
 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

1 นายเรือน  สมณะ ศ.11 พ.บ.                  
B.A. (Zoology)       
M.A.(Anatomy)      
Ph.D(Anatomy)

กายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาค
ศาสตร์

มม. เกษียณ 4/42 ซอยชนิเขต      
ถ.งามวงศ์วาน        
ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง
 กรุงเทพฯ 10210     
 โทร.0 2589 6414,   
 0 2246 1358 ต่อ 
41032 นายบุญเสริม  วิทยช านาญกุล ศ. พ.บ.                   

Ph.D.(Anatomy)
กายวิภาคศาสตร์ ชวีวิทยาระบบ

สืบพันธ์ุ
มม. คณะวิทยาศาสตร์ 

ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์                   
โทร. 0 2201 5870 ,   
 0 2246 0063 ต่อ 
4102

Page 1 of 212



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

3 นายประเสริฐ  โศภน ศ.11 B.Sc.                     
Ph.D.(Anatomy,cell 
Biology)

กายวิภาคศาสตร์ เซลล์ชวีวิทยา มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์  
ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์                   
โทร. 0 2245 5198

4 นายมีชยั  ศรีใส ศ. พ.บ.                  
Ph.D.(Neuroanatomy)

กายวิภาคศาสตร์ ประสาทกาย
วิภาคศาสตร์

จฬ. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์                
โทร. 0 2256 4281
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

5 นายสมบูรณ์  สรุงบุญมี ศ. สพ.บ.                  
M.S.(Anatomy)       
Ph.D.(Anatomy)

กายวิภาคศาสตร์ มหกายวิภาค
ศาสตร์

มข. เกษียณ 123/780  ถ.มิตรภาพ
 ต.ในเมือง  อ.เมือง    
 จ.ขอนแก่น  40002   
 โทร. 0 4324 2767

6 นางผาสุก  มหรรฆานุเคราะห์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก
(ศัลยศาสตร)์          
ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟ)ู

กายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ มช. ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์           
โทร. 0 5394 3001-9

7 นายสุภทัร  สุจริต ศ.11 พ.บ.                  ป.
อ.ร.ส.               
Cert. In Filariology  
Ph.D.

กีฏวิทยาการแพทย์ พยาธิเท้าชา้งและ
ยงุ

มม. เกษียณ 200/152-4 หมู่บ้าน   
อยู่เจริญเปรมประชา  
 ถ.วิภาวดีรังสิต       
ต.หลักหก  อ.เมือง    
จ.ปทุมธานี  12000    
โทร. 0 2536 2187
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

8 น.ส.พิมลรัตน์  ไทยธรรมยานนท์ ศ. พ.บ.                   
Dip.Amer. Board of 
Pediatrics          
Dip.Amer. 
Subspecialty Board 
of Neonatal – 
Perinatal medicine 
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 ว.ว.(ทารกแรกเกิด
และปริก าเนิด)

กุมารเวชศาสตร์ การดูแลทารกแรก
เกิด

จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                  
โทร.0 2256 4951
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

9 นางนวลอนงค์  วิศิษฎสุนทร ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(กุมารเวช
ศาสตร)์                 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 Fellowship in 
Pediatric Allergy and 
Immunology         
Cert. of Fellowship in 
Gastroenterology 
and Nutrition

กุมารเวชศาสตร์ การรักษาโรค
หอบหืดในเด็ก

มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์       
โทร.0 2419 8998
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

10 นายวรศักด์ิ  โชติเลอศักด์ิ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(กุมารเวช
ศาสตร)์               
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
Dip.Amer.Board of 
Medical Genetics as 
a Clinical Geneticist 
and Clinical 
Biochemical 
Geneticist

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ จฬ. พนักงาน ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                
คณะแพทยศาสตร์     
โทร. 0 2256 4000,    
 0 2256 4183

11 นางเสาวนีย ์ จ าเดิมเผด็จศึก ศ. พ.บ.                 
Dip.Amer.Board of  
Pediatrics.           
Jefferson Medical 
College

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ จฬ. เกษียณ 46 ซอย 13 สุขมุวิท 
พระโขนง กรุงเทพฯ 
10110                  
โทร. 0 2253 8233,    
 0 2252 4141
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

12 นายมนัส   ปะนะมณฑา ศ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การแพทย)์           
พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(กุมารเวช
ศาสตร)์               
Cert. in Pediatric 
Cardiology        
Cert. of Visiting 
Professor in 
Pediatric               
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจ)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มข. ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                
คณะแพทยศาสตร์   
โทร. 0 4334 8382
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

13 นางจารุพิมพ์  สูงสว่าง ศ. พ.บ.                       
 ป.ชั้นสูงทาง
วทิยาศาสตร์การแพทย์
คลินกิ สาขากุมารเวช
ศาสตร์                    
ว.บ.กุมารเวชศาสตร์ 
Cert. in Pediatric 
Cardiology, 
Interventional 
CardiacCatheterization,
Electrophysiology     
Cert. in Pediatric 
Cardiology(Electrophys
iology)                    
ว.บ.กุมารเวชศาสตร์
หวัใจ                    
อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มม. ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล             
โทร. 0 2419 7000 ,   
 0 2411 0241-9
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

14 นางสุวรรณา                       
 เรืองกาญจนเศรษฐ์

ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง (กุมารเวช
ศาสตร)์               
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 M.Sc.(Clinical 
Epidemiology)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มม. ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                 
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทร.0 2201 2387

15 นางอรุณวรรณ  พฤทธิพันธ์ุ ศ. วท.บ.                   
พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง (กุมารเวช
ศาสตร)์                
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 ว.เฉพาะทาง (โรค
ระบบการหายใจ)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มม. ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทร. 0 2246 0025
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

16 นางศิริวรรณ  วนานุกูล ศ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การแพทย)์            
พ.บ.                    
ป. บัณฑติ (กุมารเวช
ศาสตร)์              
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 วท.ม.(ตจวิทยา)      
อ.ว.(ตจวิทยา)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ,
 ตจวิทยา

จฬ. ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์             
คณะแพทยศาสตร์  
โทร. 0 2256 4183

17 นางจุฬาภรณ์  พฤกษชาติคุณากร ศ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การแพทย)์
พ.บ.
ป.ชั้นสูง(กุมาร     
เวชศาสตร)์
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์
ป.บัณฑติ (ตจวิทยา)
Cert. in Pediatric 
Dermatolog

กุมารเวชศาสตร์
(ตจวิทยา)

ตจวิทยา มช. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                
โทร.0 5322 1122
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

18 นายต่อพงศ์  สงวนเสริมศรี ศ.11 พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง (กุมารเวช
ศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
,โลหิตวิทยา

มช. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                  
โทร.0 5394 6480

19 นางดวงมณี  เลาหประสิทธิพร ศ. พ.บ.                  
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจ)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
ทั่วไป

มม. 42  ปุณณวิถี 43 
สุขมุวิท 101 พระโขนง
 บางจาก กรุงเทพฯ 
10110                 
โทร. 0 2311 0370,    
 0 2311 1940

20 นางวันเพ็ญ  บุญประกอบ ศ. พ.บ.                 
อ.ว.(จิตเวชศาสตร)์  
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์เด็ก
และวัยรุ่น

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์        
โทร.0 2419 8888 ต่อ
 5829-30
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

21 นายสุทธิพงศ์  วัชรสินธุ ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ วิทยาเอนโดไครน์
ในเด็ก , โรคต่อม
ไร้ท่อและ         
เมแทบอลิสม    
ในเด็ก

จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                  
โทร. 0 2256 4951

22 นางสมจิตร์  จารุรัตนศิริกุล ศ. พ.บ.                   
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์
 โรคต่อมไร้ท่อ)        
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์
 Fellowship in 
Pediatric 
Endocrinology

กุมารเวชศาสตร์ ต่อมไร้ท่อและ   
เมตาบอลิสม

มอ. คณะแพทยศาสตร์    
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                
โทร. 0 7442 9618

23 นายเกรียงศักด์ิ  จีระแพทย์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง(กุมารเวช
ศาสตร)์                
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 M.P.H.

กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิด มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์       
โทร.0 2419 7014
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

24 นายอนันต์  เตชะเวช ศ. Bachelor of Medicine
 and Surgery          
 Dip. In Child Health 
 อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิด มม. เกษียณ 315  ซอย 31 (สวัสดี)
 ถนนสุขมุวิท  วัฒนา 
กรุงเทพฯ 10310    
โทร. 0 2201 1816,    
 0 2258 1041-2

25 นายพัฒน์  มหาโชคเลิศวัฒนา ศ. พ.บ.
ป.ชั้นสูงฯ (กุมารเวช
ศาสตร)์
วุฒิบัตรฯ (กุมารเวช
ศาสตร)์
ป.แพทยเ์ฉพาะทาง
(กุมารเวชศาสตร์โรค
ต่อมไร้ท่อ)
Cert. in Pediatric 
Endocrinology 
Fellowship

กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อใน
เด็ก

มม. คณะแพทยศาสตร์รพ.
รามาธิบดี ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์      
โทร. 0 2201 1394 ,  
 0 2201 1384,         
0 2201 1814 ต่อ 1394
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

26 น.ส.สุรางค์  เจียมจรรยา ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยาใน
เด็ก

มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                 
โทร. 0 2243 2928,    
 0 2201 1683,          
0 2201 1727

27 นายพงษ์ศักด์ิ  วิสุทธิพันธ์ ศ.11 พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง(กุมารเวช
ศาสตร)์       
Dip.Amer.Board of  
Pediatric            
Cert.In  Pediatric 
Nuerology

กุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยาใน
เด็ก

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี  
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                
โทร.0 2201 1488,    
0 2201 1482
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

28 น.ส.พรสวรรค์  วสันต์ ศ. พ.บ.
Certificate, 
Postdoctoral 
Fellowship Medical 
Genetics
Certificate, 
Postdoctoral 
Fellowship Pediatric
 Genetics 
Dip. of the Amer. 
Board of Pediatrics 
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ พันธุเวชศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์        
โทร. 0 2419 7675-8

29 นายเฉลิม  วราวิทย์ ศ. พ.บ.                   
อ.ว.                   
M.Ed.            
Dip.Amer.Board of 
Pediatrics.

กุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
ศึกษา

จฬ. เกษียณ 10/3 ซ.อินทามระ 4 
ถ.สุทธิสาร พญาไท  
กรุงเทพฯ 10400     
โทร. 0 2926 9794,    
 0 2279 8305
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

30 นายพิภพ  จิรภญิโญ ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง(กุมารเวช
ศาสตร)์                
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ โภชนศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์       
โทร.0 2411 2535,     
 0 2419 8888 ต่อ 
5946

31 นายไพบูลย ์ สุทธิวรรณ ศ. พ.บ.                    
 ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร)์
 อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 Cert.of Specialist 
General Surgery 
FACS                 
Dip. Amer. Board of 
Sergery FRCSC

กุมารเวชศาสตร์ โรคดีซ่าน, กุมาร
ศัลยศาสตร,์ 
แพทยศาสตร์
ศึกษา

มม. เกษียณ 555 ม.4 ซ.แตงแก้ว 
สุขสวัสด์ิ 27        
บางปะกอก        
ราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140     
โทร. 0 2427 3074
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

32 นายวิโรจน์  สืบหลินวงศ์ ศ. พ.บ.                 
Dip.Amer.Board of 
Pediatrics.  
Dip.Amer.             
Subspecialty- Board 
of Pediatrics -
Cardiology

กุมารเวชศาสตร์ โรคเด็ก โรคหัวใจ จฬ. เกษียณ 74/3 เยน็อากาศ ซ. 2
 ยานนาวา กรุงเทพฯ 
 10120                  
โทร.0 2256 4379 ,    
 0 2256 4966

33 นายชวลิต  ปรียาสมบัติ ศ. พ.บ.                  
Dip.Amer.Board of 
Pediatrics

กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อใน
เด็ก

มม. เกษียณ 54/101 หมู่บ้านเมือง
ทอง 2/4 ซอย 65      
ถ.พัฒนาการ ประเวศ 
กรุงเทพฯ               
โทร.0 2321 2816
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

34 นายกิตติ  อังศุสิงห์ ศ. พ.บ.                   
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 Dip.Amer.Board of 
Pediatrics.

กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและ
เมตาบอลิซึม

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล  
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์               
โทร.0 2419 7013-6

35 นางชนิกา  ตูจิ้นดา ศ. พ.บ.                   
M.S.                   
F.A.A.P  
Dip.Amer.Board of 
Pediatrics.            
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและ
เมตาบอลิสม

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์       
โทร.0 2419 8998
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

36 นายยง  ภู่วรวรรณ ศ.11 พ.บ.                   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ โรคตับในเด็ก , 
ไขห้วัดนก

จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
ไวรัสตับอักเสบ         
 โทร. 0 2585 0113,   
 0 2256 490,            
0 2256 4927

37 นางสาวกุลกัญญา                
            โชคไพบูลยก์ิจ

ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง (กุมารเวช
ศาสตร)์               
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์
ทั่วไป)                
Dip. American Board 
of Pediatrics 
(Infectious Diseases)

กุมารเวชศาสตร์   
(โรคติดเชื้อ)

กุมารเวชศาสตร์  
(โรคติดเชื้อ)

มม. ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                 
คณะแพทยศาสตร์     
 ศิริราชพยาบาล        
 โทร. 0 2419 5671
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

38 นางศศิธร  ลิขตินุกูล ศ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์)      
พ.บ.                    
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 ป.สาขาโรคติดเชื้อ 
Cert. in Pediatric 
Infectious Disease

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ,
โรคติดเชื้อในเด็ก

จฬ. ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์          
โทร.0 2256 4281

39 นางอุษา  ทิสยากร ศ.11 พ.บ.                   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้อในเด็ก จฬ. คณะแพทยศาสตร์  
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                  
โทร.0 2256 4951
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

40 นางผกากรอง  ลุมพิกานนท์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(กุมารเวช
ศาสตร)์                 
ว.ว.(สาขากุมารเวช-
ศาสตร)์              
Cert.of Post  
Doctoral Fellowship 
in Medical 
Microbiology          
ป.แสดงความรู้ความ
ช านาญในการ
ประกอบวิชาชพี
เฉพาะทาง(โรคติดเชื้อ
เด็ก)                   
Cert.in Research 
Meth. and 
Biostatistics

กุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้อในเด็ก มข. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                  
โทร. 0 4334 8360-9
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

41 นางวิรัต  ศิริสันธนะ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(กุมารเวช
ศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้อในเด็ก มช. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                 
โทร.0 5394 5412-5

42 นายสมศักด์ิ  โล่ห์เลขา ศ. พ.บ.                    
Ph.D.(Microbiology) 
Dip.Amer.Board of 
Pediatrics.

กุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้อในเด็ก มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี 
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                
โทร.0 2246 1073,    
0 2201 1674

43 น.ส.สยมพร  ศิรินาวิน ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก 
(กุมารเวชศาสตร)์   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์
ทั่วไป)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ,
โรคติดเชื้อในเด็ก

มม. ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทร. 0 2246 0025

Page 22 of 212



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

44 น.ส.ประยงค์  เวชวนิชสนอง ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(กุมารเวช
ศาสตร)์                
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 อ.ว.(โลหิตวิทยา)

กุมารเวชศาสตร์ โรคไตเด็ก มอ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                
โทร. 0 7421 2070   
ต่อ 1251, 1252

45 นายประสิทธ์ิ  ฟูตระกูล ศ.11 พ.บ.                   
Fellow in Renal and 
Metabolic Diseases 
D.A.A.P.            
Diplomate Am 
Subsp. Board Ped 
Nephrol

กุมารเวชศาสตร์ โรคไตเด็ก จฬ. เกษียณ 102/16 ซอยรณชยั 2 
ถนนเศรษฐศิริ แขวง
สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400       
 โทร. 0 2256 4951

46 นางอัจฉรา  สัมบุณณานนท์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง (กุมารเวช
ศาสตร)์                 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 อ.ว.(โลหิตวิทยา)

กุมารเวชศาสตร์ โรคไตในเด็ก มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์        
โทร.0 2419 9918
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

47 นายบูรณะ  ชวลิตธ ารง ศ. พ.บ.                   
น.บ.                   
อ.ว.                     
Dip.of Amer.Board of 
Pediatrics

กุมารเวชศาสตร์ โรคทรวงอก มม. ลาออก คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์      
โทร.0 2411 3010,     
 0 2419 7014-16
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

48 นายมนตรี  ตูจิ้นดา ศ.11 พ.บ.                    
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิค      
 Dip.of the 
Amer.Board of  
Pediatrics.            
Dip.of the Amer. Sub-
Board of Pediatrics 
Allergy.     Dip.of the 
Amer. Board of 
Allergy & 
Immunology.

กุมารเวชศาสตร์ โรคภมิูแพ้ในเด็ก,
กุมารเวชศาสตร์
ทั่วไป

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์        
 โทร.0 2411 3010
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

49 นายปกิต  วิชยานนท์ ศ.11 พ.บ.                    
Dip.Amer.Board of 
pediatrics          
Dip.Amer.Board of 
Allergy & 
Immunology         
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 อ.ว.(โรคระบบ
ทางเดินหายใจ)

กุมารเวชศาสตร์ โรคภมิูแพ้และ
โรคปอด ,   
วิทยาอิมมูโน

มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล  
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์               
โทร. 0 2419 7014

50 นางสุภรี  สุวรรณจูฑะ ศ.11 พ.บ.                    
F.C.C.P.              
Dip.Amer.Board of 
Pediatrics/

กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบ
ทางเดินหายใจ

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์               
โทร. 0 2243 2928,    
 0 2201 1683,          
0 2201 1727
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

51 นางวันดี  วราวิทย์ ศ.11 พ.บ.                    
Dip.of the 
Amer.Board of  
Pediatrics.

กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดิน
อาหาร

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์รพ.
 รามาธิบดี ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์       
โทร. 0 2201 1488,    
 0 2201 4461

52 นางจิราศรี  วัชรดุลย์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(กุมารเวช
ศาสตร)์         
Dip.Amer.Board of 
pediatrics.            
Dr.Med.

กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดิน
อาหารในเด็ก

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์       
โทร.0 2411 3010,     
 0 2419 7014-16

53 นายธีรชยั  ฉันทโรจน์ศิริ ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจ
และเวชบ าบัด
วิกฤต

มม. 7/148 ซอยเยน็จิตต์ 
ถนนจันทร์ ยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120    
โทร.0 2245 6068 ,    
 0 2211 8644
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

54 นายจุล  ทิสยากร ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง(กุมารเวช
ศาสตร)์           
Dip.Amer.Board of 
Pediatrics.            
Cert.in Ped. Card. 
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ จฬ. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                  
โทร.0 2256 4951

55 นายชาลี  พรพัฒน์กุล ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูงทาง
การแพทยค์ลินิค      
Dip.of Amer.Board of 
Pediatrics Cardiology

กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจเด็ก มช. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                  
โทร.0 5380 1999

56 นายบุญชอบ  พงษ์พาณิชย์ ศ.11 พ.บ.                   
Dip.in Child Health  
Dip. Of Amer.Board 
of pediatrics

กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจเด็ก มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์รพ.
รามาธิบดี ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์        
โทร. 0 2201 1488
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

57 น.ส.จุฬารัตน์  มหาสันทนะ ศ. พ.บ.                   
Dip.Amer.Board of 
pediatrics.          
Cert. In Pediatric - 
Hemato               
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ โลหิตวิทยา มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์        
โทร.0 2419 8888 ต่อ
 5971-3

58 นางวรวรรณ  ตันไพจิตร ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิค 
สาขากุมารเวชศาสตร์
 M.S.(Biochemistry) 
 Cert. In Ped. 
Hematology           
 อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 อ.ว.(โลหิตวิทยา)

กุมารเวชศาสตร์ โลหิตวิทยา มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์      
โทร.0 2866 3021,     
 0 2419 8329 ,         
0 2419 7024
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

59 นายวิชยั  เหล่าสมบัติ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(กุมารเวช
ศาสตร)์                
วท.ม.(กุมารเวช
ศาสตร)์                 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 อ.ว.(โลหิตวิทยา)

กุมารเวชศาสตร์ โลหิตวิทยา มอ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์                
โทร.0 7421 2070-8  
ต่อ 1270

60 น.ส.อ าไพวรรณ  จวนสัมฤทธ์ิ ศ.11 พ.บ.                   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 ว.ว.(โลหิตวิทยา)

กุมารเวชศาสตร์ โลหิตวิทยาในเด็ก มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี 
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ หน่วยโลหิต
วิทยา                  
โทร. 0 2201 1748-9
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

61 นางภทัรพร  อิศรางกูร ณ อยธุยา ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(กุมารเวช
ศาสตร)์                 
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร/์
โลหิตวิทยา)  
D.Sc.(Med.)

กุมารเวชศาสตร์ โลหิตวิทยาในเด็ก มม. เกษียณ 171  ซอยระนอง 1 
ถนนพระราม 6 
กรุงเทพฯ 10400      
โทร.0 2279 0479,     
 0 2201 1748-9

62 นายวินัย  สุวัตถี ศ.11 พ.บ.                    
F.C.C.P.  Cert. Of 
Pediatrics 
Hematology 
Dip.Amer.Board of 
pediatrics           
Ph.D(Philosophy)    
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 อ.ว.(โลหิตวิทยา)

กุมารเวชศาสตร์ โลหิตวิทยาในเด็ก
,อิมมิวโนวิทยา

มม. เกษียณ 9  ซอยศรีสุกรี ถนน
สุขมุวิท ซอยสุขมุวิท 
71 กรุงเทพฯ 10110   
 โทร. 0 2419 7024,   
 0 2411 3010
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

63 นายวิทยา  เมฆานันท์ ศ. พ.บ.                    
Dip.of the 
Amer.Board of  
Pediatrics.            
Cert. In Medical 
Genetics.

