
07 สาขาวิชาแพทยศาสตรและวิชาเกี่ยวของกับสุขภาพ

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

1 นายสรรใจ  แสงวิเชียร ศ.พิเศษ พ.บ.                               

พ.ด.

กายวิภาคศาสตร มม คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล  มม.                         

โทร. 0 2419 7000

2 นายปราโมทย  วีรานุวัตต ศ.พิเศษ อนุมัติบัตร กุมารเวชศาสตร มศว. 449/3 ถ.ราชวิถี เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400                   

โทร. 0 2248 9660

3 นางเพ็ญแข  ลิ่มศิลา ศ.พิเศษ พ.บ.                                   

อ.ว.(จิตเวชศาสตร)          

อ.ว.(จิตเวชศาสตรเด็กและ

วัยรุน)

จิตเวชเด็กและวัยรุน มม. เกษียณ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ     

ถ.สุขุมวิท อ.เมือง                    

จ.สมุทรปราการ 10270           

โทร. 0 2384 3418

4 ทานผูหญิงเพ็ชรา  เตชะกัมกุช ศ.พิเศษ ท.บ.                                  

Cert. in Oral Radiology

ทันตกรรมประดิษฐ จฬ. 14 ซ.เลิศปญญา ถ.ราชวิถี       

 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ       

 โทร.0 2245 9504

5 น.ส.วิสาขะ  ลิ่มวงศ ศ.พิเศษ ท.บ.                              

M.Sc.(Neuroanatomy)      

Ph.D.(Neuroanatomy)

ทันตแพทยศาสตร มน. คณะทันตแทพยศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร             

โทร. 0 55261 000-4 ตอ 6044

Page 1 of 6



07 สาขาวิชาแพทยศาสตรและวิชาเกี่ยวของกับสุขภาพ
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6 นายสุจินต  อึ้งถาวร ศ.พิเศษ พ.บ.                                 

M.Sc.

แพทยศาสตร มน. คณะแพทยศาสตร           

มหาวิทยาลัยนเรศวร                

โทร. 0 55261 000-4

7 นางไพรินทร  เพ็ชรคลาย ศ.พิเศษ M.Sc. In Pharmacy 

Administration

บริหารเภสัชกิจ จฬ. 39 หมู1 ต.บางกระสอ อ.เมือง 

นนทบุรี 11000                     

โทร.0 2968 1968

8 นายชูเกียรติ  กาญจนชาติ ศ.พิเศษ ภ.บ.

M.B.A.

บริหารเภสัชกิจ จฬ. 228/49 กรุงธนเมืองแกว          

ถ.สิรินธร ต.บางบําหรุ              

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

โทร.0 2881 1112

9 นางสุมนา  ขมวิลัย ศ.พิเศษ ภ.บ. เภสัชเคมี จฬ. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

1871 ถ.พระราม 4                

แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10330

 โทร. 0 2252 8424 ,               

0 2252 0161-4 ตอ 11
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10 นายภักดี  โพธิศิริ ศ.พิเศษ Ph.D.(Physical Chemistry)

 ภ.บ.(เภสัชศาสตร)       

M.S.(เภสัชกรรม)

เภสัชเคมี จฬ. คณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข

ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ       

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000        

โทร. 0 2590 7003

11 แพทยหญิงมณฑิรา  ตันฑเกยูร ศ.พิเศษ พ.บ.

ภ.บ.

เภสัชวิทยา จฬ. ภาควิชาเภสัชวิทยา               

คณะแพทยศาสตร              

โทร. 0 2256 4481

12 นายภาวิช  ทองโรจน ศ.พิเศษ Ph.D. (Pharmacology) 

ภ.บ.(เภสัชศาสตร)            

M.S.(สรีรวิทยา)

เภสัชศาสตร มน. 87 ซ.เสนานิคม1 ถ.พหลโยธิน 

ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 

10900                                 

โทร.0 2561 0791

13 นายจอมจิน  จันทรสกุล ศ.พิเศษ ภ.บ.                                  

