07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

1 นายอภินนั ท์ สุประเสริฐ

ศ.

วท.บ.
สพ.บ.(Veterinary
Medicine)
Dr.Agri.Sci.(Veterinary
Anatomy)

กายวิภาคศาสตร์

กายวิภาคศาสตร์

มก.

2 นายอภิชยั คงพัฒนะโยธิน

ศ.

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

จฬ.

3 นายสุขชาติ เกิดผล

ศ.

พ.บ.
The American Board of
Pediatrics
The American Board of
Pediatrics Cardiology
พ.บ.
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
Dr.med.(cum laude)
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์โรค
ไต)
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์
และโรคไต

มข.
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สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร.0 2579 7539,
0 2579 0058-9 ต่อ
6201
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 2256 4951

เกษียณ ภาควิชากุมารเวช
(ต่อเวลา ศาสตร์
ราชการ) คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 4334 8382

ข้ อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

4 นางดวงฤดี วัฒนศิรชิ ยั กุล

ศ.

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

มม.

ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร.0 2201 1488

5 นายมานิต ศรีสุรภานนท์

ศ.*

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
Diploma American Board
of Medical Genetics
(Clinical Genetics,
Clinical Molecular
Genetics)
พ.บ.
ป.ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(จิตเวชศาสตร์)
ว.ว.(จิตเวชศาสตร์)
Certificate of Fellowship
in Mood Disorders And
Schizophrenia

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์

มช.

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 5394 5422-4

ลาดับ

ชื่อ - สกุล
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ข้ อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

6 นายวรพงษ์ มนัสเกียรติ

ศ.

7 นางผิวพรรณ มาลีวงษ์

ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
ป.หลักสูตรแพทย์เฟลโลว์
(ตจวิ
ทยา) คการแพทย์)
วท.บ.(เทคนิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ตจวิทยา(โรคผิวหนัง)

ตจวิทยา(โรคผิวหนัง)

มม.

ปรสิตวิทยา

ปรสิตวิทยา

มข.

พ.บ.
วท.ม.(อายุรศาสตร์เขตร้อน)

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาตจวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
โทร.0 2419 7000,
0 2419
7675-8
ภาควิ
ชาปรสิ
ตวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 4334 8387
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ข้ อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

8 นายพงษ์ศกั ดิ ์ วรรณไกร
โรจน์

ศ.

9 นายรังสรรค์ ตัง้ ตรงจิตร

ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

พ.บ.
พยาธิวทิ ยา
ป.ชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิค
(พยาธิวทิ ยา)
ว.ว.(พยาธิวทิ ยา
กายวิภาค)
Fellowship in
Immunopathology
Fellowship in Bone
marrow transplantation
Pathology
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
โภชศาสตร์เขตร้อน
วท.ม.(อายุรศาสตร์เขต
และวิทยาศาสตร์อาหาร
ร้อน)
ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน)
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สถานที่ ติดต่อ

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

พยาธิวทิ ยา

จฬ.

ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 2256 4000,
0 2256 4333

โภชนศาสตร์
โภชศาสตร์เขตร้อน
และวิทยาศาสตร์อาหาร

มม.

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
โทร.0 2354 9100-4,
0 2306 9100-9

ข้ อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

10 นางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์

ศ.

กส.บ.
M.S.(Agronomy)

11 นางเอมอร ไม้เรียง

ศ.

12 นางพรรณี วิศรุตรัตน

ศ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การแพทย์)
พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ว.ว.(รังสีวทิ ยาทั ่วไป)
Fellow of International
Atomic Energy Agency
พ.บ.
ว.ว.(รังสีวทิ ยาทั ่วไป)

เชี่ยวชาญ

รังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

รังสีประยุกต์และไอโซโทป

มก.

ภาควิชารังสีประยุกต์
และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2562 5444,
0 2562 5555 ต่อ 1202

รังสีวทิ ยา

รังสีวทิ ยา

มข.

ภาควิชารังสีวทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 4336 3178,
0 4336 3614

รังสีวทิ ยา

รังสีวทิ ยา

มช.

ภาควิชารังสีวทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 5394 5450
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

สาขาวิ ชา

ข้ อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

13 นางสิรพิ ร หิรญ
ั แพทย์

ศ.

รังสีวทิ ยาวินิจฉัย

รังสีวทิ ยาวินิจฉัย

มอ.

ภาควิชารังสีวทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 7445 1512-3

14 นายสมรัตน์ จารุลกั ษณา
นันท์

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(รังสีวนิ ิจฉัย)
Certificate Research
fellow in Neuroradiology
พ.บ.
ว.ว.(วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
Fellow in Anesthesiology
วท.ม.(พัฒนาสุขภาพ)

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

จฬ.