กุมารเวชศาสตร์ เวชพันธุศาสตร์ มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์               
โทร.0 2245 6068

64 นางเพ็ญศรี  พิชยัสนิท ศ. พ.บ.                  
Dip.of the 
Amer.Board of  
Pediatrics             
M.P.H.

กุมารเวชศาสตร์ อนามัยแม่และ
เด็กและการ
วางแผนครอบครัว

มม. เกษียณ 1502 ถนน
พาณิชยการ ธนบุรี 
ซอย 30 บางกอกใหญ่
 กรุงเทพฯ 10600     
โทร. 0 2412 2681,   
0 2465 0841
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

65 นางอวยพร  ปะนะมณฑา ศ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การแพทย)์            
พ.บ.                    
ป. ชั้นสูง (กุมารเวช
ศาสตร)์                 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
Cert. of Fellowship in 
Pediatric 
Endocrinology

กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อ   
ในเด็ก

มข. ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์          
โทร.0 4320 2222-41
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

66 นายกฤตย์วิกรม  ดุรงค์พิศิษฏ์กุล ศ. พ.บ.                   
ป.บัณฑติทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก 
(กุมารเวชศาสตร)์    
 Dip. American 
Board of pediatrics    
  Dip. American Sub-
Board of Pediatric 
Cardiology              
                      Mini 

กุมารเวชศาสตร์ 
(โรคหัวใจและหลอด

เลือด)

โรคหัวใจและ
หลอดเลือด

มม. ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล             
โทร. 0 2419 7000 ,   
 0 2411 0241-9
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

67 นางกฤษณา  เพ็งสา ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
ป.บัณฑติ
(อายรุศาสตร์เขตร้อน
และสุขวิทยา)อ.ว.
(กุมารเวชศาสตร์โรค
ติดเชื้อ)         อ.ว.
(กุมารเวชศาสตร์
ทารกแรกเกิดและ  
ปริก าเนิด)

กุมารเวชศาสตร์ กุมาร
เวชศาสตร์เขตร้อน

มม. ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์เขตร้อน 
คณะแพทยศาสตร์   
โทร. 0 2354 9100-12
 ต่อ 1462, 1466

68 นางอรุณี  ทรัพยเ์จริญ ศ.11 พ.บ.                    
ป.อายรุศาสตร์เขต
ร้อนและสุขวิทยา     
(D.T.M.& H.)         
Cert. In Neonatology 
Amer.Board of 
pediatrics.

กุมาร
เวชศาสตร์เขตร้อน

กุมาร
เวชศาสตร์เขตร้อน

มม. เกษียณ คณะเวชศาสตร์     
เขตร้อน ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์เขตร้อน    
โทร.0 2245 7197
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

69 นายแทน  จงศุภชยัสิทธ์ิ ศ.11 พ.บ.                    
D.T.M.& H.            
Ph.D. (Tropical 
Medicine)   
F.R.C.P.(Edinburgh)

กุมาร
เวชศาสตร์เขตร้อน

กุมาร
เวชศาสตร์เขตร้อน

มม. เกษียณ 22/4 งามวงศ์วาน 18 
นนทบุรี  11000       
โทร.0 2589 5562

70 นางทวีสุข  กรรณล้วน ศ. วท.บ.                   
วท.ม. (ชวีเคมี)       
Cert. in Human 
Reproductive 
Endocrinology       
Cert. in 
Radioimmunoassay 
Technique           
Cert. in Quality 
Assurance in Clinical 
Biochemistry

เคมีเทคนิค เคมีเทคนิค มม. ภาควิชาเคมีเทคนิค   
คณะเทคนิค
การแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล    
โทร. 0 2419 7168

71 นายยศอนันต์   ยศไพบูลย์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง(จักษุวิทยา) 
ว.ว.(จักษุวิทยา)

จักษุวิทยา จักษุวิทยา มข. ภาควิชาจักษุวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์  
โทร. 0 4336 8383
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

72 นางสมสงวน  อัษญคุณ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง (จักษุวิทยา) 
ว.ว.(จักษุวิทยา)    
M.Health Sci.       
อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว)

จักษุวิทยา จักษุวิทยา มช. ภาควิชาจักษุวิทยา    
คณะแพทยศาสตร์     
 โทร. 0 5394 5512

73 นางวณิชา  ชื่นกองแก้ว ศ. พ.บ.                    
ป.บัณฑติทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก 
(จักษุวิทยา)         
ว.ว.(จักษุวิทยา)      
Cert. Fellowship in 
Neuro-ophthalmology
 อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)

จักษุวิทยา จักษุวิทยา มม. ภาควิชาจักษุวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล            
โทร.0 2419 8033-4
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

74 น.ส.ละอองศรี                     
          อัชชนียะสกุล

ศ. พ.บ.                    
ป.บัณทิตทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก 
สาขาจักษุวิทยา      
ว.ว.(จักษุวิทยา)       
Cert. in Ophthalmic 
Genetics and 
Pediatric 
Ophthalmology      
Cert. in Ocular 
Oncology            
อ.บ.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)

จักษุวิทยา จักษุวิทยาเด็ก
และกล้ามเนือ้

มม. ภาควิชาจักษุวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์     
 ศิริราชพยาบาล       
โทร. 0 2419 8033-4

75 นายประจักษ์  ประจักษ์เวช ศ. พ.บ.                   
อ.ว.                    
Dip. Of the American 
Board of 
Ophthalmology

จักษุวิทยา จักษุวิทยาทั่วไป จฬ. เกษียณ 83 ถ.ทรัพย ์          
ต.สี่พระยา เขตบางรัก
 กรุงเทพฯ 10500     
โทร. 0 2234 4506
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

76 นายสุรพงษ์  ดวงรัตน์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูงทางคลินิค 
(จักษุวิทยา)           
 D.O.M.S.              
 อ.ว.(จักษุวิทยา)

จักษุวิทยา จักษุวิทยาทั่วไป มช. เกษียณ 9/35 หมู่บ้านอิงดอย 
ถ.เลียบคลอง
ชลประทาน            
ต.ชา้งเผือก อ.เมือง   
จ.เชยีงใหม่ 50300    
โทร 0 5394 5 512-3

77 นางพนิดา  โกสียรักษ์วงศ์ ศ. พ.บ.                    
ป.แพทยฝ์ึกหัด       
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก 
(จักษุวิทยา)            
ว.ว. (จักษุวิทยา)     
ป.วิชากระจกตา       
ป. Lasik

จักษุวิทยา จักษุวิทยาทั่วไป มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
จักษุวิทยา               
โทร.0 2419 8033-4

78 นางสกาวรัตน์  คุณาวิศรุต ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(จักษุวิทยา)

จักษุวิทยา โรคต้อหิน มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี 
ภาควิชาจักษุวิทยา    
 โทร.0 2245 5709
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

79 นางนันทิกา   ทวิชาชาติ ศ. พ.บ.                    
ป.บัณฑติ(จิตเวช
ศาสตร)์              
ว.ว.(จิตเวชศาสตร)์  
 M.Sc.(Clinical 
Epidemiology)

จิตเวชศาสตร์ จิตเวชทั่วไป , 
Psychiatry-
Psychiatric 
Epidemiology , 
Geriatric 
Psychiatry

จฬ. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์    
โทร. 0 2256 4346 ,   
 0 2256 4298

80 นางพริ้มเพรา  ดิษยวณิช ศ. วท.บ.(จิตวิทยา)      
M.A.(Clinical 
Psychology)         
Ph.D.(Education  
Administration and 
Foundations)

จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ มช. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 โทร.0 5322 1122

81 นายพิเชฐ  อุดมรัตน์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง (จิตเวช
ศาสตร)์               
ว.ว. (จิตเวชศาสตร)์

จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ มอ.  คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 โทร.0 7445 1351-2
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

82 นายมานิต  ศรีสุรภานนท์ ศ. พ.บ.                    
ป.ทางวิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิกสาขา
จิตเวชศาสตร์        
ว.ว. (จิตเวชศาสตร)์  
Cert.in Mood 
Disorders and 
Schizophrenia

จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ มช. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 โทร.0 5394 5422-3

83 นายรณชยั   คงสกนธ์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง              
น.บ.                    
ว.ว.(จิตเวชศาสตร)์   
วท.ม.

จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ มม. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทร. 0 201 1929
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

84 นางอลิสา  วัชรสินธุ ศ. พ.บ.                   
ป.บัณฑติ (จิตเวช
ศาสตร)์      
Membership of the 
Royal College of 
Psychiatrists 
(MRCPsych)        
อ.ว. (จิตเวชศาสตร์
เด็กและวัยรุ่น)

จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร(์เด็ก) จฬ. คณะแพทยศาสตร์  
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 โทร.0 2215 0871-3

85 นางนงพงา  ลิ้มสุวรรณ ศ. พ.บ.                    
Dip.Amer.Board of 
Psychiatry

จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์
เด็ก-วัยรุ่น

มม. 700  ซอยธนาคาร 3 
ถนนงามวงศ์วาน       
 อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000                   
โทร. 0 2201 1478   
ต่อ 1235,  201-1275
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

86 นางพยอม  อิงคตานุวัฒน์ ศ. พ.บ.                    
อ.ว.

จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์
เด็ก-วัยรุ่น

จฬ. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 โทร.0 2214 4090

87 นางอุมาพร  ตรังคสมบัติ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 ว.ว.(จิตเวชศาสตร)์ 
อ.ว.(จิตเวชศาสตร์
เด็กและวัยรุ่น)

จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์
เด็ก-วัยรุ่น

จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
 โทร.0 2256 5176

Page 43 of 212



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

88 นายกวี  สุวรรณกิจ ศ. พ.บ.                   
M.S.in Behavioral 
Sc. M.P.H.(Heat 
Services Admin)    
ว.ว.(จิตเวชศาสตร)์   
อ.ว.(จิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น)

จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์
เด็ก-วัยรุ่น

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
จิตเวชศาสตร์         
โทร.0 2419 8422,     
 0 2412 7424

89 นางดวงใจ  กสานติกุล ศ. พ.บ.                  
Cert. In Child & 
Adolescent 
Psychiatry  
Dip.Amer.Board of 
Phychi & Neuro

จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์
ทั่วไป

จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 โทร.0 2256 4298 ,   
  0 2256 4346
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

90 นางสุวัทนา  อารีพรรค ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทางคลินิค   
(จิตเวชศาสตร)์        
ว.ว.(จิตเวชศาสตร)์

จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์
ทั่วไป

จฬ. ลาออก 35 ถนนพระราม  9   
 ซ.15.แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250     
โทร. 0 2734 0000 ,  
 0 2734 0033 ต่อ 
1206

91 นายจ าลอง  ดิษยวณิช ศ.11 พ.บ.                  
Cert. In Res. 
Training in 
Psychiatry            
Cert. In Res. 
Training in 
Neurology 
M.S.(Medical - 
Psychology)            
 Fellow in Child - 
Psychiatry

จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์
ทั่วไป

มช. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
  โทร. 0 5394 5422
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

92 นายสมพร  บุษราทิจ ศ. พ.บ.                    
อ.ว.(จิตเวชศาสตร)์   
Dip. of the Amer. 
Board of Psychiatry

จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์
ทั่วไป

มม. เกษียณ 60/5 ถ.บางกอกน้อย 
ตลิ่งชนั เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพฯ 10700
 โทร. 0 2412 7542,   
 0 2419 7423

93 นายสมภพ  เรืองตระกูล ศ. พ.บ.                    
อ.ว.(จิตเวชศาสตร)์

จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์
ทั่วไป

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
จิตเวชศาสตร์          
โทร. 0 2412 7542,    
 0 2419 7423

94 นายสุชาติ  พหลภาคย์ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(จิตเวชศาสตร)์

จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์
ทั่วไป

มข. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
 โทร. 04334 8384
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

95 น.ส.มาลัย  วรจิตร ศ. วท.บ. (เทคนิค
การแพทย)์
วท.ม. (พยาธิวิทยา
คลินิก)
วท.ด. (พยาธิวิทยา
คลินิก)

จุลชวีวิทยา การวิจัยเชื้อ
แบคทีเรีย

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์รพ.
รามาธิบดี ภาควิชา
พยาธิวิทยา            
โทร. 0 2245 5706

96 นายนิวัตน์   มณีกาญจน์ ศ. สพ.บ.(สัตวแพทย)์  
วท.ม.(พยาธิ
ชวีวิทยา)
Ph.D.(Microbiology 
and Immunology)

จุลชวีวิทยา จุลชวีวิทยา มช. ภาควิชาจุลชวีวิทยา  
 คณะแพทยศาสตร์   
โทร. 0 5394 5332-3 
ต่อ 108

97 นายสนิท  มกรแก้วเกยรู ศ.11 วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์            
วท.ม.(จุลชวีวิทยา)   
Ph.D.(Microbiology)

จุลชวีวิทยา จุลชวีวิทยา 
ภมิูคุ้มกันวิทยา
และเซลล์ชวีวิทยา

มช. เกษียณ คณะ แพทยศาสตร์ 
ภาควิชาจุลชวีวิทยา   
 โทร.0 5394 6006,    
  0 5394 5332-3
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

98 นางรวงผึง้  สุทเธนทร์ ศ. พ.บ.                    
Ph.D. (Microbiology) 
Postdoctoral 
Fellowship       
Fogarty Fellowship

จุลชวีวิทยา จุลชวีวิทยา(H.I.V.) มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล  
ภาควิชาจุลชวีวิทยา   
โทร. 0 2419 7068-9

99 นางมาลิน  จุลศิริ ศ. ภ.บ.                    
วท.ม. (จุลชวีวิทยา) 
ปร.ด. (จุลชวีวิทยา)

จุลชวีวิทยา จุลชวีวิทยาทาง
เภสัชกรรม

มม. ลาออก คณะเภสัชศาสตร์ 
ภาควิชาจุลชวีวิทยา   
 โทร. 0 2644 
8677-91 ต่อ 1133-36
 ,          0 2644 8692

100 นางนงนุช  วณิตยธ์นาคม ศ.11 วท.บ.                  
วท.ม. (จุลชวีวิทยา)  
Dr.rer.nat(Cum 
Laude)

จุลชวีวิทยา เชื้อรา มช. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาจุลชวีวิทยา   
โทร.0 5394 5333 ต่อ
 412
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

101 น.ส.ศรีสิน  คูสมิทธ์ิ ศ. วท.บ. (เทคนิค
การแพทย)์            
วท.ม. (จุลชวีวิทยา)  
D.Sc.

จุลชวีวิทยา ภมิูคุ้มกันวิทยา มม. คณะเวชศาสตร์       
เขตร้อน ภาควิชา    
จุลชวีวิทยาและ       
อิมมิวโนโลย ี           
โทร. 0 2246 0056

102 นายกวี  รัตนบรรณางกูร ศ.11 วท.บ.      
Ph.D.(Pharmacology)

จุลชวีวิทยา ภมิูคุ้มกันวิทยา มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาจุลชวีวิทยา   
โทร. 0 2246 1360-78
 ต่อ 4602

103 นายสถิตย ์ สิริสิงห ศ.11 B.A./ B.S.         
M.S.(Microbiology)  
D.M.D.              
Ph.D  

จุลชวีวิทยา ภมิูคุ้มกันวิทยา มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาจุลชวีวิทยา   
 โทร. 0 2201 5675

104 นางศมนีย ์ ศุขรุ่งเรือง ศ. พ.บ.                    
ป.อ.ร.ส.

จุลชวีวิทยา โรคติดเชื้อ มม. เกษียณ 1033  ซอย 34        
 การเคหะแห่งชาติ 
ถนนสุขาภบิาล 1 
คลองจ่ัน บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240      
โทร. 0 2378 2247
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

105 นางอรษา  สุตเธียรกุล ศ. วท.บ. (ชวีวิทยา)    
วท.ม. (จุลชวีวิทยา)  
Ph.D.(Medical 
Science)

จุลชวีวิทยา โรคติดเชื้อ มม. คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ภาควิชาจุล
ชวีวิทยา              
โทร. 0 2644 6875-6

106 นายโสภณ  คงส าราญ ศ. พ.บ. จุลชวีวิทยา โรคติดเชื้อ มม. เกษียณ 1119 ซ.13  วิทยาลัย
พณิชยการธนุบรี 
แขวงวัดท่าพระ      
เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600  
โทร. 0 2412 2482 ,   
 0 2864 0270

107 นางสดใส  เวชชาชวีะ ศ. พ.บ. จุลชวีวิทยา วิทยาภมิูคุ้มกัน จฬ. ลาออก 32 ซ.สุขมุวิท 31 
แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กทม. 
10110                   
โทร. 0 2258 8070,   
 0 2259 2316
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

108 นางสุทธิพันธ์  สาระสมบัติ ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา)
 Dip.Amer.Board of 
Pathology 
Dip.Amer.Board of 
Nuclear   Medicine  
F.C.A.P               
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 อ.ว.(โรคระบบ
ทางเดินหายใจ)

จุลชวีวิทยา วิทยาภมิูคุ้มกัน
ของโรคติดเชื้อ

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
วิทยาภมิูคุ้มกัน       
โทร. 0 2418 0569

109 นางพิไลพันธ์  พุธวัฒนะ ศ. วท.บ. (จุลชวีวิทยา)  
วท.ม. (จุลชวีวิทยา) 
ปร.ด. (จุลชวีวิทยา)

จุลชวีวิทยา ไวรัสวิทยา มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
จุลชวีวิทยา             
โทร. 0 2419 7068-9
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

110 นายประเสริฐ  ทองเจริญ ศ.11 พ.บ.                   
Diplom der 
Tropermedizin.      
Doktor  der Medizin

จุลชวีวิทยา ไวรัสวิทยา,     
โรคติดเชื้อ

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
จุลชวีวิทยา             
 โทร.0 2419 7457

111 นายสมศักด์ิ  พันธุวัฒนา ศ. วท.บ.(พฤกษศาสตร)์ 
วท.ม.(จุลชวีวิทยา)  
M.Sc.(Virology)      
Ph.D.(Virology)

จุลชวีวิทยา ไวรัสวิทยาทั่วไป มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์ 
โทร.0 3839 0354
745-900 ต่อ 3013

112 นางจริยา  บรอคเคลแมน ศ. Dr.Rer.Nat.             
(Magna. Cum 
Laude) Vordiplom

จุลชวีวิทยา สรีรวิทยาของ  
ปาราสิต

มม. ลาออก วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา               
อ.พุทธมณฑล          
จ.นครปฐม  73170   
โทร.0 2441 9846
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

113 นางอัญชลี  ตัณฑศ์ุภศิริ ศ. ภ.บ. (เภสัชศาสตร)์  
M.S. (Microbiology)

จุลชวีวิทยา จุลชวีวิทยา มม. ภาควิชาจุลชวีวิทยา 
คณะสาธารณสุข
ศาสตร์                 
โทร. 0 2246 0053

114 นางวนิดา  อิฐรัตน์ ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์            
วท.ม.(พยาธิวิทยา
คลินิค)               
ปร.ด.(ชวีเคมี)         
 Postdoctoral 
Research Fellow)

จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์
คลินิก

มม. ภาควิชาจุลทรรศน์
ศาสตร์คลินิก คณะ
เทคนิคการแพทย ์  
โทร.0 2411 2258

115 นายจิระพันธ์  กรึงไกร ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์             
วท.ม.(ชวีเคมี)        
ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 
(สาขาวิชาชวีเคมี)  
Postdoctoral Fellow 
(medical 
Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคมี จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาชวีเคมี         
โทร. 0 2252 4986,    
 0 2256 4482
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

116 นางอุษณีย ์                        
        วินิจเขตค านวณ

ศ. Bs.C.(เคมี)            
M.S.(ชวีเคมี)          
Ph.S.(ชวีเคมี)

ชวีเคมี ชวีเคมี มช. ภาควิชาชวีเคมี        
คณะแพทยศาสตร์     
โทร. 0 5394 322-25 
ต่อ 233

117 นางมุกดา  ฐิตะสุต ศ. วท.บ.                  
ป.ม.                    
M.Sc.

ชวีเคมี ชวีเคมี, เมตาบอ-
ลิสม

มช. เกษียณ 9  ถ.สันติธรรม        
ต.ชา้งเผือก  อ.เมือง  
 จ.เชยีงใหม่  50500   
โทร. 0 5321 6961

118 นางปิยะรัตน์  โตสุโขวงศ์ ศ. วท.บ. (วิทยาศาสตร)์ 
วท.ม. (ชวีเคมี)

ชวีเคมี ชวีเคมีคลินิก จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาชวีเคมี         
โทร. 0 2252 4986,    
 0 2256 4482

119 นางนีโลบล  เนือ่งตัน ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

ชวีเคมี ชวีเคมีทั่วไป มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
ชวีเคมี                  
โทร. 0 2419 7581,    
 0 2419 8583
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

120 นางสมทรง  เลขะกุล ศ. วท.บ. (ชวีวิทยา)    
วท.ม. (ชวีเคมี)      
M.S.(Nutrition)

ชวีเคมี ชวีเคมีทั่วไป มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล          
โทร. 0 2930 6696,    
 0 2511 4186

121 นายพจน์  ศรีบุญลือ ศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์
 วท.ม. (ชวีเคมี)      
M.C.H.(Nutrition)

ชวีเคมี ชวีเคมีทั่วไป มข. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาชวีเคมี        
โทร. 0 4334 8386 ,   
 0 4324 6535-53 ต่อ 
3256

122 นายไมตรี  สุทธจิตต์ ศ. วท.บ. (เคมี)          
วท.ม. (ชวีเคมี)      
Ph.D(Biochemistry)

ชวีเคมี พิษวิทยาเชงิ
ชวีเคมี

มช. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาชวีเคมี       
โทร.0 5394 5412-5

123 นางธาดา  สืบหลินวงศ์ ศ. พ.บ.                 
วท.ม.

