
 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 นายเรอืน  สมณะ ศ.11 พ.บ.                  
B.A. (Zoology)       
M.A.(Anatomy)      
Ph.D(Anatomy)

กายวภิาคศาสตร์ จุลกายวภิาค
ศาสตร์

มม. เกษยีณ 34/109 ซอยชนิเขต  
ถ.งามวงศว์าน       
ทุ่งสองหอ้ง ดอนเมอืง
กรุงเทพฯ 10210      
โทร.0 2589 6414,    
0 2246 1358 ต่อ 4103

2 นายบุญเสรมิ  วทิยช านาญกุล ศ. พ.บ.                   
Ph.D.(Anatomy)

กายวภิาคศาสตร์ ชวีวทิยาระบบ
สบืพนัธุ์

มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร ์                  
โทร. 0 2201 5870 ,   
 0 2246 0063 ต่อ 
4102
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

3 นายประเสรฐิ  โศภน ศ.11 B.Sc.                     
Ph.D.(Anatomy,cell 
Biology)

กายวภิาคศาสตร์ เซลล์ชวีวทิยา มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์ 
ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร ์                  
โทร. 0 2245 5198,   
0 2251 2024

4 นายมชียั  ศรใีส ศ. พ.บ.                  
Ph.D.(Neuroanatomy)

กายวภิาคศาสตร์ ประสาทกาย
วภิาคศาสตร์

จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร ์               
โทร. 0 2256 4281
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

5 นายสมบูรณ์  สรุงบุญมี ศ. สพ.บ.                  
M.S.(Anatomy)       
Ph.D.(Anatomy)

กายวภิาคศาสตร์ มหกายวภิาค
ศาสตร์

มข. เกษยีณ 123/780  ถ.มติรภาพ
 ต.ในเมอืง  อ.เมอืง    
 จ.ขอนแก่น  40002   
 โทร. 0 4324 2767

6 นางผาสุก  มหรรฆานุเคราะห์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(ศลัยศาสตร)์          
ว.ว.(เวชศาสตรฟ้ื์นฟู)

กายวภิาคศาสตร์ กายวภิาคศาสตร์ มช. ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร ์คณะ
แพทยศาสตร ์          
โทร. 0 5394 3001-9

7 นายสุภทัร  สุจรติ ศ.11 พ.บ.                   
ป.อ.ร.ส.               
Cert. In Filariology  
Ph.D.

กฏีวทิยาการแพทย์ พยาธเิทา้ชา้งและ
ยงุ

มม. เกษยีณ 200/152-4 หมูบ่า้น   
อยู่เจรญิเปรมประชา  
 ถ.วภิาวดรีงัสติ       
ต.หลกัหก  อ.เมอืง    
จ.ปทุมธานี  12000    
โทร. 0 2536 2187
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

8 น.ส.พมิลรตัน์  ไทยธรรมยานนท์ ศ. พ.บ.                   
Dip.Amer. Board of 
Pediatrics          
Dip.Amer. 
Subspecialty Board 
of Neonatal – 
Perinatal medicine 
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 ว.ว.(ทารกแรกเกดิ
และปรกิ าเนิด)

กุมารเวชศาสตร์ การดแูลทารก   
แรกเกดิ

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                 
โทร.0 2256 4951
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

9 นางนวลอนงค ์ วศิษิฎสุนทร ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(กุมารเวช
ศาสตร)์                 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 Fellowship in 
Pediatric Allergy and 
Immunology         
Cert. of Fellowship in 
Gastroenterology 
and Nutrition

กุมารเวชศาสตร์ การรกัษาโรค
หอบหดืในเดก็

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
 ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์             
โทร.0 2419 8998
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

10 นายวรศกัดิ ์ โชตเิลอศกัดิ ์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(กุมารเวช
ศาสตร)์               
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
Dip.Amer.Board of 
Medical Genetics as 
a Clinical Geneticist 
and Clinical 
Biochemical 
Geneticist

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ จฬ. พนกังาน คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
โทร. 0 2256 4000,   
0 2256 4183

11 นางเสาวนีย ์ จ าเดมิเผดจ็ศกึ ศ. พ.บ.                 
Dip.Amer.Board of  
Pediatrics.           
Jefferson Medical 
College

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ จฬ. เกษยีณ 46 ซอย 13 สุขมุวทิ 
พระโขนง กรุงเทพฯ 
10110                  
โทร. 0 2253 8233,    
 0 2252 4141
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

12 นายมนสั   ปะนะมณฑา ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตร์
การแพทย)์           
พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(กุมารเวช
ศาสตร)์               
Cert. in Pediatric 
Cardiology        
Cert. of Visiting 
Professor in 
Pediatric               
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์
โรคหวัใจ)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                 
โทร. 0 4334 8382

13 นายสุขชาต ิ เกดิผล พ.บ.                   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
Dr.med.(cum laude)
อ.บ.(กุมารเวชศาสตร ์
โรคไต)                 
 อ.บ.(เวชศาสตร์
ครอบครวั)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มข. ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
คณะแพทยศาสตร ์    
โทร. 0 4336 3235,   
0 4336 3355
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

14 นางจารุพมิพ ์ สงูสว่าง ศ. พ.บ.                      
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตรก์ารแพทย์
คลนิกิ สาขากุมารเวช
ศาสตร ์                   
ว.บ.กุมารเวชศาสตร ์
Cert. in Pediatric 
Cardiology, 
Interventional 
CardiacCatheterization,
Electrophysiology     
Cert. in Pediatric 
Cardiology(Electrophys
iology)                    
ว.บ.กุมารเวชศาสตร์
หวัใจ                    
อ.ว.เวชศาสตรค์รอบครวั

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล  
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                 
โทร. 0 2419 7000 ,  
 0 2411 0241-9
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

15 นางสุวรรณา                       
 เรอืงกาญจนเศรษฐ์

ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู (กุมารเวช
ศาสตร)์               
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 M.Sc.(Clinical 
Epidemiology)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                 
โทร.0 2201 2387

16 นางอรุณวรรณ  พฤทธพินัธุ์ ศ. วท.บ.                   
พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู (กุมารเวช
ศาสตร)์                
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 ว.เฉพาะทาง (โรค
ระบบการหายใจ)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์               
โทร. 0 2246 0025
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

17 นางศริวิรรณ  วนานุกลู ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตร์
การแพทย)์            
พ.บ.                    
ป. บณัฑติ (กุมารเวช
ศาสตร)์              
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 วท.ม.(ตจวทิยา)      
อ.ว.(ตจวทิยา)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร ์,
 ตจวทิยา

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
โทร. 0 2256 4183

18 นางจุฬาภรณ์                      
              พฤกษชาตคิุณากร

ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตร์
การแพทย)์
พ.บ.
ป.ชัน้สงู(กุมาร     
เวชศาสตร)์
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์
ป.บณัฑติ (ตจวทิยา)
Cert. in Pediatric 
Dermatolog

กุมารเวชศาสตร์
(ตจวทิยา)

ตจวทิยา มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์               
โทร.0 5322 1122
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

19 นายต่อพงศ ์ สงวนเสรมิศรี ศ.11 พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู (กุมารเวช
ศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
,โลหติวทิยา

มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                 
โทร.0 5394 6480

20 นางดวงมณ ี เลาหประสทิธพิร ศ. พ.บ.                  
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์
โรคหวัใจ)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
ทัว่ไป

มม. 42  ปุณณวถิ ี43 
สุขมุวทิ 101 พระโขนง
 บางจาก กรุงเทพฯ 
10110                 
โทร. 0 2311 0370,    
 0 2311 1940

21 นางวนัเพญ็  บุญประกอบ ศ. พ.บ.                 
อ.ว.(จติเวชศาสตร)์  
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ จติเวชศาสตรเ์ดก็
และวยัรุ่น

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
 ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
โทร.0 2419 8888   
ต่อ 5829-30
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

22 นายสุทธพิงศ ์ วชัรสนิธุ ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ วทิยาเอนโดไครน์
ในเดก็ , โรคต่อม
ไรท้่อและ         
เมแทบอลสิม    
ในเดก็

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                 
โทร. 0 2256 4951

23 นางสมจติร ์ จารุรตันศริกิุล ศ. พ.บ.                   
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์
 โรคต่อมไรท้่อ)        
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์
 Fellowship in 
Pediatric 
Endocrinology

กุมารเวชศาสตร์ ต่อมไรท้่อและ   
เมตาบอลสิม

มอ. คณะแพทยศาสตร ์   
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์               
โทร. 0 7442 9618

24 นายเกรยีงศกัดิ ์ จรีะแพทย์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู(กุมารเวช
ศาสตร)์                
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 M.P.H.

กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกดิ มม. คณะแพทยศาสตร ์   
 ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
โทร.0 2419 7014
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

25 นายอนนัต์  เตชะเวช ศ. Bachelor of Medicine
 and Surgery          
 Dip. In Child Health 
 อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกดิ มม. เกษยีณ 315  ซอย 31 (สวสัด)ี
 ถนนสุขมุวทิ  วฒันา 
กรุงเทพฯ 10310    
โทร. 0 2201 1816,    
 0 2258 1041-2

26 นายพฒัน์  มหาโชคเลศิวฒันา ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงูฯ (กุมารเวช
ศาสตร)์
วุฒบิตัรฯ (กุมารเวช
ศาสตร)์
ป.แพทยเ์ฉพาะทาง
(กุมารเวชศาสตรโ์รค
ต่อมไรท้่อ)
Cert. in Pediatric 
Endocrinology 
Fellowship

กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อใน
เดก็

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์               
โทร. 0 2201 1394 ,  
 0 2201 1384,         
0 2201 1814 ต่อ 1394
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

27 น.ส.สุรางค ์ เจยีมจรรยา ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ ประสาทวทิยา    
 ในเดก็

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                
โทร. 0 2243 2928,    
 0 2201 1683,          
0 2201 1727

28 นายพงษ์ศกัดิ ์ วสิุทธพินัธ์ ศ.11 พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู(กุมารเวช
ศาสตร)์       
Dip.Amer.Board of  
Pediatric            
Cert.In  Pediatric 
Nuerology

กุมารเวชศาสตร์ ประสาทวทิยา    
 ในเดก็

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์               
โทร.0 2201 1488,    
0 2201 1482
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

29 น.ส.พรสวรรค ์ วสนัต์ ศ. พ.บ.
Certificate, 
Postdoctoral 
Fellowship Medical 
Genetics
Certificate, 
Postdoctoral 
Fellowship Pediatric
 Genetics 
Dip. of the Amer. 
Board of Pediatrics 
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ พนัธุเวชศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์               
โทร. 0 2419 7675-8

30 นายเฉลมิ  วราวทิย์ ศ. พ.บ.                   
อ.ว.                   
M.Ed.            
Dip.Amer.Board of 
Pediatrics.

กุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
ศกึษา

จฬ. เกษยีณ 10/3 ซ.อนิทามระ 4 
ถ.สุทธสิาร พญาไท  
กรุงเทพฯ 10400     
โทร. 0 2926 9794,    
 0 2279 8305
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

31 นายพภิพ  จริภญิโญ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู(กุมารเวช
ศาสตร)์                
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ โภชนศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
โทร.0 2411 2535,    
0 2419 8888 ต่อ 5946

32 นายไพบูลย ์ สุทธวิรรณ ศ. พ.บ.                    
 ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์
 อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 Cert.of Specialist 
General Surgery 
FACS                 
Dip. Amer. Board of 
Sergery FRCSC

กุมารเวชศาสตร์ โรคดซ่ีาน, กุมาร
ศลัยศาสตร,์ 
แพทยศาสตร์
ศกึษา

มม. เกษยีณ 555 ม.4 ซ.แตงแกว้ 
สุขสวสัดิ ์27        
บางปะกอก        
ราษฎรบ์ูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140     
โทร. 0 2427 3074
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

33 นายวโิรจน์  สบืหลนิวงศ์ ศ. พ.บ.                 
Dip.Amer.Board of 
Pediatrics.  
Dip.Amer.             
Subspecialty- Board 
of Pediatrics -
Cardiology

กุมารเวชศาสตร์ โรคเดก็ โรคหวัใจ จฬ. เกษยีณ 74/3 เยน็อากาศ ซ. 2
 ยานนาวา กรุงเทพฯ 
 10120                  
โทร.0 2256 4379 ,    
 0 2256 4966

34 นายชวลติ  ปรยีาสมบตัิ ศ. พ.บ.                  
Dip.Amer.Board of 
Pediatrics

กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อ    
ในเดก็

มม. เกษยีณ 54/101 หมูบ่า้นเมอืง
ทอง 2/4 ซอย 65      
ถ.พฒันาการ ประเวศ 
กรุงเทพฯ               
โทร.0 2321 2816
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

35 นายกติต ิ องัศุสงิห์ ศ. พ.บ.                   
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 Dip.Amer.Board of 
Pediatrics.

กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อและ
เมตาบอลซิมึ

มม. เกษยีณ 20/1 สุขมุวทิ ซ.28 
คลองเตย กรุงเทพฯ 
10110               
โทร. 0 2258 1069

36 นางชนิกา  ตูจ้นิดา ศ. พ.บ.                   
M.S.                   
F.A.A.P  
Dip.Amer.Board of 
Pediatrics.            
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อและ
เมตาบอลสิม

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
โทร.0 2419 8998
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

37 นายยง  ภู่วรวรรณ ศ.11 พ.บ.                   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ โรคตบัในเดก็ , 
ไขห้วดันก

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ศนูยเ์ชีย่วชาญเฉพาะ
ดา้นไวรสัตบัอกัเสบ 
ตกึ สก.ชัน้ 9        
โทร. 0 2256 4909

38 น.ส.กุลกญัญา                     
          โชคไพบูลยก์จิ

ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู (กุมารเวช
ศาสตร)์               
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์
ทัว่ไป)                
Dip. American Board 
of Pediatrics 
(Infectious Diseases)

กุมารเวชศาสตร ์  
(โรคตดิเชือ้)

กุมารเวชศาสตร ์ 
(โรคตดิเชือ้)

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                
โทร. 0 2419 5671

Page 19 of 220
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

39 นางศศธิร  ลขิตินุกลู ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตร์
ทางการแพทย)์      
พ.บ.                    
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 ป.สาขาโรคตดิเชือ้ 
Cert. in Pediatric 
Infectious Disease

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร ์,
โรคตดิเชือ้ในเดก็

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                 
โทร.0 2256 4281

40 นางอุษา  ทสิยากร ศ.11 พ.บ.                   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ โรคตดิเชือ้ในเดก็ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์ 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                 
โทร.0 2256 4951
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

41 นางผกากรอง  ลุมพกิานนท์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(กุมารเวช
ศาสตร)์                 
ว.ว.(สาขากุมารเวช-
ศาสตร)์              
Cert.of Post  
Doctoral Fellowship 
in Medical 
Microbiology          
ป.แสดงความรูค้วาม
ช านาญในการ
ประกอบวชิาชพี
เฉพาะทาง(โรคตดิเชือ้
เดก็)                   
Cert.in Research 
Meth. and 
Biostatistics

กุมารเวชศาสตร์ โรคตดิเชือ้ในเดก็ มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                 
โทร. 0 4334 8360-9
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

42 นางวริตั  ศริสินัธนะ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(กุมารเวช
ศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ โรคตดิเชือ้ในเดก็ มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                
โทร.0 5394 5412-5

43 นายสมศกัดิ ์ โล่หเ์ลขา ศ. พ.บ.                    
Ph.D.(Microbiology) 
Dip.Amer.Board of 
Pediatrics.

กุมารเวชศาสตร์ โรคตดิเชือ้ในเดก็ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์               
โทร.0 2246 1073,    
0 2201 1674

44 น.ส.สยมพร  ศรินิาวนิ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
(กุมารเวชศาสตร)์   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์
ทัว่ไป)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร ์,
โรคตดิเชือ้ในเดก็

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
โทร. 0 2246 0025
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

45 น.ส.ประยงค ์ เวชวนิชสนอง ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(กุมารเวช
ศาสตร)์                
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 อ.ว.(โลหติวทิยา)

กุมารเวชศาสตร์ โรคไตเดก็ มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์               
โทร. 0 7421 2070   
ต่อ 1251, 1252

46 นายประสทิธิ ์ ฟูตระกลู ศ.11 พ.บ.                   
Fellow in Renal and 
Metabolic Diseases 
D.A.A.P.            
Diplomate Am 
Subsp. Board Ped 
Nephrol

กุมารเวชศาสตร์ โรคไตเดก็ จฬ. เกษยีณ 102/16 ซอยรณชยั 2 
ถนนเศรษฐศริ ิแขวง
สามเสนใน พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400       
 โทร. 0 2256 4951

47 นางอจัฉรา  สมับุณณานนท์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู (กุมารเวช
ศาสตร)์                 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 อ.ว.(โลหติวทิยา)

กุมารเวชศาสตร์ โรคไตในเดก็ มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
โทร.0 2419 9918
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

48 นายบูรณะ  ชวลติธ ารง ศ. พ.บ.                   
น.บ.                   
อ.ว.                     
Dip.of Amer.Board of 
Pediatrics

กุมารเวชศาสตร์ โรคทรวงอก มม. ลาออก คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์               
โทร.0 2411 3010,     
 0 2419 7014-16
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

49 นายมนตร ี ตูจ้นิดา ศ.11 พ.บ.                    
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค      
 Dip.of the 
Amer.Board of  
Pediatrics.            
Dip.of the Amer. Sub-
Board of Pediatrics 
Allergy.     Dip.of the 
Amer. Board of 
Allergy & 
Immunology.

กุมารเวชศาสตร์ โรคภมูแิพใ้นเดก็,
กุมารเวชศาสตร์
ทัว่ไป

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
โทร.0 2411 3010
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

50 นายปกติ  วชิยานนท์ ศ.11 พ.บ.                    
Dip.Amer.Board of 
pediatrics          
Dip.Amer.Board of 
Allergy & 
Immunology         
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 อ.ว.(โรคระบบ
ทางเดนิหายใจ)

กุมารเวชศาสตร์ โรคภมูแิพแ้ละ
โรคปอด ,   
วทิยาอมิมโูน

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล  
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
โทร. 0 2419 7014

51 นางสุภร ี สุวรรณจฑูะ ศ.11 พ.บ.                    
F.C.C.P.              
Dip.Amer.Board of 
Pediatrics/

กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบ
ทางเดนิหายใจ

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
โทร. 0 2243 2928,    
 0 2201 1683,          
0 2201 1727
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

52 นางวนัด ี วราวทิย์ ศ.11 พ.บ.                    
Dip.of the 
Amer.Board of  
Pediatrics.

กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหาร

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
โทร. 0 2201 1488,    
 0 2201 4461

53 นางจริาศร ี วชัรดุลย์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(กุมารเวช
ศาสตร)์         
Dip.Amer.Board of 
pediatrics.            
Dr.Med.

กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหารในเดก็

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์             
โทร.0 2411 3010,     
 0 2419 7014-16

54 นายธรีชยั  ฉนัทโรจน์ศริิ ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจ
และเวชบ าบดั
วกิฤต

มม. 7/148 ซอยเยน็จติต์ 
ถนนจนัทร ์ยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120    
โทร.0 2245 6068 ,    
 0 2211 8644
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

55 นายจุล  ทสิยากร ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู(กุมารเวช
ศาสตร)์           
Dip.Amer.Board of 
Pediatrics.            
Cert.in Ped. Card. 
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ โรคหวัใจ จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                 
โทร.0 2256 4951

56 นายชาล ี พรพฒัน์กุล ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงูทาง
การแพทยค์ลนิิค      
Dip.of Amer.Board of 
Pediatrics Cardiology

กุมารเวชศาสตร์ โรคหวัใจเดก็ มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                 
โทร.0 5380 1999

57 นายบุญชอบ  พงษ์พาณชิย์ ศ.11 พ.บ.                   
Dip.in Child Health  
Dip. Of Amer.Board 
of pediatrics

กุมารเวชศาสตร์ โรคหวัใจเดก็ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์               
โทร. 0 2201 1488
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

58 น.ส.จุฬารตัน์  มหาสนัทนะ ศ. พ.บ.                   
Dip.Amer.Board of 
pediatrics.          
Cert. In Pediatric - 
Hemato               
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์               
โทร.0 2419 8888    
ต่อ 5971-3

59 นางวรวรรณ  ตนัไพจติร ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค 
สาขากุมารเวชศาสตร์
 M.S.(Biochemistry) 
 Cert. In Ped. 
Hematology           
 อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 อ.ว.(โลหติวทิยา)

กุมารเวชศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์             
โทร.0 2866 3021,     
 0 2419 8329 ,         
0 2419 7024
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

60 นายวชิยั  เหล่าสมบตัิ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(กุมารเวช
ศาสตร)์                
วท.ม.(กุมารเวช
ศาสตร)์                 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 อ.ว.(โลหติวทิยา)

กุมารเวชศาสตร์ โลหติวทิยา มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์               
โทร.0 7421 2070-8  
ต่อ 1270

61 น.ส.อ าไพวรรณ  จวนสมัฤทธิ ์ ศ.11 พ.บ.                   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 ว.ว.(โลหติวทิยา)

กุมารเวชศาสตร์ โลหติวทิยาในเดก็ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์หน่วยโลหติ
วทิยา                  
โทร. 0 2201 1748-9
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

62 นางภทัรพร  อศิรางกรู ณ อยธุยา ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(กุมารเวช
ศาสตร)์                 
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร/์
โลหติวทิยา)  
D.Sc.(Med.)

กุมารเวชศาสตร์ โลหติวทิยาในเดก็ มม. เกษยีณ 171  ซอยระนอง 1 
ถนนพระราม 6 
กรุงเทพฯ 10400      
โทร.0 2279 0479,     
 0 2201 1748-9

63 นายวนิยั  สุวตัถี ศ.11 พ.บ.                    
F.C.C.P.  Cert. Of 
Pediatrics 
Hematology 
Dip.Amer.Board of 
pediatrics           
Ph.D(Philosophy)    
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 อ.ว.(โลหติวทิยา)

กุมารเวชศาสตร์ โลหติวทิยาในเดก็
,อมิมวิโนวทิยา

มม. เกษยีณ 9  ซอยศรสีุกร ีถนน
สุขมุวทิ ซอยสุขมุวทิ 
71 กรุงเทพฯ 10110   
 โทร. 0 2419 7024,   
 0 2411 3010
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

64 นายวทิยา  เมฆานนัท์ ศ. พ.บ.                    
Dip.of the 
Amer.Board of  
Pediatrics.            
Cert. In Medical 
Genetics.

