
วัันรามาธิิบดีี



สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก	 ๓
ประทานพระโอวาทเนื่องใน	“วันรามาธิบดี”

กำาหนดการ	“วันรามาธิบดี”		 ๕	

ความเป็นมาของการจัดงาน	“วันรามาธิบดี”		 ๖

๙	คณบดี	อดีต	ปัจจุบัน	อนาคต	รามาธิบดี		 ๑๑

เพลงรามาปณิธาน	 ๒๑

กิจกรรมภายในงาน	“วันรามาธิบดี”

	 คณบดีเปิดงาน
	 และเยี่ยมชมนิทรรศการ	“วันรามาธิบดี”		 ๒๒

	 ประกวดภาพถ่าย	“รามาธิบดี...ในความทรงจำา”		 ๒๓

	 ประกวดบทร้อยกรอง	“รามาธิบดีที่รัก”		 ๒๖

ภาพบรรยากาศภายในงาน	“วันรามาธิบดี”		 ๓๐

สารบัญ
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สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก

ประทานพระโอวาทแก่ชาวรามาธิบดีเนื่องใน	"วันรามาธิบดี"
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พระโอวัาท

	 สมเด็็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 ทรงพระอนุุศาสนุ์สั�งสอนุไว้้ว่้า	 สมคฺฺคฺานํุ	 ตโป	 สุโข.	 แปลว้่า 
“คฺว้ามเพียรของผู้้้พร้อมเพรียงกัันุ	ยังให้้เกิัด็สุข”	บุุคฺคฺลผู้้้ประสงค์ฺจะประสบุคฺว้ามเจรญิทั�งกัารดํ็าเนิุนุชีีวิ้ต
และประกัอบุกัรณีียกิัจนุ้อยให้ญ่	 จําเป็นุต้องอาศัยคฺว้ามร่ว้มมือของผู้้้ร่ว้มงานุทุกัระด็ับุ	 ทุกัคฺนุจึงต้อง 
ถึึงพร้อมด้็ว้ยสติและปัญญา	อีกัทั�งคฺว้ามปรารถึนุาดี็ต่อกัันุอย่างจริงใจเสมอ	แม้คฺว้ามเพียรในุกัารบํุาเพ็ญ
ประโยชีน์ุของบุุคฺคฺลห้นึุ�ง	 บุุคฺคฺลใด็โด็ยลําพังจะเป็นุคฺว้ามดี็	 แต่ก็ัอาจช่ีว้ยให้้ประโยชีน์ุสําเร็จเฉพาะ 
แก่ัตัว้บุุคฺคฺลนัุ�นุ	 ห้รือเฉพาะห้ม่้คฺณีะว้งแคฺบุในุระดั็บุห้นึุ�งเท่านัุ�นุ	 ผู้้้ห้วั้งประโยชีน์ุให้ญ่ในุว้งกัว้้าง 
ระดั็บุห้นุ่ว้ยงานุ	 ชุีมชีนุ	ประเทศชีาติ	ห้รือโลกั	 พึงตั�งปณิีธานุให้้แนุ่ว้แนุ่	แล้ว้พร้อมเพรียงกัันุพากัเพียร
ตามบุทบุาทห้นุ้าที�ของตนุ	ๆ	เพื�อให้้บุรรลุผู้ลในุภาพรว้มอันุย่อมยังให้้เกิัด็สุขร่ว้มกัันุทั�ว้ห้นุ้า

	 กัารปฏิิบัุติบุริห้ารงานุทั�งภาคฺวิ้ชีากัารและภาคฺปฏิิบัุติทางกัารแพทย์และกัารสาธารณีสุข 
มีเป้าห้มายคืฺอคฺว้ามผู้าสุกัแห่้งร่างกัายและจิตใจของมว้ลมนุุษย์	 ซึึ่�งจัด็เป็นุเรื�องให้ญ่ยิ�งกัว่้าประโยชีน์ุ 
เฉพาะปัจเจกับุุคฺคฺลทุกัท่านุจึงจําเป็นุต้องอาศัยคฺว้ามเพียร	 และคฺว้ามสามัคฺคีฺเป็นุรากัฐานุ	 กัารที�เก่ัง 
ห้รือขยันุอย้่คฺนุเดี็ยว้	 ย่อมไม่อาจยังประโยชีน์ุมห้าชีนุให้้สําเร็จได้็	 จึงขอให้้ท่านุทั�งห้ลายอบุรมบุ่มเพาะ
คฺว้ามเพียรอันุพร้อมเพรียงในุห้ม่้คฺณีะให้้เพิ�มพ้นุยิ�งขึ�นุอย้่เสมอ	กัับุทั�งระลึกัไว้้ว่้า	กัารถืึอเขาถืึอเรา	วิ้ว้าท
บุาด็ห้มาง	 ห้รืออิจฉาริษยาในุกัารทําคฺว้ามด็ีนัุ�นุไม่ใช่ีคฺว้ามดี็จริง	 แต่ถ้ึาท่านุยิ�งสร้างสรรคฺ์คฺว้ามเพียร 
โด็ยพร้อมเพรียง	 ในุอันุที�จะเห็้นุอกัเห็้นุใจและเรียนุร้้ซึึ่�งกัันุและกัันุด้็ว้ยจิตเมตตา	 ตั�งปณิีธานุเพื�อมว้ล
มนุุษยชีาติด้็ว้ยจิตกัรุณีา	ส่งเสริมคฺว้ามดี็ของกัันุและกัันุด้็ว้ย	จิตมุทิตาและบุริห้ารสรรพกิัจอย่างยุติธรรม
ด้็ว้ยจิตอุเบุกัขา	ย่อมจะช่ีว้ยเพิ�มพ้นุคฺว้ามสําเร็จและคฺว้ามเจริญก้ัาว้ห้นุ้าอันุเป็นุคฺว้ามดี็จริงยิ�ง	ๆ	ขึ�นุไป	

	 ขออํานุว้ยพรให้้ท่านุผู้้้มีกุัศลเจตนุาจงเจริญด้็ว้ยจตุรพิธพรชัีย	 และขอให้้คฺณีะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบุาลรามาธิบุดี็	มห้าวิ้ทยาลัยมหิ้ด็ล	บุรรลุพันุธกิัจเพื�อคฺว้ามรุ่งเรืองของว้งวิ้ชีาชีีพ	สามารถึอํานุว้ย
ศุภผู้ลมาส่้สังคฺมไทยสืบุไป	ตลอด็กัาลนุานุ

