
07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 นายอภนินัท ์ สุประเสรฐิ ศ. วท.บ.                      
สพ.บ.(Veterinary 
Medicine) 
Dr.Agri.Sci.(Veterinary 
Anatomy)

กายวภิาคศาสตร์ กายวภิาคศาสตร์ มก. ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร ์               
คณะสตัวแพทยศาสตร ์
โทร.0 2579 7539,     
 0 2579 0058-9 ต่อ   
 6201

2 นายอภชิยั  คงพฒันะโยธนิ ศ. พ.บ.                        
The American Board of 
Pediatrics                 
The American Board of 
Pediatrics Cardiology

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ จฬ. ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
คณะแพทยศาสตร ์     
โทร.0 2256 4951

3 นายสุขชาต ิ เกดิผล ศ. พ.บ.                         
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์  
Dr.med.(cum laude)     
อ.ว.(กุมารเวชศาสตรโ์รค
ไต)                          
อ.ว.(เวชศาสตรค์รอบครวั)

กุมารเวชศาสตร์        กุมารเวชศาสตร ์     
 และโรคไต

มข. เกษยีณ
(ต่อเวลา
ราชการ)

ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                 
คณะแพทยศาสตร ์     
โทร.0 4334 8382
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

4 นางดวงฤด ี วฒันศริชิยักุล ศ. พ.บ.                        
ป.ชัน้สงู(กุมารเวชศาสตร)์
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์  
Diploma American Board 
of Medical Genetics 
(Clinical Genetics, 
Clinical Molecular 
Genetics)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มม. ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                  
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร.0 2201 1488

5 นายมานิต  ศรสีุรภานนท์ ศ.* พ.บ.                        
ป.ทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก           
(จติเวชศาสตร)์           
ว.ว.(จติเวชศาสตร)์      
Certificate of Fellowship 
in Mood Disorders And 
Schizophrenia

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์ มช. ภาควชิาจติเวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์     
โทร.0 5394 5422-4
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

6 นายวรพงษ์  มนสัเกยีรติ ศ. พ.บ.                        
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)                       
ป.หลกัสตูรแพทยเ์ฟลโลว์
(ตจวทิยา)               

ตจวทิยา(โรคผวิหนงั) ตจวทิยา(โรคผวิหนงั) มม. ภาควชิาตจวทิยา       
คณะแพทยศาสตร ์    
 ศริริาชพยาบาล         
 โทร.0 2419 7000,    
 0 2419 7675-87 นางผวิพรรณ  มาลวีงษ์ ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์

พ.บ.                        
วท.ม.(อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น)

ปรสติวทิยา ปรสติวทิยา มข. ภาควชิาปรสติวทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์    
โทร.0 4334 8387
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

8 นายพงษ์ศกัดิ ์วรรณไกร
โรจน์

ศ. พ.บ.                        
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค     
(พยาธวิทิยา)              
ว.ว.(พยาธวิทิยา        
กายวภิาค)               
Fellowship in 
Immunopathology      
Fellowship in Bone 
marrow transplantation 
Pathology

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยา จฬ. ภาควชิาพยาธวิทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์   
โทร.0 2256 4000, 
0 2256 4333

9 นายรงัสรรค ์ ตัง้ตรงจติร ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์
วท.ม.(อายรุศาสตรเ์ขต
รอ้น)                     
ปร.ด.(อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น)

   โภชศาสตรเ์ขตรอ้น  
 และวทิยาศาสตรอ์าหาร

        โภชนศาสตร ์        
      โภชศาสตรเ์ขตรอ้น    
 และวทิยาศาสตรอ์าหาร

มม. คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น
 โทร.0 2354 9100-4, 
 0 2306 9100-9
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

10 นางอรุณ ี วงศปิ์ยะสถติย์ ศ. กส.บ.                       
M.S.(Agronomy)

รงัสปีระยกุต์และ
ไอโซโทป

รงัสปีระยกุต์และไอโซโทป มก. ภาควชิารงัสปีระยกุต์
และไอโซโทป        
คณะวทิยาศาสตร ์    
โทร.0 2562 5444,     
0 2562 5555 ต่อ 1202

11 นางเอมอร  ไมเ้รยีง ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตร์
การแพทย)์               
พ.บ.                        
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก         
ว.ว.(รงัสวีทิยาทัว่ไป)    
Fellow of International 
Atomic Energy Agency

รงัสวีทิยา รงัสวีทิยา มข. ภาควชิารงัสวีทิยา   
คณะแพทยศาสตร ์    
โทร.0 4336 3178,     
0 4336 3614

12 นางพรรณ ี วศิรุตรตัน ศ. พ.บ.                         
ว.ว.(รงัสวีทิยาทัว่ไป)

รงัสวีทิยา รงัสวีทิยา มช. ภาควชิารงัสวีทิยา  
คณะแพทยศาสตร ์   
โทร.0 5394 5450
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

13 นางสริพิร  หริญัแพทย์ ศ. พ.บ.                         
ว.ว.(รงัสวีนิิจฉยั)      
Certificate Research 
fellow in Neuroradiology

รงัสวีทิยาวนิิจฉยั รงัสวีทิยาวนิิจฉยั มอ. ภาควชิารงัสวีทิยา    
คณะแพทยศาสตร ์    
โทร.0 7445 1512-3

