07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

1 นาวาเอกอนันต์ โฆษิต
เศรษฐ

ศ.

2 นางมุทติ า ตระกูลทิวากร

ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจ)
พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทางการแพทย์
คลินิก(กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
ป.ว.(กุมารเวชศาสตร์
โรคภูมแิ พ้และอิมมูโน
วิทยาคลินิก)
อ.ว.(อนุสาขากุมาร
เวชศาสตร์โรคภูมแิ พ้
และภูมคิ มุ้ กัน)

เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์
และกุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจเด็ก

มม.

ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร.0 2201 1488

กุมารเวชศาสตร์

ไรฝุน่ โรคภูมแิ พ้
และภูมคิ มุ้ กันในเด็ก

มช.

ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 5394 5411
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คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

3 นายพีระ บูรณะกิจเจริญ

ศ.

ความดันโลหิตสูง

โรคเขตร้อน
และความดันโลหิตสูง

มม.

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
โทร.0 2419 7771

4 นายประสิทธิ ์ ผลิตผล
การพิมพ์

ศ.

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา โรคติดเชือ้
และแบคทีเรียวิทยา

มม.

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2201 5543

5 นางสาววราภรณ์ วุฑฒะกุล

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
M.Sc.(Community Health
for Developing
Countries)
Ph.D.(Medicine)
พ.บ.
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
Postdoctoral traning
in molecular genetics
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Ph.D.(Microbiology)

จุลชีววิทยา

Bacterial Pathogenesis
& Epidemiology of
Bacteria

มอ.

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 7428 8328
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คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

6 นางสาวรวี เถียรไพศาล

ศ.

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
วท.ม.(พยาธิวทิ ยาคลินิก)
Ph.D.(จุลชีววิทยาช่องปาก)

จุลชีววิทยาช่องปาก

7 นางสาวสุจนิ ดา มาลัย
วิจติ รนนท์

ศ.

วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(สัตววิทยา)
วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ)

ชีววิทยา

8 นายกิตติพนั ธุ์ ฤกษ์เกษม

ศ.

พ.บ.
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(ศัลยศาสตร์)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์)
Ph.D.(Vascular disease)
อ.ว.(อนุสาขาศัลยศาสตร์
หลอดเลือด

ศัลยศาสตร์ท ั ่วไป
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เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

จุลชีววิทยาช่องปาก
มอ.
จุลชีววิทยาทั ่วไป
ทางการแพทย์
และ Molecular Method
สาหรับการติดเชือ้
ชีววิทยา สรีรวิทยา
จฬ.
วานรวิทยา และวิทยาการ
ต่อมไร้ท่อ
ศัลยกรรมระบบหลอดเลือด มช.
และศัลยกรรมทั ่วไป

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาโอษฐวิทยา
คณะทันตแพทยศาสตร์
โทร.0 7428 7584

ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2218 5275
ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 5394 5532-4
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9 นางพรสวรรค์ วิสุทธิวเิ ศษ

หมายเหตุ

ตาแหน่ ง
ศ.*

คุณวุฒิ
ว.บ.(สัตววิทยา)
M.Sc.(Microbiology)
Ph.D.(Plant Pathology)

สาขาวิ ชา
ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

เชี่ยวชาญ
สิง่ แวดล้อม ชีววิทยา
และจุลชีวะ

ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2849 6293

ศ.* หมายถึง ตาแหน่ งศาสตราจารย์ ได้รบั เงิ นเดือนขันสู
้ ง

Page 4 of 4

ข้ อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