(สมเด็ีจพระอริยวังศาคตญาณ)

สมเด็ีจพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วั้ด็ราชีบุพิธสถิึตมห้าสีมาราม

คติธิรรม

วัันรามาธิิบดีี พุทธิศักราช ๒๕๖๔



กำาหนดการ

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันท่ี่� ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ หอประชุุมอารี วัลยะเสวี และบริเวณชัุ�น ๑ อาคารบริหาร

คณบดีี กล่่าวเปิิดงาน

สมเด็ีจพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็ีจพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
ปิระทานพระโอวาทเน่�องใน “วันรามาธิิบดี” (วีดิทัศน์)

รายการ “เก้าคณบดีี อดีีต ปัจจุบัน อนาคต รามาธิิบดีี”

ร่วมร้องเพล่ง “รามาปณิธิาน”

ชมวีดิทัศน์ “วันรามาธิิบดีี มุทิิตาคารวะ” 

มอบรางวัล่กิจกรรมภาพถ่่าย “รามาธิิบดีีในความทิรงจำา”

มอบรางวัล่กิจกรรมร้อยกรอง “รามาธิิบดีีทีิ�รัก”

นิทรรศการ “วันรามาธิิบดีี” ณ บริเวณโถ่งชั�น ๑ อาคารบริหาร

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
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 “วัันรามาธิิบดีี”	 เกิัด็ขึ�นุจากัดํ็าริของ 

ท่านุคฺณีบุดี็	ศาสตราจารย์	นุายแพทย์ปิยะมิตร	

ศรีธรา	ได้็เสนุอว่้าคฺณีะแพทยศาสตรโ์รงพยาบุาล

รามาธิบุดี็	 มีวั้นุที�เกีั�ยว้ข้องกัับุเห้ตุกัารณ์ีสําคัฺญ

ของคฺณีะฯ	อย้่ห้ลายวั้นุ	ห้นุ่ว้ยงานุต่างๆ	รว้มทั�ง

ม้ลนิุธิรามาธิบุดี็ฯ	 มีกัารจัด็กิัจกัรรมและ 

กัารประชีาสัมพันุธ์คฺณีะฯ	 ในุวั้นุที�แตกัต่างกัันุ	

เช่ีนุ	 ในุว้ันุที�	 ๓	 พฤษภาคฺม	 เป็นุวั้นุที�พระบุาท

สมเด็็จพระเจ้าอย้่ หั้ ว้ รัชีกัาลที� 	 ๙	 เสด็็จ

พระราชีดํ็าเนิุนุมาทรงประกัอบุพิธีเปิด็อาคฺาร
คฺณีะแพทยศาสตร์โรงพยาบุาลรามาธิบุดี็	ตั�งแต่
ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 ส่ว้นุวั้นุที� 	 ๒๕	 มิถุึนุายนุ 
พ.ศ.	๒๕๐๘	เป็นุวั้นุพระราชีทานุชืี�อ	“รามาธบิุดี็”	
ให้้กัับุคฺณีะฯ	 นุอกัจากันีุ�	 ยังมีวั้นุที�พระราชี
กัฤษฎีีกัาจัด็ตั�งคฺณีะแพทยศาสตร์โรงพยาบุาล
รามาธิบุดี็	ในุมห้าวิ้ทยาลัยแพทยศาสตร์	ที�มีผู้ล
บัุงคัฺบุใช้ีวั้นุที�	 ๔	 สิงห้าคฺม	พ.ศ.	 ๒๕๐๘	 จึงยัง 
อาจมีคฺว้ามสับุสนุเกีั�ยว้กัับุกัารนัุบุอายุของคฺณีะฯ	 

ซึึ่�งวั้นุสําคัฺญต่างๆ	ของคฺณีะฯ	ในุอดี็ต	ได้็แก่ั

“ครั�งแรกในประวััติศาสตร์”

ควัามเป็นมาของการจัดีงาน
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 วัันที� ๒๕ มิถุุนายน พ.ศ. ๒๕๐๘	 พระบุาทสมเด็็จพระเจ้าอย้่หั้ว้	รัชีกัาลที�	๙
	 	 พระราชีทานุชืี�อสําห้รับุใช้ีกัับุโรงพยาบุาล
	 	 ของคฺณีะแพทยศาสตร์แห่้งให้ม่
	 	 ของมห้าวิ้ทยาลัยแพทยศาสตร์ว่้า	“รามาธิบุดี็”

 วัันที� ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘	 พระบุาทสมเด็็จพระเจ้าอย้่หั้ว้	รัชีกัาลที�	๙
	 	 ทรงลงพระปรมาภิไธยในุพระราชีกัฤษฎีีกัาจัด็ตั�ง
	 	 คฺณีะแพทยศาสตร์โรงพยาบุาลรามาธิบุดี็
	 	 ในุมห้าวิ้ทยาลัยแพทยศาสตร์	พ.ศ.	๒๕๐๘

 วัันที� ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘	 พระราชีกัฤษฎีีกัาจัด็ตั�งคฺณีะแพทยศาสตร์
	 	 โรงพยาบุาลรามาธิบุดี็	ในุมห้าวิ้ทยาลัยแพทยศาสตร์	
	 	 พ.ศ.	๒๕๐๘	ประกัาศในุราชีกิัจจานุุเบุกัษา
	 	 เล่ม	๘๒	ตอนุที�	๖๑	ห้นุ้า	๖๐๔-๖๐๗

 วัันที� ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘	 พระราชีกัฤษฎีีกัาจัด็ตั�งคฺณีะแพทยศาสตร์
	 	 โรงพยาบุาลรามาธิบุดี็	ในุมห้าวิ้ทยาลัยแพทยศาสตร์	
	 	 พ.ศ.	๒๕๐๘	มีผู้ลบัุงคัฺบุใช้ี

 วัันที� ๓๐ ธัินวัาคม พ.ศ. ๒๕๐๘	 พระบุาทสมเด็็จพระเจ้าอย้่หั้ว้	รัชีกัาลที�	๙
	 	 เสด็็จพระราชีดํ็าเนิุนุมาทรงว้างศิลาก่ัอพระฤกัษ์
	 	 ตัว้อาคฺารโรงพยาบุาลรามาธิบุดี็

