
 

ประวัติและผลงาน 

Curriculum Vitae 
 

 
 

ข้อมูลส่วนตัว  แพทย์หญิงนิลลักษมี ฉินกมลทอง  

  แพทย์ใช้ทุนภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่  10/208 ม.สินทรัพย์นครฯ ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค  

เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 

วันเดือนปีเกิด 21 พฤศจิกายน 2535 อายุ 24 ปี 

เบอร์โทรศัพท ์ 086-067-8484 
 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2542 – 2545  ประถมศึกษา  โรงเรียนทิวไผ่งาม 

พ.ศ.2546 – 2547  ประถมศึกษา  โรงเรียนสารสาสวิเทศน์บางบอน 

พ.ศ.2548 – 2550  มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง (English Program) 

       เกรดเฉลี่ยสะสม 4.00 

พ.ศ.2551 – 2553  มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

       (สายวิทยาศาสตร-์คอมพิวเตอร์) 

       เกรดเฉลี่ยสะสม 3.67 

พ.ศ.2554 – 2560  ปริญญาตร ี  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

       เกรดเฉลี่ยสะสม 12 ภาคเรียน 2.85 
 

ผลงานทางการศึกษา 
พ.ศ. 2559 หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “Physical factors-determined cardiovascular cause of death 

in unknown cause-of-death autopsy cases at Forensic department, Her Royal  
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn  Medical Center” 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกียรติประวัตแิละรางวัลทีเ่คยได้รับ 

พ.ศ. 2548 เกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่ม English Program ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง ประเภทกลอนสุภาพ วันแม่แห่งชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 

พ.ศ. 2549 ได้รับคัดเลือกจากส านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายดอกไม้กับวิทยาศาสตร ์

พ.ศ. 2550 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาภาษาอังกฤษ ประเภท Written Exam 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ณ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ 
(SBAC) 

 เข้ารอบ 25 คนสุดท้าย การแข่งขัน ยูบีซี-ทรู คณิตคิดประลอง ครั้งที่ 8 
พ.ศ. 2556 รองประธานสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์  

(ฝั่งพรีคลินิก) 

พ.ศ. 2558 รองประธานสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ 
 รางวัลชนะเลิศในโครงการ “ประกวดภาพถ่าย เนื่องในวาระ 30 ปี คณะแพทยศาสตร์ มศว” 

พ.ศ. 2559 
 
พ.ศ. 2560  
 
 

รางวัล “นิสิตผู้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม” ในงานวันเชิดชูเกียรติ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2558 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขัน 2nd KHON KAEN UNIVERSITY’S 
INTERNATIONAL CHALLENGE OF EMERGENCY MEDICINE AND RELATED 
BASIC SCIENCES ( KKU ICEM 2017 ) 
รางวัล “นิสิตผู้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม” ในงานวันเชิดชูเกียรติ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 



ผลงานด้านกจิกรรมและสาธารณประโยชน ์
พ.ศ. 2550 ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม Young Leaders in Dreams and Teams (British Council) 
 คณะกรรมการจัดโครงการ T.E.A.M camp: Dreams and Teams โครงการร่วมระหว่าง 

โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  Woodcote High School ประเทศอังกฤษ และ Berani Berkhidmat 
School ประเทศสิงคโปร ์

พ.ศ. 2552 คณะกรรมการจัดงานรับขวัญน้อง สายวิทยาศาสตร-์คอมพิวเตอร์รุ่นที่ 18 (ตอ.รุ่นที่ 72) 
พ.ศ. 2554 ประธานโครงการเปิดรั้วหมอเทา-แดง รุ่นที่ 28 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 รองประธานโครงการสอนน้องร้องเพลง รุ่นที่ 28 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ต าแหน่งต่อเนื่อง ที่ปรึกษาโครงการเปิดรั้วหมอเทา-แดง และโครงการสอนน้องร้องเพลง 

(พ.ศ.2554 - 2559) 
 กรรมการ Local committee  ประจ าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) (พ.ศ.2554 - 2557) 
 ผู้น าสันทนาการค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 18 

ฝ่ายสร้างสรรค์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดกองเชียร์ งาน SWU GAMES 2010 
 นักกีฬาวอลเลย์บอล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2554 - 2557) 
 อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงแรมดุสิตธาน ี
 อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
พ.ศ. 2555 คณะผู้ท าจัดโครงการ “วัยรุ่นใส่ใจ ระวังภัย มะเร็งเต้านม” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ กิจกรรม Health Promotion ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่ง
ประเทศไทย (IFMSA) 

 ตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลและกรีฑา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 25 

พ.ศ. 2556      รองประธานสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ ์ 
(ฝั่งพรีคลินิก) 
ผู้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 คณะกรรมการและผู้จัดท าค่ายหมอน้อยนักพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านเนินสะอาด จ.สระแก้ว 
 ผู้จัดกิจกรรมค่ายอาสา“โครงการสุขภาพดี ส่งตรงถึงบ้านคุณ” ณ บ้านตะโกสูง ต.สามงาม  

อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ร่วมกับเครือข่ายนิสิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย 
 ตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปเข้าร่วม 

การแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 26 
พ.ศ. 2557 กรรมการคัดเลือกตัวแทนนิสิตนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของสมาพันธ์ 

นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) ในโครงการ SCOPE Project 
 ผู้จัดฐานกิจกรรมระดับชั้นคลินิก ค่ายจริยธรรม และความเป็นผู้น านิสิตแพทย์ 
 ผู้จัดฐานกิจกรรมระดับชั้นคลินิก แผนกศัลยกรรม ค่ายสู่ฝันวันเป็นหมอ ครั้งที่ 21 
 คณะผู้จัดโครงการอ าลานิสิตแพทย์ รุ่นที่ 25 



   
ผลงานด้านกิจกรรมและสาธารณประโยชน์ 
พ.ศ. 2558 รองประธานสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ 
 กรรมการจัดโครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 28 
 อนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชนห์ารายได้และการเงิน โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ครั้งที่ 28  
 กรรมการ Local Exchange Officer และ Contact Person ประจ าคณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของสมาพันธ์นักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA)  
 กรรมการคัดเลือกตัวแทนนิสิตนักศึกษาเพ่ือเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของสมาพันธ์ 

นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสบการณท์างคลินิก 
พ.ศ. 2557 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์

นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA) ไปศึกษาด้านศัลยกรรมทั่วไป ณ Hospital Universitario Río 
Hortega เมือง Valladolid ประเทศสเปน เป็นระยะเวลา 1 เดือน 

 ศึกษารายวิชาเลือกเสรีภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พ.ศ. 2559 
พ.ศ. 2560 

ศึกษารายวิชาเลือกเสรีภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 
ศึกษารายวิชาเลือกเสรีภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศึกษารายวิชาเลือกเสรีภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 