ชวีเคมี ชวีเคมีทาง
การแพทย์

จฬ. ภาควิชาชวีเคมี       
คณะแพทยศาสตร์    
โทร.0 2256 4281
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

124 นายสุชาติ  อุปถัมภ์ ศ.11 B.S. in Biology       
M.S. in 
Epidemiologic 
Science                  
M.S. in Biological 
Science                 
Ph.D. in Natural 
Resources            

ชวีวิทยา พยาธิใบไม้,   
สังขวิทยา

มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาชวีวิทยา      
โทร. 0 2247 7058

125 นายเวคิน  นพนิตย์ ศ. B.A.(Zoology)         
Ph.D.(Anatomic 
Pathology)

เซลล์วิทยา เซลล์วิทยา มธ. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศูนยร์ังสิต จ.ปทุมธานี 
 12121                
โทร. 0 2516 5366 ต่อ
 2215
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

126 นางเพ็ญวดี  ทิมพัฒนพงศ์ ศ. พ.บ.                  
Dip.Amer.Board of 
Dermatology          
อ.ว.(ตจวิทยา)

ตจวิทยา ตจวิทยา มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2201 1211,    
 0 2201 1166,         
0 2201 1141

127 นางศิริเพ็ญ  พัววิไล ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์)
ว.ว.(ตจวิทยา)

ตจวิทยา ตจวิทยา มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2245 2707

128 นายสมยศ  จารุวิจิตรรัตนา ศ. พ.บ.                   
ว.ว. (ตจวิทยา)

ตจวิทยา โรคผิวหนัง,     
โรคของ         
หนังศีรษะและ
เส้นผม

มม. ภาควิชาอายรุศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทร. 0 2201 1141 ต่อ
 403
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

129 นายวิชติ  ลีนุตพงษ์ ศ. พ.บ.                   
Facharzt fÜr Haut 
und 
Geschlechtskrankheit
er                      
อ.ว.(ตจวิทยา)       
อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)

ตจวิทยา ตจวิทยา มม. ภาควิชาตจวิทยา 
คณะแพทยศาสตรศิริ
ราชพยาบาล            
โทร.0 2419 7000 ,   
 0 2411 0241-9

130 นางพรรณแข  มไหสวริยะ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง 
(อายรุศาสตร์) ว.ว.
(ตจวิทยา)

ตจวิทยา (โรคผิวหนัง) โรคผิวหนัง มม. ภาควิชาตจวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล            
โทร. 0 2419 7000
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

131 นายสุทิน  ศรีอัษฎาพร ศ. วท.บ.                  
พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทางวิทยา
การแพทยค์ลินิก      
สาขาอายรุศาสตร์     
ว.ว.(อายรุศาสตร์)    
Cert. of Fellowship in
 Bone , Calcium and
 Vitamin D Research
 ว.ว. (ต่อมไร้ท่อและ
เมตะบอลิสม)          
อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)

ต่อมไร้ท่อและเมตะบอ
ลิสม

ต่อมไร้ท่อและ   
เมตะบอลิสม

มม. ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตรศิริ
ราชพยาบาล           
โทร.0 2419 7000 ,    
 0 2522 0241-9
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

132 นายพรเทพ  เทียนสิวากุล ศ. วท.บ.                  
Cert. in Medical 
Technology             
M.S. in Medical 
Technology 
(Speciallized in 
microbiology)          
Ph.D. in 
Microbiology and 
immunulogy Nirology)

เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ จฬ. เกษียณ ภาควิชาจุลทรรศน์
ศาสตร์คลินิก          
คณะสหเวชศาสตร์     
โทร. 0 2215 0871-3

133 นายวัชระ   กสิณฤกษ์ ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์         
วท.ม.(จุลชวีวิทยา)   
Ph.D.(Doctor rerum 
naturalium 
technicarum)

เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ มช. ภาควิชาเทคนิค
การแพทย ์         
คณะเทคนิคการแพทย์
 โทร. 0 5394 6027
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

134 นายวีระพงศ์                       
         ปรัชชญาสิทธิกุล

ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์         
วท.ม.(เภสัชวิทยา)   
Ph.D.(Microbiology)

เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ มม. ภาควิชาจุลชวีวิทยา
คลินิก คณะเทคนิค
การแพทย ์            
โทร. 0 2419 7172

135 นางกนกนาถ  ชปัูญญา ศ. พ.บ.                    
Dip. In Clinical 
Pathology.

เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
 (โลหิตวิทยา)

มม. เกษียณ 38/1 สุขมุวิท 15 ซอย
ร่วมใจ  เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110       
 โทร. 0 2250 1369

136 นายณรงค์  สิงห์ประเสริฐ ศ. พ.บ.                   
น.บ.

นิติเวชศาสตร์ กฎหมาย
การแพทย์

มม. เกษียณ 27 ซอยตากสิน 11 
ถนนตากสิน        
แขวงบุคโล เขตธนบุรี
 กรุงเทพฯ 10600   
โทร. 0 2438 2193

137 นายธานินทร์  ภู่พัฒน์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(นิติเวชศาสตร)์

นิติเวชศาสตร์ นิติพันธุกรรม
ศาสตร์

มช. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชานิติเวชศาสตร์
 โทร. 0 5394 5432-4
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

138 นายวิฑรูย ์ อึ้งประพันธ์ ศ. พ.บ.                   
น.บ.                    
Dr.Med.

นิติเวชศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ มม. เกษียณ 102/202-203          
ม.ลัดดารมย ์      
รัตนาธิเบศ            
ถ.รัตนาธิเบศ ต.ไทรม้า
 อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000                   
โทร. 0 2985 9838-9

139 นายวิรัติ  พาณิชยพ์งษ์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงฯ(ศัลยศาสตร์
 ว.ว.(ศัลยศาสตร)์   
อ.ว. (นิติเวชศาสตร)์ 
Certified Visiting 
Fellow in Forensic 
Pathology

นิติเวชศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชานิติเวชศาสตร์
 โทร.0 2251 6981,    
  0 2256 4269
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

140 นายวิโรจน์  ไวยวุฒิ ศ. น.บ.                  
พ.บ.                   
อ.ว.(นิติเวชศาสตร)์  
D.T.M.& H.            
Dr.Med.

นิติเวชศาสตร์ นิติเวชศาสตร์
ทั่วไป

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
นิติเวชศาสตร์          
 โทร. 0 2419 7000 
ต่อ 6585

141 นายไพฑรูย ์ณรงค์ชยั ศ. วท.บ.                  
พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทางวิทยา
การแพทยค์ลินิก      
ว.ว.(อายรุศาสตร์)    
อ.ว.(นิติเวชศาสตร)์  
น.บ.                  
อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)

นิติเวชศาสตร์ นิติเวชศาสตร์ มช. ภาควิชานิติเวชศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์    
โทร. 0 5394 3001-9

142 นายเทพนม  เมืองแมน ศ. B.A.                 
Dip.Amer.Board of   
Medical Examiners.   

บริหารงานสาธารณสุข การสาธารณสุข
ทั่วไป (ประชากร
และการวางแผน
ครอบครัว  
สิ่งแวดล้อม)

มม. เกษียณ 9/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 
8 ถนนวิภาวดีรังสิต 
ดินแดง กรุงเทพฯ 
10320               
โทร. 0 2276 2354
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

143 นายสมชาย  จงวุฒิเวศย์ ศ. วท.บ.                  
พ.บ.                   
D.T.M.&H.(Danjika 
Aword)               
Ph.D.(Molecular 
Protozoology)

ปรสิตวิทยา ปรสิตวิทยา จฬ. ภาควิชาปรสิตวิทยา
คณะแพทยศาสตร์    
โทร. 0 2252 5944

144 นางสุรางค์  นุชประยรู ศ. พ.บ.                  
MPH.               
Ph.D.(Molecular 
Parasitology and 
Immunology)        
อ.บ.(พยาธิวิทยา
คลินิก)

ปรสิตวิทยา Molecular 
Parasitology, 
Doagnosis, 
Filariasis

จฬ. ภาควิชาปรสิตวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์  
โทร.0 2252 5944 ต่อ
 3681

145 นายเวช   ชโูชติ ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์         
วท.ม.(อายรุศาสตร์    
 เขตร้อน)

ปรสิตวิทยา ปรสิตวิทยา มช. ภาควิชาปรสิตวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์  
โทร. 0 5394 5342-5
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

146 น.ส.พีรพรรณ  ตันอารีย์ ศ. วท.บ. (เทคนิค
การแพทย)์           
วท.ม. (จุลชวีวิทยา) 
ปร.ด. (จุลชวีวิทยา)  
Post. Doct. 
(Parasitology)

ปรสิตวิทยา ปรสิตวิทยา มม. คณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาจุลชวีวิทยา  
โทร. 0 2201 5524,    
 0 2246 1360 ต่อ 
4604, 4603

147 นายประยงค์  ระดมยศ ศ. วท.บ.                  
วท.ม.

ปรสิตวิทยา ปรสิตวิทยาทั่วไป มม. เกษียณ 23/17 ซอยศิริวัฒน์ 
ถนนบางขนุนนท์      
เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700   
โทร. 0 2246 1272-3 ,
 0 2245 8270
ต่อ 532,533
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

148 นายวันชยั   มาลีวงษ์ ศ.11 วท.บ. (เทคนิค
การแพทย)์            
วท.ม. (ปาราสิตวิทยา)
 วท.ด. (อายรุศาสตร์
เขตร้อน)

ปรสิตวิทยา ปรสิตวิทยาทาง
การแพทย์

มข. ภาควิชาปรสิตวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์    
โทร. 0 4334 8387

149 นายวิฑรูย ์ ไวยนันท์ ศ. B.S.                
M.T,(ASCP)            
M.S.                    
Ph.D(Zoology)

ปรสิตวิทยา วิทยาภมิูคุ้มกัน
ของปรสิต

มม. เกษียณ คณะสหเวชศาสตร์ 
ศูนยร์ังสิต  99 ม.18 
ถ.พหลโยธิน          
อ.คลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12121    
โทร. 0 2926 9441-2, 
 0 2926 1358-74 ต่อ 
4409
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

150 นางปิยะรัตน์  โกวิทตรพงศ์ ศ.11 วท.บ. (เคมี)        
วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
Ph.D. (เภสัชวิทยา)

ประสาทวิทยาศาสตร์ ประสาท
วิทยาศาสตร์

มม. โครงการวิจัยชวีวิทยา
ระบบประสาทและ
พฤติกรรม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยมหิดล   
โทร. 0 2441 4125

151 นายอนันต์  ศรีเกียรติขจร ศ. พ.บ.                    
ป.บัณฑติฯ 
(อายรุศาสตร์)          
      ว.ว. (ประสาท
วิทยา) วท.ม.(การ
พัฒนาสุขภาพ)

ประสาทวิทยา ประสาทวิทยา จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาสรีรวิทยา     
โทร.0 2251 0871-3,  
 0 2215 3619
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

152 นายสงวนสิน  รัตนเลิศ ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร)์ 
ว.ว. (ประสาท
ศัลยศาสตร)์          
Cert.in Advance 
Neurosurgical 
Training

ประสาทศัลยศาสตร์ ประสาท
ศัลยศาสตร์

มอ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
โทร.0 7445 5000

153 นายมนูญ  ไพบูลย์ ศ. พ.บ.                  ป.
อ.ร.ส.              
Ph.D.(Parasitology)

ปาราสิตวิทยา ปาราสิตวิทยา
ทางการแพทย,์
โรคปรสิตและโรค
เขตร้อน

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
ปาราสิตวิทยา         
โทร. 0 2419 7000 ต่อ
 6468

154 นางสมเนตร  บุญพรรคนาวิก ศ.11 พ.บ.                  ป.
อ.ร.ส.

พยาธิชวีวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก มม. เกษียณ 187 ถนนจรัญสนิทวงศ์
 ซอย 44  บางยี่ขนั 
บางพลัด กรุงเทพฯ 
10700                  
โทร. 0 2424 2226

Page 68 of 212



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

155 นายศุภกิจ  อังศุภากร ศ.11 สพ.บ.                 
วท.ม(พยาธิชวีวิทยา)
 Ph.D.(Medical 
Science)

พยาธิชวีวิทยา โรคเชื้อรา มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาพยาธิชวีวิทยา
 โทร. 0 2201 5573 ,  
 0 2246 0063 ต่อ 
6203

156 นายวิทยา  ธรรมวิทย์ ศ. สพ.บ.                  
วท.ม(พยาธิชวีวิทยา)

พยาธิชวีวิทยา โรคตับ มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาพยาธิชวีวิทยา
 โทร. 0 2201 5555-6,
 0 2246 1358-70 ต่อ 
6103-4

157 นายชนพ  ชว่งโชติ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(พยาธิวิทยา      
กายวิภาค)

พยาธิวิทยา พยาธิวิทยา จฬ. ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์  
โทร. 0 2256 4235
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

158 น.ส.เบญจพร   ไชยวรรณ์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง               
ว.ว.(พยาธิวิทยา    
กายวิภาค)             
ป.ฝึกอบรม(Cytology, 
Immunohistochemistry
และ 
Immunocytochemistry)

พยาธิวิทยา พยาธิวิทยา มช. ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศ์าสตร์  
โทร. 0 5394 5442-4

159 นางพรทิพย ์ โล่ห์เลขา ศ. B.Sc.                 
พ.บ.                  
M.T.(ASCP)          
M.Sc.

พยาธิวิทยา เคมีคลินิกประยกุต์ มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  
โทร. 0 2201 1336
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

160 นายรังสรรค์  ปัญญาธัญญะ ศ. พ.บ.                    
ป. ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิค
(พยาธิวิทยา)

พยาธิวิทยา ประสาทพยาธิ
วิทยากายวิภาค

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล 
ภาควิชาพยาธิวิทยา   
          โทร. 0 2419 
7000

161 นายส ารวย  ชว่งโชติ ศ.11 พ.บ.                   
พ.ด.                   
อ.ว.(พยาธิวิทยา)  
Dip.Amer.Board of 
Anatomic Pathology 
and Neuropathology.

พยาธิวิทยา ประสาทพยาธิ
วิทยากายวิภาค

จฬ. เกษียณ 995 ซอยอ่อนนุช 46 
แขวงสวนหลวง         
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250      
โทร. 0 2321 1212

162 นายนิวัฒน์  จันทรกุล ศ. พ.บ. พยาธิวิทยา พยาธิกายวิภาค
ทั่วไป

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล 
ภาควิชาพยาธิวิทยา   
          โทร. 0 2930 
6696
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

163 นายวิญญู  มิตรานันท์ ศ. พ.บ.                   
Amer. Board of 
Pathology, Clinical 
and Anatomical

พยาธิวิทยา พยาธิวิทยา มอ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาพยาธิวิทยา   
โทร. 0 7421 2070-9

164 นายทวีพันธ์  ตัณฑจ ารูญ ศ. พ.บ.                   
Cert. In Experimental
 Pathology & 
Cancer, Research.  
 อ.ว.(พยาธิวิทยากาย
วิภาค)

พยาธิวิทยา พยาธิวิทยากาย
วิภาค

มช. เกษียณ 1/40 ซ.ลานนาวิลล่า 
ถ.เชยีงใหม่-ล าปาง   
ต.ชา้งเผือก อ.เมือง   
จ.เชยีงใหม่  50300   
โทร.0 5394 5660 ,   
0 5321 3248 ,         
0 5388 11450

165 นายวรชยั  ศิริกุลชยานนท์ ศ.11 พ.บ.                   
ว.ว.(พยาธิวิทยากาย
วิภาค)

พยาธิวิทยา พยาธิวิทยากาย
วิภาค

มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี 
ภาควิชาพยาธิวิทยา 
โทร. 0 2201 1718,   
 0 2201 1432
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

166 นายนิธิ  จงจิตรนันท์ ศ. พ.บ.                    
วุฒิบัตรพยาธิวิทยา  
 Certi. of Fellowship 
in Anatomic 
Pathology            
Certi. in 
Dermatopathology

พยาธิวิทยา พยาธิวิทยากายวิ
ภาพ, พยาธิวิทยา
โรคผิวหนัง

มอ. ลาออก โรงพยาบาลกรุงเทพ  
(แผนกพยาธิวิทยา) 
เลขที่ 2 ซ.ศูนยว์ิจัย 7
 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  
กทม. 10320        
โทร. 0 2310 3176

167 นายโชติ  ธีตรานนท์ ศ. B.A.                   
B.S.                   
พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(พยาธิวิทยา)
 Ph.D (Medicine)

พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาทั่วไป มช. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาพยาธิชวีวิทยา
  โทร.0 5394 5442

168 นายวิจิตร  บุญพรรคนาวิก ศ.11 พ.บ.                    
อ.ว. สาขาพยาธิวิทยา
กายวิภาค            
Fellow in Pathology

พยาธิวิทยา พยาธิวิทยาทั่วไป มม. เกษียณ ศูนยพ์ยาธิวิทยา 
โรงพยาบาลกรุงเทพฯ
 2 ซอยศูนยว์ิจัย (7) 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
กทม. 10320       
โทร. 0 2310 3176
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

169 นางเลิศลักขณา  ภู่พัฒน์ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์)

พยาธิวิทยา โรคของต่อม
น้ าเหลือง

มช. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาพยาธิชวีวิทยา
 โทร.0 5394 5442-5

170 นายอานนท์  บุณยะรัตเวช ศ.11 วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์             
วท.ม. (พยาธิวิทยา
คลีนิค)                
วท.ด. (พยาธิชวีวิทยา)

พยาธิวิทยา โลหิตวิทยา มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี 
ภาควิชาพยาธิวิทยา   
 โทร.0 2201 2213 ,   
 0 2201 1445
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

171 ม.ร.ว.ธีรา  โสณกุล ศ. M.B.                    
B.Ch.                    
D.T.M.H.                
Amer. Specialty 
Board in Clinical and 
Anatomic Pathology.

พยาธิวิทยา โลหิตวิทยา มม. ลาออก คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล 
ภาควิชาพยาธิวิทยา   
           โทร. 0 2930
 6696

172 นางภมุรา  ตาละลักษมณ์ ศ. พ.บ.                   
Dip. of the Amer.  
Board of Pathology. 
Dr.Med               
D.T.M.

พยาธิวิทยา โลหิตวิทยา, 
พยาธิวิทยาคลีนิค

มม. เกษียณ 120/804   P.S.T.
คอนโดวิว (ตึก2)  
ซอยนาคสุวรรณ ถนน
นนทรี เขตยานนาวา 
กรุงเทพ 10120      
โทร. 0 2681 4928
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

173 น.ส.ทัศน์ยานี  จันทนยิ่งยง ศ.11 พ.บ.                    
 อ.ว.(โลหิตวิทยา)

พยาธิวิทยา เวชศาสตร์การ
บริการโลหิต

มม. เกษียณ 1204/1 ถนนเทอดไท 
แขวงตลาดพลู เขต
ธนบุรี กรุงเทพฯ 
10600                   
โทร. 0 2466 6041,   
0 2419 7096

174 นางพิมล  เชี่ยวศิลป์ ศ.11 พ.บ.                    
ป. ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิค     
Dip. of the 
Amer.Board of 
Pathology in Clinical 
Pathology

พยาธิวิทยา เวชศาสตร์การ
บริการโลหิต

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี 
ภาควิชาพยาธิวิทยา   
โทร. 0 2251 3111 ต่อ
 191
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

175 นายพิเชฐ  สัมปทานุกูล ศ. พ.บ.                    
อ.ว.(พยาธิวิทยากาย
วิภาค)                  
วท.ม.(การพัฒนา
สุขภาพ)

พยาธิวิทยา พยาธิวิทยา จฬ. ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์     
โทร. 0 2256 4281

176 นายสัญญา  สุขพณิชนันท์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก 
(พยาธิวิทยากาย
วิภาค)                
ว.ว.(พยาธิวิทยากาย
วิภาค)              
Cert. of Fellow in  
Hematopathology

พยาธิวิทยา พยาธิวิทยา มม. ภาควิชาพยาธิวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล         
โทร. 0 2419 7000 ,   
 0 2411 0241-9
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

177 น.ส.นวพรรณ  จารุรักษ์ ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์           
Doctor of Medicine 
ป.(พยาธิวิทยาคลินิก)
 ว.ว. (พยาธิวิทยา
คลินิก) Postdoctoral 
Fellowship Training 
in Molecular 
Cytogenetics

พยาธิวิทยาคลินิก การวิเคราะห์เม็ด
เลือดด้วยเครื่อง
อัตโนมัติ

จฬ. ลาออก คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์
ชนัสูตร                
โทร. 0 2252 7788,    
 0 2256 4136

178 นายทวิป  กิตยาภรณ์ ศ. พ.บ.                    
D.T.M.& H.          
M.P.H.                
Dr.P.H.(Epi.)