 วัันที� ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒	 พระราชีบัุญญัติมห้าวิ้ทยาลัยมหิ้ด็ล	พ.ศ.	๒๕๑๒	
	 	 ประกัาศในุราชีกิัจจานุุเบุกัษา	เล่ม	๘๖	ตอนุที�	๑๗	
	 	 ฉบัุบุพิเศษ	ห้นุ้า	๔-๒๗

 วัันที� ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒	 พระราชีบัุญญัติมห้าวิ้ทยาลัยมหิ้ด็ล	พ.ศ.	๒๕๑๒
	 	 มีผู้ลบัุงคัฺบุใช้ี

 วัันที� ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒	 พระบุาทสมเด็็จพระเจ้าอย้่หั้ว้	รัชีกัาลที�	๙
	 	 เสด็็จพระราชีดํ็าเนิุนุมาทรงประกัอบุพิธีเปิด็อาคฺาร
	 	 คฺณีะแพทยศาสตร์โรงพยาบุาลรามาธิบุดี็
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 ห้ลังจากักัารประชุีมคฺณีะกัรรมกัาร 

ประจําคฺณีะฯ	ดั็งกัล่าว้	คฺณีบุดี็ได้็เรียนุเชิีญอดี็ต

คฺณีบุดี็และอาจารย์อาวุ้โสของคฺณีะฯ	 เช่ีนุ	

ศ.เกัียรติคฺุณี	 นุพ.พ้นุพิศ	 อมาตยกุัล	 ศ.คฺลินิุกั

เกีัยรติคฺุณี	 นุพ.ว้ราวุ้ธ	 สุมาว้งศ์	 ศ.คฺลินิุกั

เกีัยรติคฺุณี	 นุพ.เพียรวิ้ทย์	 ตันุติแพทยางก้ัร	

ศ.เกีัยรติคฺุณี	นุพ.รัชีตะ	รัชีตะนุาวิ้นุ	ศ.เกีัยรติคฺุณี	

นุพ.สมพล	 พงศ์ไทย	 ศ.นุพ.ว้ินิุต	 พัว้ประด็ิษฐ์	

ศ.เกีัยรติคฺุณี	พญ.สยมพร	ศิรินุาวิ้นุ	รศ.	พญ.ยวุ้ดี็	

เลี�ยว้ไพรัตน์ุ	 นุายกัสมาคฺมศิษย์เก่ัาแพทย์

รามาธิบุดี็	ศ.	นุพ.อร่าม	โรจนุสกุัล	ศ.เกีัยรติคฺุณี	

นุพ.พรชีัย	 สิมะโรจนุ์	 ตลอด็จนุรองคฺณีบุด็ี 

รองคฺณีบุดี็ฝ่่ายกัารศึกัษาและวิ้จัยอาวุ้โส	 และ

หั้ว้ห้นุ้าภาคฺวิ้ชีาเว้ชีศาสตร์ชุีมชีนุ	มาร่ว้มประชุีม

ห้ารือ	เมื�อวั้นุที�	๒๐	สิงห้าคฺม	พ.ศ.	๒๕๖๓	และ 

ไ ด้็ข้อส รุปตรงกัันุว้่ า 	 คฺณีะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบุาลรามาธิบุดี็	 เปิด็ดํ็าเนิุนุกัารเมื�อวั้นุที�	

๓	 พฤษภาคฺม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 ซึึ่�งที� ผู่้านุมา 

ก็ั ไ ด้็ยอม รับุ เ ป็นุกัาร ทั� ว้ ไป ว่้า ไ ด้็ เ ริ� ม เ ปิด็ 

ดํ็าเนิุนุกัารตั�งแต่วั้นุที�	๓	พฤษภาคฺม	พ.ศ.	๒๕๑๒	

มาโด็ยตลอด็	ดั็งนัุ�นุ	จึงคฺว้รถืึอวั้นุที�	๓	พฤษภาคฺม	

ของทุกัปี	 เป็นุ	 “วั้นุรามาธิบุดี็”	 สําห้รับุใช้ีเป็นุ 

วั้นุจัด็กิัจกัรรมของคฺณีะฯ

	 ตามที�พระราชีกัฤษฎีีกัาฯ	 มีผู้ลบุังคัฺบุใช้ี

ตามกัฎีห้มายตั�งแต่วั้นุที�	๔	สิงห้าคฺม	พ.ศ.	๒๕๐๘	

เป็นุต้นุไป	 จากักัารห้ารือร่ว้มกัับุอดี็ตคฺณีบุดี็ 

และอาจารย์อาวุ้โสของคฺณีะฯ	 จึงมีคฺว้ามเห็้นุ 

  จึงนำาเร่�องพิจารณาในที�ประชุมคณะกรรมการประจำาคณะฯ เม่�อวัันที� ๒๐ สิงหาคม 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ ได้ีพิจารณาร่วัมกัน สรุปได้ีว่ัา

 ๑) วัันเกิดีคณะฯ ค่อ วัันที� ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘	ตามที�พระราชีกัฤษฎีีกัามีผู้ลบัุงคัฺบุใช้ี

 ๒) วัันเปิดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี ค่อ วัันที� ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 

	 	 กัรณีีคฺณีะฯ	ต้องกัารจัด็งานุ	ก็ัสามารถึจัด็งานุได้็
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	 นุอกัจากันีุ�	 เมื�อแรกัเริ�มที�คฺณีะฯ	 ได้็รับุ 

กัารจัด็ตั�งตามกัฎีห้มาย	 ในุวั้นุที�	 ๔	 สิงห้าคฺม 

พ.ศ.	 ๒๕๐๘	 มีห้ลายภาคฺว้ิชีา/ห้นุ่ว้ยงานุ 

เปิด็ดํ็าเนิุนุกัารพร้อมกัับุคฺณีะฯ	 เช่ีนุกัันุ	 จึงเห็้นุ

คฺว้รให้้ภาคฺวิ้ชีา/ห้นุ่ว้ยงานุต่างๆ	 ที� ไ ด้็ รับุ 

กัารจัด็ตั�งขึ�นุพร้อมกัับุคฺณีะฯ	 ได้็แก่ั	 ภาคฺวิ้ชีา

พยาธิวิ้ทยา	 (แผู้นุกัพยาธิวิ้ทยา	 ณี	 ขณีะนัุ�นุ) 

