07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

1 นางประพีร์ เศรษฐรักษ์

ศ.

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

กายวิภาคศาสตร์

Reproductive and Cell
Biology of frog, snail,
shrimp and mammal

มม.

2 นางวิรตั ศิรสิ นั ธนะ

ศ.*

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทางคลินิก
(กุมารเวชศาสตร์)
Diploma, American
Board of Pediatrics
Certificate Pediatric
Infectious Disease
ป.(โรคติดเชือ้ ในเด็ก)
อ.ว.(อนุสาขากุมาร
เวชศาสตร์โรคติดเชือ้ )

กุมารเวชศาสตร์

โรคติดเชือ้ ในเด็ก

มช.

ลาดับ ชื่อ - สกุล
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

พนักงาน ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2201 5410,
0 2201 5401
เกษียณ สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร.0 5394 5055
ต่อ 446

ข้ อมูล ณ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2555

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ ชื่อ - สกุล
3 นางอรุณี เจตศรีสุภาพ

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชกรรม)
อ.ว.(โลหิตวิทยา)

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

Thalassemia, Pediatric
Hematology and
Pediatrics
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ม/ส สถานภาพ
มข.

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 4334 8382

ข้ อมูล ณ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2555

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

4 นายพิเชฐ อุดมรัตน์

ศ.*

5 นายมาโนช หล่อตระกูล

ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(จิตเวชศาสตร์)
ว.ว.(จิตเวชศาสตร์)
Certificate in
Psychogeriatrics
Certificate in Recent
Developments in
Psychiatry Certificate in
Leadership in
International Mental
Health
พ.บ.(จิตเวชศาสตร์)
ป.ชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(จิตเวชศาสตร์)
ว.ว.(จิตเวชศาสตร์)

เชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์

มอ.

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 7445 1352

จิตเวชศาสตร์

Mood disorder and
Psychopharmacology

มม.

พนักงาน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร.0 2201 1478,
0 2201 1275
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

สาขาวิ ชา

ข้ อมูล ณ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2555

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

6 นายเจน มโนนุกุล

ศ.

7 นางยุพนิ ศุพุทธมงคล

ศ.*

8 นายสุวฒ
ั น์ จริยาเลิศศักดิ ์

ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.บัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก
(พยาธิวทิ ยา)
ว.ว.(พยาธิวทิ ยา)
พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
M.Sc.(Epidemiology)
Diploma of Tropical
Medicine and Hygiene
พ.บ.
M.Sc.(Clinical Tropical
Medicine)
อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกัน)
M.P.H.
Dr.PH.

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

พยาธิวทิ ยา

ตจพยาธิวทิ ยา

โรคติดเชือ้ และ
อายุรศาสตร์เขตร้อน

เวชศาสตร์ชมุ ชน
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

มม.

พนักงาน ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
โทร.0 2411 2005

โรคติดเชือ้ และอายุรศาสตร์ มม.
เขตร้อน

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
โทร.0 2419 7301

การประเมินโครงการ
สาธารณสุข การวางแผน
กลยุทธ์ การศึกษาวิจยั
ด้านระบาดวิทยาของ
โรคเอดส์และการบริหาร
งานวิจยั

ภาควิชาเวชศาสตร์
ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 5394 5472-4

มช.

ข้ อมูล ณ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2555

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

9 นายวิชยั เอกพลากร

ศ.

10 นายอภิชาติ จิตต์เจริญ

ศ.*

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

พ.บ.
เวชศาสตร์ชมุ ชน
ระบาดวิทยา: โรคระบบ
อ.ว.(เวชศาสตร์ป้องกัน
ระบาดวิทยา
หัวใจและหลอดเลือด
คลินิก)
อ.ว.(เวชศาสตร์ปฏิบตั ิ
ทั ่วไป)
Master of Medicine
Ph.D.(Epidemiology)
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา Obstetrics-gynaecology
ป.ชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์
Family Medicine
การแพทย์คลินิก
(สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว.(สูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยา)
อ.ว.(อนุสาขาเวชศาสตร์
มารดาและทารกในครรภ์)
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

มม.

ภาควิชาเวชศาสตร์
ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร.0 2201 1518

มม.

ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร.0 2201 2427

ข้ อมูล ณ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2555

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ ชื่อ - สกุล
11 นายพลภัทร โรจน์นครินทร์

หมายเหตุ

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์ท ั ่วไป)
ว.ว.(อายุรศาสตร์
โรคเลือด)
Ph.D.(Biochemistry)

สาขาวิ ชา

เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

โลหิตวิทยา
โรคเลือดออกง่าย
และ ลิม่ เลือดอุดตัน

ม/ส สถานภาพ
จฬ.

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 2256 4564,
0 2256 4564 ต่อ 104

ศ.* หมายถึง ตาแหน่ งศาสตราจารย์ ได้รบั เงิ นเดือนขันสู
้ ง
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ข้ อมูล ณ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2555

