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ประกาศเกียรติคุณ
ผู้พิจารณาต้นฉบับสงขลานครินทร์เวชสาร
ปีที่ 34 พ.ศ. 2559
สงขลานครินทร์เวชสาร เป็นวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำ�เนินการ
จั ด พิ ม พ์ เ ผยแพร่ เ ป็ น ปี ที่ 34 ในปี พ.ศ. 2559 โดยได้ รั บ ความกรุ ณ าจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห ลายท่ า นจากหลายหน่ ว ยงาน
ในการสละเวลาตรวจทานต้นฉบับบทความประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้ความเห็นที่มีคุณค่าทางวิชาการ ยังผลให้สงขลานครินทร์
เวชสารสามารถดำ�เนินการไปได้ด้วยดี นอกจากเป็นการดำ�รงไว้ซึ่งมาตรฐานทางวิชาการแล้ว ยังก่อให้เกิดคุณูปการทางวิชาการ  
อีกทั้ง ได้ร่วมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงขอขอบพระคุณ และประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายนาม
ต่อไปนี้ไว้ ณ ที่นี้
ก. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์
1. ศ.นพ.เถลิงศักดิ์  
กาญจนบุษย์
2. ศ.นพ.วิชัย  
เบญจชลมาศ
3. ศ.พญ.อลิสา  
วัชรสินธุ
4. รศ.นพ.ณพชาติ  
ลิมปพยอม
5. รศ.ศิวลี  
สุริยาปี
6. ผศ.นพ.พีรพงษ์  
มนตรีวิวัฒนชัย
7. ผศ.พญ.รัศมน  
กัลยาศิริ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
		 คณะเทคนิคการแพทย์
1. รศ.ดร.ชาญวิทย์  
		
2. ผศ.ดร.ไมตรี  
		 คณะแพทยศาสตร์
3. รศ.ดร.เพชรากร  
4. รศ.พญ.สุวรรณา  
5. ผศ.นพ.ณัฐเศรษฐ  
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ภาควิชาอายุรศาสตร์  
ภาควิชาศัลยศาสตร์  
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ภาควิชารังสีรักษา
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ลีลายุวัฒน์
ปะการะสังข์

กลุม่ วิชาภูมคิ มุ้ กันวิทยาคลินกิ และเวชศาสตร์การบริหารโลหิต  
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก  

หาญพานิชย์
อรุณพงค์ไพศาล
มนิมนากร

ภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
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ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  
ภาควิชาเภสัชวิทยา  
ภาควิชาสรีรวิทยา
ภาควิชาชีวเคมี
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ภาควิชาชีววิทยา

ศรีบุญจิตต์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		 คณะแพทยศาสตร์
1. รศ.พญ.จรินทร์ทิพย์   สมประสิทธิ์
2. รศ.พญ.วัลลี  
สัตยาศัย
		 คณะสหเวชศาสตร์
3. พล.ต.หญิง ศ.ดร.อ้อยทิพย์   ณ ถลาง

โครงการจัดตั้งภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์
1. ผศ.ดร.วารี  
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		 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2. ดร.ปรัชญา  
แก้วแก่น

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคนิคการแพทย์
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2. ผศ.ดร.อังกูรา  
สงขลานครินทร์เวชสาร

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  

  

ศรีสรินทร์
สุโภคเวช

ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก  
ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก   
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