ภาคฺวิ้ชีาอายุรศาสตร์	 (แผู้นุกัอายุรศาสตร์ 

ณี	 ขณีะนัุ�นุ)	 ภาคฺวิ้ชีาศัลยศาสตร์	 (แผู้นุกั

ศัลยศาสตร์	ณี	 ขณีะนัุ�นุ)	 ภาคฺวิ้ชีาส้ติศาสตร์-

นุรีเว้ชีศาสตร์	 (แผู้นุกัส้ติศาสตร์และนุรีเว้ชี

ศาสตร์	ณี	ขณีะนัุ�นุ)	ภาคฺวิ้ชีารังสีวิ้ทยา	(แผู้นุกั

รังสีวิ้ทยา	ณี	ขณีะนัุ�นุ)	ภาคฺวิ้ชีากุัมารเว้ชีศาสตร์	
(แผู้นุกักัุมารเว้ชีศาสตร์	 ณี	 ขณีะนัุ�นุ)	 ภาคฺว้ิชีา
จักัษุวิ้ทยาและภาคฺวิ้ชีาโสต	 ศอ	 นุาสิกัวิ้ทยา	
(แผู้นุกัจักัษุวิ้ทยาและว้ิทยาโสตนุาสิกัลาริงซ์ึ่ 
ณี	ขณีะนัุ�นุ)	ภาคฺวิ้ชีาออร์โธปิดิ็กัส์	(แผู้นุกัศัลย
ศาสตร์ออ ร์ โธ ปิ ดิ็คฺ ส์และกัายภาพบํุาบัุด็ 
ณี	 ขณีะนัุ�นุ)	 และโรงเรียนุพยาบุาลรามาธิบุดี็	
(ฝ่่ายโรงเรียนุพยาบุาล	 ผู้ดุ็งคฺรรภ์และอนุามัย 
ณี	ขณีะนัุ�นุ)	ถืึอวั้นุที�	๔	สิงห้าคฺม	พ.ศ.	๒๕๐๘	
เป็นุวั้นุเกิัด็ของภาคฺวิ้ชีา/ห้นุ่ว้ยงานุด้็ว้ยเช่ีนุกัันุ	
ส่ว้นุภาคฺว้ิชีา/ห้นุ่ว้ยงานุที�จัด็ตั�งขึ�นุในุภายห้ลัง	
ขอให้้พิจารณีาตามห้ลักัเกัณีฑ์์เดี็ยว้กัันุโด็ยถืึอ 

วั้นุที�กัารจัด็ตั�งมีผู้ลตามกัฎีห้มาย

ตรงกัันุว่้าในุกัารนัุบุปีของคฺณีะฯ	 ให้้เริ�มนัุบุตาม 

กัารจัด็ตั�งคฺณีะฯ	ตามประกัาศพระราชีกัฤษฎีีกัา 

จัด็ตั�งคฺณีะแพทยศาสตร์โรงพยาบุาลรามาธิบุดี็ 

ในุมห้าว้ิทยาลัยแพทยศาสตร์	 พ.ศ.	 ๒๕๐๘ 

ในุราชีกิัจจานุุเบุกัษา	 เมื�อวั้นุที�	 ๓	 สิงห้าคฺม 

พ.ศ.	 ๒๕๐๘	 ที�มีผู้ลในุทางกัฎีห้มาย	 คืฺอตั�งแต่ 

วั้นุที�	๔	สิงห้าคฺม	พ.ศ.	๒๕๐๘	เป็นุวั้นุที�คฺณีะฯ	

ได้็รับุกัารจัด็ตั�งขึ�นุตามกัฎีห้มายเป็นุคฺรั�งแรกั
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	 และตามที�คฺณีะฯ	 ใช้ีวั้นุที�	 ๓	 พฤษภาคฺม	

เป็นุวั้นุสําคัฺญของคฺณีะฯ	มาเป็นุเว้ลากัว่้า	๒๐	ปี	

เพื�อสื�อสารกัับุบุุคฺลากัรของคฺณีะฯ	 ให้้	 ทราบุ 

ถ้ึกัต้องตรงกัันุ	จึงขอกํัาห้นุด็ให้้วั้นุที�	๓	พฤษภาคฺม	

ของทุกัปี	เป็นุ	“วั้นุรามาธิบุดี็”	และจะมีกัารจัด็

กิัจกัรรมทําบุุญคฺณีะฯ	 และกิัจกัรรมประจําปี 

ของคฺณีะฯ	 ต่อไปเช่ีนุเดิ็ม	 โด็ยไม่ถืึอเป็นุวั้นุเกิัด็

ของคฺณีะฯ	 เนืุ�องจากัจําเป็นุจะต้องยึด็วั้นุเกิัด็ 

ของคฺณีะฯ	ตามว้นัุที�กัารจดั็ตั�งคฺณีะแพทยศาสตร์

โรงพยาบุาลรามาธิบุดี็มีผู้ลทางกัฎีห้มาย 

เมื�อวั้นุที�	๔	 สิงห้าคฺม	พ.ศ.	๒๕๐๘	นุอกัจากันีุ�	

วั้นุที�	 ๓	 พฤษภาคฺม	 พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 ยังเป็นุ 

วั้นุมห้าฤกัษ์	 เพราะเป็นุวั้นุที� โรงพยาบุาล

รามาธิบุดี็ มีรหั้ส	 H.N. 	 ๐๐๐๐๐๑	 เ ป็นุ 

เว้ชีระเบีุยนุผู้้้ป่ว้ยเล่มแรกั	พร้อมเปิด็ให้้บุริกัาร 

ผู้้้ป่ว้ยคฺนุแรกัในุว้ันุนีุ�	 และเป็นุวั้นุที�พระบุาท

สมเด็็จพระบุรมชีนุกัาธิเบุศร	 มห้าภ้มิพล 

อดุ็ลยเด็ชีมห้าราชี	บุรมนุาถึบุพิตร	และสมเด็็จ

พระนุางเจ้าสิริกิัติ�	พระบุรมราชิีนีุนุาถึ	พระบุรม

ราชีชีนุนุีพันุปีห้ลว้ง	 เสด็็จพระราชีดํ็าเนุินุ 

ทรงเปิด็อาคฺารโรงพยาบุาลรามาธิบุดี็ด้็ว้ย

	 ส่ว้นุกัารพิจารณีาอายุของคฺณีะฯ	 นัุ�นุ 

คฺว้รนุับุตั�งแต่วั้นุที�	 ๔	 สิงห้าคฺม	 พ.ศ.	 ๒๕๐๘ 

ดั็งนัุ�นุ	 ในุปัจจุบัุนุ	 อายุของคฺณีะฯ	 คืฺอ	 พ.ศ.	

