปิยธิดา  กีรติพรฤดี    อนุกรรมการ 
    ๒.๑๒ พญ. เกษศิรินทร์  พุฒิโชติ     อนุกรรมการ 
    ๒.๑๓ นพ. บวร  วิทยช านาญกุล    อนุกรมการ 
    ๒.๑๔ นพ. ก าพล  อ านวยพัฒนพล    อนุกรรมการ 
    ๒.๑๕ พญ. นพมณ ี  ตันติเวชเรืองเดช    อนุกรรมการ 



 

     ๒.๑๖ นพ. ธนวัฒน์  ธาราพันธ์    อนุกรรมการ 
     ๒.๑๗ พญ. ธัมพรรษ  ปิยสุวรรณกุล    อนุกรรมการ 
     ๒.๑๘ นพ. ศรัทธา  ริยาพันธ์      อนุกรรมการ 
     ๒.๑๙ พญ. รพีพร  โรจน์แสงเรือง    อนุกรรมการ 
     ๒.๒๐นพ. สุธ ี  อินทรชาติ    อนุกรรมการ 
     ๒.๒๑ พญ. นลินาสน ์ ขุนคล้าย        อนุกรรมการ 
     ๒.๒๒ พญ. เมธิตา   อิทธิสัญญากร     อนุกรรมการ 
     ๒.๒๓ นพ. ชัยพร    บุญศรี      อนุกรรมการ 
     ๒.๒๔ พญ. สุภา   นิรันตราย    เลขานุการ 
บทบาทหน้าที ่

๑.ร่วมกันจัดการประชุมเซิงปฏิบัติการ 

๒.ก าหนดหัวข้อ วิทยากร ตารางการประชุม 

๓.เตรียมสถานที่ ห้องประชุม ที่พัก ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม วิทยากร 

๔.ติดต่อประสานงาน ดูแลวิทยากร เตรียมสื่อการสอน 

๔.จัดท าระบบลงทะเบียน 

๖.บริหารจัดการงบประมาณในการจัดการประชุม 

๓.คณะอนุกรรมการบริหารจดัการประชุม 

      ๓.๑ รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ ์ สิทธิชาญบญัชา ประธานอนุกรรมการ 
      ๓.๒ อ.พญ.พิชญ์สุชา      สงวนวิทย์  เลขานุการ 
      ๓.๓ อ.พญ.ภัทรานิษฐ ์  ภัทรพรเจริญ เลขานุการ 
      ๓.๔ ผศ.พญ. จิราภรณ์    ศรีอ่อน  อนุกรรมการ 
      ๓.๕ นพ.อิสระ     อริยะชัยพาณิชย์ อนุกรรมการ 
      ๓.๖ น.ต.หญิง พญ.วราลี อภินิเวศ อนุกรรมการ 
      ๓.๗ อ.นพ. ศรัทธา        ริยาพันธ ์ อนุกรรมการ  
      ๓.๘ อ.นพ.ภานุวงศ ์      แสนส าราญ อนุกรรมการ 
      ๓.๙ อ.นพ.คุณากร        วงศ์ทิมารัตน์ อนุกรรมการ 
      ๓.๑๐ นพ.นราธิป         โลห่ิรัญญานนท์ อนุกรรมการ 
      ๓.๑๑ อ.นพ.ณิชพน      จันทรประเสริฐ อนุกรรมการ 



       ๓.๑๒ อ.นพ.จิรพงษ ์ ศุภเสาวภาคย์ อนุกรรมการ 
       ๓.๑๓ อ.นพ.สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล อนุกรรมการ 
       ๓.๑๔ น.ต.นพ.ชัชวาลย์   จันทะเพชร อนุกรรมการ 
       ๓.๑๕ อ.นพ.พันธกานต์   ตันสุวรรณรตัน ์                                       อนุกรรมการ 
บทบาทหน้าที ่

๑.ก าหนดสถานที่จัดการประชุม ประสานงาน บริหารจัดการสถานที่จัดการประชุมวิชาการ ที่พัก การ
เดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากร 
๒.ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 
๓.จัดท ำระบบลงทะเบียน รับลงทะเบียนการประชุมวิชาการ 
๔.ประสานงานผู้ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการ 
๕.ประสานงานเรื่องการเดินทาง ที่พักของวิทยากร 
๖.ประสานงาน จัดท าของที่ระลึกงานประชุมวิชาการ ป้ายชื่อ ของที่ระลึกวิทยากร ของที่ระลึกอื่นๆ 
๗.จัดหา ประสานงานผู้ส่งมอบการจัดการประชุมวิชาการ ได้แก ่บริษัทจดับูท ป้ายโฆษณา 
๘.บริหารจัดการงบประมาณการจัดการประชุม   การบริหารบัญชีและค่าใช้จ่าย 
 

