
07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

1 นาวาเอกอนนัต์  โฆษติ
เศรษฐ

ศ. พ.บ.                        
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก       
(กุมารเวชศาสตร)์          
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์     
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์
โรคหวัใจ)

กุมารเวชศาสตร์       กุมารเวชศาสตร ์   
และกุมารเวชศาสตร์

โรคหวัใจเดก็

มม. ภาควชิากุมาร       
เวชศาสตร ์          
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร.0 2201 1488

2 นางมทุติา  ตระกลูทวิากร ศ. พ.บ.                        
ป.ชัน้สงูทางการแพทย์
คลนิิก(กุมารเวชศาสตร)์  
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์    
ป.ว.(กุมารเวชศาสตร ์  
โรคภมูแิพแ้ละอมิมโูน  
วทิยาคลนิิก)                
อ.ว.(อนุสาขากุมาร      
เวชศาสตรโ์รคภมูแิพ ้   
และภมูคิุม้กนั)

กุมารเวชศาสตร์      ไรฝุน่ โรคภมูแิพ ้   
และภมูคิุม้กนัในเดก็

มช. ภาควชิากุมาร       
เวชศาสตร ์         
คณะแพทยศาสตร ์    
โทร.0 5394 5411
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3 นายพรีะ  บูรณะกจิเจรญิ ศ. พ.บ.                        
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(อายรุศาสตร)์              
ว.ว.(อายรุศาสตร)์         
M.Sc.(Community Health 
for Developing 
Countries)              
Ph.D.(Medicine)

ความดนัโลหติสงู           โรคเขตรอ้น        
 และความดนัโลหติสงู

มม. ภาควชิาอายรุศาสตร์
คณะแพทยศาสตร ์    
ศริริาชพยาบาล         
โทร.0 2419 7771

4 นายประสทิธิ ์ ผลติผล   
การพมิพ์

ศ. พ.บ.                       
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์    
Postdoctoral traning      
in molecular genetics

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา โรคตดิเชือ้ 
และแบคทเีรยีวทิยา

มม. ภาควชิาจุลชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร.0 2201 5543

5 นางสาววราภรณ์  วุฑฒะกุล ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ 
วท.ม.(จุลชวีวทิยา)       
Ph.D.(Microbiology)

จุลชวีวทิยา  Bacterial Pathogenesis 
& Epidemiology of 

Bacteria

มอ. ภาควชิาจุลชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร.0 7428 8328
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6 นางสาวรว ี เถยีรไพศาล ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ 
วท.ม.(พยาธวิทิยาคลนิิก) 
Ph.D.(จุลชวีวทิยาชอ่งปาก)

จุลชวีวทิยาชอ่งปาก      จุลชวีวทิยาชอ่งปาก    
      จุลชวีวทิยาทัว่ไป      
       ทางการแพทย ์       
  และ Molecular Method 

ส าหรบัการตดิเชือ้

มอ. ภาควชิาโอษฐวทิยา 
คณะทนัตแพทยศาสตร์
 โทร.0 7428 7584

7 นางสาวสุจนิดา  มาลยั
วจิติรนนท์

ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)         
วท.ม.(สตัววทิยา)       
วท.ด.(วทิยาศาสตรช์วีภาพ)

ชวีวทิยา       ชวีวทิยา สรรีวทิยา    
 วานรวทิยา และวทิยาการ

ต่อมไรท้่อ

จฬ. ภาควชิาชวีเคม ี    
คณะวทิยาศาสตร ์    
โทร.0 2218 5275

8 นายกติตพินัธุ์  ฤกษ์เกษม ศ. พ.บ.                        
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(ศลัยศาสตร)์             
ว.ว.(ศลัยศาสตร)์          
Ph.D.(Vascular disease)
อ.ว.(อนุสาขาศลัยศาสตร์
หลอดเลอืด

ศลัยศาสตรท์ัว่ไป ศลัยกรรมระบบหลอดเลอืด
 และศลัยกรรมทัว่ไป

มช. ภาควชิาศลัยศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์    
โทร.0 5394 5532-4
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9 นางพรสวรรค ์วสิุทธวิเิศษ ศ.* ว.บ.(สตัววทิยา)            
M.Sc.(Microbiology)      
Ph.D.(Plant Pathology)

ชวีวทิยาสภาวะแวดลอ้ม     สิง่แวดลอ้ม ชวีวทิยา 
และจุลชวีะ

มม. ภาควชิาชวีวทิยา  
คณะวทิยาศาสตร ์    
โทร.0 2849 6293

หมายเหตุ ศ.* หมายถึง ต าแหน่งศาสตราจารย ์ ได้รบัเงินเดือนขัน้สูง
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