๒๕๖๔	 ลบุด้็ว้ย	 พ.ศ.	 ๒๕๐๘	 เท่ากัับุ	 ๕๖	 ปี 

ซึึ่�งห้ากันํุา	 พ.ศ.	 ๒๕๑๒	 ที�เปิด็ทํากัารมาใช้ี 

อาจทําให้้เกิัด็คฺว้ามสับุสนุได้็	โด็ยคฺณีะฯ	จะมีอายุ

นุ้อยลงไปอีกั	 ๔	 ปี	 ทั�งนีุ�ในุ	 ๔	 ปีแรกัที�คฺณีะฯ 

เปิด็ทํากัาร	 นัุกัศึกัษาแพทย์ที� เข้ามาเรียนุ 

ในุรุ่นุที�	๑	 นัุ�นุ	ยังศึกัษาอย้่ที�คฺณีะวิ้ทยาศาสตร์	

มห้าวิ้ทยาลัยมหิ้ด็ล	 ต่อมาจึงศึกัษาในุชัี�นุคฺลินิุกั

ที�คฺณีะแพทยศาสตร์โรงพยาบุาลรามาธิบุดี็ 

ในุปี	พ.ศ.	๒๕๑๒
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ศาสตราจารย์	นายแพทย์อารี	วัลยะเสวี
ดำารงตำาแหน่งคณบดี	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๑๒	-	๒๕๒๑

“ชีวิัตทุกคนอย่่ภายใต้กฎธิรรมชาติ หากยังมีโอกาส 

ควัรรีบทำาประโยชน์ อย่าปล่อยให้โอกาส ผ่่านไปอย่าง 

น่าเสียดีาย”

ปฐมคณบดี

รับชมวีัดิีทัศน์
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ศาสตราจารย์	นายแพทย์รจิต	บุรี
ดำารงตำาแหน่งคณบดี	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๒๑	-	๒๕๒๕

“ควัามคิดีที�ไม่มีควัามโกรธิ โลภ และหลงเจ่อปน ย่อมนำา

ไปส่่ควัามร้่ ควัามสามารถุ และควัามประพฤติที�เป็น 

กุศลธิรรม”

คณบดีท่านที่	๒

รับชมวีัดิีทัศน์
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“ผ่มขออวัยพรให้รามาธิิบดีีทุกรุ่น ทุกคน ที�กำาลังต่อส้่ 

กับโควิัดี-19 ทุกวิัถีุทางอย่่ขณะนี�ที�โรงพยาบาลรามาธิิบดีี 

ขอให้ทุกคนมีสุขภาพสมบ่รณ์ ปลอดีภัย ขอให้ครอบครัวั

ของท่านปลอดีภัยเช่นเดีียวักัน และอย่่เย็นเป็นสุข 

ทุกคนครับ”

ศาสตราจารย์	นายแพทย์ทวี	บุญโชติ
ดำารงตำาแหน่งคณบดี	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๒๕	-	๒๕๒๙

คณบดีท่านที่	๓

รับชมวีัดิีทัศน์



15

“เป็นผ้่่ให้ ดีีกว่ัา เป็นผ้่่รับ”

ศาสตราจารย์	นายแพทย์อรรถสิทธิ์	เวชชาชีวะ
ดำารงตำาแหน่งคณบดี	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๒๙	-	๒๕๓๘

คณบดีท่านที่	๔

รับชมวีัดิีทัศน์
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“สิ�งที�อยากจะฝากไว้ัสำาหรับอาจารย์รุ่นใหม่ก็ค่อ เน่�องจาก

เรามีอาจารย์มาก มีการสอนแบง่กลุ่มกัน นักศึกษาอาจจะ

ไม่ใกล้ชิดีเหม่อนสมัยก่อน อยากใหค้ำานึงถึุงควัามสามคัคี

กลมเกลียวั เพราะนักศึกษาจะได้ีเห็นแบบอย่างจาก

อาจารย์ และประพฤติตามอาจารย์”

ศาสตราจารย์	นายแพทย์บุญชอบ	พงษ์พาณิชย์
ดำารงตำาแหน่งคณบดี	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๓๘	-	๒๕๔๐

คณบดีท่านที่	๕

รับชมวีัดิีทัศน์
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“ผ่มอยากจะให้โรงพยาบาลรามาธิิบดีี ทั�งคณะฯ 

ทั�งอาจารย์ ทั�งล่กศิษย์ที�ผ่ลิตออกไป ได้ีเห็นถึุงศักยภาพ

ของหมอที�สังคมให้ควัามเช่�อถุ่อ และมีควัามไว้ัวัางใจ 

ในการที�จะชี�แนะสงัคม ผ่ลักดัีนให้เกิดีควัามเปลี�ยนแปลง 

ผ่ลักดัีนนโยบายสาธิารณะ”

ศาสตราจารย์	นายแพทย์ประกิต	วาทีสาธกกิจ
ดำารงตำาแหน่งคณบดี	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๔๑	-	๒๕๔๘

คณบดีท่านที่	๖

รับชมวีัดิีทัศน์
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“รามาธิิบดีีเป็นองค์กรของการสร้างคน เรามีการสร้างวิัชาชีพหลายวิัชาชีพ
ออกไปทำางานให้แก่ประเทศ เพราะฉะนั�นในควัามโดีดีเด่ีนของวังการแพทย์
เราเป็นที�ประจักษ์ทั�วัโลกในดี้านการรักษาพยาบาล แต่ในช่วังต่อไปเราจะ
ต้องพยายามทำาให้เกิดีการสร้างนวััตกรรมงานวัิจัยทางด้ีานการแพทย์ 
เพ่�อที�จะทำาให้เกิดีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ หร่อยาใหม่ๆ วััคซีีนใหม่ๆ 
ให้เกิดีขึ�นให้ได้ี...ถึุงแม้เราจะมคีวัามกา้วัหน้าทางดีา้นวิัทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี 
สิ�งที�เราจะต้องไม่ล่มก็ค่อว่ัาคุณธิรรมของควัามเป็นแพทย์ ในเร่�องของควัาม
เป็นมนุษย์ จะต้องรักษาไว้ัให้มั�นคง และให้มีส่งขึ�นด้ีวัย”

ศาสตราจารย์	นายแพทย์รัชตะ	รัชตะนาวิน
ดำารงตำาแหน่งคณบดี	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๔๘	-	๒๕๕๔