15 นายวชิร คชการ

ศ.*

พ.บ.
น.บ.
ป.ชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(ศัลยศาสตร์)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ยโู รวิทยา)

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์
และโรคระบบทางเดิน
ปสั สาวะ

มม.

ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 2256 4000,
0 256 4183,
0 256 4462
ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 2201 1315

ลาดับ

ชื่อ - สกุล
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ข้ อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

16 นายนิพนธ์ ฉัตรทิพากร

ศ.

สรีรวิทยา

สรีรวิทยาทางไฟฟ้าของ
หัวใจ

17 นายเจศฎา ถิน่ คารพ

ศ.

พ.บ.
ป.บัณฑิต(วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก)
Ph.D.(Physiology and
Biophysics)
Cardiac
electrophysiology
postdoctoral fellowship
พ.บ.
ว.ว.(สูตศิ าสตร์และนรีเวช
วิทยา)
วท.ม.(ระบาดวิทยาคลินิก)
อ.ว.(อนุสาขาเวชศาสตร์
มารดาและทารกในครรภ์)

18 นางอุ่นใจ กออนันตกุล

ศ.

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

พ.บ.
ว.ว.(สูตศิ าสตร์และนรีเวช
วิทยา)
อนุมตั รบัตร(เวชศาสตร์

สูตศิ าสตร์และนรีเวช
วิทยา

มช.

สูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา มข.

สูตศิ าสตร์และนรีเวช สูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา
วิทยา(เวชศาสตร์มารดา (เวชศาสตร์มารดาและ
และทารกในครรภ์)
ทารกในครรภ์)
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ม/ส สถานภาพ

มอ.

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 5394 5362-4

ภาควิชาสูตศิ าสตร์
และนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 4336 3030

ภาควิชาสูตศิ าสตร์และ
นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 7445 1201-3
ข้ อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

19 นายธีรชัย อภิวรรธกกุล

ศ.

ออร์โธปิ ดกิ ส์

ออร์โธปิดกิ ส์

มช.

ภาควิชาออร์โทปิดกิ ส์
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 5394 5544

20 นายเกรียง ตัง้ สง่า

ศ.*

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(การแพทย์คลินิก)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธ
ปิดกิ ส์)
พ.บ.
ป.วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก(สาขาอายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์ท ั ่วไป)
Certificate Research
Fellowship in Clinical
Pharmacology and
Experimental
Therapeutics
ว.ว.(อายุรศาสตร์-โรคไต)

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์และโรคไต

จฬ.

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 2256 4246,
0 2256 4563,
0 2256 4575,
0 2256 4000 ต่อ 3240

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

Page 8 of 11

สถานที่ ติดต่อ

ข้ อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

21 นางนิจศรี ชาญณรงค์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ศ.

พ.บ.
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(ประสาทวิยา)
Certificate in
Neurosonology
Clinical & Research
Fellow in Advanced
Neurology(Cerebrovascul
ar Disease)

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์
และประสาทวิทยา
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ม/ส สถานภาพ
จฬ.

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 2256 4246,
0 2256 4563,
0 2256 4575,
0 2256 4000 ต่อ 3240

ข้ อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

22 นายพันธุ์เทพ อังชัยสุขศิร ิ

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคเลือด)
The International Board
of Clinical and Applied
Thrombosis, Hemostasis
& Vascular Medicine

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

มม.

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามธิบดี
โทร.0 2210 1714,
0 2210 1790,
0 2210 1082

23 นายกรีฑา ธรรมคาภีร์

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
Cert.Fellowship in
pulmonary
อ.บ.(อายุรศาสตร์โรค
ระบบการหายใจ)

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

มอ.

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 7445 5000

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

Page 10 of 11

สถานที่ ติดต่อ

ข้ อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

24 นายวีรจิตต์ โชติมงคล

ศ.*

อายุรศาสตร์ท ั ่วไป

อายุรศาสตร์ท ั ่วไป
และโรคติดเชือ้

มข.

25 นางอรทัย พาชีรตั น์

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทยคลินิก
(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์ท ั ่วไป)
ว.ว.(อายุรศาสตร์ท ั ่วไป)
อ.ว.(อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)
Cert. of Research
Fellow in Cardiovascular
Diseases

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

มข.

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 4336 3664,
0 4336 3746,
0 4336 3665
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 4336 3664,
0 4336 3746,
0 4336 3665

ศ.* หมายถึง ตาแหน่ งศาสตราจารย์ ได้รบั เงิ นเดือนขันสู
้ ง
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ข้ อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554