กุมารเวชศาสตร์ เวชพนัธุศาสตร์ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
โทร.0 2245 6068

65 นางเพญ็ศร ี พชิยัสนิท ศ. พ.บ.                  
Dip.of the 
Amer.Board of  
Pediatrics             
M.P.H.

กุมารเวชศาสตร์ อนามยัแมแ่ละ
เดก็และการ
วางแผนครอบครวั

มม. เกษยีณ 1502 ถนน
พาณชิยการ ธนบุร ี
ซอย 30 บางกอกใหญ่
 กรุงเทพฯ 10600     
โทร. 0 2412 2681,   
0 2465 0841
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

66 นางอวยพร  ปะนะมณฑา ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตร์
การแพทย)์            
พ.บ.                    
ป. ชัน้สงู (กุมารเวช
ศาสตร)์                 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
Cert. of Fellowship in 
Pediatric 
Endocrinology

กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อ   
ในเดก็

มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                  
โทร.0 4320 2222-41
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

67 นายกฤตยว์กิรม  ดุรงคพ์ศิษิฏก์ุล ศ. พ.บ.                   
ป.บณัฑติทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
(กุมารเวชศาสตร)์    
 Dip. American 
Board of pediatrics    
       Dip. American 
Sub-Board of 
Pediatric Cardiology  
        Mini MBA in 
Health   MBA 
(Ececutive)

กุมารเวชศาสตร ์
(โรคหวัใจและหลอด

เลอืด)

โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                  
โทร. 0 2419 7000 ,  
0 2411 0241-9
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

68 นางกฤษณา  เพง็สา ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
ป.บณัฑติ
(อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น
และสุขวทิยา)อ.ว.
(กุมารเวชศาสตรโ์รค
ตดิเชือ้)         อ.ว.
(กุมารเวชศาสตร์
ทารกแรกเกดิและ  
ปรกิ าเนิด)

กุมารเวชศาสตร์ กุมาร
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น

มม. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมาร
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น  
โทร. 0 2354 
9100-12ต่อ 1462, 
1466

69 นางอรุณ ี ทรพัยเ์จรญิ ศ.11 พ.บ.                    
ป.อายรุศาสตร ์       
เขตรอ้นและสุขวทิยา 
(D.T.M.& H.)         
Cert. In Neonatology 
Amer.Board of 
pediatrics.

กุมาร
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น

กุมาร
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น

มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตร ์    
เขตรอ้น ภาควชิากุมาร
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น    
โทร.0 2245 7197
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

70 นายแทน  จงศุภชยัสทิธิ ์ ศ.11 พ.บ.                    
D.T.M.& H.            
Ph.D. (Tropical 
Medicine)   
F.R.C.P.(Edinburgh)

กุมาร
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น

กุมาร
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น

มม. เกษยีณ 22/4 งามวงศว์าน 18 
นนทบุร ี 11000       
โทร.0 2589 5562

71 นางทวสีุข  กรรณลว้น ศ. วท.บ.                   
วท.ม. (ชวีเคม)ี       
Cert. in Human 
Reproductive 
Endocrinology       
Cert. in 
Radioimmunoassay 
Technique           
Cert. in Quality 
Assurance in Clinical 
Biochemistry

เคมเีทคนิค เคมเีทคนิค มม. คณะเทคนิคการแพทย์
 ภาควชิาเคมเีทคนิค 
โทร.0 2419 7168

72 นายยศอนนัต์   ยศไพบูลย์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู(จกัษุวทิยา) 
ว.ว.(จกัษุวทิยา)

จกัษุวทิยา จกัษุวทิยา มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจกัษุวทิยา    
โทร. 0 4336 8383
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

73 นางสมสงวน  อษัญคุณ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู (จกัษุวทิยา) 
ว.ว.(จกัษุวทิยา)    
M.Health Sci.       
อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครวั)

จกัษุวทิยา จกัษุวทิยา มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจกัษุวทิยา   
โทร. 0 5394 5512

74 นางวณชิา  ชืน่กองแกว้ ศ. พ.บ.                    
ป.บณัฑติทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
(จกัษุวทิยา)         
ว.ว.(จกัษุวทิยา)      
Cert. Fellowship in 
Neuro-ophthalmology
 อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครวั)

จกัษุวทิยา จกัษุวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาจกัษุวทิยา    
โทร.0 2419 8033-4
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

75 น.ส.ละอองศร ี                    
          อชัชนียะสกุล

ศ. พ.บ.                    
ป.บณัทติทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
สาขาจกัษุวทิยา      
ว.ว.(จกัษุวทิยา)       
Cert. in Ophthalmic 
Genetics and 
Pediatric 
Ophthalmology      
Cert. in Ocular 
Oncology            
อ.บ.(เวชศาสตร์
ครอบครวั)

จกัษุวทิยา จกัษุวทิยาเดก็
และกลา้มเนื้อ

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาจกัษุวทิยา   
โทร. 0 2419 8033-4

76 นายประจกัษ์  ประจกัษ์เวช ศ. พ.บ.                   
อ.ว.                    
Dip. Of the American 
Board of 
Ophthalmology

จกัษุวทิยา จกัษุวทิยาทัว่ไป จฬ. เกษยีณ 83 ถ.ทรพัย ์          
ต.สีพ่ระยา เขตบางรกั
 กรุงเทพฯ 10500     
โทร. 0 2234 4506
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

77 นายสุรพงษ์  ดวงรตัน์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงูทางคลนิิค 
(จกัษุวทิยา)           
 D.O.M.S.              
 อ.ว.(จกัษุวทิยา)

จกัษุวทิยา จกัษุวทิยาทัว่ไป มช. เกษยีณ 9/35 หมูบ่า้นองิดอย 
ถ.เลยีบคลอง
ชลประทาน            
ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง   
จ.เชยีงใหม ่50300    
โทร 0 5394 5512-3

78 นางพนิดา  โกสยีรกัษ์วงศ์ ศ. พ.บ.                    
ป.แพทยฝึ์กหดั       
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
(จกัษุวทิยา)            
ว.ว. (จกัษุวทิยา)     
ป.วชิากระจกตา       
ป. Lasik

จกัษุวทิยา จกัษุวทิยาทัว่ไป มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาจกัษุวทิยา  
โทร.0 2419 8033-4
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

79 นางสกาวรตัน์  คุณาวศิรุต ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(จกัษุวทิยา)

จกัษุวทิยา โรคตอ้หนิ มม. เกษยีณ โรงพยาบาลตา ห ูคอ 
จมกู เลขที ่585      
ถ.สรินิธร            
แขวงบางบ าหรุ         
เขตบางพลดั 
กรุงเทพฯ 10700    
โทร. 0 2886 6600

80 นางนนัทกิา   ทวชิาชาติ ศ. พ.บ.                    
ป.บณัฑติ(จติเวช
ศาสตร)์              
ว.ว.(จติเวชศาสตร)์  
 M.Sc.(Clinical 
Epidemiology)

จติเวชศาสตร์ จติเวชทัว่ไป , 
Psychiatry-
Psychiatric 
Epidemiology , 
Geriatric 
Psychiatry

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจติเวชศาสตร์
 โทร. 0 2256 4346 ,  
 0 2256 4298

81 นางพริม้เพรา  ดษิยวณชิ ศ. วท.บ.(จติวทิยา)      
M.A.(Clinical 
Psychology)         
Ph.D.(Education  
Administration and 
Foundations)

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์ มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจติเวชศาสตร์
 โทร.0 5322 1122
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

82 นายพเิชฐ  อุดมรตัน์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู (จติเวช
ศาสตร)์               
ว.ว. (จติเวชศาสตร)์

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์ มอ.  คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจติเวชศาสตร์
 โทร.0 7445 1351-2

83 นายมานิต  ศรสีุรภานนท์ ศ.11 พ.บ.                    
ป.ทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิกสาขา
จติเวชศาสตร ์       
ว.ว. (จติเวชศาสตร)์  
Cert.in Mood 
Disorders and 
Schizophrenia

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์ มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจติเวชศาสตร์
 โทร.0 5394 5422-3

84 นายรณชยั   คงสกนธ์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู              
น.บ.                    
ว.ว.(จติเวชศาสตร)์   
วท.ม.

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาจติเวชศาสตร์
 โทร. 0 201 1929
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

85 นางอลสิา  วชัรสนิธุ ศ. พ.บ.                   
ป.บณัฑติ (จติเวช
ศาสตร)์      
Membership of the 
Royal College of 
Psychiatrists 
(MRCPsych)        
อ.ว. (จติเวชศาสตร์
เดก็และวยัรุ่น)

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร(์เดก็) จฬ. คณะแพทยศาสตร ์ 
ภาควชิาจติเวชศาสตร์
 โทร.0 2215 0871-3

86 นางนงพงา  ลิ้มสุวรรณ ศ. พ.บ.                    
Dip.Amer.Board of 
Psychiatry

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
เดก็-วยัรุ่น

มม. 700  ซอยธนาคาร 3 
ถนนงามวงศว์าน       
 อ.เมอืง จ.นนทบุร ี
11000                   
โทร. 0 2201 1478   
ต่อ 1235,  201-1275
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

87 นางพยอม  องิคตานุวฒัน์ ศ. พ.บ.                    
อ.ว.

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
เดก็-วยัรุ่น

จฬ. เกษยีณ 56/34 ซ.ศรสีง่า        
ถ.รองเมอืง 4        
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ
10330               
โทร. 0 2214 4090

88 นางอุมาพร  ตรงัคสมบตัิ ศ. พ.บ.                  
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
ว.ว.(จติเวชศาสตร)์ 
อ.ว.(จติเวชศาสตร์
เดก็และวยัรุ่น)

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
เดก็-วยัรุ่น

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจติเวชศาสตร ์
 โทร.0 2256 5176
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

89 นายกว ี สุวรรณกจิ ศ. พ.บ.                   
M.S.in Behavioral 
Sc. M.P.H.(Heat 
Services Admin)    
ว.ว.(จติเวชศาสตร)์   
อ.ว.(จติเวชเดก็และ
วยัรุ่น)

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
เดก็-วยัรุ่น

มม. เกษยีณ 54 สุขมุวทิ 13         
แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
10110                
โทร. 0 2651 2538

90 นางดวงใจ  กสานตกิุล ศ. พ.บ.                  
Cert. In Child & 
Adolescent 
Psychiatry  
Dip.Amer.Board of 
Phychi & Neuro

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
ทัว่ไป

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจติเวชศาสตร์
 โทร.0 2256 4298 ,   
  0 2256 4346
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

91 นางสุวทันา  อารพีรรค ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทางคลนิิค   
(จติเวชศาสตร)์        
ว.ว.(จติเวชศาสตร)์

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
ทัว่ไป

จฬ. ลาออก 35 ถนนพระราม  9   
 ซ.15.แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250     
โทร. 0 2734 0000 ,  
 0 2734 0033 ต่อ 
1206

92 นายจ าลอง  ดษิยวณชิ ศ.11 พ.บ.                  
Cert. In Res. 
Training in 
Psychiatry            
Cert. In Res. 
Training in 
Neurology 
M.S.(Medical - 
Psychology)            
 Fellow in Child - 
Psychiatry

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
ทัว่ไป

มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจติเวชศาสตร์
 โทร. 0 5394 5422
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