ระบาดวิทยา ระบาดวิทยาของ
โรคเอดส์ และ    
 การติดเชื้อ HIV

มม. ลาออก คณะเวชศาสตร์       
เขตร้อน ภาควิชา      
เวชศาสตร์สังคมและ
สิ่งแวดล้อม          
โทร. 0 2246 0321,    
 0 2246 0056 ต่อ 
1564,1562
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

179 นางพันธ์ุทิพย ์ รามสูต ศ. Masterr of Public 
Health (Social 
Medicine)              
Bachelo of Science 
(Sociology)            
Doctor of Public 
Health   

ระบาดวิทยา ระบาดวิทยาทาง
สังคม

มม. เกษียณ สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน   
โทร.0 2393 5530,     
 0 2441 9041-3 ต่อ 29

180 นายพิทยภมิู  ภทัรนุธาพร ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง (รังสีรักษา
และเวชศาสตร์
นิวเคลียร)์           
ว.ว. (รังสีรักษาและ
เวชศาสตร์นิวเคลียร)์

รังสีรักษา รังสีรักษา มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชฯ ภาควิชารังสี
วิทยา                   
โทร. 0 2419 7000

181 น.ส.ปรียา  กาญจนัษฐิติ ศ. พ.บ.                   
Dip. of the Amer. 
Board  of Radiology. 
Cert. In Radiology.

รังสีวิทยา ประสาทรังสีวิทยา มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล           
โทร. 0 2465 0841
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

182 นายไพรัช  เทพมงคล ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา)  
Cert. of Medical 
Registration          
อ.ว.(รังสีวิทยา)       
D.T.M. & H

รังสีวิทยา รังสีรักษาและการ
ใชเ้คมีบ าบัด

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
รังสีวิทยา               
โทร.0 2412 1360 ,    
 0 2419 7081

183 น.ส.พวงทอง  ไกรพิบูลย์ ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(รังสีรักษาและ   
เวชศาสตร์นิวเคลียร)์

รังสีวิทยา รังสีรักษาและเวช
ศาสตร์นิวเคลียร์

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี 
ภาควิชารังสีวิทยา   
โทร. 0 2201 1149 ,   
 0 2201 1199

184 นางลักษณา  โพชนุกูล ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(รังสีรักษาและ  
เวชศาสตร์นิวเคลียร)์

รังสีวิทยา รังสีรักษา , 
วิทยาการมะเร็ง

มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี 
ภาควิชารังสีวิทยา 
หน่วยรังสีรักษาและ
เวชศาสตร์นิวเคลียร์  
โทร.0 2201 2241 ,   
0 2201 1025 ,         
0 2201 1199
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

185 นางวิมล  สุขถมยา ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา)

รังสีวิทยา รังสีวิทยา มช. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชารังสีรักษา     
โทร.0 5394 5456

186 นาวาตรีหญิงสุภนีวรรณ         
          เชาว์วิศิษฐ

ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(วิทยาศาสตร์
ทางการแพทยค์ลินิค)
Fellowship.musculosk
eletal Radiologic 
Pathology Cer. In 
Osteoradiology & 
Research             
ว.ว.(รังสีวิทยา)

รังสีวิทยา รังสีวิทยา มม. ภาควิชารังสีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทร. 02 201 1140

187 นางมาลัย  มุตตารักษ์ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา)

รังสีวิทยา รังสีวิทยาทั่วไป มช. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชารังสีรักษา     
โทร.0 5394 5450
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

188 นายชรินทร์  เอื้อวิไลจิต ศ. พ.บ.               
Amer.Board of 
Diagnostic Radiology
 Cert.of Fellowship in
 Cardiovascular 
Radiology            
อ.ว.(รังสีวินิจฉัย)

รังสีวิทยา รังสีวิทยาทั่วไป มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี 
ภาควิชารังสีวิทยา   
โทร. 0 2201 1260,   
 0 2201 1232,         
0 2245 9684

189 คุณหญิงนิตยา  สุวรรณเวลา ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิค      
 อ.ว.                   
Cert. in 
Neuroradiology

รังสีวิทยา รังสีวินิจฉัย จฬ. เกษียณ วิทยาลัยการ
สาธารณสุข อาคาร
สถาบัน 3 ชั้น 10      
ซ. 62 ถ.พญาไท 
กทม.10330            
โทร. 0 2256 4418,   
0 2256 4594
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

190 นางพูนสุข  จิตรนุสนธ์ิ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์)
 Cert. of training in 
Radiology           
ว.ว.(รังสีวิทยา)

รังสีวิทยา รังสีวินิจฉัย มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
รังสีวิทยา             
โทร. 0 2419 7086-9

191 นายดิเรก  ด ารงศักด์ิ ศ. พ.บ.                   
อ.ว.                    
Dip. Of the Amer. 
Board  of Radiology.

รังสีวิทยา รังสีวินิจฉัย มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
รังสีวิทยา               
โทร. 0 2419 7086-9

192 นายดุษฎี  ประภาสะวัต ศ. พ.บ.                  
Dip. of the Amer. 
Board  of Neuclear 
Medicine.

รังสีวิทยา รังสีวินิจฉัย มม. เกษียณ 197/2  ถ.เทิดไท 
แขวงปากคลอง เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 
10160                   
โทร. 0 2467 0676
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

193 นายนรา  แววศร ศ. พ.บ.                   
Dip. of the Amer. 
Board  of Radiology.
 อ.ว.(รังสีวิทยา)

รังสีวิทยา รังสีวินิจฉัย มม. เกษียณ 345 ถนนอรุณอัมริ
นทร์ แขวงวัดอรุณฯ 
เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600   
โทร. 0 2465 3620

194 นายอนันต์  ส่งแสง ศ. พ.บ.                    
อ.ว.                    
M.Sc.                  
Dip. of the Amer. 
Board  of Radiology.

รังสีวิทยา รังสีวินิจฉัยและ
รังสีวิทยาของ
ระบบประสาท

มม. เกษียณ  47 ซอยสายลม 2    
ถ.พหลโยธิน           
ต.สามเสนใน พญาไท 
 กทม. 10400          
โทร. 0 2272 6386 ,   
 0 2272 4386

195 นางมาคุ้มครอง  โปษยะจินดา ศ. พ.บ.                   
Cert.in Radiosotope 
technique

รังสีวิทยา เวชศาสตร์
นิวเคลียร์

จฬ. เกษียณ 29 ถ.สุขมุวิท ซ. 11 
แขวงวัฒนา เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 
10110                 
โทร. 0 2253 3237,    
 0 2256 4162
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

196 นายกวี  ทังสุบุตร ศ. พ.บ.                    
F.F.R.                 
D.M.R.T.             
R.C.S.                 
R.C.P.

รังสีวิทยา เวชศาสตร์
นิวเคลียร,์รังสี
รักษา

มข. เกษียณ 123 ซ.สุทธาราม      
ตากสิน 19 ถ.สมเด็จ
พระเจ้าตากสิน บุคคโล
 ธนบุรี กรุงเทพฯ 
10600               
โทร. 0 2465 8518

197 นายสุทธิศักด์ิ  สุทธิพงษ์ชยั ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา) 
ว.ว. (รังสีวินิจฉัย)

รังสีวินิจฉัย รังสีวินิจฉัย  มม. ภาควิชารังสีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์     
 ศิริราชพยาบาล       
 โทร. 02 419 7078
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

198 นายขวัญชยั                       
      ศุภรัตน์ภญิโญ

ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง
(อายรุศาสตร์)ป.
ฝึกอบรมระยะสั้น   
(โรคติดเชื้อ)         
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทั่วไป)                
ป.ฝึกอบรมระยะสั้น
(ระบาดวิทยาคลินิค) 
อ.ว.(อายรุศาสตร์    
โรคติดเชื้อ)

โรคติดเชื้อ โรคติดเชื้อ มช. ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
 คณะแพทยศาสตร์  
โทร. 0 5394 5482-5

199 นางยพุิน  ศุพุทธมงคล ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทั่วไป) 
M.Sc.(Epidemiology) 
 DTM&H

โรคติดเชื้อและ
อายรุศาสตร์เขตร้อน

โรคติดเชื้อและ
อายรุศาสตร์เขต
ร้อน

มม. ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล          
โทร.0 2419 7203
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

200 นางนภาธร  บานชื่น ศ. พ.บ.                   
Ph.D. (Immunology)

วิทยาภมิูคุ้มกัน วิทยาภมิูคุ้มกัน มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล  
ภาควิชาวิทยา
ภมิูคุ้มกัน             
โทร. 0 2419 7000

201 น.ส.ธารารัชต์  ธารากุล ศ. พ.บ.                    
Ph.D.          
Postdoctoral 
Certificate

วิทยาภมิูคุ้มกัน วิทยาภมิูคุ้มกัน มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
วิทยาภมิูคุ้มกัน        
โทร.0 2419 7000

202 นายสิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ศ. พ.บ.                    
Ph.D.

วิทยาภมิูคุ้มกัน วิทยาภมิูคุ้มกัน มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาค
วิทยาภมิูคุ้มกัน         
โทร. 0 2419 7000 ต่อ
 6677
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

203 นางวันเพ็ญ  ชยัค าภา ศ.11 สพ.บ.              
Ph.D.(Microbiol. & 
Immunol)

วิทยาภมิูคุ้มกัน วิทยาภมิูคุ้มกัน
ของโรคติดเชื้อ 
สาขาสัตว
แพทยศาสตร์

มม. เกษียณ คณะสหเวชศาสตร์    
ถ.พหลโยธิน ต.คลอง
หนึง่ อ.คลองหลวง    
จ.ปทุมธานี 12121    
โทร. 0 2926 9213 
ต่อ7067

204 นายโกวิท  พัฒนาปัญญาสัตย์ ศ.11 วท.บ. (ชวีเคมี)        
 วท.ม. (ชวีเคมี)      
Ph.D.(Iron 
Metabolism)

วิทยาภมิูคุ้มกัน วิทยาภมิูคุ้มกัน ,
โลหิตวิทยา ,  
โรคมาลาเรีย ,
โรคธาลัสซีเมี

มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล สถาน
การส่งเสริมการวิจัย   
 โทร. 0 2419 8946,   
 0  2419 7000 ต่อ 
6644

205 นายจ ารูญ  ยาสมุทร ศ. วท.บ.(สุขาภบิาล)  
Master of Public 
Health

วิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม

สุขาภบิาล
สิ่งแวดล้อม

มช. เกษียณ 31 หมู่ 1 ซ. 2 ถ.สุเทพ
 ต.สุเทพ อ.เมือง      
จ.เชยีงใหม่ 50200     
 โทร. 0 5327 7410
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

206 นายพิชติ  สกุลพราหมณ์ ศ. วท.บ.                  
 M.P.H.(Env.H.)

วิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม

มม. เกษียณ 10/20  หมู่ 5         
ซ.สามัคคี              
ถ.บางกรวย ไทรน้อย 
10 อ. บางกรวย       
 จ.นนทบุรี 11130    
โทร. 0 2446 0469

207 นายเทวารักษ์                     
       วีระวัฒกานนท์

ศ. พ.บ.                 
ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ)  
ป.บัณฑติ (วิสัญญี
วิทยา)                 
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา 
Fellow in Anesthesia
 วท.ม.(การพัฒนา
สุขภาพ)

วิสัญญีวิทยา Medical Science จฬ. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์   
โทร. 0 2256 4215

Page 89 of 212



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

208 น.ส.สุณีรัตน์  คงเสรีพงศ์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง (สาขาวิสัญญี
วิทยา)                 
ว.ว. (สาขาวิสัญญี
วิทยา) 
Certificate,Fellowship 
in Research in 
cardiovascular 
Anesthesia     
Certificate,Fellowship 
in critical care 
Certificate,Fellowship 
in Pediatric 
Anesthesia Dip.of 
American Board of 
Anesthesia

วิสัญญีวิทยา การใชย้า 
Ketamine, 
วิสัญญีวิทยา
ส าหรับผูป่้วยเด็ก

มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา            
 โทร. 0 2419 7000
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

209 นางจริยา  เลิศอรรฆยมณี ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก 
สาขาวิสัญญีวิทยา  
ว.ว. (วิสัญญีวิทยา)  
Fellow of Royal 
College of 
Anaesthetists of U.K. 
MPH (Health Policy 
and Administration)

วิสัญญีวิทยา วิสัญญีวิทยา มม. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล           
โทร. 0 2419 9465 -6
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

210 นางชศูรี  พิศลยบุตร ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(วิสัญญีวิทยา)    
F.R.C.A.T.     
Fellowship in 
Obstetric 
Aneshthesia          
F.I.C.S

วิสัญญีวิทยา วิสัญญีวิทยา มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา          
โทร. 0 2419 7990

211 นายพงษ์ธารา  วิจิตรเวชไพศาล ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(วิสัญวิทยา) 
Cert. of Fellowship in
 Anesthesiolog     
ว.ว.(วิสัญญีวิทยา)

วิสัญญีวิทยา วิสัญญีวิทยา มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา          
โทร. 0 2419 7989-90
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

212 นางเพลินจิตต์  ศิริวันสาณฑ์ ศ. พ.บ.                  
อ.ว.(วิสัญญีวิทยา)  
F.A.C.A            
Dip.Amer.Board. of 
Anes.           
Subspecialty Ped. 
Anes.

วิสัญญีวิทยา วิสัญญีวิทยา มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
โทร. 0 2201 1513 ,  
 0 2201 1523 ,        
0 2245 9641,           
0 2245 9641

213 นางวรภา  สุวรรณจินดา ศ. พ.บ.                  
อ.ว.(วิสัญญีวิทยา)  
F.A.C.A      
Dip.Amer.Board. of 
Anes.

วิสัญญีวิทยา วิสัญญีวิทยา มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา          
โทร. 0 2411 3256

Page 93 of 212



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

214 นางศิริวรรณ  จิรสิริธรรม ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(วิสัญญี
วิทยา)ว.ว.(วิสัญญี
วิทยา)             
Clinical Fellowship in 
Anesthesia for 
Cardiothoracic 
Surgery Clinical 
Fellowship in 
Anesthesia for 
Organ 
Transplantation 
(Liver and Kidney)

วิสัญญีวิทยา วิสัญญีวิทยา มม. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทร. 0 2354 7308

215 นายสมบูรณ์  เทียนทอง ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(วิสัญญี)

วิสัญญีวิทยา วิสัญญีวิทยา มข. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์     
โทร.0 4334 8390
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

216 นางสมศรี  เผ่าสวัสด์ิ ศ. พ.บ.                  
ว.ว.(วิสัญญีวิทยา) 
Postgrad Dip in Cli. 
Sc.                     
Dr. Med.             
D.T.M.

วิสัญญีวิทยา วิสัญญีวิทยา มม. เกษียณ 188/1 ซอยมิตรอนันต์
 ถนนนครไชยศรี เขต
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 โทร. 0 2201 1523 ,  
 0 2201 1513 ,        
0 2245 9641

217 นางสุวรรณี  สุรเศรณีวงศ์ ศ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การแพทย)์            
พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง (วิสัญญี
วิทยา)               
Master of Medical 
Science (Clinical 
Epidemiology)        
ว.ว. (สาขาวิสัญญี
วิทยา)

วิสัญญีวิทยา วิสัญญีวิทยา มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล  
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  
 โทร. 0 2419 7675-8
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

218 นางอมรา  พานิช ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(วิสัญญีวิทยา)

วิสัญญีวิทยา วิสัญญีวิทยา มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี 
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
โทร. 0 2201 1523 ,   
 0 2201 1943 ,        
0 2201 1513

219 น.ส.อังกาบ  ปราการรัตน์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา)
 อ.ว.(วิสัญญีวิทยา)  
F.A.C.A.

วิสัญญีวิทยา วิสัญญีวิทยา มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา            
โทร. 0 2411 3256

220 นายธารา  ตริตระการ ศ.11 พ.บ.                   
ว.ว.(วิสัญญีวิทยา)  
Fellow 
Cardiovascular 
Anes. F.A.C.A.         
     F.I.C.S

วิสัญญีวิทยา วิสัญญีวิทยา มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
วิสัญญีวิทยา            
 โทร. 0 2411 3256
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

221 นายอภวิัฒน์  มุทิรางกูร ศ. พ.บ.                   
Ph.D.(Human and 
Molecular Genetics)

เวชพันธุศาสตร์ อณูพันธุศาสตร์
มะเร็งโพรงหลัง
จมูก, แผนที่
จีโนมของยนีต้าน
มะเร็ง

จฬ. ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์           
โทร 0 2252 7028

222 นายไพบูลย ์ สุริยะวงศ์ไพศาล ศ. พ.บ.                   
อ.ว. (เวชศาสตร์
ป้องกัน)              
Master of Medical 
Science

เวชศาสตร์ชมุชน ระบาดวิทยาของ
อุบัติเหตุจราจร

มม. ส านักงานศูนยเ์วช
ศาสตร์ชมุชน คณะ
แพทยศาสตร์ รพ.
รามาธิบดี               
โทร.0 2246 0025
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

223 นายวีระศักด์ิ  จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ศ.11 พบ.                    
ป.อายรุศาสตร์เขต
ร้อนและสุขวิทยา     
อ.ว. (เวชกรรมสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน)  
ศ.บ.            
M.S.(Medical 
Science)             
Ph.D.

เวชศาสตร์ชมุชน เวชศาสตร์ชมุชน มอ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์
ชมุชน                    
  โทร.0 7428 2000

224 นายศุภสิทธ์ิ  พรรณารุโณทัย ศ. พ.บ.(อายรุศาสตร์เขต
ร้อนและสุขวิทยา) 
(DTM&H)             
วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร)์              
ปร.ด. (การวางแผน
และการคลัง
สาธารณสุข)

เวชศาสตร์ชมุชน เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข

มน. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์
ชมุชน                    
 โทร. 0 5526 1200-5
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

225 นายสุวิทย ์ อารีกุล ศ.11 พ.บ.                   
Medicine Doktor 
(Cum Laude)       
D.T.M.& H.

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ เวชศาสตร์
นิวเคลียร์เขตร้อน

มม. เกษียณ คณะเวชศาสตร์      
เขตร้อน ภาควิชารังสี
ไอโซโทปเขตร้อน 
พญาไท กรุงเทพฯ 
10400                
โทร.0 2246 900-13

226 นายไพรัช  ดีสุดจิต ศ. พ.บ.                  
M.P.H. & T.M.

เวชศาสตร์ป้องกันและ
สังคม

กามโรคและเวช
ศาสตร์ป้องกัน

จฬ. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม      
โทร. 0 2272 6475 ,   
 0 2256 4236 ,         
0 22432644

227 นางเติมศรี  ช านิจารกิจ ศ. พ.บ.                    
Dip. of Tropical 
Medicine & Hygiene. 
Dip. of Tropical 
Public  Health.

เวชศาสตร์ป้องกันและ
สังคม

ชวีสถิติและเวช
ศาสตร์ป้องกัน

จฬ. เกษียณ 153/1 ถ.พหลโยธิน 24
 แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร บางเขน กทม.
 10900                  
โทร. 0 2513 7299
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

228 นายสุรพล  สุวรรณกูล ศ. พ.บ.                   
Dip.Amer. Board. of 
Internal Medicine    
Dip Amer.Board of 
Infectious Disease

เวชศาสตร์ป้องกันและ
สังคม

ระบาดวิทยาของ
โรคติดเชื้อ

มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
เวชศาสตร์ป้องกันและ
สังคม                  
โทร. 0 2419 7284 ,   
 0 2411 3019

229 นางทัสสนี  นุชประยรู ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง                
M.of Public Health

เวชศาสตร์ป้องกันและ
สังคม

ระบาดวิทยาและ
เวชศาสตร์ป้องกัน

จฬ. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม      
 โทร. 0 2252 7864 ,  
 0 2256 4000 ต่อ 
1370

230 นายไพบูลย ์ โล่ห์สุนทร ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง (สูตินรีเวช
ศาสตร)์                
ส.ม.               
M.P.H.

เวชศาสตร์ป้องกันและ
สังคม

ระบาดวิทยาและ
เวชศาสตร์ป้องกัน

จฬ. เกษียณ 209/22 ถ.พัฒนาการ
เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250      
โทร.0 2231 2127,
0 2256 4236
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

231 นายภริมย ์ กมลรัตนกุล ศ.11 พ.บ.                 
M.S.(Clinical 
Epidemilogy           
ว.ว.(เวชปฏิบัติทั่วไป) 
 อ.ว.(เวชศาสตร์
ป้องกัน)

เวชศาสตร์ป้องกันและ
สังคม

ระบาดวิทยาและ
เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข

จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม      
 โทร. 0 2256 4464 ,  
 0 2256 4244

232 นายพรชยั  สิทธิศรัณยก์ุล ศ. พบ.                    
อนุมัติบัตรฯ(เวช
ศาสตร์ป้องกันคลินิก)
 M.S.(Public Health)
 Doctor of Public 
Health                 
อนุมัติบัตรฯ (เวช
ศาสตร์ป้องกันสาขา
อาชวีเวชศาสตร)์

เวชศาสตร์ป้องกันและ
สังคม

วิทยาการระบาด
ระดับโมเลกุล, 
พิษของสารตะกั่ว

จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม      
โทร.0 2215 0871-3,  
 0 2215 3619
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

233 นายศาสตรี  เสาวคนธ์ ศ. พ.บ.                   
ป.อายรุศาสตร์เขต
ร้อนและสุขวิทยา      
   Dip. in Nutrition 
Doctor of Philosophy

เวชศาสตร์ป้องกันและ
สังคม

เวชศาสตร์ชมุชน มบ. เกษียณ 51 ซ.อารีสัมพันธ์ 7 
ถ.พระรามที่ 6 
กรุงเทพฯ 10400     
โทร. 0 2913 8179 ,  
 0 2278 3569

234 นายหัชชา  ณ บางชา้ง ศ.11 พ.บ.                    
ส.ม.                   
M.P.H.

