
07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

1 นางวสี  ตุลวรรธนะ ศ. พ.บ.                          
ป.บัณฑติทางวิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก          
(จักษุวิทยา)              
ว.ว.(จักษุวิทยา)

จักษุวิทยา จักษุพยาธิวิทยา จฬ. ภาควิชาจักษุวิทยา   
คณะแพทยศาสตร์    
โทร. 0 2256 4420,    
0 2256 5203

2 นางโสพิศ  วงศ์ค า ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ 
วท.ม.(ชวีเคมี)           
ปร.ด.(ชวีเคมี)

ชวีเคมี molecular biology  มะเร็ง 
และชวีเคมีทั่วไป

มข. ภาควิชาชวีเคมี     
คณะแพทยศาสตร์    
โทร. 0 4334 8386

3 นางสาวภาวนา  ภสูุวรรณ ศ. พ.บ.                          
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก        
(รังสีวิทยาทั่วไป)           
ว.ว.(รังสีวิทยาทั่วไป)      
ว.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
อ.ว.(เวชศาสตร์นิวเคลียร)์

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ มม. ภาควิชารังสีวิทยา    
คณะแพทยศาสตร์     
ศิริราชพยาบาล         
โทร. 0 2419 6220,    
0 2419 6240
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

4 นายพรพรหม  เมืองแมน ศ. พ.บ.                          
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทั่วไป)    
Certificate of Fellowship 
in Burn                      
อ.ว.(ศัลยศาสตร์อุบัติเหต)ุ

ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ มม. ภาควิชาศัลยศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์     
ศิริราชพยาบาล         
โทร. 0 2419 7727,    
0 2419 7731

5 นายอารี  ตนาวลี ศ. พ.บ.                          
ป.บัณฑติทางวิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก 
(ศัลยศาสตร)์              
ว.ว.(ออร์โธปิดิกส)์       
Certificate in Knee 
Reconstruction 
(Minimally Invasive 
Surgery)

ออร์โธปิดิกส์      ศัลยศาสตร์ขอ้สะโพก    
  และขอ้เขา่

จฬ. ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  
คณะแพทยศาสตร์      
โทร. 0 2256 4212
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

6 นายกิตติ  จิระรัตนโพธ์ิชยั ศ. พ.บ.                          
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก 
(ศัลยศาสตร)์              
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธ    
ปิดิกส)์                       
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
น.บ.                        
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์คลินิก)

ออร์โธปิดิกส์ ออร์โธปิดิกส์ มข. ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
คณะแพทยศาสตร์     
โทร. 0 4334 8398

7 นางสาวมนาธิป  โอศิริ ศ. พ.บ.                          
ป.บัณฑติทางวิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก 
(อายรุศาสตร์)            
ว.ว.(อายรุศาสตร์)       
ว.ว.(อายรุศาสตร์โรคขอ้
และรูมาติสซัม่)

อายรุศาสตร์       อายรุศาสตร์โรคขอ้     
 และรูมาติสซัม่

จฬ. ภาควิชาอายรุศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์     
โทร. 0 2256 4526

Page 3 of 4 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2556



07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

8 นายก้องเกียรติ           
กูณฑก์ันทรากร

ศ. พ.บ.                          
Diplomate, American 
Board of Psychiatry and
 Neurology               
Certificate in 
Neuromuscular diseases
 and electromyography 
อ.ว.(ประสาทวิทยา)

อายรุศาสตร์ ประสาทวิทยา โรคของระบบ
ประสาทส่วนปลายและ

กล้ามเนือ้

มธ. ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์      
โทร. 0 2926 9784

9 นางสาวจินตนา  ศิรินาวิน ศ. พ.บ.                          
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทยค์ลินิก 
(อายรุศาสตร์)             
อ.ว.(อายรุศาสตร์ทั่วไป)  
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

อายรุศาสตร์ เวชพันธุศาสตร์และ
อายรุศาสตร์ทั่วไป

มม. เกษียณ ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์     
ศิริราชพยาบาล        
โทร. 0 2411 2004,    
0 2419 770-1
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