14 นายสมรตัน์ จารุลกัษณา
นนัท์

ศ. พ.บ.                       
ว.ว.(วสิญัญวีทิยา)         
Fellow in Anesthesiology
วท.ม.(พฒันาสุขภาพ)

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา จฬ. ภาควชิาวสิญัญวีทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์   
โทร.0 2256 4000,     
0 256 4183,            
0 256 4462

15 นายวชริ  คชการ ศ.* พ.บ.                         
น.บ.                        
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(ศลัยศาสตร)์             
ว.ว.(ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา)

ศลัยศาสตร์         ศลัยศาสตร ์       
และโรคระบบทางเดนิ

ปสัสาวะ

มม. ภาควชิาศลัยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร ์   
โทร.0 2201 1315
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

16 นายนิพนธ์  ฉตัรทพิากร ศ. พ.บ.                        
ป.บณัฑติ(วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก)       
Ph.D.(Physiology and 
Biophysics)         
Cardiac 
electrophysiology 
postdoctoral fellowship

สรรีวทิยา สรรีวทิยาทางไฟฟ้าของ
หวัใจ

มช. ภาควชิาสรรีวทิยา     
คณะแพทยศาสตร ์     
โทร.0 5394 5362-4

17 นายเจศฎา  ถิน่ค ารพ ศ. พ.บ.                         
ว.ว.(สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา)                    
วท.ม.(ระบาดวทิยาคลนิิก)
อ.ว.(อนุสาขาเวชศาสตร์
มารดาและทารกในครรภ์)

สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา

สตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยา มข. ภาควชิาสตูศิาสตร ์  
และนรเีวชวทิยา      
คณะแพทยศาสตร ์    
โทร.0 4336 3030

18 นางอุ่นใจ  กออนนัตกุล ศ. พ.บ.                        
ว.ว.(สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา)                      
อนุมตัรบตัร(เวชศาสตร์

สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา(เวชศาสตรม์ารดา
และทารกในครรภ์)

สตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยา 
(เวชศาสตรม์ารดาและ

ทารกในครรภ์)

มอ. ภาควชิาสตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา         
คณะแพทยศาสตร ์    
โทร.0 7445 1201-3
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

19 นายธรีชยั  อภวิรรธกกุล ศ. พ.บ.                        
ป.ชัน้สงู(การแพทยค์ลนิิก)
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธ    
ปิดกิส)์

ออรโ์ธปิดกิส์ ออรโ์ธปิดกิส์ มช. ภาควชิาออรโ์ทปิดกิส ์
คณะแพทยศาสตร ์   
โทร.0 5394 5544

20 นายเกรยีง  ตัง้สง่า ศ.* พ.บ.                        
ป.วทิยาศาสตรก์ารแพทย์
คลนิิก(สาขาอายรุศาสตร)์ 
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)  
Certificate Research 
Fellowship in Clinical 
Pharmacology and 
Experimental 
Therapeutics              
ว.ว.(อายรุศาสตร-์โรคไต)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตรแ์ละโรคไต จฬ. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์ 
โทร.0 2256 4246,     
0 2256 4563,          
0 2256 4575,          
0 2256 4000 ต่อ 3240
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

21 นางนิจศร ี ชาญณรงค์ ศ. พ.บ.                        
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(อายรุศาสตร)์            
ว.ว.(ประสาทวยิา)       
Certificate in 
Neurosonology           
Clinical & Research 
Fellow in Advanced 
Neurology(Cerebrovascul
ar Disease)

อายรุศาสตร์         อายรุศาสตร ์        
และประสาทวทิยา

จฬ. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์     
โทร.0 2256 4246,     
 0 2256 4563,          
 0 2256 4575,          
 0 2256 4000 ต่อ 3240
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

22 นายพนัธุ์เทพ  องัชยัสุขศริิ ศ. พ.บ.                        
ว.ว.(อายรุศาสตร)์       
ว.ว.(อายรุศาสตรโ์รคเลอืด)
 The International Board 
of Clinical and Applied 
Thrombosis, Hemostasis 
& Vascular Medicine

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มม. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามธบิด ี
โทร.0 2210 1714,     
0 2210 1790,           
0 2210 1082

23 นายกรฑีา  ธรรมค าภรี์ ศ. พ.บ.                        
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก         
ว.ว.(อายรุศาสตร)์       
Cert.Fellowship in 
pulmonary               
อ.บ.(อายรุศาสตรโ์รค
ระบบการหายใจ)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มอ. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์     
โทร.0 7445 5000
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

24 นายวรีจติต์  โชตมิงคล ศ.* พ.บ.                        
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยคลนิิก
(อายรุศาสตร)์              
ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตรท์ัว่ไป       อายรุศาสตรท์ัว่ไป     
  และโรคตดิเชือ้

มข. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์     
โทร.0 4336 3664,
0 4336 3746,
0 4336 3665

25 นางอรทยั  พาชรีตัน์ ศ. พ.บ.                        
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)       
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)  
อ.ว.(อายรุศาสตรโ์รคหวัใจ)
 Cert. of Research 
Fellow in Cardiovascular 
Diseases

อายรุศาสตรโ์รคหวัใจ อายรุศาสตรโ์รคหวัใจ มข. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์     
โทร.0 4336 3664,
0 4336 3746,
0 4336 3665

หมายเหตุ ศ.* หมายถึง ต าแหน่งศาสตราจารย ์ ได้รบัเงินเดือนขัน้สูง
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