เวชศาสตร์ป้องกันและ
สังคม

เวชศาสตร์ชมุชน มช. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาเวชศาสตร์
ครอบครัว              
โทร. 0 5394 5462 ,  
 0 53222 1122 ,      
0 5327 7602

235 นายไพโรจน์  อุ่นสมบัติ ศ. พ.บ.                    
M.P.H

เวชศาสตร์ป้องกันและ
สังคม

เวชศาสตร์ป้องกัน มม. เกษียณ 269 ซอยเสริมสุข 3 
ถนนประชาชื่น 
ลาดยาว บางเขน 
กรุงเทพฯ 10900    
โทร. 0 2419 7284
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

236 นางบุญเยอืน  ทุมวิภาต ศ พ.บ.                   
D.T.M. & H.           
D.T.P.H

เวชศาสตร์ป้องกันและ
สังคม

เวชศาสตร์ป้องกัน
, พิษวิทยา

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
เวชศาสตร์ป้องกันและ
สังคม                 
โทร. 0 2411 3019

237 นายเสก  อักษรานุเคราะห์ ศ. พ.บ.                   
The American Board
 of physicail 
Medicine and 
Rehabilitation.       
อ.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟ)ู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ทั่วไป

จฬ. เกษียณ ผูอ้ านวยการศูนยเ์วช
ศาสตร์ฟื้นฟู
สภากาชาดไทย 199 
ถ.สุขมุวิท สวางคนิวาส
 หมู่ 2 ต.ท้ายบ้าน     
 อ.เมือง                 
จ.สมุทรปราการ  
10280                   
 โทร. 0 2395 4068 ,  
 0 2395 0021-2
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

238 นางอารีรัตน์  สุพุทธิธาดา ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟ)ู

เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ระบบประสาท

จฬ. ภาควิชาเวชศาสตร์
ฟื้นฟู                 
คณะแพทยศาสตร์     
โทร. 0 2256 4433 ,   
 0 2256 4455

239 นายประเสริฐ   เอื้อวรากุล ศ. ศศ.บ.(รัฐศาสตร)์     
ศศ.บ.                  
พ.บ.                 
Doctor der Medizin 
Magna cum laude)

ไวรัสวิทยา ไวรัสวิทยา มม. ภาควิชาจุลชวีวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์    
 ศิริราชพยาบาล       
 โทร. 0 2419 7053
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

240 นายศรีประสิทธ์ิ  บุญวิสุทธ์ิ ศ. วบ.บ.                  
พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงฯ (สาขา
ศัลยศาสตร)์            
ว.ว. (สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)  
 Certificate in Plastic 
Surgery     
Certificate in LASER 
Surgery Plastic 
Surgery

ศัลยศาสตร์ Frontoethmoidal 
Encephalomening
oceles

มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล  
ภาควิชาศัลยศาสตร์   
 โทร. 0 2419 7675-8

241 นายสุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร)์ 
ว.ว. (ศัลยศาสตร์
ทั่วไป)                  
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์

ศัลยศาสตร์ กุมารศัลยศาสตร์ จฬ. 61/123 ซ.วิภาวดี 
รังสิต 20 ถ.วิภาวดี 
รังสิต ลาดยาว 
กรุงเทพฯ 10990      
 โทร. 0 2997 9899 ,  
 0 22184370
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

242 นายจรัส  สุวรรณเวลา ศ. พ.บ.                   
M.Sc.                  
Dip. Amer.           
Board. of 
Neurological Surgery.

ศัลยศาสตร์ ประสาท
ศัลยศาสตร์

จฬ. เกษียณ วิทยาลัยการ
สาธารณสุข อาคาร
สถาบัน 3 ชั้น 10     
ซ. 62 ถ.พญาไท 
กรุงเทพฯ 10330      
โทร. 0 2391 2320 ,   
 0 2218 8180

243 นายจเร  ผลประเสริฐ ศ. พ.บ.                    
Dip. Amer.       
Board. Of 
Neurological Surgery.

ศัลยศาสตร์ ประสาท
ศัลยศาสตร์

จฬ. ลาออก 41 ซ.ศูนยว์ิจัย 4 เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310                  
โทร. 0 2314 6370 ,   
 0 2314 5648

244 นายนครชยั  เผือ่นปฐม ศ. พ.บ.                   
ว.ว. (ประสาท
ศัลยศาสตร)์

ศัลยศาสตร์ ประสาท
ศัลยศาสตร์

มอ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
โทร. 0 7421 2070-9
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

245 นายสิระ  บุณยะรัตเวช ศ. พ.บ.                    
อ.ว.  (ประสาท
ศัลยศาสตร)์

ศัลยศาสตร์ ประสาท
ศัลยศาสตร์

มม. เกษียณ 1867/4 ซอย 13 
รามค าแหง หัวหมาก 
กรุงเทพฯ 10240      
 โทร. 0 2314 2354
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

246 นายสมเกียรติ  วัฒนศิริชยักุล ศ. พ.บ.                       
 ป.ชั้นสูงทาง
วทิยาศาสตร์การแพทย์
คลินกิ                     
วท.ม.(การแพทย์คลินกิ)
 ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทัว่ไป)
 รป.บ. (บริหารรัฐกิจ) 
Fellowship in 
Minimally invasive 
Surgery        
Research Fellow in 
Surgical Critical Care 
and Trauma

ศัลยศาสตร์ ภาวะชอ็ก มศว. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์  
โทร. 0 2668 7150
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

247 นายวชริ  คชการ ศ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การแพทย)์            
พ.บ.                    
นิติศาสตรบัณฑติ     
ป.ชั้นสูงฯ (สาขา
ศัลยศาสตร)์          
ว.ว. (สาขา
ศัลยศาสตร์ยโูรวิทยา) 
 Certificate Clinical 
Fellow in Female 
Urology

ศัลยศาสตร์ โรคระบบทางเดิน
ปัสสาวะ

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
โทร.0 2245 7095

248 นายอภชิาติ  กงกะนันทน์ ศ. Dr.Med.               
Cert. of resident 
Training in Surgery 
Dip. Amer. Board of
 Urology               
วว.(ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ)

ศัลยศาสตร์ โรคหยอ่น
สมรรถภาพทาง
เพศ

จฬ. เกษียณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์     
โทร. 0 2256 4568
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

249 เรือโทจุมพล   วิลาศรัศมี ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิค
(ศัลยศาสตร)์         
วท.ม.(การแพทย์
คลินิค)               
ว.ว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ มม. ภาควิชาศัลยศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์   
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 โทร. 0 2201 1315 ,  
  0 2201 1325

250 นายสมบุญ  เหลืองวัฒนากิจ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์  
ยโูรวิทยา)              
ว.ว.(ศัลยศาสตร์       
ยโูรวิทยา)

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ (ยโูร
วิทยา) ระบบ
ปัสสาวะ

มม. ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทร.0 2246 0025

251 นายวิวัฒน์  วิสุทธิโกศล ศ. พ.บ.                    
อ.ว.(ศัลยศาสตร์
ตกแต่ง)

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์
ตกแต่งและ
บาดแผลไฟไหม้
น้ าร้อนลวก

มม. เกษียณ 59/23 เมืองทองธานี 
ถ.แจ้งวัฒนะ          
ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 
11120               
โทร. 0 2573 1830
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

252 นายธีระ  ลิ่มศิลา ศ. พ.บ.                    
อ.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวง
อก)

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทรวง
อก

มม. เกษียณ 133/1 ซ.ประสาทสุข 
ถ.เยน็อากาศ เขตยาน
นาวา กรุงเทพฯ 
10120                 
โทร. 0 2249 1983

253 นายก าพล   เลาหเพ็ญแสง ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิค
(ศัลยศาสตร)์       
ว.ว.ศัลยศาสตร์       
Cert. in Vascular 
Surgery              
อ.ว.(ศัลยศาสตร์     
หลอดเลือด)

ศัลยศาสตร์ทั่วไป ศัลยศาสตร์ทั่วไป มช. ภาควิชาศัลยศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์  
โทร. 0 5394 5534
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

254 นายกิจจา  สินธวานนท์ ศ. พ.บ.                    
อ.ว.(ศัลยศาสตร)์

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทั่วไป มม. เกษียณ 108/7 หมู่ 2           
ถ.วิภาวดีรังสิต ซ. 60 
แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
10210                   
โทร. 0 2270 1517 ,   
 0 2579 5335

255 นายจอมจักร  จันทรสกุล ศ. พ.บ.                    
อ.ว.                  
Diplomate of the 
American Board of 
Surgery               
Cert. Fellow in 
Training of Vascular 
Surgery

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทั่วไป มม. เกษียณ 489/7 ถนนราชวิถี 
พญาไท กรุงเทพฯ 
10400                   
 โทร. 0 2419 7727-8
 , 0 2245 2543

256 นายชาญวิทย ์ ตันติพิพัฒน์ ศ. M.B.Ch.B.               
D.T.M.& H.              
F.R.C.S

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทั่วไป จฬ. ลาออก คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์   
 โทร. 0 2256-4117
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

257 นายธนพล  ไหมแพง ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศัลยศาสตร)์

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทั่วไป มอ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
โทร. 0 7421 2070-8 
ต่อ 1401,1403

258 นายธนิต  วัชรพุกก์ ศ. B.Sc.(Physiology) 
Hons.              
M.S.(CHB)             
F.R.C.S.

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทั่วไป จฬ. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
โทร. 0 2256 4117

259 นายประสิทธ์ิ  วัฒนาภา ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศัลยศาสตร)์    
F.R.C.S.

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทั่วไป มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
ศัลยศาสตร์             
โทร. 0 2411 0267

260 นายไพศาล  พงศ์ชยัฤกษ์ ศ. พ.บ.(เกียรตินิยม)     
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทั่วไป)

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทั่วไป
,ศัลยศาสตร์  
ชอ่งท้อง

มม. ลาออก โรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎ์ ซ.นานาเหนือ 
สุขมุวิท 3 วัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110   
โทร. 0 2667 1000
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

261 นายวุฒิชยั  ธนาพงศธร ศ. สศ.บ.(การบริหาร
โรงพยาบาล)          
วท.บ.                  
พ.บ.(แพทยศาสตร)์  
ว.ว.(ศัลยศาสตร)์

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทั่วไป มศว. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
โทร. 0 2260 2122-24

262 นายอรุณ  เผ่าสวัสด์ิ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
การแพทยค์ลีนิก      
 Dr.Med.

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ทั่วไป มม. เกษียณ 188/1 ซอยมิตรอนันต์
 ถนนนครไชยศรี เขต
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 โทร. 0 2419 8285-6

263 นายวันชยั  วัฒนศัพท์ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(ศัลยศาสตร์
โรคมะเร็ง)

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์มะเร็ง
ศีรษะและคอ

มข. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์  
โทร. 0 4324 6535-53
 ต่อ 3852,3252

264 นายวรวัฒน์  ชมุสาย ณ อุยธยา ศ. พ.บ. ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ยโูร
วิทยา (ระบบ
ทางเดินปัสสาวะ 
และระบบอวัยวะ
เพศชาย)

มช. เกษียณ 73/11 ซ.แก้วเกษม   
ต.ชา้งเผือก อ.เมือง   
จ.เชยีงใหม่ 50000  
โทร.0 5321 3866
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

265 นายกฤษฎา  รัตนโอฬาร ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(ศัลยศาสตร์
ทั่วไป) อ.ว.(ยโูรวิทยา)
    F.I.C.S.

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ระบบ
ปัสสาวะ

มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาศัลยศาสตร์  
โทร. 0 2245 5708

266 นายพิชยั  บุณยะรัตเวช ศ. พ.บ.                    
F.R.C.S. (Ed)        
M.R.C.S.(Eng)  
L.R.C.P.(Lon)    
F.R.C.S.

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ระบบ
ปัสสาวะ

จฬ. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
โทร. 0 2286 4457
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

267 นายวีระสิงห์  เมืองม่ัน ศ. พ.บ.                 
Amer. Board Eligible
  in Urology Fellow 
of  the International 
College of Surgeons 
 อ.ว.(ยโูรวิทยา
,ศัลยศาสตร)์          
Fellow of the Royal 
College of Surgeons

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ระบบ
ปัสสาวะ

มม. เกษียณ 424/2 ซอย 10 
พหลโยธิน สามเสนใน
 พญาไท กรุงเทพฯ 
10400                   
โทร. 0 2278 2957 ,   
 0 2245 5708 ,        
0 2245 7095

268 นายธงชยั  พรรณลาภ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์
ทั่วไป)                 
ว.ว.(ศัลยศาสตร์
ทั่วไป) อ.ว.
(ศัลยศาสตร์ยโูรวิทยา)

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ระบบ
ปัสสาวะและ
สืบพันธ์ุชาย

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
ศัลยศาสตร์            
โทร. 0 2411 0267
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

269 นายกัมพล  ประจวบเหมาะ ศ.11 พ.บ.                
Certi.in Surgery     
M.Sc. (Surgery)     
N.I.H. Certi. U.S. 
Public Health 
Service International
 Postdoctoral 

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์
โรคหัวใจและ
ทรวงอกและ
หลอดเลือด

มม. เกษียณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล          
โทร. 0 2310 3273

270 นายจรรยา  มะโนทัย ศ. พ.บ.                    
Dip. Amer.         
Board. of Surgery.   
Dip Amer.          
Board of Thoracic 
Surgery.

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์หัวใจ
และทรวงอก

จฬ. ลาออก 430  อาคารสงเคราะห์
 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร
 กรุงเทพฯ 10120     
 โทร. 0 2286 6501
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

271 นายชวลิต  อ่องจริต ศ.11 พ.บ.                    
Cert.in Cardiothoracic
 Surgery                
Dip.in Tuberculosis 
and Diseases of the 
Chest                 
Fellow of the 
American college of 
Surgery                 
อ.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวง
อกและศัลยศาสตร์
ทัว่ไป)                    
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์หัวใจ
และทรวงอก

จฬ. เกษียณ 55  สุขมุวิท 49 เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ 
10110               
โทร. 0 2258 7857
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

272 นายชนิ  บูรณธรรม ศ. พ.บ.                   
อ.ว.                    
Dr.Med                
D.T.M.             
FACS                  
FRCST              
FFIMS

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์หัวใจ
และทรวงอก

จฬ. เกษียณ 43/1 ซ.58 แขวงบาง
จาก ถ.สุขมุวิท เขต
พระโขนง กรุงเทพฯ 
10250                
โทร. 0 2311 3327

273 นายปริญญา  สากิยลักษณ์ ศ. พ.บ.(เกียรตินิยม)    
M.S.(Surgery )       
Dip.  Amer.Board of 
Surgery    
Dip.Amer.Board  of  
Thoracic Surgery   
F.A.C.S.

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์หัวใจ
และทรวงอก

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
ศัลยศาสตร์             
โทร. 0 2411 0267
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

274 นายพงษ์ศิริ  ปรารถนาดี ศ. พ.บ.                
Research Fellow in 
Thoracic Surgery    
F.A.C.S.           
F.C.C.P.

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์หัวใจ
และทรวงอก

มช. เกษียณ บ้าน 54/9 ถ. สิงหราช
 อ. เมือง จ. เชยีงใหม่ 
50200                  
โทร. 0 5341 7247

275 นายสุวิทย ์ ศรีอัษฎาพร ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทั่วไป)

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์
อุบัติเหตุ

จฬ. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
โทร. 0 2256 4568

276 นายโสภณ  จิรสิริธรรม ศ. วท.บ.                  
พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร)์
ว.ว.(ศัลยศาสตร)์     
FICS

ศัลยศาสตร์ การผ่าตัดไต, 
การปลูกถ่ายไต

มม. ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทร.0 2246 0025
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

277 นายจรัญ  มหาทุมะรัตน์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศัลยศาสตร์
ทั่วไป)Cert. in 
Cranio-Facial 
Surgery            
Cert. in Plastics & 
Reconstructive 
Surgery               
อ.ว.(ศัลยศาสตร์
ตกแต่ง)

ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์
ตกแต่ง, 
ศัลยศาสตร์ทั่วไป

จฬ. ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์   
โทร. 0 2564 000,     
0 2564 4183

278 นายบวรศิลป์  เชาวน์ชื่น ศ. พ.บ.                  
ว.ว.(ศัลยศาสตร)์

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศัลยศาสตร์ตกแต่ง มข. ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์     
โทร.0 4334 8393
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

279 นายสุพจน์  วุฒิการณ์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง(วิทยาศาสตร์
คลินิก)                 
Cert. of 
Uro-Oncology Fellow
 in Urology          
ว.ว ศัลยศาสตร์ทั่วไป
 อ.ว. ยโูรวิทยา

ศัลยศาสตร์ยโูรวิทยา ศัลยศาสตร์ยโูร
วิทยา

มช. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
โทร.0 5394 1005 ,    
 0 5322 4004
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

280 นายบรรณกิจ  โลจนาภวิัฒน์ ศ. พ.บ.                   
ป.บัณฑติทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก 
(ศัลยศาสตร)์          
Fellowship in organ 
transplantation       
อ.ว. (ศัลยศาสตร์ยโูร
วิทยา)             
Fellowship in 
Endourology

ศัลยศาสตร์ยโูรวิทยา ศัลยศาสตร์ยโูร
วิทยา

มช. ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์   
โทร.0 5394 3001-9
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

281 นายสุชาย  สุนทราภา ศ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การแพทย)์            
พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์
ทั่วไป)                 
ว.ว.(ศัลยศาสตร์
ทั่วไป) อ.ว.
(ศัลยศาสตร์ยโูรวิทยา)

ศัลยศาสตร์ยโูรวิทยา ศัลยศาสตร์ยโูร
วิทยา

มม. ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล           
โทร. 0 2419 7000 ,   
 0 2411 0241-9
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

282 นายพรชยั  โอเจริญรัตน์ ศ. พ.บ.                       
 ป.บัณฑติทาง
วทิยาศาสตร์การแพทย์
คลินกิ (ศัลยศาสตร)์    
 ว.ว. (ศัลยศาสตร์
ทัว่ไป) M.Sc. (Surgical
 Science)                
Cert. of Research 
Fellowship in Head 
and Neck Surgery      
 Cert. of Clinical 
Fellowship and Senior 
Registrar in Head and 
Neck Surgery   
Ph.D.(Head and Neck 
Oncology)            
Cert. of Fellowship in 
Head and Neck 
Surgery

ศัลยศาสตร์ศีรษะ-คอ 
และเต้านม

ศัลยศาสตร์
ศีรษะ-คอ และ
เต้านม

มม. ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล           
โทร. 0 2419 7000 ,   
 0 2411 0241-9
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

283 นายศุภกร   โรจนนินทร์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิค
(ศัลยศาสตร)์          
ว.ว.(ศัลยศาสตร)์

ศัลยศาสตร์ศีรษะ-คอ 
และเต้านม

ศัลยศาสตร์
ศีรษะ-คอ และ
เต้านม

มม. ภาควิชาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์    
 ศิริราชพยาบาล       
โทร. 0 2419 8013-4

284 นายภานุพันธ์  ทรงเจริญ ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส)์               
F.I.C.S.                
F.I.M.S.

ศัลยศาสตร์ออร์
โทปิดิคส์

ศัลยศาสตร์ทาง
มือ, ศัลยศาสตร์
เส้นประสาท, จุล
ศัลยศาสตร์

มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล       
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์            
โทร. 0 2411 0241-9 
ต่อ 7968

285 นายอาทร์  อาทรธุระสุข ศ. พ.บ.                   
อ.ว. (ศัลยศาสตร)์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์      
ออร์โธปิดิกส์

มอ. เกษียณ 28/6 ถ.พหลโยธิน 
53/8 เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220   
โทร. 0 2972 8826
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

286 นายเจริญ  โชติกวณิชย์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลีนิก
(ศัลยศาสตร)์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์ทางมือ มม เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส์และ
กายภาพบ าบัด        
โทร. 0 2411 1271,   
0 2411 3740

287 นายวิเชยีร                         
          เลาหเจริญสมบัติ

ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิคส)์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิคส์

มม. ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ 
 คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทร. 0 2201 1599

288 นายสารเนตร์  ไวคกุล ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร)์ 
ว.ว.                    
Fellowship 
International De 
Medicine Sportive

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิคส์

มม. ภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์          
คณะแพทยศาสตร์    
 ศิริราชพยาบาล       
โทร.0 2419 7000 ,    
 0 2411 0241-9
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

289 นายบรรจง  มไหสวริยะ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส)์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ ศัลยกรรมทางมือ
และจุลศัลยกรรม,
 ชวีกลศาสตร์
ทางออร์โธปิดิคส์

มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส์                   
โทร. 0 2419 7968

290 นายยงยทุธ  วัชรดุลย์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลีนิกสาขา
ศัลยศาสตร์ Sportarzt
 Doktor der Medizin  
 Fachrazt  fur  
Orthopaedie

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิคส์

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิคส์และ
กายภาพบ าบัด       
โทร. 0 2419 7524-5
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

291 นายทศศาสตร์  หาญรุ่งโรจน์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส)์               
Arzt Fur Orthopedie 
Dr.Med (Magna Cum 
Laude)

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิคส์ทั่วไป

มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิ
ดิกส์                   
โทร. 0 2411 3191,   
 0 2419 7968 ,        
 0 2411 0241-9 ต่อ 
7968

292 น.ส.นริสา  ฟูตระกูล ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร์)    
วท.ด.(สรีรวิทยา)

สรีรวิทยา สรีรวิทยา จฬ. พนักงาน ภาควิชาสรีรวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์   
โทร. 0 2256 4000,    
  0 2256 4183
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

293 นายธีระยทุธ  กลิ่นสุคนธ์ ศ. วท.บ.                  
วท.ม.                  
D.Sc.