คณบดีท่านที่	๗

รับชมวีัดิีทัศน์
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“ผ่มขอฝากสิ�งที�เราควัรปฏิิบัติยึดีถุ่อ

 หนึ�ง พระราชดีำารัสพระบิดีาของเราเป็นสิ�งที�เราทราบดีี และ 
ถุ่อปฏิิบัติมาโดียตลอดี

 สอง วััฒนธิรรมองค์กรของเราอย่างหนึ�งก็ค่อ สามารถุถุ่ายทอดี 
ออกมาโดียเสียงเพลงของเราเองซึี�งเราอาจจะไม่ค่อยทราบ เพลงนั�น 
ก็ค่อเพลงรามาปณิธิาน ซึี�งแต่งโดีย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 
นายแพทย์วัราวุัธิ สุมาวังศ์ ซึี�งเราควัรนำาเอาควัามหมายของเพลงนี� 
มายึดีถุ่อปฏิิบัติ ให้ถุ่อเป็นวััฒนธิรรมอย่างหนึ�งขององค์กรเรา”

ศาสตราจารย์	นายแพทย์วินิต	พัวประดิษฐ์
ดำารงตำาแหน่งคณบดี	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๔	-	๒๕๕๘

คณบดีท่านที่	๘

รับชมวีัดิีทัศน์
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ศาสตราจารย์	นายแพทย์ปิยะมิตร	ศรีธรา
ดำารงตำาแหน่งคณบดี	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๕๕๘	ถึง	ปัจจุบัน

คณบดีท่านที่	๙

“เรามองไปข้างหน้าอย่่ตลอดีว่ัาจะทำาอย่างไรให้คณะแพทยศาสตร์ 

โรงพยาบาลรามาธิิบดีี ถึุงพร้อมด้ีวัยพันธิกิจทุกประการ...ผ่มก็ 

เช่�อมั�นว่ัาด้ีวัยการวัางรากฐานเป็นอย่างดีีของอดีีตท่านคณบดีี และ 

ท่านคณาจารย์อาวุัโสทุกท่าน ทำาให้รามาธิิบดีีเรามีควัามแข็งแกร่ง 

เรามีศรัทธิาจากประชาชนจำานวันมากมาย ก็เป็นหน้าที�ของน้องๆ 

ต่อไปที�จะต้องนำาพารามาธิิบดีีไปส่่ควัามมั�นคงและตอบสนอง 

ควัามสำาคัญ นำาไปส่่คณะแพทยศาสตร์ชั�นนำาในระดัีบสากลต่อไป”

รับชมวีัดิีทัศน์



เพลงรามาปณิธาน

หนึ่งในฤทัยฉัน	คือรามาธิบดี

ถ้อยคำาคำานี้แสนซึ้งทรวง

ประกอบกิจการงานใดใดทั้งปวง

ยังห่วงหวงชื่อรามาธิบดี

ขอปฏิญาณ	ตั้งจิตมุ่งใจ

อยู่ที่แห่งใดในโลกนี้

ขอกระทำาแต่ความดี

สมเกียรติและสมศักดิ์ศรีรามาธิบดีมหิดล
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ประพันธ์เน้ือร้องและทำานอง	โดย	ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ	นายแพทย์วราวุธ	สุมาวงศ์

เพลงรามาปณิธิาน



กิจกรรมภายในงาน

คณบดีเปิดงาน
และเยี�ยมชมนิทรรศการ

22

นิทรรศการ



23

นางสาวัฐิติชญาณ์ ดีำาริห์
ชืี�อภาพ	ที�นีุ�	"รามาธิบุดี็"

นายอาทิตย์ โสลี
ชืี�อภาพ	รว้มใจ

นายเมธีิ บัวัจ่
ชืี�อภาพ	ร่ว้มมือร่ว้มใจ	เพื�อคฺนุไข้ได้็ห้ายจากัโรคฺภัย

ประกวดภาพถ่าย
“รามาธิิบดีี...ในควัามทรงจำา”

รางวััลชนะเลิศ

รางวััลรองชนะเลิศอันดัีบ ๑ รางวััลรองชนะเลิศอันดัีบ ๒



รางวัลชมเชย

นายสิทธิิ� พงษ์กิจการุณ
ชืี�อภาพ	ริมราง

นายเมธิาสิทธิิ� วังศ์อนันตโชติ
ชืี�อภาพ	ที�นัุ�งประจํา

รศ.พญ.นิลรัตน์ วัรรณศิลป์
ชืี�อภาพ	NEW	RAMA

นายวัรงคฤทธิิ� อิงคุทานนท์
ชืี�อภาพ	We'll	be	running	again

นายทวีั จุ้ยนวัล
ชืี�อภาพ	รว้มใจ

นางสาวันพวัรรณ ตั�งบุพผ่า
ชืี�อภาพ	จับุมือไว้้	ก้ัาว้ไปด้็ว้ยกัันุ

นายธินพล ภาระยาท
ชืี�อภาพ	คิฺด็ถึึง

24
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ภาพถ่าย
“รามาธิิบดีี...ในควัามทรงจำา”
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  แสงศรัทธิาทาบทอในฤทัยฉัน ปณิธิานอันมุ่งมั�นนำาวิัถีุ

 ปฏิิญาณตั�งจิตน้อมยอมพลี เพ่�อ “รามาธิิบดีี” ที�ฉันรัก

  ร้อยใจร่วัมรวัมควัามร้่คร่ผ้่่ให้ ก่อดีวังไฟแหล่งปัญญาหล้าประจักษ์

 มุ่งเรียนร้่ค่่คุณธิรรมลำ�าค่านัก คงศรีศักดิี�นำ�าเงินงามยำ�าเกียรติไกร

  แหล่งศึกษาวิัชาการอันหมายมุ่ง จิตจรุงพันธิกิจคิดีสิ�งใหม่

 สรรค์และสร้างศิลป์ส่บสานงานวิัจัย ผ่ลผ่ลิตทิศทางใหม่ส้่โรคา

  ๕๒ ปี ประกายประกาศก้อง เทิดีทำานองของควัามดีีที�ส่งค่า

 ไม่สิ�นสุดีค่อการให้ค่อศรัทธิา หลอมรามาฯ เพ่�อนพี�น้องคล้องหทัย

  ขอเข็มมุ่งรักษาจงคงสถิุต เพ่�อชุบช่วัยชีวิัตผ้่่ป่วัยไข้

 หนึ�งคำาพรน้อมชีพนำาคำ�าช่ใจ ไม่สิ�นไฟแห่งศรัทธิา “รามาธิิบดีี”