93 นายสมพร  บุษราทจิ ศ. พ.บ.                    
อ.ว.(จติเวชศาสตร)์   
Dip. of the Amer. 
Board of Psychiatry

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
ทัว่ไป

มม. เกษยีณ 60/5 ถ.บางกอกน้อย 
ตลิง่ชนั เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพฯ 10700
 โทร. 0 2412 7542,   
 0 2419 7423

94 นายสมภพ  เรอืงตระกลู ศ. พ.บ.                    
อ.ว.(จติเวชศาสตร)์

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
ทัว่ไป

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาจติเวชศาสตร์
 โทร. 0 2412 7542,   
  0 2419 7423

95 นายสุชาต ิ พหลภาคย์ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(จติเวชศาสตร)์

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
ทัว่ไป

มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจติเวชศาสตร์
 โทร. 04334 8384
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

96 น.ส.มาลยั  วรจติร ศ. วท.บ. (เทคนิค
การแพทย)์
วท.ม. (พยาธวิทิยา
คลนิิก)
วท.ด. (พยาธวิทิยา
คลนิิก)

จุลชวีวทิยา การวจิยัเชือ้
แบคทเีรยี

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาพยาธวิทิยา 
โทร. 0 2245 5706

97 นายนิวตัน์   มณกีาญจน์ ศ. สพ.บ.(สตัวแพทย)์  
วท.ม.(พยาธิ
ชวีวทิยา)
Ph.D.(Microbiology 
and Immunology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา 
โทร. 0 5394 5332-3 
ต่อ 108

98 นายสนิท  มกรแกว้เกยรู ศ.11 วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์            
วท.ม.(จุลชวีวทิยา)   
Ph.D.(Microbiology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา 
ภมูคิุม้กนัวทิยา
และเซลล์ชวีวทิยา

มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา  
โทร.0 5394 6006,     
 0 5394 5332-3
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

99 นางรวงผึง้  สุทเธนทร์ ศ. พ.บ.                    
Ph.D. (Microbiology) 
Postdoctoral 
Fellowship       
Fogarty Fellowship

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา(H.I.V.) มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล  
ภาควชิาจุลชวีวทิยา   
โทร. 0 2419 7068-9

100 นางมาลนิ  จุลศริิ ศ. ภ.บ.                    
วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 
ปร.ด. (จุลชวีวทิยา)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยาทาง
เภสชักรรม

มม. ลาออก คณะเภสชัศาสตร ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา   
 โทร. 0 2644 
8677-91 ต่อ 1133-36
 ,          0 2644 8692

101 นางนงนุช  วณติยธ์นาคม ศ.11 วท.บ.                  
วท.ม. (จุลชวีวทิยา)  
Dr.rer.nat(Cum 
Laude)

จุลชวีวทิยา เชือ้รา มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา   
โทร.0 5394 5333     
ต่อ 412
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

102 น.ส.ศรสีนิ  คสูมทิธิ ์ ศ. วท.บ. (เทคนิค
การแพทย)์            
วท.ม. (จุลชวีวทิยา)  
D.Sc.

จุลชวีวทิยา ภมูคิุม้กนัวทิยา มม. คณะเวชศาสตร ์      
เขตรอ้น ภาควชิา    
จุลชวีวทิยาและ       
อมิมวิโนโลย ี           
โทร. 0 2246 0056

103 นายกว ี รตันบรรณางกรู ศ.11 วท.บ.      
Ph.D.(Pharmacology)

จุลชวีวทิยา ภมูคิุม้กนัวทิยา มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา   
โทร. 0 2246 1360-78
 ต่อ 4602

104 นายสถติย ์ สริสิงิห ศ.11 B.A./ B.S.         
M.S.(Microbiology)  
D.M.D.              
Ph.D  

จุลชวีวทิยา ภมูคิุม้กนัวทิยา มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา   
 โทร. 0 2201 5675

105 นางศมนีย ์ ศุขรุ่งเรอืง ศ. พ.บ.                    
ป.อ.ร.ส.

จุลชวีวทิยา โรคตดิเชือ้ มม. เกษยีณ 1033  ซอย 34        
 การเคหะแห่งชาต ิ
ถนนสุขาภบิาล 1 
คลองจัน่ บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240      
โทร. 0 2378 2247
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

106 นางอรษา  สุตเธยีรกุล ศ. วท.บ. (ชวีวทิยา)    
วท.ม. (จุลชวีวทิยา)  
Ph.D.(Medical 
Science)

จุลชวีวทิยา โรคตดิเชือ้ มม. คณะสาธารณสุข
ศาสตร ์ภาควชิาจุล
ชวีวทิยา              
โทร. 0 2644 6875-6

107 นายโสภณ  คงส าราญ ศ. พ.บ. จุลชวีวทิยา โรคตดิเชือ้ มม. เกษยีณ 1119 ซ.13  วทิยาลยั
พณชิยการธนุบร ี
แขวงวดัท่าพระ      
เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600  
โทร. 0 2412 2482 ,   
 0 2864 0270

108 นางสดใส  เวชชาชวีะ ศ. พ.บ. จุลชวีวทิยา วทิยาภมูคิุม้กนั จฬ. ลาออก 32 ซ.สุขมุวทิ 31 
แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กทม. 
10110                   
โทร. 0 2258 8070,   
 0 2259 2316
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

109 นางสุทธพินัธ์  สาระสมบตัิ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู(พยาธวิทิยา)
 Dip.Amer.Board of 
Pathology 
Dip.Amer.Board of 
Nuclear   Medicine  
F.C.A.P               
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 อ.ว.(โรคระบบ
ทางเดนิหายใจ)

จุลชวีวทิยา วทิยาภมูคิุม้กนั
ของโรคตดิเชือ้

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาวทิยา
ภมูคิุม้กนั             
โทร. 0 2418 0569

110 นางพไิลพนัธ์  พุธวฒันะ ศ.11 วท.บ. (จุลชวีวทิยา)  
วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 
ปร.ด. (จุลชวีวทิยา)

จุลชวีวทิยา ไวรสัวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาจุลชวีวทิยา  
โทร.0 2419 7068-9
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

111 นายประเสรฐิ  ทองเจรญิ ศ.11 พ.บ.                   
Diplom der 
Tropermedizin.      
Doktor  der Medizin

จุลชวีวทิยา ไวรสัวทิยา,     
โรคตดิเชือ้

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาจุลชวีวทิยา  
โทร.0 2419 7457

112 นายสมศกัดิ ์ พนัธุวฒันา ศ. วท.บ.(พฤกษศาสตร)์ 
วท.ม.(จุลชวีวทิยา)  
M.Sc.(Virology)      
Ph.D.(Virology)

จุลชวีวทิยา ไวรสัวทิยาทัว่ไป มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 3839 0354
745-900 ต่อ 3013

113 นางจรยิา  บรอคเคลแมน ศ. Dr.Rer.Nat.             
(Magna. Cum 
Laude) Vordiplom

จุลชวีวทิยา สรรีวทิยาของ  
ปาราสติ

มม. ลาออก วทิยาลยันานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิล 
ศาลายา               
อ.พุทธมณฑล          
จ.นครปฐม  73170   
โทร.0 2441 9846
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

114 นางอญัชล ี ตณัฑศ์ุภศริิ ศ. ภ.บ. (เภสชัศาสตร)์  
M.S. (Microbiology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา มม. เกษยีณ 100/202 หมูบ่า้น    
ชวนชืน่กอล์ฟอเวนิว 
ซ.29 ถ.กรุงเทพ- 
ปทุมธานี ต.บางควูดั 
อ.เมอืง จ.ปทุมธานี 
12000                
โทร. 0 2967 3183

115 นางวนิดา  อฐิรตัน์ ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์            
วท.ม.(พยาธวิทิยา
คลนิิค)               
ปร.ด.(ชวีเคม)ี         
 Postdoctoral 
Research Fellow)

จุลทรรศน์ศาสตรค์ลนิิก จุลทรรศน์ศาสตร์
คลนิิก

มม. คณะเทคนิค
การแพทยภ์าควชิา
จุลทรรศน์ศาสตร์
คลนิิก โทร.0 2411 
2258
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

116 นายจริะพนัธ์  กรงึไกร ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์             
วท.ม.(ชวีเคม)ี        
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ 
(สาขาวชิาชวีเคม)ี  
Postdoctoral Fellow 
(medical 
Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคมี จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี        
โทร. 0 2252 4986,   
0 2256 4482

117 นางอุษณยี ์                        
          วนิิจเขตค านวณ

ศ. Bs.C.(เคม)ี            
M.S.(ชวีเคม)ี          
Ph.S.(ชวีเคม)ี

ชวีเคมี ชวีเคมี มช. คณะแพทยศาสตร ์ 
ภาควชิาชวีเคม ี       
โทร. 0 5394 322-25 
ต่อ 233

118 นางมกุดา  ฐติะสุต ศ. วท.บ.                  
ป.ม.                    
M.Sc.

ชวีเคมี ชวีเคม,ี          
เมตาบอลสิม

มช. เกษยีณ 9  ถ.สนัตธิรรม        
ต.ชา้งเผอืก  อ.เมอืง  
 จ.เชยีงใหม ่ 50500   
โทร. 0 5321 6961
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

119 นางปิยะรตัน์  โตสุโขวงศ์ ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตร)์ 
วท.ม. (ชวีเคม)ี

ชวีเคมี ชวีเคมคีลนิิก จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี        
โทร. 0 2252 4986,    
 0 2256 4482

120 นางนีโลบล  เนื่องตนั ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

ชวีเคมี ชวีเคมทีัว่ไป มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาชวีเคม ี     
โทร. 0 2419 7581,   
0 2419 8583

121 นางสมทรง  เลขะกุล ศ. วท.บ. (ชวีวทิยา)    
วท.ม. (ชวีเคม)ี      
M.S.(Nutrition)

ชวีเคมี ชวีเคมทีัว่ไป มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล       
โทร. 0 2930 6696,   
0 2511 4186

122 นายพจน์  ศรบุีญลอื ศ. วท.บ. 
(เกษตรศาสตร)์วท.ม. 
(ชวีเคม)ี      
M.C.H.(Nutrition)

ชวีเคมี ชวีเคมทีัว่ไป มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี       
โทร. 0 4334 8386 ,  
 0 4324 6535-53    
ต่อ 3256

Page 55 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

123 นายไมตร ี สุทธจติต์ ศ. วท.บ. (เคม)ี          
วท.ม. (ชวีเคม)ี      
Ph.D(Biochemistry)

ชวีเคมี พษิวทิยาเชงิ
ชวีเคมี

มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี      
โทร.0 5394 5412-5

124 นางธาดา  สบืหลนิวงศ์ ศ. พ.บ.                 
วท.ม.