M.S. (บริหารเภสัชกิจ)

เภสัชศาสตร 51/27 ซอยจุฬาเกษม 

ถนนงามวงศวาน อ.เมือง

จ.นนทบุรี  11000                  

โทร. 0 2589 5381,

0 2591 8336
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14 พลโทพิศาล  เทพสิทธา ศ.พิเศษ ท.บ.                                  

น.บ.                                  

พณ.บ.                               

ศศ.บ.

ศัลยศาสตรชองปาก,         

ทันตกรรมชุมชน

146 พิบูลยวัฒนา ซอย12        

ถ.พระราม 6 สามเสนใน 

กรุงเทพฯ 10400                 

โทร. 0 2279 3523

15 นายทองอวบ  อุตรวิเชียร ศ.พิเศษ อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร

ทั่วไป และสาขาศัลยศาสตร

ออรโธปดิกส

ศัลยศาสตรทั่วไป มข. 123/779 ต.ในเมือง อ.เมือง 

ขอนแกน 40002                     

โทร.0 43203 738

16 นายสุรพล  จินดาทรัพย ศ.พิเศษ Cert. In Colo-rectal Surgery ศัลยศาสตร มศว. วิทยาลัยแพทยศาสตร

กรุงเทพฯและวชิรพยาบาล 

681ถ.สามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ 

10300                                   

โทร.0 2443 3376

17 นายวสันต  จงเจษฎ ศ.พิเศษ FRCS. (Eng) ศัลยศาสตร มศว. 132 ถ.มิตรพันธ ปอมปราบ     

ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 

10100                                  

โทร.0 2222 9830
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18 นายไพจิตร  ปวะบุตร ศ.พิเศษ พ.บ.                            

สาธารณสุขศาสตร         

มหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร มน.  112/01 เรวดีซอย10               

ถ.ติวานนท  อ.เมือง จ.นนทบุรี 

11000                                 

โทร. 0 2580 2436 ,                 

 0 2588 0715

19 นายมานิต  ศรีประโมทย ศ.พิเศษ พ.บ. สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา มศว. วิทยาลัยแพทยศาสตร

กรุงเทพฯและวชิรพยาบาล 

681ถ.สามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ 

10300                                   

โทร.0 2443 3376

20 นายสมพร  โพธินาม ศ.พิเศษ พ.บ.

AMER. BOARD & GYN

อนุมัติบัตรสาขาสูติศาสตร-

นรีเวชวิทยา

F.I.C.S.

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา มข. 39/315 หมู8 หมูบานแลนด

แอนดเฮาส ถ.เลี่ยงเมือง          

 ต.เมืองเกา อ.เมือง ขอนแกน 

40000                                   

โทร.0 43258 271

21 นายวีระวัฒน  หาญทวีชัย ศ.พิเศษ F.I.C.S.

F.I.M.S.

ออรโธปดิคส มศว.  416/2 ถ.ประชาราษฎรสาย2 

บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800      

โทร.0 2585 0425
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22 นายนคร  สมบูรณวิทย ศ.พิเศษ อนุมัติบัตร ออรโธปดิคส มศว. 526/2 ปากซอยตากสิน1        

ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน        

บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทร.0 2465 4330

23 นายเศวต  นนทกานันท ศ.พิเศษ วุฒิบัตร อายุรศาสตร มศว. 107/11 ซอยโรงเลื่อย              

ถ.ประชาราษฎรสาย1 บางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800                     

โทร.0 2912 3031 ,                  

 0 2585 4990

24 นางภัทรา  คูระทอง ศ.พิเศษ อนุมัติบัตร อายุรศาสตร มศว. 407 ถ.วงศสวาง7 บางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800                    

โทร.0 2913 1278

Page 6 of 6


	กย.52