สรีรวิทยา พิษวิทยา มม. ลาออก คณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย ์หมวดวิชา
เภสัชวิทยา 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
เมืองเอก จ.ปทุมธานี 
12000                   
โทร. 0 2533 9020-24
 ต่อ 1247,              
 0 2977 2222 ต่อ 
1412 , 1473 , 1417
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

294 นายณรงค์ศักด์ิ  ชยับุตร ศ.11 สพ.บ.                   
วท.บ.                 
Dip in Advanced  
Anim. Physiol. & 
Biochem.  
Ph.D.(Nutrition  
Physiology)

สรีรวิทยา สรีรวิทยาการ
หลั่งน้ านม  การ
ท างานของ
ร่างกายใน
สภาพแวดล้อม
อุณหภมิูสูง 
พยาธิชวีวิทยา
ระบบขบัถ่าย
ปัสสาวะ

จฬ. เกษียณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
 โทร. 0 2218 
9779-80 , 0 2218 
9740-1

295 นายเลียงชยั  ลิ้มล้อมวงศ์ ศ. B.Sc.               
Ph.D.(Physiology)

สรีรวิทยา สรีรวิทยาทั่วไป มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาสรีรวิทยา     
 โทร. 0 2246 0063 
ต่อ 6400

296 นางบังอร  ชมเดช ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(กุมารเวช
ศาสตร)์ 
Ph.D.(Physiology)

สรีรวิทยา สรีรวิทยาระบบ
ขบัถ่ายปัสสาวะ

จฬ. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาสรีรวิทยา    
โทร. 0 2256 7854
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

297 นางนทีทิพย ์ กฤษณามระ ศ.11 B.Sc.                 
วท.ม.                
ปร.ด.(สรีรวิทยา)

สรีรวิทยา สรีรวิทยาระบบ
ต่อมไร้ท่อ, ระบบ
ทางเดินอาหาร

มม. คณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาสรีรวิทยา     
โทร. 0 2246 0063 ต่อ
 6402

298 นางราตรี  สุดทรวง ศ. ภ.บ.                   
M.S.(สรีรวิทยา)     
Ph.D.        
(Neurophysiology)

สรีรวิทยา สรีรวิทยาระบบ
ประสาท

จฬ. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาสรีรวิทยา     
โทร. 0 2245 4267
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

299 นายชมุพล  ผลประมูล ศ. วท.บ.(อินทรียเ์คมี)   
Ph.D.(Physiology)

สรีรวิทยา สรีรวิทยาระบบ
สืบพันธ์ุ

มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาสรีรวิทยา     
โทร. 0 2246 1375,   
 0 2246 1360-74 ต่อ 
6401

300 นายวัฒนา  ผลากรกุล ศ. พ.บ.                    
M.Sc.

สรีรวิทยา สรีรวิทยาระบบ
ไหลเวียนของ
โลหิต

มม. เกษียณ 573/3  ถนนสามเสน 
แขวงวชริพยาบาล 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300                
โทร.  0 2243 5526

301 นายทวีทอง  หงษ์วิวัฒน์ ศ. ร.บ.                     
ศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 
 Ph.D. (Social 
Sciences)

สังคมศาสตร์
การแพทยแ์ละ
สาธารณสุข

การพัฒนา
สาธารณสุข       
มูลฐาน, 
เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข

มม. ศูนยอ์าเซียน 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 
จังหวัดนครปฐม 
73170                   
โทร. 0 2441 0207
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

302 นายสมอาจ  วงษ์ขมทอง ศ. M.D.                     
M.H.P.                 
D.H.Sc.

สาธารณสุขมูลฐาน บริหารงาน
สาธารณสุข        
 มูลฐาน

มม. ลาออก โรงพยาบาลกรุงเทพ 
ซ.ศูนยว์ิจัย 7      
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310                   
โทร. 0 2310 3000

303 นางดุษณี  สุทธปรียาศรี ศ. พ.บ.                   
ส.ม.                   
M.S.                    
Dr.P.H.

สาธารณสุขศาสตร์ โภชนวิทยา มม. เกษียณ 7 อินทามระ 45 
ถนนสุทธิสาร ดินแดง 
กรุงเทพฯ 10320      
โทร. 0 2277 0401,
0 2693 7324
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

304 นายธีระ  ทองสง ศ.11 พ.บ.                    
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก 
(สูต-ินรีเวชฯ)           
    ว.ว.(สูติศาสตร-์นรี
เวชวิทยา)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา การใชค้ลื่นเสียง
ความถีสู่งทางสูติ
ศาสตร์

มช. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาสูติศาสตร-์  
นรีเวชวิทยา          
โทร. 0 5322 1122

305 นายอภชิาติ  จิตต์เจริญ ศ. พ.บ.
ป.ชั้นสูงฯ (สาขาสูติ
ศาสตร-์นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (สาขาสูติศาสตร-์
นรีเวชวิทยา)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา การตัง้ครรภแ์ฝด,
 การระบาดวิทยา,
 การใชย้า 
Misoprosol เพื่อ
ยตุิการตัง้ครรภ์

มม. คณะแพทยศาสตร์รพ.
รามาธิบดี ภาควิชาสูติ
ศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
โทร.0 2245 8528
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

306 นายหะทัย  เทพพิสัย ศ. พ.บ.                    
อ.ว.(สูติศาสตร-์นรี
เวชวิทยา)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา การมีบุตรยาก จฬ. เกษียณ 63  ซ.สันติสุข         
ถ.สุขมุวิท               
เขตพระโขนง  
กรุงเทพฯ 10110      
โทร. 0 2390 2515 ,   
 0 2391 2662
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

307 นายสุรศักด์ิ  ฐานีพานิชสกุล ศ.11 พ.บ.                       
 ป.ทางวทิยาศาสตร์
การแพทย์คลินกิ สาขา
สูติศาสตร์ - นรีเวช
วทิยา                     
 ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วทิยา)                   
Cert. in Tropical 
Epidemiology          
Cert. in Family 
Planning 
Administration        
Master of Medicine 
(Public Health)          
 อ.ว.เวชกรรมป้องกัน 
(สาธารณสุขศาสตร)์)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา การวางแผน
ครอบครัวและ
เทคโนโลยกีาร
คุมก าเนิด

จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาคสูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา                 
โทร. 0 2218 4192
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

308 นางอุรุษา  เทพพิสัย ศ. พ.บ.                   
Dip.Amer.Board of 
Ob&Gyn.(Part 1)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา การวิจัยสตรีวัย
หมดระดู

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี 
ภาควิชาสูติศาสตร-์    
 นรีเวชวิทยา           
 โทร. 0 2201 1412

309 นางอมร  เกิดสว่าง ศ. พ.บ.                    
อ.ว. (สูติศาสตร-์นรี
เวชวิทยา)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา เนือ้งอกและ
มะเร็งของระบบ
สืบพันธ์ุสตรี

มม. เกษียณ 159 ถนนพิชยั เขต
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 โทร. 0 2241 4208
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

310 นายสมภพ  ลิ้มพงศานุรักษ์ ศ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การแพทย)์
พ.บ.
ป.ชั้นสูงฯ (สาขาวิชา
สูติศาสตร์ - นรีเวช
วิทยา)
Diploma in Clinical 
Phamacology of 
Fertility Regulation
ว.ว. (สาขาสูติศาสตร-์
นรีเวชวิทยา)
Master of Public

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา มะเร็งครรภไ์ข่
ปลาอุก

จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาสูติศาสตร-์  
นรีเวชวิทยา           
โทร.  0 2256 4241,   
 0 2256 4164

311 นายด ารง  เหรียญประยรู ศ. พ.บ.                    
M.Sc.

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา วางแผนครอบครัว
,อนามัยเจริญพันธ์ุ

จฬ. เกษียณ 507/212 ถ.สาธุ
ประดิษฐ์ ยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120     
โทร. 0 2256 4427-9 ,
 0 2210 2512 ,        
0 2210 3020
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

312 คุณหญิงกอบจิตต์  ลิมปพยอม ศ. พ.บ.                   
ป.ทางการแพทย์
คลีนิก                  
 Cert. Amer. Board 
of Obstetricians and
 Gyneecologists    
Cert. in Reproductive
 Physiology        
Cert.In Med. Edu.   
 อ.ว.(สูติศาสตร-์นรี
เวชวิทยา)             
Cert. in Gynecologic 
Microsurgery

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์การ
เจริญพันธ์ุ

จฬ. เกษียณ วิทยาลัยสูตินรีแพทย์
แห่งประเทศไทย      
ซ.ศูนยว์ิจัย            
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
กทม.10320         
โทร. 0 2716 5721-3 ,
 0 2435 566
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

313 นายอร่าม  โรจนสกุล ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์การ
เจริญพันธ์ุ

มม. ลาออก คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี 
ภาควิชาสูติศาสตร-์  
นรีเวชวิทยา           
โทร. 0 2201 1451

314 นายกอสิน  อมาตยกุล ศ. อ.ว.                   
M.B.Ch.B.             
FRCOG

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์การ
เจริญพันธ์ุและ
การคุมก าเนิด

มช. เกษียณ 246/3 ถ.มณีนพรัตน์ 
ต าบลศรีภมิู อ.เมือง   
จ.เชยีงใหม่ 50000    
โทร. 0 5321 0838

315 นายก าแหง  จาตุรจินดา ศ.11 M.B./Ch.B.        
M.R.C.O.G.  

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์

มม. เกษียณ 511/2 ซอย 6 ถ.ศรี
อยธุยา ราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400      
โทร. 0 2245 4795
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

316 นายยงยทุธ  เหราบัตย์ ศ.11 B.S.                      
M.B.                 
M.R.C.S.                
L.R.C.P.                 
M.R.C.O.G.

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์

มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาสูติศาสตร-์   
นรีเวชวิทยา           
โทร. 0 2201 1412

317 นายเยื้อน  ตันนิรันดร ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร-์นรี
เวชวิทยา)           
Cert.in Subspecialty
 Training in 
Maternal-Fetal 
Medicine              
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์

จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาสูติศาสตร-์   
นรีเวชวิทยา          
โทร. 0 2256 4241
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

318 นายวินิต  พัวประดิษฐ์ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา)               
M.P.H.(MCH)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์

มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี 
ภาควิชาสูติศาสตร-์   
นรีเวชวิทยา        
โทร. 0 2201 1412

319 นายทวีพงษ์  สุวรรณโคต ศ. พ.บ.                   
อ.ว.(สูติศาสตร-์นรี
เวชวิทยา)            
Dip.Obst.        
F.I.C.S.    
F.R.T.C.O.G.

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา
 โทร. 0 2411 2088
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

320 นายนเรศร  สุขเจริญ ศ. พ.บ.                    
ป.บัณฑติทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก(สูติ
ศาสตร-์นรีเวชวิทยา) 
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา)                
Dip. in Medical 
Education            
Cert. in Reproductive 
Medicine

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา

จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาสูติศาสตร-์   
นรีเวชวิทยา           
โทร. 0 2256 4192 ,   
 0 2256 4241
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

321 นายพงษ์ศักด์ิ  ชยัศิลป์วัฒนา ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก (สูติ
ศาสตร-์นรีเวชวิทยา) 
ว.ว. (สูติศาสตร-์นรี
เวชวิทยา)           
Fellowship in 
Obstetrics & 
Gynecology

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา

มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา
 โทร. 0 2419 7551
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

322 นายภเิศก  ลุมพิกานนท์ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร-์นรี
เวชวิทยา)     
Certificate  in  
Clinical  
Epidemiology         
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา

มข. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาสูติศาสตร-์   
นรีเวชวิทยา            
โทร. 0 4324 6445 ,   
 0 4324 6535-53 ต่อ 
3030

323 นายวงศ์กุลพัทธ์                  
         สนิทวงศ์ ณ อยธุยา

ศ. General Cert. of 
Education          
M.B./B.S.               
MRCS.                
LRCP                   
D.Obst. 
RCOG.,MRCOG., 
FRCOG

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา

จฬ. ลาออก 67 สุขมุวิท 26 (ซอย
อาร)ี กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0 2661 5599
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

324 นายศุภวัฒน์  ชตุิวงศ์ ศ. พ.บ.           
Dip.Amer.Board  of 
 Ob&Gyn              
อ.ว.(สูติศาสตร-์นรี
เวชวิทยา)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา

จฬ. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาสูติศาสตร-์   
นรีเวชวิทยา            
โทร. 0 2256 4192

325 นายแสงชยั  พฤทธิพันธ์ุ ศ.11 พ.บ.                    
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา)               
Cert.  in  Assisted  
Reproduction          
Cert.  in  
Reproduction  
Endocrinology

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา (อนามัย
เจริญพันธ์ุ)

มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาสูติศาสตร-์   
นรีเวชวิทยา           
โทร. 0 2201 1412
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

326 นายนิมิต  เตชไกรชนะ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา)                  
ป.ทางวิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลีนิก     
(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยาทั่วไป

จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาสูติศาสตร-์   
นรีเวชวิทยา            
โทร. 0 2256 4241

327 น.ส.ยวุัน  อนุมานราชธน ศ. พ.บ.                    
อ.ว.(สูติศาสตร-์นรี
เวชวิทยา)     
M.Sc.(Endocrinology)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา อนามัยการเจริญ
พันธ์ุ

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล  
ภาควิชาสูติศาสตร-์   
นรีเวชวิทยา         
โทร. 0 2411 0241
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

328 นางชวนชม  สกลธวัฒน์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์นรี
เวชวิทยา)           
ว.ว.(สูติศาสตร์นรีเวช
วิทยา)                
Fellow  of  the  
International  
College  of  
Surgeons  (FICS)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา อนามัยการเจริญ
พันธ์ุ

มข. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาสูติศาสตร-์   
นรีเวชวิทยา           
โทร. 0 4324 6445

329 นายนิกร   ดุสิตสิน ศ.11 พ.บ.                    
อ.ว.                   
M.Sc.(Med.)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา อนามัยการเจริญ
พันธ์ุ

จฬ. เกษียณ 39/2 ซ.งามดูพลี     
ถ.พระราม 4 เขตสาธร
 กรุงเทพฯ 10120     
โทร. 0 2218 8152-5 ,
 0 2286 468-4
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

330 นายประทักษ์  โอประเสริฐสวัสด์ิ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา อนามัยการเจริญ
พันธ์ุ

มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาสูติศาสตร-์   
 นรีเวชวิทยา         
โทร. 0 2201 1451

331 นายประมวล  วีรุตมเสน ศ.11 พ.บ.                  
อ.ว.(สูติศาสตร-์นรี
เวชวิทยา)       
M.Sc.(Phisiology)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา อนามัยการเจริญ
พันธ์ุ

จฬ. เกษียณ 228/1 ซอยระนอง 1 
ถ.พระราม 6 พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400      
โทร. 0 2278 5274

332 นายวิทูร  โอสถานนท์ ศ.11 พ.บ.                    
M.S.                    
Ph.D.  (Pathology)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา อนามัยการเจริญ
พันธ์ุ

มม. เกษียณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีุรนารี     
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 โทร. 0 4421 6191-8
 ต่อ 4241

Page 150 of 212



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

333 นายสมพล  พงศ์ไทย ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา)                 
M.P.H.(MCH)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา อนามัยการเจริญ
พันธ์ุ

มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี 
ภาควิชาสูติศาสตร-์   
นรีเวชวิทยา            
 โทร. 0 2201 1412

334 นางสฤกพรรณ  วิไลลักษณ์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร-์ 
นรีเวชวิทยา)           
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา)                 
ว.ผูช้ านาญการด้าน
มะเร็งทางนรีเวชวิทยา

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา

มม. ภาควิชาสูติศาสตร-์   
นรีเวชวิทยา          
คณะแพทยศาสตร์     
 โรงพยาบาลรามาธิบดี
  โทร. 0 2201 1412,  
   0 2201  2165
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

335 นายสุพร  เกิดสว่าง ศ.11 พ.บ.                    
อ.ว.(สูติศาสตร-์นรี
เวชวิทยา)               
  L.M.  Diploma        
D.T.M.&H.           
F.R.C.O.G.

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา อนามัยการเจริญ
พันธ์ุ

มม. เกษียณ 134/4                   
ซ.กรุงเทพนนท์ 7     
ถ.กรุงเทพ - นนทบุรี  
อ.เมือง จ.นนทบุรี 
11000                 
โทร. 0 2252 2513 ,   
 0 2419 7550 ,         
0 2411 3011

336 นายเอนก  อารีพรรค ศ.11 M.B.B.S.   
M.R.C.O.G.         
Dip. in Child Health 
อ.ว. (สูติศาสตร-์นรี
เวชวิทยา)        
F.R.C.O.G.

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา อนามัยการเจริญ
พันธ์ุและ 
เพศศึกษา

จฬ. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาสูติศาสตร-์   
นรีเวชวิทยา            
โทร. 0 2256 4192
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

337 นายสมบูรณ์  คุณาธิคม ศ. พ.บ.
ประกาศนียบัตร
แพทยฝ์ึกหัด
ป.ชั้นสูงฯ (สูติศาสตร์
 - นรีเวชวิทยา)
Research Fellow in 
Gynecologic 
Endocrinology and 
Infertility
ว.ว. (สาขาสูติศาสตร-์
นรีเวชวิทยา)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา
(ผูมี้บุตรยาก)

สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา(ผูมี้บุตรยาก)

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา
 โทร.0 2419 7675-8
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

338 นายอนุวัตร  รุ่งพิสุทธิพงษ์ ศ. พ.บ.                      
ป.ชั้นสูง (สูติศาสตร-์นรี
เวชวทิยา)               
ว.ว. (สูติศาสตร-์นรีเวช
วทิยา)                    
Cert. of Applied 
Epidemiology and 
Biostatistics           
Postgrad. Training in 
Sexually Transmitted 
Diseases (STD)        
Fellow of International 
College of Surgeon 
(FICS)                    
Cert. of blood 
transmitted course    
(AIDS, ATL and Viral 
Hepatitis)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา
(โรคติดเชื้อทาง
เพศสัมพันธ์สตร)ี

สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา(โรคติดเชื้อ
ทางเพศสัมพันธ์
สตร)ี

มม. ภาควิชาสูติศาสตร-์  
นรีเวชวิทยา       
คณะแพทยศาสตร์    
ศิริราชพยาบาล       
โทร.0 2419 7000 ,    
 0 2411 0241-9
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

339 นายหเทิญ  ถิน่ธารา ศ. พ.บ.
ว.ว. (สูติศาสตร์และนรี
เวชวิทยา)
Certificate in 
Operative 
Laparoscopy and 
Laparoscopic 
Assisted Vaginal 
Hysterectomy
Certificate of FIGO 
Fellowship in 
Obstetrics and 
Gynecology
Certificat

สูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา

การผ่าตัดผ่าน
กล้องส่องชอ่ง
ท้องและกล้องส่อง
โพรงมดลูก

มอ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาสูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา   
โทร. 0 7428 2000
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

340 นายจตุพล  ศรีสมบูรณ์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง (สูต-ินรีเวชฯ)
 ว.ว.(สูติศาสตร์และ   
 นรีเวชวิทยา)      
Cert. in Gynecologic 
Oncology

สูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา

สูติศาสตร์และนรี
เวชวิทยา

มช. ภาควิชาสูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา       
คณะแพทยศาสตร์    
โทร 0 5322 1122

341 นายประสิทธ์ิ  เพ็งสา ศ. วท.บ.                  
พ.บ.                   
ว.ว.(สูติศาสตร์และนรี
เวชวิทยา)

สูติศาสตร์และนรีเวช
วิทยา : โรคมะเร็ง

สูติศาสตร์และนรี
เวชวิทยา : 
โรคมะเร็ง

มข. เกษียณ 296/3  ถ.สายอุทิศ    
ต.หมากแขง้ อ.เมือง  
จ.อุดรธานี 41000     
โทร. 0 4221 3110
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

342 น.ส.มณี  รัตนไชยานนท์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก(สูติ
ศาสตร-์นรีเวชวิทยา) 
ว.ว.(สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา)               
Cert. in Reproductive
 Biology         
วุฒิบัตรผูเ้ชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขาเวช
ศาสตร์การเจริญพันธ์ุ 
วท.ม.                
อ.ว.(อนุสาขาเวช
ศาสตร์การเจริญพันธ์ุ)

สูติศาสตร-์นรีเวชวิทยา
     (เวชศาสตร์การ

เจริญพันธ์ุ)

สูติศาสตร-์นรีเวช
วิทยา(เวชศาสตร์
การเจริญพันธ์ุ)

มม. ภาควิชาสูติศาสตร-์   
นรีเวชวิทยา          
คณะแพทยศาสตร์     
 ศิริราชพยาบาล       
โทร. 0 2411 4828
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

343 นายสมยศ  คุณจักร ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงสาขา
เวชศาสตร์เขตร้อน 
(DTM & H)            
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก      
ว.ว. (โสต นาสิก     
ลาริงซ์วิทยา)         
Diplomate American 
Board of Cosmetic 
Surgery

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา การใชเ้ลเซอร์ใน
ชอ่งปากและ
หลอดคอหอย

มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาโสต นาสิก   
ลาริงซ์วิทยา          
โทร. 0 2245 9505

344 นางฉวีวรรณ  บุนนาค ศ. พ.บ.                    
อ.ว.(โสต)            
F.I.C.S.                
F.A.C.A.

