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ชื่อภาษาอังกฤษ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ใบอนุญาตเลขที่ ว 41339
วุฒิบตั รโสต ศอ นาสิ กวิทยา พ.ศ. 2559
ประวัติการศึกษา
1.สํ าเร็จการศึกษาระดับชั้ นประถมศึกษา จาก
ร.ร.แสงทวีปวิทยา (พ.ศ. 2534-2541)
เกรดเฉลี่ยสะสม 4.00
2.สํ าเร็จการศึกษาระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้ น จาก
รร.สาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรี อยุธยา (พ.ศ. 2542-2544) เกรดเฉลี่ยสะสม 3.84
3.สํ าเร็จการศึกษาระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก
รร.เตรี ยมอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (พ.ศ. 2545-2547) เกรดเฉลี่ยสะสม 3.96
4. สํ าเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จาก
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2548-2553)
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.43
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช
5. สํ าเร็จการศึกษาเฉพาะทางโสต ศอ นาสิ กวิทยา จาก
ภาควิชาโสต ศอ นาสิ กวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แพทย์ใช้ทุน พ.ศ.2554-2558)

ปัจจุบัน
ภาควิชาโสต ศอ นาสิ ก ลาริ งซ์วทิ ยา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ตําแหน่ง อาจารย์มหาวิทยาลัย
(ตั้งแต่พ.ศ. 2559)

ประสบการณ์ ขณะศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และเรี ยนต่ อเฉพาะทาง
- งานจุฬาวิชาการ: ซุ ม้ พูดให้ความรู ้ประชาชนเรื่ อง Sex change
- กิจกรรมให้ความรู ้ทางสุ ขอนามัยประชาชนในงานประชุมวิชาการ จุฬา-ศิริราช ประจําปี 2552
- การเข้าร่ วมประชุมระดับภูมิภาคของสมาพันธ์นิสิตแพทย์นานาชาติ (Regional Meeting of
IFMSA) ประเทศญี่ปุ่น
- ดํารงตําแหน่ง LORA(Local Officer of Reproductive and AIDs) ของInternational Federation of
Medical Student Associations (IFMSA) ผลงาน เช่น การรณรงค์เรื่ อง Safe sex, แนะนําการใช้ถุงยาง
- ศึกษาแลกเปลี่ยนระดับคลินิกที่แผนกโรคปอด และหัวใจ ที่ VU university ประเทศเนเธอร์ แลนด์
ปี 2551
- ประธานฝ่ ายจัดหาเงิน (Sponsor) ในการจัดงาน Indian ปี 2551
- ตัวแทนนิสิตรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิตติ์ กิจกรรม “คืนแห่งรัก” ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ปี 2552
- รางวัลแพทย์ประจําบ้าน/แพทย์ใช้ทุนดีเด่น ชั้นปี ที่ 2-3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ปี การศึกษา 2556-2557)
- ทุนรางวัลงานวิจยั อันดับ1 ของภาควิชา (ปี การศึกษา 2558)
- รางวัลชมเชยจากราชวิทยาลัย งานวิจยั เรื่ อง Effect of music on pain, discomfort and unpleasantness
during flexible fiber optic nasal endoscopy (ปี การศึกษา 2558)
การศึกษาอบรมเพิม่ เติม
1. Hand on FESS course 1ครั้ง/ปี 2555-2558 ที่มช.
2. Fess course จุฬา ปี 2557
3. Hand on Otologic course 2-3ครั้ง/ปี 2555-2558
4. Hand on H&N course 1ครั้ง/ปี 2555-2558
5. Half FESS course ปี 2556, 2558
6. Base of skull surgery course ของภาควิชาศัลยกรรมประสาท ม.ช. ปี 2556
7. 16th Asean ORL-HNS congress 2015
8. Kyung Hee International Rhinologic Symposium & International Nose Professional Training
Program 2015
9. The 13th Asan Rhinoplasty Symposium 2016
10. The 2nd international symposium transoral endoscopic thyroidectomy, September 2016
11. The 9th Milano Masterclass (MiMA), March 24-28, 2017

12. The 6th Khon kaen international course in advanced endoscopic sinus& skull base surgery, 2018
13. The 8th Asia-pacific otology/neurotology at Chulalongkorn university, February 2018
14. ศึกษาดูงานศูนย์ความเป็ นเลิศทางการแพทย์การผ่าตัดส่ องกล้องโรคจมูกและไซนัสแห่งโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ 1เดือน กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมในและนอกหลักสู ตรทีเ่ คยเข้ าร่ วม
1. เดินพาเหรด, เชียร์ ลีดเดอร์ , การขึ้นแสตนด์เชียร์ , ทําเพลทเชียร์ ในงานกีฬาสี ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาถึงมัธยมปลาย
2. การแสดงเต้น, แสดงละครเวที, ทําอุปกรณ์ประกอบฉาก, จัดสถานที่
3. การแสดงลีลาศ 2เข็ม, เป็ นพิธีกรงาน Singing contest
4. เดินขบวนในงานศิลปวัฒนธรรม,งานลอยกระทงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและงานบอลจุฬาธรรมศาสตร์
5. ฝ่ ายปฐมพยาบาลงานรับน้องจุฬาฯ
6. การแสดงดนตรี ไทยเฉลิมพระเกียรติ , แสดงเปิ ดงานต่างๆ ระดับมัธยมต้น
7. ศึกษาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง รร.สาธิ ตอยุธยากับรร.มัธยมต้นของเกียวโต
รางวัล / เกียรติประวัติทางการศึกษา ทีเ่ คยได้ รับ
1. เกียรติบตั รจากค่ายสอวน.ชีววิทยา
2. ได้รับคัดเลือกถึงรอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ (ก.พ.) เพื่อศึกษาต่อระดับ
ปริ ญญาเอก
3. ได้รับคัดเลือกให้รับทุนพสวท.ถึงระดับปริ ญญาเอก
4. เยาวชนผูร้ ักษาสุ ขอนามัยดีเด่น สมัยประถมศึกษา
5. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทางคณิ ตศาสตร์ ช้ นั มัธยมต้น ปี การศึกษา 2544 ประเภทบุคคล และทีม
6. รางวัลคะแนนดีเยีย่ มจากสมาคมคณิ ตศาสตร์ แห่งประเทศไทย ระดับมัธยมต้น ปี การศึกษา 2544
7. ได้รับคัดเลือกการเข้าค่ายยุวชนคอมพิวเตอร์ โอลิมปิ ก ปี 2545
8. ได้รับคัดเลือกเข้าค่ายสอวน.คณิ ตศาสตร์ ปี การศึกษา 2545
9. ทุนการศึกษาการเรี ยนดีเด่นระดับประถม-มัธยมศึกษาจากเครื อปูนซี เมนต์ไทย
10. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปั ญหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปี การศึกษา 2541
11. เหรี ยญรางวัลจากการแข่งขันเปตอง และการแข่งขันวอลเลย์บอล ปี การศึกษา 2543
ความสามารถทางภาษา
ภาษาอังกฤษ – ไทย
Contact: thaniyato@gmail.com
(66)81-702-4327