ชวีเคมี ชวีเคมทีาง
การแพทย์

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี      
โทร.0 2256 4281

125 นายสุชาต ิ อุปถมัภ์ ศ.11 B.S. in Biology       
M.S. in 
Epidemiologic 
Science                  
M.S. in Biological 
Science                 
Ph.D. in Natural 
Resources            

ชวีวทิยา พยาธใิบไม,้   
สงัขวทิยา

มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา      
โทร. 0 2247 7058
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

126 นายเวคนิ  นพนิตย์ ศ. B.A.(Zoology)         
Ph.D.(Anatomic 
Pathology)

เซลล์วทิยา เซลล์วทิยา มธ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีภาควชิา
วทิยาศาสตรส์ุขภาพ
ศนูยร์งัสติ จ.ปทุมธานี
 12121                
โทร. 0 2516 5366    
ต่อ 2215

127 นางเพญ็วด ี ทมิพฒันพงศ์ ศ. พ.บ.                  
Dip.Amer.Board of 
Dermatology          
อ.ว.(ตจวทิยา)

ตจวทิยา ตจวทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1211,   
0 2201 1166,          
0 2201 1141
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

128 นายวรพงษ์  มนสัเกยีรติ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)                 
ป.หลกัสตูรแพทยเ์ฟล
โลว(์ตจวทิยา)   
Cert.Research 
Fellowship in 
Dermarology 
Research 
Cert.Clinical 
Fellowship in Laser 
Dermatology  
Cert.Clinical 
Fellowship in Laser 
Dermatology   
Cert.Clinical 
Fellowship in 
Cosmetic Laser

ตจวทิยา (โรคผวิหนงั) ตจวทิยา       
(โรคผวิหนงั)

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล    
ภาควชิาตจวทิยา     
โทร.0 2419 7675-8
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

129 นางศริเิพญ็  พวัวไิล ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
ว.ว.(ตจวทิยา)

ตจวทิยา ตจวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1686

130 นายสมยศ  จารุวจิติรรตันา ศ. พ.บ.                   
ว.ว. (ตจวทิยา)

ตจวทิยา โรคผวิหนงั,     
โรคของ         
หนงัศรีษะและ
เสน้ผม

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2201 1141  
ต่อ 403
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

131 นายวชิติ  ลนุีตพงษ์ ศ. พ.บ.                   
Facharzt fÜr Haut 
und 
Geschlechtskrankheit
er                      
อ.ว.(ตจวทิยา)       
อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครวั)

ตจวทิยา ตจวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล      
ภาควชิาตจวทิยา    
โทร.0 2419 7000 ,   
0 2411 0241-9

132 นางพรรณแข  มไหสวรยิะ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู 
(อายรุศาสตร)์ ว.ว.
(ตจวทิยา)

ตจวทิยา (โรคผวิหนงั) โรคผวิหนงั มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล      
ภาควชิาตจวทิยา      
โทร. 0 2419 7000
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

133 นายสุทนิ  ศรอีษัฎาพร ศ. วท.บ.                  
พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทางวทิยา
การแพทยค์ลนิิก      
สาขาอายรุศาสตร ์    
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
Cert. of Fellowship in
 Bone , Calcium and
 Vitamin D Research
 ว.ว. (ต่อมไรท้่อและ
เมตะบอลสิม)          
อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครวั)

ต่อมไรท้่อและเมตะบอ
ลสิม

ต่อมไรท้่อและ   
เมตะบอลสิม

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2419 7000 ,   
0 2522 0241-9
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

134 นายพรเทพ  เทยีนสวิากุล ศ. วท.บ.                  
Cert. in Medical 
Technology             
M.S. in Medical 
Technology 
(Speciallized in 
microbiology)          
Ph.D. in 
Microbiology and 
immunulogy Nirology)

เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ จฬ. เกษยีณ คณะสหเวชศาสตร ์
ภาควชิาจุลทรรศน์
ศาสตรค์ลนิิก        
โทร. 0 2215 0871-3

135 นายวชัระ   กสณิฤกษ์ ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์         
วท.ม.(จุลชวีวทิยา)   
Ph.D.(Doctor rerum 
naturalium 
technicarum)

เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ มช. คณะเทคนิคการแพทย์
 ภาควชิาเทคนิค
การแพทย ์          
โทร. 0 5394 6027
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

136 นายวรีะพงศ ์                      
         ปรชัชญาสทิธกิุล

ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์         
วท.ม.(เภสชัวทิยา)   
Ph.D.(Microbiology)

เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ มม. คณะเทคนิคการแพทย์
 ภาควชิาจุลชวีวทิยา
คลนิิก                
โทร.0 2419 7172

137 นางกนกนาถ  ชปูญัญา ศ. พ.บ.                    
Dip. In Clinical 
Pathology.

เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
 (โลหติวทิยา)

มม. เกษยีณ 38/1 สุขมุวทิ 15 ซอย
ร่วมใจ  เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110       
 โทร. 0 2250 1369

138 นายณรงค ์ สงิหป์ระเสรฐิ ศ. พ.บ.                   
น.บ.

นิตเิวชศาสตร์ กฎหมาย
การแพทย์

มม. เกษยีณ 27 ซอยตากสนิ 11 
ถนนตากสนิ        
แขวงบุคโล เขตธนบุรี
 กรุงเทพฯ 10600   
โทร. 0 2438 2193

139 นายธานินทร ์ ภู่พฒัน์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(นิตเิวชศาสตร)์

นิตเิวชศาสตร์ นิตพินัธุกรรม
ศาสตร์

มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิานิตเิวชศาสตร์
 โทร. 0 5394 5432-4
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

140 นายวฑิรูย ์ อึ้งประพนัธ์ ศ. พ.บ.                   
น.บ.                    
Dr.Med.

นิตเิวชศาสตร์ นิตเิวชศาสตร์ มม. เกษยีณ 102/202-203          
ม.ลดัดารมย ์      
รตันาธเิบศ            
ถ.รตันาธเิบศ ต.ไทรมา้
 อ.เมอืง จ.นนทบุร ี
11000                   
โทร. 0 2985 9838-9

141 นายวริตั ิ พาณชิยพ์งษ์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูฯ(ศลัยศาสตร์
 ว.ว.(ศลัยศาสตร)์   
อ.ว. (นิตเิวชศาสตร)์ 
Certified Visiting 
Fellow in Forensic 
Pathology

นิตเิวชศาสตร์ นิตเิวชศาสตร์ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิานิตเิวชศาสตร์
 โทร.0 2251 6981,    
  0 2256 4269

Page 64 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

142 นายวโิรจน์  ไวยวุฒิ ศ. น.บ.                  
พ.บ.                   
อ.ว.(นิตเิวชศาสตร)์  
D.T.M.& H.            
Dr.Med.

นิตเิวชศาสตร์ นิตเิวชศาสตร์
ทัว่ไป

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิานิตเิวชศาสตร์
โทร.0 2419 7000   
ต่อ 6585

143 นายไพฑรูย ์ณรงคช์ยั ศ. วท.บ.                  
พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทางวทิยา
การแพทยค์ลนิิก      
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
อ.ว.(นิตเิวชศาสตร)์  
น.บ.                  
อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครวั)

นิตเิวชศาสตร์ นิตเิวชศาสตร์ มช. คณะแพทยศาสตร์
ภาควชิานิตเิวชศาสตร์
โทร.0 5394 3001-9

144 นายเทพนม  เมอืงแมน ศ. B.A.                 
Dip.Amer.Board of   
Medical Examiners.   

บรหิารงานสาธารณสุข การสาธารณสุข
ทัว่ไป (ประชากร
และการวางแผน
ครอบครวั  
สิง่แวดลอ้ม)

มม. เกษยีณ 9/1 ซอยวภิาวดรีงัสติ 
8 ถนนวภิาวดรีงัสติ 
ดนิแดง กรุงเทพฯ 
10320               
โทร. 0 2276 2354
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

145 นายสมชาย  จงวุฒเิวศย์ ศ. วท.บ.                  
พ.บ.                   
D.T.M.&H.(Danjika 
Aword)               
Ph.D.(Molecular 
Protozoology)

ปรสติวทิยา ปรสติวทิยา จฬ. คณะแพทยศาสตร์
ภาควชิาปรสติวทิยา  
โทร.0 2252 5944

146 นางสุรางค ์ นุชประยรู ศ. พ.บ.                  
MPH.               
Ph.D.(Molecular 
Parasitology and 
Immunology)        
อ.บ.(พยาธวิทิยา
คลนิิก)

ปรสติวทิยา Molecular 
Parasitology, 
Doagnosis, 
Filariasis

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาปรสติวทิยา  
โทร.0 2252 5944     
ต่อ 3681

147 นายเวช   ชโูชติ ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์         
วท.ม.(อายรุศาสตร ์   
 เขตรอ้น)

ปรสติวทิยา ปรสติวทิยา มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาปรสติวทิยา  
โทร. 0 5394 5342-5
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

148 น.ส.พรีพรรณ  ตนัอารยี์ ศ. วท.บ. (เทคนิค
การแพทย)์           
วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 
ปร.ด. (จุลชวีวทิยา)  
Post. Doct. 
(Parasitology)

ปรสติวทิยา ปรสติวทิยา มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา  
โทร. 0 2201 5524,    
 0 2246 1360 ต่อ 
4604, 4603

149 นายประยงค ์ ระดมยศ ศ. วท.บ.                  
วท.ม.

ปรสติวทิยา ปรสติวทิยาทัว่ไป มม. เกษยีณ 23/17 ซอยศริวิฒัน์ 
ถนนบางขนุนนท ์     
เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700   
โทร. 0 2246 1272-3 ,
 0 2245 8270
ต่อ 532,533

150 นางผวิพรรณ                      
  (อนิต๊ะพนัธุ)์ มาลวีงษ์

วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์           
วท.ม.(อายรุศาสตร์
เขตรอ้น)              
พ.บ.

ปรสติวทิยา ปรสติวทิยา มข. ภาควชิาปรสติวทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์   
โทร. 0 2561 2445

Page 67 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

151 นายวนัชยั   มาลวีงษ์ ศ.11 วท.บ. (เทคนิค
การแพทย)์            
วท.ม. (ปาราสติวทิยา)
 วท.ด. (อายรุศาสตร์
เขตรอ้น)

ปรสติวทิยา ปรสติวทิยาทาง
การแพทย์

มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาปรสติวทิยา 
โทร.0 4334 8387

152 นายวฑิรูย ์ ไวยนนัท์ ศ. B.S.                
M.T,(ASCP)            
M.S.                    
Ph.D(Zoology)

ปรสติวทิยา วทิยาภมูคิุม้กนั
ของปรสติ

มม. เกษยีณ คณะสหเวชศาสตร ์
ศนูยร์งัสติ  99 ม.18 
ถ.พหลโยธนิ          
อ.คลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี 12121    
โทร. 0 2926 9441-2, 
 0 2926 1358-74    
ต่อ 4409
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

153 นางปิยะรตัน์  โกวทิตรพงศ์ ศ.11 วท.บ. (เคม)ี        
วท.ม. (เภสชัวทิยา) 
Ph.D. (เภสชัวทิยา)

ประสาทวทิยาศาสตร์ ประสาท
วทิยาศาสตร์

มม. โครงการวจิยัชวีวทิยา
ระบบประสาทและ
พฤตกิรรม 
สถาบนัวจิยัและพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัมหดิล   
โทร. 0 2441 4125

154 นายอนนัต์  ศรเีกยีรตขิจร ศ. พ.บ.                    
ป.บณัฑติฯ 
(อายรุศาสตร)์          
      ว.ว. (ประสาท
วทิยา) วท.ม.(การ
พฒันาสุขภาพ)

ประสาทวทิยา ประสาทวทิยา จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสรรีวทิยา     
โทร.0 2251 0871-3,  
 0 2215 3619
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

155 นายสงวนสนิ  รตันเลศิ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว. (ประสาท
ศลัยศาสตร)์          
Cert.in Advance 
Neurosurgical 
Training

ประสาทศลัยศาสตร์ ประสาท
ศลัยศาสตร์

มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร.0 7445 5000

156 นายมนูญ  ไพบูลย์ ศ. พ.บ.                    
ป.อ.ร.ส.              
Ph.D.(Parasitology)

ปาราสติวทิยา ปาราสติวทิยา
ทางการแพทย,์
โรคปรสติและ   
โรคเขตรอ้น

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาปาราสติวทิยา
โทร. 0 2419 7000   
ต่อ 6468

157 นางสมเนตร  บุญพรรคนาวกิ ศ.11 พ.บ.                    
ป.อ.ร.ส.