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรคภมิูแพ้ มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
โสต นาสิก ลาริงซ์
วิทยา                   
โทร. 0 2411 4748
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

345 นางสุจิตรา  ประสานสุข ศ. พ.บ.                   
ป.ทางวิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลีนิก 
(จักษุ โสต นาสิก ลา
ริงซ)์  Cert.of 
Micro-Surgery of Ear
 Dip.(โสต นาสิก ลา
ริงซ)์ ป.ผูเ้ชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง(โสต นาสิก
 ลาริงซ)์                
 Dip. in Laryngology
 & Otology           
Cert. of Proficiency 
in ORL            
F.I.C.S.                
 ป. (โสตประสาทการ
ได้ยนิ)

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรคระบบโสต 
นาสิก ลาริงซ์วิทยา

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
โสต นาสิก ลาริงซ์
วิทยา                
โทร. 0 2419 8043
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

346 นายบุญช ู กุลประดิษฐารมณ์ ศ. พ.บ.                    
ป. ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก      
ว.ว.(โสต นาสิก ลา
ริงซ์วิทยา)             
Cert. in 
Otolaryngology & 
Head and Neck 
Surgery

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรคระบบโสต 
นาสิก ลาริงซ์วิทยา

มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ. รามาธิบดี 
ภาควิชาโสต นาสิก   
ลาริงซ์วิทยา            
 โทร. 0 2201 1515 , 
0 2246 0024 ต่อ 515

347 นายอ านวย  คัจฉวารี ศ. พ.บ.               
Dip.Amer.Board of 
Otolaryngology

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรคระบบโสต 
นาสิก ลาริงซ์วิทยา

จฬ. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาโสต นาสิก   
ลาริงซ์วิทยา           
โทร. 0 2256 7787

348 นายชยัรัตน์  นิรันตรัตน์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์           
ว.ว.(โสต นาสิกลาริงซ์
วิทยา)

โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โสต นาสิก ลา
ริงซ์วิทยา

มศว. ภาควิชาจักษุ โสต ศอ
 นาสิก ลาริงซ์วิทยา 
คณะแพทยศาสตร์  
โทร.0 2260 2233-5
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

349 นายวิทูร  ลีลามานิตย์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก 
สาขาวิชาโสต นาสิก
และลาริงซ์วิทยา      
วว. (โสต นาสิก      
ลาริงซ์วิทยา)

โสต ศอ นาสิกวิทยา โสต ศอ นาสิก
วิทยา

มอ. คณะแพทยศาสตร์   
ภาควิชาโสต ศอ 
นาสิกวิทยา           
โทร. 0 7442 9620
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

350 นางศิริกุล  อิศรานุรักษ์ ศ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การแพทย)์           
พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง (กุมารเวช
ศาสตร)์               
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 Master of Public 
Health (Maternal and
 Family Planning)   
อ.บ.(สาธารณสุข
ศาสตร)์             
อ.บ.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)

อนามัยครอบครัว อนามัยครอบครัว มม. สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน   
โทร. 0 2441 9040-3

351 นายเพทาย  เยน็จิตโสมนัส ศ. วท.บ. (เทคนิค
การแพทย)์            
วท.ม. (ชวีเคมี)        
Ph.D. (Human 
Genetics)

อณูพันธุศาสตร-์อณู
ชวีวิทยาการแพทย์

อณูพันธุศาสตร-์
อณูชวีวิทยา
การแพทย์

มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล           
โทร. 0 2419 7000 ,  
 0 2411 0241-9
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

352 นายอดิศร  ภทัราดูลย์ ศ. พ.บ.                    
ป.บัณฑติ 
(ศัลยศาสตร)์          
ว.ว. (ออร์โธปิดิกส์    
Hand and 
Microsurgery 
Fellowship

ออร์โธปิดิกส์ ออร์โธปิดิกส์ จฬ. ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ 
คณะแพทยศาสตร์   
โทร. 0 2256 4230

353 นายสุกิจ  แสงนิพันธ์กูล ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส)์

ออร์โทปิดิกส์ ศัลยศาสตร์ออร์
โทปิดิกส์ทั่วไป

มข. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ 
โทร. 0 4324 6535-53
 ต่อ 3657, 3742, 3532

354 นายพลศักด์ิ  จีระวิพูลวรรณ ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส)์

ออร์โทปิดิกส์ ออร์โทปิดิกส์ใน
เด็ก

มข. ภาควิชาออร์โทปิดิกส์
 คณะแพทยศาสตร์    
โทร. 0 4324 6535-53
 ต่อ 3657, 3742 , 
3532
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

355 นายวิรุฬห์  เหล่าภทัรเกษม ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส)์              
อ.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส)์

ออร์โธปิดิกส์ ออร์โธปิดิคส์ มข. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ 
โทร. 0 4324 6535-53
 ต่อ 3657, 3742 , 
3532

356 นายพิบูลย ์ อิทธิระวิวงศ์ ศ. พ.บ.                    
ป.(ศัลยศาสตร)์       
ว.ว.(ออร์โธปิดิกส)์    
Dip. British 
Orthopaedics       
Cert. in Spinal 
Surgery

ออร์โธปิดิกส์ ออร์โธปิดิกส์ จฬ. เกษียณ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
คณะแพทยศาสตร์     
โทร 0 2246 0025
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

357 นายวีระชยั  โควสุวรรณ ศ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การแพทย)์            
พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดิกส)์

ออร์โธปิดิกส์ เมลิออยโดซิส
ทางออร์โธปิดิกส์

มข. ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
คณะแพทยศาสตร์     
โทร 0 4324 6535-53
 ต่อ 3657
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

358 นายเกียรติ   รักษ์รุ่งธรรม ศ. พ.บ.                  
ว.ว.(อายรุศาสตร์)    
Cert. of Visiting 
Fellow in HIV 
Research           
Cert. of Internsive 
Tutorial Course in 
AIDS-related Clinical 
Trials, World AIDS 
Foundation (WAF  
Cert. of Research 
Fellow in 
Immunology and HIV

อายรุศาสตร์ โรคภมิูแพ้ โรคหืด
 Autoimmune 
disease HIV and 
AIDS Cellular 
and molecular

จฬ. ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
 คณะแพทยศาสตร์  
โทร. 0 2256 4000 ,   
 0 2256 4183
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

359 น.ส.ดิษยา  รัตนากร ศ. พ.บ.                   
Dip. in Clinical 
Neurology            
ป. ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก 
Cert.in 
Neurosonology   
Cert.of Fellowship in
 Neurosonology      
ว.ว. (ประสาทวิทยา)

อายรุศาสตร์ การตรวจผูป่้วย
โดยใชค้ลื่น
ความถีสู่งใน
ระบบประสาท

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร.0 2246 0024,     
 0 2201 1734-6
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

360 นายอภชิาติ  วิชญาณรัตน์ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทั่วไป) 
Dip.Amer.Board of 
Internal Med.    Sub-
Board of 
Endocrinology and 
Metabolism

อายรุศาสตร์ ต่อมไร้ท่อและ     
 เมตาบอลิซึม

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์            
โทร. 0 2411 2004

361 นายกัมมันต์  พันธุมจินดา ศ. พ.บ.                  
M.Sc.(clinical  
Epidemiology)      
ว.ว.(ประสาทวิทยา)

อายรุศาสตร์ ประสาทวิทยา จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร. 0 2256 4246
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

362 นายนิพนธ์  พวงวรินทร์ ศ.11 พ.บ.                  
D.T.M.&H.        
M.M.Sc.                
อ.ว.(อายรุศาสตร์
ทั่วไป)                  
อ.ว.(ประสาทวิทยา)  
F.R.C.P.

อายรุศาสตร์ ประสาทวิทยา มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์           
โทร. 0 2411 2004

363 นายประเสริฐ  บุญเกิด ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(ประสาทวิทยา) 
Dip. Amer.Board 
(eligible) of 
Neurology &  
Psychiatry

อายรุศาสตร์ ประสาทวิทยา มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2245 5707

364 นายสุทธิพันธ์  จิตพิมลมาศ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์)
 ว.ว.(อายรุศาสตร์)   
Dip.in Clinical  
Neurology            
อ.ว.(ประสาทวิทยา)

อายรุศาสตร์ ประสาทวิทยา มข. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 4334 7542 ,  
 0 4324 6535-53 ต่อ 
3664 , 3764
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

365 นายอดุลย ์ วิริยเวชกุล ศ. พ.บ.                   
น.บ.                   
ป.บัณฑติ 
(อายรุศาสตร์)          
      ป.บัณฑติ 
(ประสาทวิทยา)        
        M.R.C.P.      
 M.R.C.P.            
R.C.P.S. (Glasg.)   
ป.(แพทยศาสตร
ศึกษา)                 
อ.ว.(ประสาทวิทยา)  
อ.ว.(อายรุศาสตร์
ทั่วไป)              
F.R.C.P.             
F.R.C.P.          
R.C.P.S.(Glasg.)

อายรุศาสตร์ ประสาทวิทยา มม. เกษียณ 35/56  ซอยเรวดี 11 
ถนนติวานนท์ หมู่ 1 
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11000      
โทร. 0 2954 7354
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

366 นายอรรถสิทธ์ิ  เวชชาชวีะ ศ.11 MBBS (Lond.)          
FRCP                  
FRACP                
FACP   

อายรุศาสตร์ ประสาทวิทยา มม. เกษียณ โรงพยาบาลพร้อมมิตร
 12 ถนนสุขมุวิท ซอย
 39 แขวงคลองตัน 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110                 
โทร. 0 2259 0376 ต่อ
 186

367 นายธีระวัฒน์  เหมะจุฑา ศ.11 พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร์)    
ว.ว.(ประสาทวิทยา)

อายรุศาสตร์ ประสาทวิทยา, 
โรคพิษสุนัขบ้า

จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร. 0 2256 4246

368 นายสุรัตน์  โคมินทร์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์)
 ว.ว.(อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ โภชนบ าบัด มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2245 5707

369 นางจุฬาภรณ์  รุ่งพิสุทธิพงศ์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์)
 ว.ว.(อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ โภชนศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
 โทร. 0 2245 5707
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

370 นางวรนันท์  ศุภพิพัฒน์ ศ. M.S.                      
Ph.D.

อายรุศาสตร์ โภชนาการด้าน
พิษวิทยา

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2201 1618

371 นายธานินทร์  อินทรก าธรธัย ศ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การแพทย)์
พ.บ.
ป.ชั้นสูงฯ (สาขา
อายรุศาสตร์)
วท.ม. (การพัฒนา
สุขภาพ)
ว.ว. (สาขา
อายรุศาสตร์ทั่วไป)
ว.ว. (สาขาโลหิตวิทยา)

อายรุศาสตร์ มะเร็งต่อม
น้ าเหลืองชนิด 
Non-Hodgkin

จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร.0 2256 4246,     
 0 2256 4563
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

372 นายวิษณุ  ธรรมลิขติกุล ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก 
(อายรุศาสตร์)         
ว.ว. (อายรุศาสตร์)  
M.Sc. (Clinical 
Epidemiology)        
Cert. Clinical 
Fellowship Infections 
Diseases

อายรุศาสตร์ ระบาดวิทยา
คลินิกและโรคติด
เชื้อ

มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์           
โทร. 0 2411 2004

373 นายจิตร  สิทธิอมร ศ. พ.บ.                  
Ph.D.(Neuro.Science)

อายรุศาสตร์ ระบาดวิทยาคลีนิก จฬ. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2256 4246

374 นางสุชลีา  จันทร์วิทยานุชติ ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร์)   
ว.ว.(โรคขอ้และรูมาติ
ซัม่)

อายรุศาสตร์ โรคขอ้ มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2245 5707
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

375 นางรัตนวดี  ณ นคร ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลีนิก
(อายรุศาสตร์ทั่วไป)  
ว.ว.(อายรุศาสตร์)    
Diploma International
 cause of F.I.M.S.   
(กีฬาเวชศาสตร)์     
ว.ว.(อายรุศาสตร์โรค
ขอ้และรูมาติซัม่)   
Cert. Research 
Fellowship  in  
Rheumatology

อายรุศาสตร์ โรคขอ้และรูมา
ติสซัม่

มข. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร. 0 4324 6535-53
 ต่อ 3664 , 3764 ,    
  0 4323 7386
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

376 นายวรวิทย ์ เลาห์เรณู ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร์)   
Cert. of Proficiency 
in Clinical 
Rheumatology

อายรุศาสตร์ โรคขอ้และรูมา
ติสซัม่

มช. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร. 0 5394 6449

377 นายอุทิศ  ดีสมโชค ศ. พ.บ.                   
Dip.Amer.Board  of  
International 
Medicine              
อ.ว.(อายรุศาสตร์โรค
ขอ้และรูมาติซัม่)

อายรุศาสตร์ โรคขอ้และรูมา
ติสซัม่

จฬ. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร. 0 2256 4246 ,   
 0 2256 4563
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

378 นางวรรณี  นิธิยานันท์ ศ. พ.บ.                   
Dip.Amer.Board of 
Internal Med.     Sub-
Board of 
Endocrinology and 
Metabolism

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อ มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์            
โทร.0 2411 2004 ,    
 0 2419 7768

379 นายบุญส่ง  องค์พิพัฒนกุล ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลีนิก      
ว.ว.                    
Cert. of Fellowship in 
Endocrinology

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อ มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2245 5707

380 นายรัชตะ  รัชตะนาวิน ศ.11 พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อ มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร. 0 2245 5707
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

381 ท่านผูห้ญิงศรีจิตรา  บุนนาค ศ. พ.บ.                    
อ.ว.                    
S.M                     
Ph.D.

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและ
เมตาบอลิซึม

จฬ. เกษียณ 38 ถ.สุขมุวิท 89/1   
ต.บางจาก              
เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 10250    
โทร. 0 2256 4267

382 นายเทพ  หิมะทองค า ศ. B.A.                     
D.M./National Board  
of Medical Examiner  

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและ
เมตาบอลิซึม

มม. ลาออก โรงพยาบาลเทพ-     
ธารินทร์ 3850      
ถนนพระราม 4 
คลองเตย กรุงเทพฯ 
10110                   
โทร. 0 2240 2727 ต่อ
 2933

383 นายสาธิต  วรรณแสง ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทั่วไป)   
M.Sc.(Clinical  
Epidemiology)

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและ
เมตาบอลิซึม

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์            
โทร. 0 2411 2004
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

384 นายกอบชยั  พัววิไล ศ. พ.บ.                   
อ.ว.(อายรุศาสตร์)   
Dip.Amer.Board of  
Internal Med.      
Sub-Board of 
Endocrinology & 
Metabolism            
ว.ว.(โรคต่อมไร้ท่อ)

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อและ
เมตามอลิซึม

มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2245 5707 ,   
 0 2929 0273

385 น.ส.บุญมี  สถาปัตยวงศ์ ศ. พ.บ.                  
FRCP

อายรุศาสตร์ โรคติดเชื้อ มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2245 5707
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

386 นายเดชา  ตันไพจิตร ศ. พ.บ.                  
F.A.C.P.        
Dip.Amer.Board. of 
Internal Med.   
Dip.Amer.Board of 
Infectious Disease  
อ.ว.(อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ โรคติดเชื้อ มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาศัลยศาสตร์  
โทร. 0 2245 5707

387 นายธีระ  ศิริสันธนะ ศ.11 พ.บ.               
Dip.Amer.Board  of  
Internal  Medicine   
อ.ว.(อายรุศาสตร์
ทั่วไป)                
อ.ว.(อายรุศาสตร์โรค
ติดเชื้อ)

อายรุศาสตร์ โรคติดเชื้อ มช. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร. 0 5394 5482-5
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

388 นายวีรจิตต์  โชติมงคล ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์)
 ว.ว.(อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ โรคติดเชื้อ มข. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร. 0 4324 6535-53
 ต่อ 3664 , 3764

389 นายสมหวัง  ด่านชยัวิจิตร ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทั่วไป)          
M.R.C.P.

อายรุศาสตร์ โรคติดเชื้อ มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์           
โทร. 0 2411 2004

390 นายอมร  ลีลารัศมี ศ.11 พ.บ.                  
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทั่วไป)      
M.Sc.(Clinical  
Epidemiology)

อายรุศาสตร์ โรคติดเชื้อและยา
ต้านจุลชพี

มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์          
โทร. 0 2411 2004
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

391 นายอนุวัตร  ลิ้มสุวรรณ ศ. พ.บ.                   
M.P.H. & T.M.        
Dr. P.H. 
(Epidemiology)     
Dip. Amer.Board of 
Prev. Med.

อายรุศาสตร์ โรคติดเชื้อและ
ระบาดวิทยา

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2245 5708

392 นางธัญญารัตน์  ธีรพรเลิศรัฐ   
(ชื่อเดิม นางลีนา  องอาจยทุธ)

ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทั่วไป)              
Dr.Med.

อายรุศาสตร์ โรคไต มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์            
 โทร. 0 2411 2004

393 นายเกรียง  ตัง้สง่า ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์)
 ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทั่วไป)

อายรุศาสตร์ โรคไต จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร. 0 2256 4246

394 นายดุสิต  ล้ าเลิศกุล ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์)
 ว.ว.

อายรุศาสตร์ โรคไต มช. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร. 0 5394 5486
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

395 นายวสันต์  สุเมธกุล ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลีนิก      
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทั่วไป) Registrar in 
Real Medicine        
Fellow in 
Immunology          
Fellow in Nephrology

อายรุศาสตร์ โรคไต มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2201 1618
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

396 นายวิศิษฏ์  สิตปรีชา ศ.11 พ.บ.                 
Ph.D.(Medicine)     
FACP                 
FRCP              
FRCPE                
FRACP               
อ.ว.(อายรุศาสตร์)    
 อ.ว.(อายรุศาสตร์โรค
ไต)

อายรุศาสตร์ โรคไต จฬ. เกษียณ ผูอ้ านวยการสถาน
เสาวภา               
สภากาชาดไทย        
1871 ถนนพระราม 4 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 10330                  
โทร. 0 2252 6117

397 นายสง่า  นิลวรางกูร ศ. พ.บ. อายรุศาสตร์ โรคไต มม. เกษียณ 99/25 ถ.ป่ินเกล้า-    
นครชยัศรี กรุงเทพฯ 
10700                
โทร. 0 2411 0261 ,   
 0 2281 2159
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

398 นายสมชาย  เอี่ยมอ่อง ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์)
 ว.ว.(อายรุศาสตร์)    
ว.ว.(อายรุศาสตร์โรค
ไต)

อายรุศาสตร์ โรคไต จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร. 0 2256 4246 ,   
 0 2256 4563

399 นายสุชาติ  อินทรประสิทธ์ิ ศ. พ.บ.                  
M.Sc.Fellow in 
Nephrology(Medicine)
 อ.ว.(อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ โรคไต มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2411 2004
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

400 นายสมนึก  ด ารงกิจชยัพร ศ. พ.บ.                    
วท.บ.                  
วว. (อายรุศาสตร์โรค
ไต)                     
วว. (อายรุศาสตร์
ทั่วไป)                 
ป.ชั้นสูงวิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก    
Fellowship in 
Nephrology

อายรุศาสตร์ โรคนิว่ โรคไต มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
 ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร.0 2245 5704 ,    
 0 2201 1296
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

401 นายชชัลิต  รัตรสาร ศ. วท.บ.
พ.บ.
ว.ว. (สาขา
อายรุศาสตร์ทั่วไป)
Fellowship in 
Endocrinology, 
Diabetes and 
Metabolism

อายรุศาสตร์ โรคเบาหวาน มอ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร.0 7445 5000

402 นายธีระพงษ์  ตัณฑวิเชยีร ศ. พ.บ.
ว.ว. (สาขา
อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ โรคพิษสุนัขบ้า , 
HIV, โรคติดเชื้อ

จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร.0 2215 0871-3

403 น.ส.สุมิตรา  ทองประเสริฐ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์)
 Cert.in Heamatology
 Oncology            
ว.ว.(อายรุศาสตร์)    
อ.ว. (มะเร็งวิทยา)

อายรุศาสตร์ โรคมะเร็ง มช. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร.0 5394 6-448
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

404 นางอรพรรณ  ชนิะภคั ศ. พ.บ.                   
Dr.Med.  Marburg

อายรุศาสตร์ โรคมะเร็งตับ, 
โรคระบบทางเดิน
 อาหาร

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล          
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2419 7281-3 ,
 0 2419 7282

405 นายวรชยั  รัตนธราธร ศ. พ.บ.                   
Dip.Amer.Board of 
Internal Med.    
Dip.Amer.Board of 
Medical Oncology

อายรุศาสตร์ โรคมะเร็งและ
เคมีบ าบัด

มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี  
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2245 5707

406 คุณนันทา  มาระเนตร์ ศ. พ.บ.                   
วท.ม.                  
M.D.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์           
โทร. 0 2411 2004
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

407 นายบัญญัติ  ปริชญานนท์ ศ. พ.บ. อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์           
โทร. 0 2279 1354 ,   
 0 2270 1033

408 นายประกิต  วาทีสาธกกิจ ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร์-
ระบบทางเดินหายใจ) 
F.C.C.P.             
Dip.Amer.Board  of  
Internal  Med.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2245 5707

409 นายประพาฬ  ยงใจยทุธ ศ. พ.บ. อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์          
โทร. 0 2411 4850
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

410 นายรังสรรค์  ปุษปาคม ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงคลีนิก
(อายรุศาสตร์)          
      M.S.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์    
ศิริราชพยาบาล 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2448 3308 ,   
 0 2419 7757

411 นายวิศิษฎ์  อุดมพาณิชย์ ศ. พ.บ.                
Dip.Amer.Board of 
Internal Medicine   
Dip.Amer.Board of 
Pulmonary Disease

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร. 0 2256 4264 ,   
 0 2256 4569

412 นายศักด์ิชยั  ลิ้มทองกุล ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง
(อายรุศาสตร์)
Dip.Amer.Board  of  
Internal  Medicine

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

จฬ. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร. 0 2256 4264
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

413 นายสุชยั  เจริญรัตนกุล ศ. พ.บ.                   
F.R.C.P.E.           
F.R.C.P.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจและวัณโรค

มม. ลาออก คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์           
โทร. 0 2411 2004

414 นายอรรถ  นานา ศ. พ.บ.                  
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทั่วไป)                  
อ.ว.(โรคระบบการ
หายใจ)

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจและวัณโรค

มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์          
โทร. 0 2411 2004 ,   
 0 2419 7768

415 นายชยัเวช  นุชประยรู ศ. พ.บ.                
M.Sc.(Surgery)      
อ.ว.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจและวัณโรค

จฬ. เกษียณ 50/94 สุขมุวิท 62  
บางจาก พระโขนง 
กรุงเทพฯ 10250      
โทร. 0 2804 6179 ,   
 0 2332 5785

416 นายจิตร  จิรรัตน์สถิต ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์)
 Ph.D.(Medicine)

อายรุศาสตร์ โรคระบบต่อมไร้
ท่อ

มช. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร. 0 5394 5482-5
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

417 น.ส.สุมาลี  เกียรติบุญศรี ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร์)   
อ.ว.(ทางเดินหายใจ)

อายรุศาสตร์ โรคระบบ
ทางเดินหายใจ

มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2245 5707

418 นายสมชยั  บวรกิตติ ศ.11 พ.บ.                   
พ.ด.                  
D.T.M.&H.        
T.D.D.         
M.R.C.P.Lond.