ประกวดบทร้อยกรอง
“รามาธิิบดีีที�รัก”

รางวัลชนะเลิศ

ผ้่่ประพันธ์ิ นางสาวัษาลิษา กลั�นแตง
ภาคฺวิ้ชีาอายุรศาสตร์
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  ส่องสว่ัาง นำาทาง ดุีจประทีป หลากอาชีพ ได้ีพึ�งพิง แสงไสวั

 แสงสุขภาพ แสงแห่งหวััง ส่องใกล้ไกล ดัี�งหัวัใจ อย่่ค่่ไทย มาช้านาน

  ผ่ลิตแพทย์ พยาบาล การศึกษา ด้ีานวิัทยาฯ สุขภาพ ให้เล่าขาน

 ทั�งควัามร้่ คำาปรึกษา วิัชาการ จากวัันวัาน ส่่วัันนี� มีมากมาย

  พร้อมก้าวัทัน เทคโนโลยี ในยุคนี� ด้ีวัยมากมี นวััตกรรม ที�แพร่หลาย

 ถุ่กปรับใช้ ในทุกที� กับทุกราย ช่วัยผ่่อนคลาย สร้างประโยชน์ นับอนันต์

  ค่านิยม วิัสัยทัศน์ พันธิกิจ ถุ่กค้นคิดี ประยุกต์ใช้ ให้สุขสันต์

 รวัมควัามต่าง สร้างสิ�งใหม่ ในทุกวััน พร้อมแบ่งปัน ค่อวััฒนธิรรม ขององค์กร

  สมรางวััล รับรอง ขั�นก้าวัหน้า ได้ีไขว่ัคว้ัา การันตี เป็นอักษร

 มาตรฐาน สร้างช่�อ ล่อขจร ไม่นิ�งนอน คอยปรับปรุง สมราคา

  และนี�ค่อ รามาฯ ที�เรารัก เหตุประจักษ์ แจ่มชัดี เป็นหนักหนา

 ปณิธิาน ประทับจิต ติดีตรึงตรา เป็นปัญญา ของแผ่่นดิีน ในสากล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑

ผ้่่ประพันธ์ิ นายอรรณพ ภ่่ประดิีษฐ์
ศ้นุย์กัารแพทย์สิริกิัติ�
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒

  “รามาธิิบดีี” ช่�อนี� ผ่่กพัน
 ยิ�งเนิ�นนานนับวััน ชิดีใกล้

  ดุีจญาติพี�น้องกัน ต่างร่วัม งานนา
 ขจัดีทุกข์โศกให้ สร่างเศร้าสุขใจ

  วิัสัยทัศน์ส่�อไว้ั ชั�นนำา
 ศึกษาวิัจัยเคี�ยวักรำา ทั�วัหล้า

  รับผิ่ดีชอบคุณธิรรม นำาส่่
 การแพทย์วิัทย์ก้าวัหน้า มุ่งให้สากล

  มุ่งสร้างผ้่่จิตเอ่�อ อารี
 มุ่งมั�นสร้างคนดีี สุดีฟ้า

  มุ่งสานกิจหน้ากรณี คงอย่่
 มุ่งคิดีดีลจิตกล้า แกร่งให้องค์กร

  รวัมใจรักร่วัมร้อย พันธิกิจ
 ปณิธิานเปรียบชีวิัต ปกป้อง

  ค่านิยมบ่มควัามคิดี ยึดีมั�น
 คำาว่ัาให้กึกก้อง ลึกลำ�าควัามดีี

  ใจหนึ�งที�ใฝ่ให้ มวัลชน
 ใจหลักด่ีแลคน เจ็บไข้

  อีกใจหนึ�งอดีทน ส้่หนัก
 ใจสุดีท้ายมอบให้ เทิดีไว้ั “รามาฯ”

ผ้่่ประพันธ์ิ นางสาวัอาวิักา อายุมั�น
ฝ่่ายเภสัชีกัรรม
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	 นุามอันุอําไพผู่้อง	 	 ประทีปส่องประสิทธิ�ผู้ล
ชืี�นุสุขทุกักัมล	 	 เพื�อปว้งชีนุสุขภาพดี็

	 ดั็�งแก้ัว้มณีีใส	 	 ไร้ตําห้นิุพิสุทธิ�ศรี
สร้างแพทย์ให้้ธานีุ		 	 ประจักัษ์มีส่้ผู้้้คฺนุ

		 นํุ�าใจมิเหื้อด็แห้้ง		 	 ศิษย์เก่ัาแกัร่งทุกัแห่้งห้นุ
รักัษาทุกัชัี�นุชีนุ	 	 มิมืด็มนุทุกัห้นุทาง

	 ป้องกัันุและรักัษา	 	 ปว้งประชีามิเว้้นุว้าง
พระบิุด็านํุาทาง	 	 ประโยชีน์ุสร้างเห้นืุอกัายตนุ

	 ๕๒	ศกัดิ็ถีึ	 	 ประทีปนีุ�มีคฺ่าล้นุ
วิ้ชีากัารเด่็นุด็ล		 	 เปี�ยมล้นุงานุวิ้จัย

	 วั้ฒนุธรรมนํุาห้นุ้า		 	 สร้างศรัทธาตลอด็ไป
รักัเธอล้นุห้ทัย	 	 นุามนัุ�นุไซึ่ร้	“รามาธิบุดี็”

 รา	มาธิบุดี็แห่้งนีุ�คืฺอถิึ�นุภักัดิ็�		 ผู้้กัสมัคฺรด็ว้งจิตรักัใคฺร่
แห้ล่งสถึานุพยาบุาลของถิึ�นุไทย		 ชืี�อกํัาจายยิ�งให้ญ่ในุสากัล

 มา	ร่ว้มกัันุรักัษาเข้าช่ีว้ยเห้ลือ		 พร้อมจุนุเจือเกืั�อห้นุุนุทุกัแห่้งห้นุ
ปณิีธานุพร้อมทํางานุอย่างอด็ทนุ		 ห้วั้งเพียงคฺนุมีชีีวิ้ตที�ปลอด็ภัย