พยาธชิวีวทิยา พยาธวิทิยาคลนิิก มม. เกษยีณ 187 ถนนจรญัสนิทวงศ์
 ซอย 44  บางยีข่นั 
บางพลดั กรุงเทพฯ 
10700                  
โทร. 0 2424 2226
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

158 นายศุภกจิ  องัศุภากร ศ.11 สพ.บ.                 
วท.ม(พยาธชิวีวทิยา)
 Ph.D.(Medical 
Science)

พยาธชิวีวทิยา โรคเชือ้รา มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาพยาธชิวีวทิยา
 โทร.0 2201 5573 ,  
0 2246 0063 ต่อ 6203

159 นายวทิยา  ธรรมวทิย์ ศ. สพ.บ.                  
วท.ม(พยาธชิวีวทิยา)

พยาธชิวีวทิยา โรคตบั มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาพยาธชิวีวทิยา
 โทร. 0 2201 5555-6,
 0 2246 1358-70   
ต่อ 6103-4

160 นายชนพ  ชว่งโชติ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(พยาธวิทิยา      
กายวภิาค)

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยา จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาพยาธวิทิยา   
โทร. 0 2256 4235
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

161 นายพงษ์ศกัดิ ์                    
             วรรณไกรโรจน์

ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู (พยาธวิทิยา)
ว.ว.(พยาธวิทิยาภาย
วภิาค)           
Fellowship in 
Immunopathology   
Fellowship in Bone 
marrow 
transplantation 
Pathology

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยา จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาพยาธวิทิยา   
โทร. 0 2256 4235

162 น.ส.เบญจพร   ไชยวรรณ์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู               
ว.ว.(พยาธวิทิยา    
กายวภิาค)             
ป.ฝึกอบรม(Cytology, 
Immunohistochemistry
และ 
Immunocytochemistry)

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยา มช. คณะแพทยศ์าสตร ์
ภาควชิาพยาธวิทิยา   
โทร. 0 5394 5442-4
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

163 นางพรทพิย ์ โล่หเ์ลขา ศ. B.Sc.                 
พ.บ.                  
M.T.(ASCP)          
M.Sc.

พยาธวิทิยา เคมคีลนิิกประยกุต์ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาพยาธวิทิยา  
โทร. 0 2201 1336

164 นายรงัสรรค ์ ปญัญาธญัญะ ศ. พ.บ.                    
ป. ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค
(พยาธวิทิยา)

พยาธวิทิยา ประสาทพยาธิ
วทิยากายวภิาค

มม. เกษยีณ 100/351 หมูบ่า้น     
ชลลดา ต.บางรกั
พฒันา อ.บางบวัทอง 
จ.นนทบุร ี11110      
โทร. 0 2571 1021,   
0 2924 0889

165 นายส ารวย  ชว่งโชติ ศ.11 พ.บ.                   
พ.ด.                   
อ.ว.(พยาธวิทิยา)  
Dip.Amer.Board of 
Anatomic Pathology 
and Neuropathology.

พยาธวิทิยา ประสาทพยาธิ
วทิยากายวภิาค

จฬ. เกษยีณ 995 ซอยอ่อนนุช 46 
แขวงสวนหลวง         
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250      
โทร. 0 2321 1212
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

166 นายนิวฒัน์  จนัทรกุล ศ. พ.บ. พยาธวิทิยา พยาธกิายวภิาค
ทัว่ไป

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาพยาธวิทิยา   
โทร. 0 2930 6696

167 นายวญิญ ู มติรานนัท์ ศ. พ.บ.                   
Amer. Board of 
Pathology, Clinical 
and Anatomical

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยา มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาพยาธวิทิยา   
โทร. 0 7421 2070-9

168 นายทวพีนัธ์  ตณัฑจ ารญู ศ. พ.บ.                   
Cert. In Experimental
 Pathology & 
Cancer, Research.  
 อ.ว.(พยาธวิทิยากาย
วภิาค)

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยากาย
วภิาค

มช. เกษยีณ 1/40 ซ.ลานนาวลิล่า 
ถ.เชยีงใหม-่ล าปาง   
ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง   
จ.เชยีงใหม ่ 50300   
โทร.0 5394 5660 ,   
0 5321 3248 ,         
0 5388 11450
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

169 นายวรชยั  ศริกิุลชยานนท์ ศ.11 พ.บ.                   
ว.ว.(พยาธวิทิยากาย
วภิาค)

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยากาย
วภิาค

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาพยาธวิทิยา 
โทร. 0 2201 1718,   
0 2201 1432

170 นายนิธ ิ จงจติรนนัท์ ศ. พ.บ.                    
วุฒบิตัรพยาธวิทิยา  
 Certi. of Fellowship 
in Anatomic 
Pathology            
Certi. in 
Dermatopathology

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยากายวิ
ภาพ, พยาธวิทิยา
โรคผวิหนงั

มอ. ลาออก โรงพยาบาลกรุงเทพ  
(แผนกพยาธวิทิยา) 
เลขที ่2 ซ.ศนูยว์จิยั 7
 ถ.เพชรบุรตีดัใหม ่ 
กทม. 10320        
โทร. 0 2310 3000

171 นายโชต ิ ธตีรานนท์ ศ. B.A.                   
B.S.                   
พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(พยาธวิทิยา)
 Ph.D (Medicine)

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยาทัว่ไป มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาพยาธชิวีวทิยา
  โทร.0 5394 5442
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

172 นายวจิติร  บุญพรรคนาวกิ ศ.11 พ.บ.                    
อ.ว. สาขาพยาธวิทิยา
กายวภิาค            
Fellow in Pathology

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยาทัว่ไป มม. เกษยีณ บรษิทัเนชัน่แนล   
เฮลแคร ์ซสิเตม็ 
(NHS) ชัน้ 4           
ตกึทนัตกรรม 2301/2
 ถ.เพชรบุรตีดัใหม ่
บางกะปิ กรุงเทพฯ 
10310                
โทร. 0 2310 3176

173 นางเลศิลกัขณา  ภู่พฒัน์ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์

พยาธวิทิยา โรคของต่อม
น ้าเหลอืง

มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาพยาธชิวีวทิยา
 โทร.0 5394 5442-5
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

174 นายอานนท ์ บุณยะรตัเวช ศ.11 วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์             
วท.ม. (พยาธวิทิยา
คลนีิค)                
วท.ด. (พยาธชิวีวทิยา)

พยาธวิทิยา โลหติวทิยา มม. ลาออก ส านกังาน
คณะกรรมการวจิยั
แห่งชาต ิ196          
ถ.พหลโยธนิ จตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0 2561 2445   
ต่อ 420

175 ม.ร.ว.ธรีา  โสณกุล ศ. M.B.                    
B.Ch.                    
D.T.M.H.                
Amer. Specialty 
Board in Clinical and 
Anatomic Pathology.

พยาธวิทิยา โลหติวทิยา มม. เกษยีณ 59 ถ.เตชะวนิช      
แขวงบางซือ่ เขตดุสติ
กรุงเทพฯ 10800  
โทร. 0 2930 6696
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

176 นางภมุรา  ตาละลกัษมณ์ ศ. พ.บ.                   
Dip. of the Amer.  
Board of Pathology. 
Dr.Med               
D.T.M.

พยาธวิทิยา โลหติวทิยา, 
พยาธวิทิยาคลนีิค

มม. เกษยีณ 120/804   P.S.T.
คอนโดววิ (ตกึ2)  
ซอยนาคสุวรรณ ถนน
นนทร ีเขตยานนาวา 
กรุงเทพ 10120      
โทร. 0 2681 4928

177 น.ส.ทศัน์ยานี  จนัทนยิง่ยง ศ.11 พ.บ.                    
 อ.ว.(โลหติวทิยา)

พยาธวิทิยา เวชศาสตรก์าร
บรกิารโลหติ

มม. เกษยีณ 1204/1 ถนนเทอดไท 
แขวงตลาดพลู         
เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ 
10600                   
โทร. 0 2466 6041,   
0 2419 7096
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

178 นางพมิล  เชีย่วศลิป์ ศ.11 พ.บ.                    
ป. ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค     
Dip. of the 
Amer.Board of 
Pathology in Clinical 
Pathology

พยาธวิทิยา เวชศาสตรก์าร
บรกิารโลหติ

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาพยาธวิทิยา 
โทร. 0 2251 3111   
ต่อ 191

179 นายพเิชฐ  สมัปทานุกลู ศ. พ.บ.                    
อ.ว.(พยาธวิทิยากาย
วภิาค)                  
วท.ม.(การพฒันา
สุขภาพ)

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยา จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาพยาธวิทิยา  
โทร. 0 2256 4281
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

180 นายสญัญา  สุขพณชินนัท์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
(พยาธวิทิยากาย
วภิาค)                
ว.ว.(พยาธวิทิยากาย
วภิาค)              
Cert. of Fellow in  
Hematopathology

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาพยาธวิทิยา   
โทร. 0 2419 7000 ,  
0 2411 0241-9

181 น.ส.นวพรรณ  จารุรกัษ์ ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์           
Doctor of Medicine 
ป.(พยาธวิทิยาคลนิิก)
 ว.ว. (พยาธวิทิยา
คลนิิก) Postdoctoral 
Fellowship Training 
in Molecular 
Cytogenetics

พยาธวิทิยาคลนิิก การวเิคราะหเ์มด็
เลอืดดว้ยเครือ่ง
อตัโนมตัิ

จฬ. ลาออก โรงพยาบาล         
บ ารุงราษฎร ์          
ฝา่ยหอ้งปฏบิตักิาร   
ชัน้ 4 เลขที ่33        
 ถ.สุขมุวทิ ซ.3 วฒันา
 กรุงเทพฯ 10110   
โทร. 0 2667 1490
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

182 นายทวปิ  กติยาภรณ์ ศ. พ.บ.                    
D.T.M.& H.          
M.P.H.                
Dr.P.H.(Epi.)

ระบาดวทิยา ระบาดวทิยาของ
โรคเอดส ์และ    
 การตดิเชือ้ HIV

มม. ลาออก โรงพยาบาล         
บ ารุงราษฎร ์          
ศนูยว์จิยัทาง
การแพทย ์ ชัน้ 10 
อาคาร BH Residence
เลขที ่33 ถ.สุขมุวทิ   
ซ.3 วฒันา กรุงเทพฯ 
10110               
โทร. 0 2667 2284

183 นางพนัธุ์ทพิย ์ รามสตู ศ. Masterr of Public 
Health (Social 
Medicine)              
Bachelo of Science 
(Sociology)            
Doctor of Public 
Health   

ระบาดวทิยา ระบาดวทิยา     
ทางสงัคม

มม. เกษยีณ 1063 ซ.สมงิราชาเทวะ
 ถ.ศรนีครนิทร ์บางนา
 กรุงเทพฯ 10260   
โทร. 0 2393 5530
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

184 นายพทิยภมู ิ ภทัรนุธาพร ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู (รงัสรีกัษา
และเวชศาสตร์
นิวเคลยีร)์           
ว.ว. (รงัสรีกัษาและ
เวชศาสตรน์ิวเคลยีร)์

รงัสรีกัษา รงัสรีกัษา มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิารงัสวีทิยา  
โทร. 0 2419 7000

185 น.ส.ปรยีา  กาญจนษัฐติิ ศ. พ.บ.                   
Dip. of the Amer. 
Board  of Radiology. 
Cert. In Radiology.