อายรุศาสตร์ โรคระบบ
ทางเดินหายใจ

มม. เกษียณ ศูนยเ์วชศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
โรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ์ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม      
โทร. 0 2583 4098-9

419 นางกรรณิการ์  พรพัฒน์กุล ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดิน
อาหาร

มช. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร. 0 5394 5482-5

420 นางศศิประภา  บุญญพิสิฎฐ์ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทั่วไป)

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดิน
อาหาร

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์            
 โทร. 0 2411 2004
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

421 นายก าพล  กลั่นกลิ่น ศ. ภ.บ.                   
พ.บ.                   
M.S.

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดิน
อาหาร

มช. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร. 0 5394 5196 ,   
 0 5394 6830 ,        
0 5394 5182-5

422 นายเติมชยั  ไชยนุวัติ ศ. พ.บ.                   
อ.ว.                   
Dip. Amer. Board of 
Internal Med.

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดิน
อาหาร

มม. ลาออก คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์           
โทร. 0 2255 1715-6

423 นายสมหมาย  วิไลรัตน์ ศ. พ.บ.                   
Dip. in Tropical 
Medicine and 
Medical Parasitology

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดิน
อาหาร

จฬ. เกษียณ 327/2 ถ.เอกมัย      
ซ.ลีลานุช เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110      
โทร. 0 2391 4559
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

424 นายสวัสด์ิ  หิตะนันท์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก      
ป. ระบบทางเดิน
อาหาร              
F.A.C.G                
F.A.C.P

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดิน
อาหาร

มม. เกษียณ 59/10  ซอยจุฬา 14 
บรรทัดทอง เขตปทุม
วัน กรุงเทพฯ 10500  
โทร. 0 2419 7290-1

425 นายสุชา  คูระทอง ศ. พ.บ.                   
Dip. Amer.Board of 
Internal Med.        
Dip. Amer. 
Subspecialty Board 
in Gastroenterology

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดิน
อาหาร

มม. เกษียณ 19/116 ซอยมหาศาล 
ถนนวงศ์สว่าง 
กรุงเทพฯ 10800      
โทร. 0 2585 9357
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

426 นางชตุิมา  ประมูลสินทรัพย์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง 
(อายรุศาสตร์) ป.
ชั้นสูง (อายรุศาสตร์
เขตร้อนและสุขวิทยา)
 ว.ว. (อายรุศาสตร์)   
ว.ว. (อายรุศาสตร์โรค
ระบบทางเดินอาหาร)

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดิน
อาหาร

มม. คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2201 1387
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

427 นายเกษม  วัฒนชยั ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลีนิก      
Dip. of the American 
Board of Internal 
Medicine & Dip. of 
the American Board 
of subspecialty in 
Cardiovascular 
Disease

อายรุศาสตร์ โรคหัวใจ มช. เกษียณ 1131/79             
ถนนเทอดด าริ        
เขตดุสิต กทม. 10300
 โทร. 0 2312 
6300-73, 0 2312 
6237,         0 2312 
6477

Page 195 of 212



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

428 นายเกียรติชยั  ภรูิปัญโญ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์)    
Cert.  in  Clinical  
Cardiology  
M.S.(Clinical  
Epidemiology)      
Cert.  in  Cardiac  
Electrophysiology  
and  Pacing

อายรุศาสตร์ โรคหัวใจ มม. ลาออก โรงพยาบาลกรุงเทพ 
ซ.ศูนยว์ิจัย 7       
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310                  
โทร. 0 2310 3000

429 นายธาดา  ยบิอินซอย ศ. พ.บ. (MD)            
MB. BCh.              
PhD. (Physiology)

อายรุศาสตร์ โรคหัวใจ มอ. เกษียณ ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์     
โทร. 0 7421 2902

430 นายนิธิ  มหานนท์ ศ. พ.บ.                
F.R.A.C.P.            
 อ.ว.(อายรุศาสตร์)  
อ.ว.(อายรุศาสตร์
โรคหัวใจ)

อายรุศาสตร์ โรคหัวใจ มม. ลาออก โรงพยาบาลกรุงเทพ  
 ซ.ศูนยว์ิจัย 7         
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310                  
โทร. 0 2310 3000
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

431 นายพยงค์  จูฑา ศ. พ.บ.                  
Dip.Amer.Board  of  
Internal  Med.     
Sub-Board  of  
Cardiovascular 
Disease             
F.C.C.P.             
F.A.C.A.

อายรุศาสตร์ โรคหัวใจ มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์            
โทร. 0 2411 2004

432 นายยงยทุธ  สหัสกุล ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทั่วไป)

อายรุศาสตร์ โรคหัวใจ มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์           
โทร. 0 2411 2004

433 นายวิเชยีร  ทองแตง ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ โรคหัวใจ มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์            
โทร. 0 2419 7745-6
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

434 นายศุภชยั  ไชยธีระพันธ์ ศ. พ.บ.                   
F.A.C.P.             
F.A.C.C.           
F.C.C.P.           
F.R.A.C.P.         
Dip.Amer.Board  of  
Internal Med.

อายรุศาสตร์ โรคหัวใจ มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์          
โทร. 0 2411 2004

435 นางชมภนูุท  อ่องจริต ศ. พ.บ.                   
Dip. in Tropical 
Medicine and Hygine

อายรุศาสตร์ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด

จฬ. เกษียณ 55  สุขมุวิท 49       
คลองตันเหนือ       
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110                  
โทร. 0 2258 7857
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

436 นายปิยทัศน์  ทัศนาวิวัฒน์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์)
 ว.ว.(อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด

มข. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร. 0 4324 6535-53
 ต่อ 3664 , 3764

437 นายสันต์  หัตถีรัตน์ ศ. พ.บ.                  
F.R.C.P.(C)

อายรุศาสตร์ โรคหัวใจและ
หลอดเลือด

มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2245 5707

438 ท่านผูห้ญิงเพ็ญศรี  ภู่ตระกูล ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลีนิก

อายรุศาสตร์ โลหิตวิทยา มม. เกษียณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีโครงการ
วิจัยธาลัส-    ซีเมีย    
              โทร. 0 
2889 2557-8
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

439 นางสุคนธ์  วิสุทธิพันธ์ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลีนิก   
Ph.D.(Hematology)

อายรุศาสตร์ โลหิตวิทยา มม. เกษียณ 588/68 ตรอกนกไทย
เจริญ 2 ซ.ประดิษฐ์ผล
 ถ.จรัลสนิทวงศ์ 
บางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700   
โทร. 0 2424 5245

440 นางแสงสุรีย ์ จูฑา ศ. พ.บ.                   
อ.ว.(โลหิตวิทยา)    
Dip.Amer.Board of 
Internal Med.      
Cert. In Heamatology

อายรุศาสตร์ โลหิตวิทยา มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2245 5707

441 นางอนงค์  เพียรกิจกรรม ศ. พ.บ.                    
Ph.D.

อายรุศาสตร์ โลหิตวิทยา มม. เกษียณ 432 ซอยวรพงษ์      
ถ.จรัลสนิทวงศ์        
บางยี่ขนั บางกอกน้อย
 กรุงเทพฯ 10700   
โทร. 0 2419 7290-1
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

442 นายประเวศ  วะสี ศ.11 พ.บ.                
Ph.D. (โลหิตวิทยา)

อายรุศาสตร์ โลหิตวิทยา มม. เกษียณ ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล            
โทร. 0 2419 7000 ต่อ
 4481, 4476

443 นายวันชยั  วนะชวินาวิน ศ.11 พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทั่วไป)                 
อ.ว.(โลหิตวิทยา)

อายรุศาสตร์ โลหิตวิทยา มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์            
โทร. 0 2411 2004

444 นายวิชยั  อติชาตการ ศ.11 พ.บ.                   
Dip.Amer.Board of 
Internal Med.        
Sub-Board in 
Heamatology         
F.A.C.P.

อายรุศาสตร์ โลหิตวิทยา มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ร.พ.รามาธิบดี 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
โทร. 0 2245 5707

445 นายสุทัศน์  ฟู่เจริญ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์)
 ว.ว.(อายรุศาสตร์)    
อ.ว.(โลหิตวิทยา)

อายรุศาสตร์ โลหิตวิทยา มม. บัณฑติวิทยาลัย       
โทร. 0 2433-0140  
ต่อ  500
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

446 นายสุรพล  อิสรไกรศีล ศ.11 พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทั่วไป)                 
ว.ว.(โลหิตวิทยา)

อายรุศาสตร์ โลหิตวิทยา มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล ภาควิชา
อายรุศาสตร์            
โทร. 0 2411 2004

447 นายประพันธ์  ภานุภาค ศ.11 พ.บ.                   
Dip.Amer.Board of 
Allergy and 
Immunology

อายรุศาสตร์ วิทยาภมิูคุ้มกัน, 
โรคภมิูแพ้

จฬ. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
 โทร. 0 2256 4264 ,  
  0 2256 4563

448 น.ส.นิภา  จรูญเวศม์ ศ.11 พ.บ.                 
D.T.M&H             
Ph.D.

อายรุศาสตร์ เวชศาสตร์เขตร้อน มม. เกษียณ 39/51 หมู่บ้าน        
สินพัฒนาธานี ถนน
พุทธมณฑล สาย 4 
แขวงทวีวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10170    
โทร. 0 2814 3099

449 นายสุทธิชยั  จิตะพันธ์กุล ศ. พ.บ.                 
วท.ม.                
Cert.  in  Geriatric  
Medicine              
ว.ว.(อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ เวชศาสตร์ผูสู้งอายุ จฬ. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร. 0 2256 4246

Page 202 of 212



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

450 นายพลรัตน์  วิไลรัตน์ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์)
 ว.ว.(อายรุศาสตร์)  
อ.ว.(อายรุศาสตร์โรค
ระบบทางเดินอาหาร)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์เขต
ร้อน

มม. คณะเวชศาสตร์      
เขตร้อน ภาควิชา
อายรุศาสตร์เขตร้อน  
โทร. 0 2246 0321

451 นายอภชิาต  สุคนธสรรพ์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
(อายรุศาสตร์)          
      ว.ว.
(อายรุศาสตร์ทั่วไป)   
              อ.ว.
(อายรุศาสตร์โรคหัวใจ)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ทั่วไป มช. คณะแพทยศาสตร์ 
ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
โทร.0 5394 6448
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

452 นายสมเกียรติ  วงษ์ทิม ศ. พ.บ.                   
ป.บัณฑติทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก 
สาขาอายรุศาสตร์   
ว.ว.(อายรุศาสตร์)     
อ.ว.(อายรุศาสตร์)   
Fellowship in 
Pulmonare,Allergy 
and Clinical 
Immunology

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ จฬ. ภาควิชาอายรุศาสตร์  
 คณะแพทยศาสตร์    
 โทร.0 2256 4281
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

453 นายชยัรัตน์  ฉายากุล ศ. วท.บ.                  
พ.บ.                   
ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก 
(อายรุศาสตร์)         
ว.ว.(อายรุศาสตร์)     
ว.ว.(อายรุศาสตร์โรค
ไต)                    
Cert.  Fellowship in 
Medicine         
(Nephrology)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มม. ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล          
โทร.0 2419 7675

454 นายปิยะมิตร   ศรีธรา ศ. พ.บ.                    
ป.ชั้นสูง               
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทั่วไป)               
Dip. In Cardiology   
อ.ว.(อายรุศาสตร์
โรคหัวใจ)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มม. ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทร. 0 2201 1301 ,  
 0 2201 1391 ,         
0 2201 1082
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

455 นายขจรศักด์ิ   ศิลปโภชากุล ศ. วท.บ.                
พ.บ.                     
ว.ว.(อายรุศาสตร์)   
Cert. followship 
training in Infectious 
Diseases

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มอ. ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ 
โทร. 0 7445 1454 ,  
0 7445 1456

456 นายสัจพันธ์  อิศรเสนา          
  ณ อยธุยา

ศ. พ.บ.                   
Dip. American Board 
of Internal Medicine 
Dip. Subspeciality 
Board of 
Gastroenterology

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์
ระบบทางเดิน
อาหาร

จฬ. เกษียณ ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์    
โทร.0 2256 4281
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

457 นายรุ่งโรจน์  กฤตยพงษ์ ศ. พ.บ.
ว.ว. (สาขา
อายรุศาสตร์)
ว.ว. (อายรุศาสตร์
โรคหัวใจ)
Certificate in 
Cardiology
Certificate in Cardiac 
Electrophysiology

    อายรุศาสตร์   
(หทัยวิทยา)

ภาวะหัวใจเต้น
ผิดจังหวะ

มม. คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล  
ภาควิชาอายรุศาสตร์  
 โทร.0 2419 7675-8

458 น.ส.ศรีวิชา  ครุฑสูตร ศ. วท.บ.(ชวีวิทยา)      
พ.บ.                
D.T.M.&H.             
วท.ม.(อายรุศาสตร์
เขตร้อนคลินิก)        
อ.ว.(อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์เขตร้อน อายรุศาสตร์    
เขตร้อน

มม. ภาควิชาสุขวิทยา     
เขตร้อน               
คณะเวชศาสตร์       
เขตร้อน             
โทร. 0 2246 0056-8 ,
 0 2246 1272-3
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

459 นางสว่างใจ  พึ่งพักตร์ ศ. พ.บ.                  
D.T.M.&H.            
Dip.Amer.Board  of 
pediatrics.

อายรุศาสตร์เขตร้อน กุมารเวชศาสตร์
และ
เวชศาสตร์เขตร้อน

มม. เกษียณ คณะเวชศาสตร์      
เขตร้อน ภาควิชา
อายรุศาสตร์เขตร้อน  
โทร. 0 2246 0321

460 น.ส.ปราณีต  ผ่องแผ้ว ศ. พ.บ.(ชวีเคมี)         
M.S.(Human 
Nutrition)

อายรุศาสตร์เขตร้อน โภชนศาสตร์ มม. เกษียณ คณะเวชศาสตร์       
เขตร้อน ภาควิชา
โภชนศาสตร์เขตร้อน
และวิทยาศาสตร์
อาหาร                
โทร. 0 2246 0321

461 นายปณต  มิคะเสน ศ.11 พ.บ.                   
D.T.M.& H.          
Cert. in General 
Isotope               
Ph.D                  
F.R.C.P.(T)

อายรุศาสตร์เขตร้อน โภชนศาสตร์ มม. เกษียณ คณะเวชศาสตร์       
เขตร้อน ภาควิชา
โภชนศาสตร์เขตร้อน
และวิทยาศาสตร์
อาหาร                
โทร. 0 2246 0321
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

462 นายทนงศักด์ิ  บุนนาค ศ. พ.บ.                   
D.T.M.&H.           
Dr.P.H.

อายรุศาสตร์เขตร้อน ระบาดวิทยา มม. เกษียณ 33/4  สุขมุวิท 105 
บางนา พระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260     
โทร. 0 2393 3764

463 นายประวรรณ  สุนทรสมัย ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(ทาง
อายรุศาสตร์)           
     D.C.M.T.           
  Ph.D.

อายรุศาสตร์เขตร้อน โรคเขตร้อน มม. เกษียณ คณะเวชศาสตร์      
เขตร้อน ภาควิชา
อายรุศาสตร์เขตร้อน  
โทร. 0 2246 0321

464 น.ส.ศศิธร  ผูก้ฤตยาคามี ศ.11 B.S.                    
M.B.                   
D.T.M.&H.         
Ph.D. (Clin.Immuno.)

อายรุศาสตร์เขตร้อน โรคเขตร้อน,      
โรคมาเลเรีย

มม. คณะเวชศาสตร์      
เขตร้อน ภาควิชา
อายรุศาสตร์เขตร้อน  
โทร. 0 2246 0321

465 นางศิริวรรณ  วนิชชานนท์ ศ. พ.บ.                   
วว.(อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์เขตร้อน โรคเขตร้อนทั่วไป มม. เกษียณ คณะเวชศาสตร์      
เขตร้อน ภาควิชา
อายรุศาสตร์เขตร้อน  
โทร. 0 2246 0321
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

466 นายสันต์ศิริ  ศรมณี ศ. พ.บ.                  
Ph.D. (Tropical Med.)

อายรุศาสตร์เขตร้อน โรคเขตร้อนทั่วไป มม. เกษียณ คณะเวชศาสตร์      
เขตร้อน ภาควิชา
อายรุศาสตร์เขตร้อน  
โทร. 0 2531 9993

467 นายดนัย  บุนนาค ศ.11 D.T.M.&H          
M.R.C.S./L.R.C.P.  
(Trop.Med.)    

อายรุศาสตร์เขตร้อน โรคพยาธิใบไม้ มม. เกษียณ บ้านบรรทมสินธ์ุ เลขที่
 6 ถนนกรุงเกษม 
กรุงเทพฯ 10200     
โทร. 0 2281 3384 ,   
 0 2245 7558

468 นายสว่าง  แสงหิรัญวัฒนา ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์เขตร้อน โรคระบบ
ทางเดินหายใจ

มม. ลาออก โรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎ์ ซ.นานาเหนือ 
สุขมุวิท 3 วัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110      
โทร. 0 2667 1000

469 นางพรรณี  ปิติสุทธิธรรม ศ. M.B. , B.S.           
D.T.M. & H.           
ป. ชั้นสูง
(อายรุศาสตร์) อ.บ. 
(อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์เขตร้อน อายรุศาสตร์เขต
ร้อน

มม. ภาควิชาอายรุศาสตร์
เขตร้อน               
คณะเวชศาสตร์      
เขตร้อน               
โทร 0 2643 5599
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

470 นายทรงขวัญ   ศิลารักษ์ ศ. พ.บ.                   
อ.ว.(อายรุศาสตร์)    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
โรคหัวใจ)

อายรุศาสตร์ทั่วไป อายรุศาสตร์ทั่วไป มข. ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์  
โทร. 0 4334 8399 ,   
 0 4320 2491

471 น.ส.เพลินจันทร์  เชษฐ์โชติศักด์ิ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์
ทั่วไป)                 
ว.ว.(อายรุศาสตร์)    
Cert. of  Clinical 
Fellowship  Training 
in Infectious Disease
 ว.ว. (อายรุศาสตร์
โรคติดเชื้อ)

อายรุศาสตร์ทั่วไป อายรุศาสตร์ทั่วไป มข. ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์     
โทร 0 4324 6535-53
 ต่อ 3664
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

472 นางวิภา  รีชยัพิชติกุล ศ. พ.บ.                   
ป.ชั้นสูง(อายรุศาสตร์)
ว.ว.(อายรุศาสตร์)   
ว.ว.(อายรุศาสตร์โรค
ระบบการหายใจ)   
อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)             
อ.ว.(เวชบ าบัดวิกฤต)

อายรุศาสตร์ทั่วไป อายรุศาสตร์ทั่วไป มข. ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์     
 โทร. 0 4323 6808,   
  0 4324 4700

473 นายพรชยั  มาตังคสมบัติ ศ. B.A.                   
M.Sc.                   
M.D.(Medicine)  
Ph.D(Microbiology)

อิมมูโนวิทยา จุลชวีวิทยา, 
วิทยาภมิูคุ้มกัน

มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์ 
ภาควิชาอิมมูโนวิทยา 
  โทร. 0 2201 5675

Page 212 of 212