 -ธิิบดีี	ที�นุ้อมนํุา	ทําภารกิัจ		 นํุาคฺว้ามคิฺด็บุุคฺลากัรลํ�าสมัย
เป็นุปัญญาของแผู่้นุดิ็นุศิลป์ก้ัาว้ไกัล	 ศ้นุย์รว้มใจทุกัคฺนุไว้้ห้นึุ�งเดี็ยว้กัันุ

 ที�	แห่้งนีุ�พร้อมสืบุสานุพันุธกิัจ	 รักัษ์ชีีวิ้ตประยุกัต์ได้็อย่างสร้างสรรค์ฺ	
ทําห้นุ้าที�ด้็ว้ยจรรยาทุกัคืฺนุวั้นุ	 ด้็ว้ยใจมั�นุเพื�อสุขภาพของมว้ลชีนุ

 รัก	รามาฯ	คํฺานีุ�คืฺอคํฺามั�นุ	 ปรัชีญานัุ�นุนุ้อมนํุาใช้ีไม่สับุสนุ
“อตฺตานํุ	อุปมํ	กัเร”	ร้้คฺ่าคฺนุ	 พร้อมมอบุตนุเพื�อรามาฯ	สืบุต่อไป

	 รามาธิบุดี็ที�ฉันุรักั	 ด้็ว้ยใจภักัดิ็�ผู้้กัพันุมั�นุเสมอ
เพราะเป็นุที�ฉันุเกิัด็กํัาเนิุด็เจอ	 คฺุณีแม่เธอคฺลอด็ฉันุนีุ�ที�รามาฯ

	 ยี�สิบุกัว่้าปีผู่้านุไปไม่นุานุนัุกั	 ใจฉันุรักัเรียนุแพทย์แว้ด็ว้งศา
จบุเป็นุห้มอก็ัทํางานุที�รามาฯ	 ปรารถึนุาช่ีว้ยมว้ลชีนุพ้นุโรคฺภัย

	 ขอแทนุคฺุณีรามาฯ	กัารุญฉันุ	 จะมุ่งมั�นุกัารงานุดั็งขานุไข
เพื�อชืี�อเสียงสถึาบัุนุอันุเกัรียงไกัร	 ให้้คฺงไว้้เลื�องลือชืี�อรามาฯ

	 โอ้รามาธิบุดี็ที�ฉันุรักั	 พรั�งพร้อมพรักัทั�งด้็านุกัารรักัษา
ให้้คฺว้ามร้้ปว้งชีนุพ้นุโรคฺา	 เรืองวิ้ทยาแพทย์พยาบุาลงานุวิ้จัย

	 วิ้ทยาศาสตร์วิ้ชีากัารสานุคฺว้ามร้้	 อีกังานุคฺ่้คํฺาปรึกัษาพาสมสมัย
พันุธกิัจเพื�อสังคฺมสุขห้ทัย	 ให้้คฺนุไทยสุขภาพดี็ที�ยั�งยืนุ

รางวัลชมเชย

ผ้่่ประพันธ์ิ นายพิศุทธิิ� บุญทรง
งานุกัารศึกัษาต่อเนืุ�อง

ผ้่่ประพันธ์ิ นางสาวัอาภัสนี ช่วัยประคอง
ฝ่่ายเภสัชีกัรรม

ผ้่่ประพันธ์ิ พญ.วัราพัฒน์ วิัระยะวัานิช
ศ้ยน์ุวิ้นิุจฉัยก้ัาว้ห้นุ้า
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ภาพบรรยากาศภายในงาน	
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จารุว้รรณี	 ลีลาภรณ์ี

รจนุา	 บุุญเลิศกุัล

อรว้รรณี	 สิทธิพล

บุุษกัร	 จักัขุจันุทร

กัฤติว้รรณี	 รอบุคฺอบุ

ว้ราว้รรณี	 จันุทร์ดิ็ษฐ์

ฐิติชีญาณ์ี	 ดํ็าริห์้

ธนุภรณ์ี	 ธัญนุ้อม

ศ.	นุพ.ปิยะมิตร	 ศรีธรา

ศ.	พญ.สฤกัพรรณี	 วิ้ไลลักัษณ์ี

รศ.	ด็ร.	พญ.นุลินีุ	 จงวิ้ริยะพันุธ์ุ

รศ.	ด็ร.บุุษบุา	 ฤกัษ์อํานุว้ยโชีคฺ

ผู้ศ.	กัาญจน์ุลักัษณ์ี	 คัฺนุธพสุนุธรา

ผู้ศ.	นุพ.อภิสิทธิ�	 บุุญเกิัด็

ศ.	คฺลินิุกั	นุพ.พรชัีย	 ม้ลพฤกัษ์

ศ.	พญ.สุพร	 ตรีพงษ์กัรุณีา

รศ.	นุพ.กิัตติณัีฐ	 กิัจวิ้กััย

ผู้ศ.	ด็ร.แอนุนุา	 ว้งษ์กุัห้ลาบุ

ผู้ศ.	ด็ร.นุพ.ช้ีศักัดิ็�	 โอกัาศเจริญ

รศ.	นุพ.วิ้ศาล		 ว้รสุว้รรณี	รักัษ์

ประจักัษ์วุ้ฒิ	 พลาชัีย

พึ�งกิัจ	 กัล่อมวั้ฒนุา

พิศุทธิ�	 บุุญทรง

พิทักัษ์สันุติ	 มณีฑ์ล

วิ้ทยา	 สอนุคฺุ้ม

เนุติธรณ์ี	 วิ้พุธวิ้ภาพร

ปาริทรรศ์	 ด็าเด็ชี

ศุทธนุะ	 นุนุทะเปาระยะ

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคฺารวิ้จัยและสวั้สดิ็กัาร	ชัี�นุ	1	270	ถึนุนุพระราม	6	แขว้งทุ่งพญาไท	เขตราชีเทวี้	กัรุงเทพฯ	10400
โทรศัพท์	0 - 2201 - 2256 - 7,	0 - 2201 - 2269	โทรสาร	0 - 2201 - 2270

E - mail	:	info.ramacme@gmail.com

ออกัแบุบุและจัด็ร้ปเล่ม

ท่ีปรึกษา

คณะผูู้้จัดทำา



ดีำาเนินการจัดีงานโดียฝ่ายวิชาการและวัฒนธิรรม
คณะแพทิยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิทิยาลัยมหิดีล

๒๗๐ ถ่นนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

“ครั้งแรกในประวัติศาสตร์”

๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