๔.คณะอนุกรรมการจัดประกวดการน าเสนอเอกสารวิจัยของแพทย์ประจ าบ้านฯ ชั้นปีที่ ๓ 

๔.๑.  นพ. เฉลิมพล    ไชยรัตน์      ประธานคณะอนุกรรมการ 
๔.๒.  นพ. ประกิตฐิ์ชัย             ตันติพงศ์      อนุกรรมการ  
๔.๓.  นพ. สจัจะ    ชลิตาภรณ์      อนุกรรมการ  
๔.๔.  นพ. กิตติศักดิ์    หมั่นเขตรกิจ     อนุกรรมการ  
๔.๕.  นพ. ธีระเดช    ปฐมวณิชกะ อนุกรรมการ  
๔.๖.  พญ. ลลนา    ก้องธรนินทร์      อนุกรรมการ  
๔.๗.  นพ. ภวิทน์    ฟู่เจริญ      อนุกรรมการ  
๔.๘.  นพ. สมชาย    ศรีสุข      อนุกรรมการ  
๔.๙.  พญ. วิสาข์    พีรพัฒนโภคิน    อนุกรรมการ  
๔.๑๐ อ.นพ.จิรพงษ ์  ศุภเสาวภาคย์ อนุกรรมการ 
๔.๑๑ อ.นพ.สรวิศ  สวัสดิ์มงคลกุล อนุกรรมการ 
๔.๑๒. พญ. สภุัทรา    อินทร์อยู ่         อนุกรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหน้าที ่

๑. จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการเพื่อน าเสนอและการตัดสินผลงานวิชาการ  

๒. วางแผนและด าเนินการเรื่องรางวัลการประกวดผลงานวิชาการ และพิธีมอบรางวัล 

๓. หน้าที่อื่นตามที่คณะอ านวยการมอบหมาย 



 
 

 

๕. คณะอนุกรรมการจัดพธิีมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตร 

๕.๑ แพทยห์ญิง   วราล ี      อภินิเวศ               ประธานอนุกรรมการ 

๕.๒ นายแพทย์   จิรพงษ ์     ศุภเสาวภาคย์     รองประธาน 

๕.๓ แพทยห์ญิง   อลิสา       ยาณะสาร                                   คณะกรรมการและเลขานุการ 

๕.๔  นายแพทย์  อิสระ       อริยะชัยพาณิชย์                              คณะกรรมการและเหรัญญกิ 

๕.๕ พันเอก       สุธ ี     อินทรชาต ิ                                     คณะกรรมการ 

๕.๖ น.ต.นพ.     ชัชวาลย์     จันทะเพชร                                     คณะกรรมการ 

๕.๗ น.ต.หญิง    นิกจรี        สงฆ์สังวรณ ์                                   คณะกรรมการ 

๕.๘ นายแพทย์  บวร          วิทยช านาญกุล                                คณะกรรมการ 

๕.๙ แพทยห์ญิง นลินาสน ์  ขุนคล้าย                                         คณะกรรมการ 

๕.๑๐ นายแพทย์  พีรพล      ประทีปอมรกุล                                คณะกรรมการ 

๕.๑๑ น.ส.พิชญานิน           เจตนา                                          เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
๕.๑๒ น.ส.ณภัสวรรณ          ตันตยานนท ์                                  เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
๕.๑๓ น.ส.กันต์สินี              ลิ้มควรสุวรรณ                                เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
 

บทบาทหน้าที ่

๑.จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตร ของแพทย์สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  

๒.จัดสรร ชุดครุย เข็มวฉท. ประกาศนียบัตรพร้อมปก ใหก้ับแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

๓.ติดต่อร้านถ่ายรูปในงานพิธีมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตร 

๔.จัดสถานที่ในพิธีมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตร 

 
 
 


	ประกาศวฉท.ฉบับที่ ๔ เรื่องการจัดตั้งคณะทำงานการประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 25-27 มี ค   2563
	8.แบบฟอร์มมีตราวฉท.

