
ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ คณะ/สถาบัน สถานภาพ สถานที่ติดตอ

1 นายนิติพันธ  จีระแพทย รศ. วท.บ.(วิทยาศาสตร

การแพทย)                         

 ท.บ.                               

 ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร

การแพทยคลินิก              

(ทันตกรรมประดิษฐ)

ทันตกรรมประดิษฐ ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย 

ศาสตร/มม.

คณะทันตแพทยศาสตร         

โทร.0 2660 7799,                

081 909 5348

2 นางสาวพจมาน  ศรีนวรัตน รศ. วท.บ.(ทันตแพทยศาสตร)

วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ)

ทันตกรรมประดิษฐ ทันตกรรมประดิษฐ ทันตแพทย 

ศาสตร/มม.

คณะทันตแพทยศาสตร         

โทร.0 2660 7799

3 นางมาลินี  สูอําพัน รศ. ท.บ.                                 

 ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร

การแพทยคลินิก               

(ทันตกรรมเอนโดดอนต)

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทย 

ศาสตร/มม.

คณะทันตแพทยศาสตร         

โทร.081 987 7523

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ คณะ/สถาบัน สถานภาพ สถานที่ติดตอ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร

4 นางสาวทัศนีย  เต็งรังสรรค รศ. ท.บ.                              

ป.บัณฑิต (ทันตกรรม       

เอนโดดอนต)

ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทย 

ศาสตร/มม.

คณะทันตแพทยศาสตร        

โทร.0 2203 6530,                

0 2644 8644 ตอ 6531-2, 

081 581 3111

5 นายเรดา  เกษตรสุวรรณ รศ. ท.บ.                                 

ส.ม.

ทันตกรรมชุมชน ทันตกรรมชุมชน ทันตแพทย

ศาสตร/มม.

คณะทันตแพทยศาสตร         

โทร.0 2203 6420,            

081 927 4988

6 นายวรนัติ  วีระประดิษฐ รศ. ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร 

วท.บ.(พยาธิชีววิทยา)       

อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรค

ชองปาก)

ทันตพยาธิวิทยา ทันตพยาธิวิทยา ทันตแพทย 

ศาสตร/มม.

คณะทันตแพทยศาสตร        

โทร.0 2203 6470,             

081 734 7154
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ คณะ/สถาบัน สถานภาพ สถานที่ติดตอ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร

7 นางโสภา  พิชัยยงควงศดี รศ. วท.บ. (กายภาพบําบัด)  

วท.ม. (สรีรวิทยา)

กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด กายภาพบําบัด/

มม.

คณะกายภาพบําบัด         

โทร.0 2433 1040-5 ตอ 601, 

 081 206 4699

8 นางสาวชนัตถ  อาคมานนท รศ. วท.บ. (กายภาพบําบัด)    

 M.A. (Communication 

Disorders and Speech 

Science)

กายภาพบําบัด ความผิดปกติทางการ

สื่อสารความหมาย,

สมดุลตัวในคนปกติและ

ผูปวย

แพทยศาสตร      

ร.พ.รามาธิบดี/

มม.

คณะแพทยศาสตร               

โทร.0 2433 7091,            

085 905 6891

9 นางสาวนภมน  ศรีตงกุล รศ.  ภ.บ.                            

วท.ม (ชีวเคมี)

รังสีเทคนิค รังสีเทคนิค ทันต

แพทยศาสตร     

ศิริราชพยาบาล/

มม.

คณะทันตแพทยศาสตร          

โทร.0 2419 6249,               

089 661 2152

10 นายมานัส  มงคลสุข รศ. วท.บ. (ฟสิกส)                

วท.ม. (ฟสิกส)

รังสีเทคนิค รังสีเทคนิค เทคนิค

การแพทย/มม.

คณะเทคนิคการแพทย           

โทร.0 2419 7173,            

081 934 5386
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ คณะ/สถาบัน สถานภาพ สถานที่ติดตอ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร

11 นายชวลิต  วงษเอก รศ. วท.บ. (ฟสิกส)                

M.Sc. (Physics)

รังสีเทคนิค รังสีเทคนิค เทคนิค

การแพทย/มม.

คณะเทคนิคการแพทย          

โทร.0 2419 7173,              

089 819 6560

12 พญ.สุพัตรา  แสงรุจิ รศ.  พ.บ.                             

M.Sc. (Radiation Biology)

ฟสิกสการแพทย ฟสิกสการแพทย แพทยศาสตร      

ร.พ.รามาธิบดี/

มม.

คณะแพทยศาสตร              

ร.พ.รามาธิบดี                       

โทร.0 2419 7082,                

081 821 3136

หมายเหตุ ** บัญชีรายชื่อนี้เปนผูทรงคุณวุฒิ สําหรับพิจารณาเฉพาะตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย
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