รงัสวีทิยา ประสาทรงัสวีทิยา มม. เกษยีณ 15 ถ.อสิรภาพ ซ.17/1
 หริญัรจู ีเขตธนบุร ี
กรุงเทพฯ 10600  
โทร. 0 2465 0841

186 นายไพรชั  เทพมงคล ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(รงัสวีทิยา)  
Cert. of Medical 
Registration          
อ.ว.(รงัสวีทิยา)       
D.T.M. & H

รงัสวีทิยา รงัสรีกัษาและ    
การใชเ้คมบี าบดั

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิารงัสวีทิยา  
โทร.0 2412 1360 ,   
0 2419 7081
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

187 น.ส.พวงทอง  ไกรพบิูลย์ ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(รงัสรีกัษาและ   
เวชศาสตรน์ิวเคลยีร)์

รงัสวีทิยา รงัสรีกัษาและ   
เวชศาสตร์
นิวเคลยีร์

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิารงัสวีทิยา   
โทร. 0 2201 1149 ,  
0 2201 1199

188 นางลกัษณา  โพชนุกลู ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(รงัสรีกัษาและ  
เวชศาสตรน์ิวเคลยีร)์

รงัสวีทิยา รงัสรีกัษา , 
วทิยาการมะเรง็

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิารงัสวีทิยา 
หน่วยรงัสรีกัษาและ
เวชศาสตรน์ิวเคลยีร ์ 
โทร.0 2201 2241 ,   
0 2201 1025 ,         
0 2201 1199
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

189 นางเอมอร  ไมเ้รยีง วท.บ.(วทิยาศาสตร์
การแพทย)์            
พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู 
(วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก)  
ว.ว.(รงัสวีทิยาทัว่ไป) 
Fellow of 
International Atomic 
Energy Agency)

รงัสวีทิยา รงัสวีทิยา มข. ภาควชิารงัสวีทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์   
โทร. 0 4324 4287

190 นางพรรณ ี วศิรุตรตัน ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู                
ว.ว.(รงัสวีทิยาทัว่ไป)
Cert.in Pediatric 
Radiology

รงัสวีทิยา รงัสวีทิยา มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิารงัสวีทิยา     
โทร.0 5394 5450

191 นางวมิล  สุขถมยา ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู(รงัสวีทิยา)

รงัสวีทิยา รงัสวีทิยา มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิารงัสรีกัษา     
โทร.0 5394 5456
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

192 นาวาตรหีญงิสุภนีวรรณ         
          เชาวว์ศิษิฐ

ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(วทิยาศาสตร์
ทางการแพทยค์ลนิิค)
Fellowship.musculosk
eletal Radiologic 
Pathology Cer. In 
Osteoradiology & 
Research             
ว.ว.(รงัสวีทิยา)

รงัสวีทิยา รงัสวีทิยา มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิารงัสวีทิยา   
โทร. 02 201 1140

193 นางมาลยั  มตุตารกัษ์ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(รงัสวีทิยา)

รงัสวีทิยา รงัสวีทิยาทัว่ไป มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิารงัสรีกัษา     
โทร.0 5394 5450
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

194 นายชรนิทร ์ เอื้อวไิลจติ ศ. พ.บ.               
Amer.Board of 
Diagnostic Radiology
 Cert.of Fellowship in
 Cardiovascular 
Radiology            
อ.ว.(รงัสวีนิิจฉยั)

รงัสวีทิยา รงัสวีทิยาทัว่ไป มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิารงัสวีทิยา   
โทร. 0 2201 1260,   
0 2201 1232,          
0 2245 9684

195 คุณหญงินิตยา  สุวรรณเวลา ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค      
 อ.ว.                   
Cert. in 
Neuroradiology

รงัสวีทิยา รงัสวีนิิจฉยั จฬ. เกษยีณ วทิยาลยัการ
สาธารณสุข อาคาร
สถาบนั 3 ชัน้ 10      
ซ. 62 ถ.พญาไท 
กทม.10330            
โทร. 0 2256 4418,   
0 2256 4594
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

196 นางพนูสุข  จติรนุสนธิ ์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
 Cert. of training in 
Radiology           
ว.ว.(รงัสวีทิยา)

รงัสวีทิยา รงัสวีนิิจฉยั มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิารงัสวีทิยา 
โทร. 0 2419 7086-9

197 นายดเิรก  ด ารงศกัดิ ์ ศ. พ.บ.                   
อ.ว.                    
Dip. Of the Amer. 
Board  of Radiology.

รงัสวีทิยา รงัสวีนิิจฉยั มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิารงัสวีทิยา 
โทร. 0 2419 7086-9

198 นายดุษฎ ี ประภาสะวตั ศ. พ.บ.                  
Dip. of the Amer. 
Board  of Neuclear 
Medicine.

รงัสวีทิยา รงัสวีนิิจฉยั มม. เกษยีณ 197/2  ถ.เทดิไท 
แขวงปากคลอง    
เขตภาษเีจรญิ 
กรุงเทพฯ 10160  
โทร. 0 2467 0676
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

199 นายนรา  แววศร ศ. พ.บ.                   
Dip. of the Amer. 
Board  of Radiology.
 อ.ว.(รงัสวีทิยา)

รงัสวีทิยา รงัสวีนิิจฉยั มม. เกษยีณ 345 ถนนอรุณอมัริ
นทร ์แขวงวดัอรุณฯ   
    เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600   
โทร. 0 2465 3620

200 นายอนนัต์  ส่งแสง ศ. พ.บ.                    
อ.ว.                    
M.Sc.                  
Dip. of the Amer. 
Board  of Radiology.

รงัสวีทิยา รงัสวีนิิจฉยัและ
รงัสวีทิยาของ
ระบบประสาท

มม. เกษยีณ  47 ซอยสายลม 2    
ถ.พหลโยธนิ           
ต.สามเสนใน พญาไท 
 กทม. 10400          
โทร. 0 2272 6386 ,   
 0 2272 4386

201 นางมาคุม้ครอง  โปษยะจนิดา ศ. พ.บ.                   
Cert.in Radiosotope 
technique

รงัสวีทิยา เวชศาสตร์
นิวเคลยีร์

จฬ. เกษยีณ 29 ถ.สุขมุวทิ ซ. 11 
แขวงวฒันา            
เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0 2253 3237,   
0 2256 4162
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

202 นายกว ี ทงัสุบุตร ศ. พ.บ.                    
F.F.R.                 
D.M.R.T.             
R.C.S.                 
R.C.P.

รงัสวีทิยา เวชศาสตร์
นิวเคลยีร,์รงัสี
รกัษา

มข. เกษยีณ 123 ซ.สุทธาราม      
ตากสนิ 19 ถ.สมเดจ็
พระเจา้ตากสนิ บุคคโล
 ธนบุร ีกรุงเทพฯ 
10600               
โทร. 0 2465 8518

203 นายสุทธศิกัดิ ์ สุทธพิงษ์ชยั ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู (รงัสวีทิยา) 
ว.ว. (รงัสวีนิิจฉยั)

รงัสวีนิิจฉยั รงัสวีนิิจฉยั  มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิารงัสวีทิยา  
โทร. 02 419 7078
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

204 นายขวญัชยั                       
         ศุภรตัน์ภญิโญ

ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู
(อายรุศาสตร)์ป.
ฝึกอบรมระยะสัน้   
(โรคตดิเชือ้)         
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)                
ป.ฝึกอบรมระยะสัน้
(ระบาดวทิยาคลนิิค) 
อ.ว.(อายรุศาสตร ์   
โรคตดิเชือ้)

โรคตดิเชือ้ โรคตดิเชือ้ มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 5394 5482-5

205 นางยพุนิ  ศุพุทธมงคล ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป) 
M.Sc.(Epidemiology) 
 DTM&H

    โรคตดิเชือ้และ    
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น

โรคตดิเชือ้และ
อายรุศาสตร ์  
เขตรอ้น

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร.0 2419 7203
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

206 นางนภาธร  บานชืน่ ศ. พ.บ.                   
Ph.D. (Immunology)

วทิยาภมูคิุม้กนั วทิยาภมูคิุม้กนั มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล  
ภาควชิาวทิยา
ภมูคิุม้กนั             
โทร. 0 2419 7000

207 น.ส.ธารารชัต์  ธารากุล ศ. พ.บ.                    
Ph.D.          
Postdoctoral 
Certificate

วทิยาภมูคิุม้กนั วทิยาภมูคิุม้กนั มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล  
ภาควชิาวทิยา
ภมูคิุม้กนั             
โทร. 0 2419 7000

208 นายสริฤิกษ์  ทรงศวิไิล ศ. พ.บ.                    
Ph.D.

วทิยาภมูคิุม้กนั วทิยาภมูคิุม้กนั มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล  
ภาควชิาวทิยา
ภมูคิุม้กนั             
โทร. 0 2419 7000    
ต่อ 6677
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

209 นางวนัเพญ็  ชยัค าภา ศ.11 สพ.บ.              
Ph.D.(Microbiol. & 
Immunol)

วทิยาภมูคิุม้กนั วทิยาภมูคิุม้กนั
ของโรคตดิเชือ้ 
สาขาสตัว
แพทยศาสตร์

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาปรสติวทิยา 
ตกึอดุลยเดชวกิรม    
โทร. 0 2419 6468    
ต่อ 6487

210 นายโกวทิ  พฒันาปญัญาสตัย์ ศ.11 วท.บ. (ชวีเคม)ี        
 วท.ม. (ชวีเคม)ี      
Ph.D.(Iron 
Metabolism)

วทิยาภมูคิุม้กนั วทิยาภมูคิุม้กนั ,
โลหติวทิยา ,  
โรคมาลาเรยี ,
โรคธาลสัซเีมี

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล   
สถานการส่งเสรมิ    
การวจิยั             
โทร. 0 2419 8946,   
0  2419 7000        
ต่อ 6644

211 นายจ ารญู  ยาสมทุร ศ. วท.บ.(สุขาภบิาล)  
Master of Public 
Health

วทิยาศาสตรอ์นามยั
สิง่แวดลอ้ม

สุขาภบิาล
สิง่แวดลอ้ม

มช. เกษยีณ 31 หมู ่1 ซ. 2 ถ.สุเทพ
 ต.สุเทพ อ.เมอืง      
จ.เชยีงใหม ่50200     
 โทร. 0 5327 7410
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

212 นายพชิติ  สกุลพราหมณ์ ศ. วท.บ.                  
 M.P.H.(Env.H.)

วทิยาศาสตรอ์นามยั
สิง่แวดลอ้ม

วทิยาศาสตร์
อนามยัสิง่แวดลอ้ม

มม. เกษยีณ 10/20  หมู ่5         
ซ.สามคัค ี             
ถ.บางกรวย ไทรน้อย 
10 อ. บางกรวย       
 จ.นนทบุร ี11130    
โทร. 0 2446 0469

213 นายเทวารกัษ์                     
          วรีะวฒักานนท์

ศ. พ.บ.                 
ศศ.บ.(บรหิารรฐักจิ)  
ป.บณัฑติ (วสิญัญี
วทิยา)                 
ว.ว. (วสิญัญวีทิยา 
Fellow in Anesthesia
 วท.ม.(การพฒันา
สุขภาพ)

วสิญัญวีทิยา Medical Science จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาวสิญัญวีทิยา  
โทร. 0 2256 4215

214 นายสมรตัน์                        
            จารุลกัษณานนัท์

ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(วสิญัญวีทิยา)    
Fellow in 
Anesthesiology    
วท.ม.(พฒันาสุขภาพ)

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาวสิญัญวีทิยา  
โทร. 0 2256 4215
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

215 น.ส.สุณรีตัน์  คงเสรพีงศ์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู (สาขาวสิญัญี
วทิยา)                 
ว.ว. (สาขาวสิญัญี
วทิยา) 
Certificate,Fellowship 
in Research in 
cardiovascular 
Anesthesia     
Certificate,Fellowship 
in critical care 
Certificate,Fellowship 
in Pediatric 
Anesthesia Dip.of 
American Board of 
Anesthesia

วสิญัญวีทิยา การใชย้า 
Ketamine, 
วสิญัญวีทิยา
ส าหรบัผูป้่วยเดก็

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาวสิญัญวีทิยา  
โทร. 0 2419 7000
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

216 นางจรยิา  เลศิอรรฆยมณี ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
สาขาวสิญัญวีทิยา  
ว.ว. (วสิญัญวีทิยา)  
Fellow of Royal 
College of 
Anaesthetists of U.K. 
MPH (Health Policy 
and Administration)

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาวสิญัญวีทิยา 
โทร. 0 2419 9465 -6
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

217 นางชศูร ี พศิลยบุตร ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(วสิญัญวีทิยา)    
F.R.C.A.T.     
Fellowship in 
Obstetric 
Aneshthesia          
F.I.C.S

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาวสิญัญวีทิยา 
โทร. 0 2419 7990

218 นายพงษ์ธารา  วจิติรเวชไพศาล ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(วสิญัวทิยา) 
Cert. of Fellowship in
 Anesthesiolog     
ว.ว.(วสิญัญวีทิยา)

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาวสิญัญวีทิยา  
โทร. 0 2419 7989-90
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

219 นางเพลนิจติต์  ศริวินัสาณฑ์ ศ. พ.บ.                  
อ.ว.(วสิญัญวีทิยา)  
F.A.C.A            
Dip.Amer.Board. of 
Anes.           
Subspecialty Ped. 
Anes.

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาวสิญัญวีทิยา  
โทร.0 2201 1513 ,   
0 2201 1523 ,         
0 2245 9641,          
0 2245 9641

220 นางวรภา  สุวรรณจนิดา ศ. พ.บ.                  
อ.ว.(วสิญัญวีทิยา)  
F.A.C.A      
Dip.Amer.Board. of 
Anes.

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาวสิญัญวีทิยา 
โทร. 0 2411 3256

Page 97 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

221 นางศริวิรรณ  จริสริธิรรม ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(วสิญัญี
วทิยา)ว.ว.(วสิญัญี
วทิยา)             
Clinical Fellowship in 
Anesthesia for 
Cardiothoracic 
Surgery Clinical 
Fellowship in 
Anesthesia for 
Organ 
Transplantation 
(Liver and Kidney)

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาวสิญัญวีทิยา  
โทร. 0 2354 7308

222 นายสมบูรณ์  เทยีนทอง ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(วสิญัญ)ี

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาวสิญัญวีทิยา 
โทร.0 4334 8390
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

223 นางสมศร ี เผ่าสวสัดิ ์ ศ. พ.บ.                  
ว.ว.(วสิญัญวีทิยา) 
Postgrad Dip in Cli. 
Sc.                     
Dr. Med.             
D.T.M.

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มม. เกษยีณ 188/1 ซอยมติรอนนัต์
 ถนนนครไชยศร ี    
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 
10300               
โทร. 0 2241 0869

224 นางสุวรรณ ี สุรเศรณวีงศ์ ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตร์
การแพทย)์            
พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู (วสิญัญี
วทิยา)               
Master of Medical 
Science (Clinical 
Epidemiology)        
ว.ว. (สาขาวสิญัญี
วทิยา)

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล  
ภาควชิาวสิญัญวีทิยา 
โทร. 0 2419 7675-8
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

225 นางอมรา  พานิช ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(วสิญัญวีทิยา)

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาวสิญัญวีทิยา 
โทร. 0 2201 1523 ,  
0 2201 1943 ,         
0 2201 1513

226 น.ส.องักาบ  ปราการรตัน์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(วสิญัญวีทิยา)
 อ.ว.(วสิญัญวีทิยา)  
F.A.C.A.

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาวสิญัญวีทิยา  
โทร. 0 2419 9348

227 นายธารา  ตรติระการ ศ.11 พ.บ.                   
ว.ว.(วสิญัญวีทิยา)  
Fellow 
Cardiovascular 
Anes. F.A.C.A.         
     F.I.C.S

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาวสิญัญวีทิยา  
โทร. 0 2419 7991
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

228 นายอภวิฒัน์  มทุริางกรู ศ. พ.บ.                   
Ph.D.(Human and 
Molecular Genetics)

เวชพนัธุศาสตร์ อณูพนัธุศาสตร์
มะเรง็โพรงหลงั
จมกู, แผนที่
จโีนมของยนีตา้น
มะเรง็

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร ์               
โทร. 0 2252 7028

229 นายไพบูลย ์ สุรยิะวงศไ์พศาล ศ. พ.บ.                   
อ.ว. (เวชศาสตร์
ป้องกนั)              
Master of Medical 
Science

เวชศาสตรช์มุชน ระบาดวทิยาของ
อุบตัเิหตุจราจร

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ส านกังานศนูย ์     
เวชศาสตรช์มุชน  
โทร.0 2246 0025
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

230 นายวรีะศกัดิ ์ จงสู่ววิฒัน์วงศ์ ศ.11 พบ.                    
ป.อายรุศาสตรเ์ขต
รอ้นและสุขวทิยา     
อ.ว. (เวชกรรมสาขา
เวชศาสตรป้์องกนั)  
ศ.บ.            
M.S.(Medical 
Science)             
Ph.D.

เวชศาสตรช์มุชน เวชศาสตรช์มุชน มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาเวชศาสตร์
ชมุชน                    
โทร.0 7428 2000

231 นายศุภสทิธิ ์ พรรณารุโณทยั ศ. พ.บ.(อายรุศาสตรเ์ขต
รอ้นและสุขวทิยา) 
(DTM&H)             
วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร)์              
ปร.ด. (การวางแผน
และการคลงั
สาธารณสุข)

เวชศาสตรช์มุชน เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข

มน. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาเวชศาสตร์
ชมุชน                   
โทร. 0 5526 1200-5
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

232 นายสุวทิย ์ อารกีุล ศ.11 พ.บ.                   
Medicine Doktor 
(Cum Laude)       
D.T.M.& H.

เวชศาสตรน์ิวเคลยีร์ เวชศาสตร์
นิวเคลยีรเ์ขตรอ้น

มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตร ์     
เขตรอ้น ภาควชิารงัสี
ไอโซโทปเขตรอ้น 
พญาไท กรุงเทพฯ 
10400                
โทร.0 2246 9000-13

233 นายไพรชั  ดสีุดจติ ศ. พ.บ.                  
M.P.H. & T.M.

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

กามโรคและเวช
ศาสตรป้์องกนั

จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาเวชศาสตร์
ป้องกนัและสงัคม      
โทร. 0 2272 6475 ,   
 0 2256 4236 ,         
0 22432644

234 นางเตมิศร ี ช านิจารกจิ ศ. พ.บ.                    
Dip. of Tropical 
Medicine & Hygiene. 
Dip. of Tropical 
Public  Health.

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

ชวีสถติแิละเวช
ศาสตรป้์องกนั

จฬ. เกษยีณ 153/1 ถ.พหลโยธนิ 24
 แขวงลาดยาว เขต
จตุจกัร บางเขน 
กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0 2513 7299
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

235 นายสุรพล  สุวรรณกลู ศ. พ.บ.                   
Dip.Amer. Board. of 
Internal Medicine    
Dip Amer.Board of 
Infectious Disease

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

ระบาดวทิยาของ
โรคตดิเชือ้

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาเวชศาสตร์
ป้องกนัและสงัคม   
โทร. 0 2419 7284 ,  
0 2411 3019

236 นางทสัสนี  นุชประยรู ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู                
M.of Public Health

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

ระบาดวทิยาและ
เวชศาสตรป้์องกนั

จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาเวชศาสตร์
ป้องกนัและสงัคม      
 โทร. 0 2252 7864 ,  
 0 2256 4000         
 ต่อ 1370

237 นายไพบูลย ์ โล่หส์ุนทร ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู (สตูนิรเีวช
ศาสตร)์                
ส.ม.               
M.P.H.

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

ระบาดวทิยาและ
เวชศาสตรป้์องกนั

จฬ. เกษยีณ 209/22 ถ.พฒันาการ
เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250      
โทร.0 2231 2127,
0 2256 4236
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

238 นายภริมย ์ กมลรตันกุล ศ.11 พ.บ.                 
M.S.(Clinical 
Epidemilogy           
ว.ว.(เวชปฏบิตัทิ ัว่ไป) 
 อ.ว.(เวชศาสตร์
ป้องกนั)

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

ระบาดวทิยาและ
เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาเวชศาสตร์
ป้องกนัและสงัคม      
 โทร. 0 2256 4464 ,  
 0 2256 4244

239 นายพรชยั  สทิธศิรณัยก์ุล ศ. พบ.                    
อนุมตับิตัรฯ(เวช
ศาสตรป้์องกนัคลนิิก)
 M.S.(Public Health)
 Doctor of Public 
Health                 
อนุมตับิตัรฯ (เวช
ศาสตรป้์องกนัสาขา
อาชวีเวชศาสตร)์

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

วทิยาการระบาด
ระดบัโมเลกุล, 
พษิของสารตะกัว่

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาเวชศาสตร์
ป้องกนัและสงัคม      
โทร.0 2215 0871-3,  
 0 2215 3619
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

240 นายศาสตร ี เสาวคนธ์ ศ. พ.บ.                   
ป.อายรุศาสตร ์       
เขตรอ้นและสุขวทิยา 
Dip. in Nutrition 
Doctor of Philosophy

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

เวชศาสตรช์มุชน มบ. เกษยีณ 51 ซ.อารสีมัพนัธ์ 7 
ถ.พระรามที ่6 
กรุงเทพฯ 10400     
โทร. 0 2278 3569,   
0 3839 3471

241 นายหชัชา  ณ บางชา้ง ศ.11 พ.บ.                    
ส.ม.                   
M.P.H.

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

เวชศาสตรช์มุชน มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาเวชศาสตร์
ครอบครวั              
โทร. 0 5394 5462 ,  
 0 53222 1122 ,      
0 5327 7602

242 นายไพโรจน์  อุ่นสมบตัิ ศ. พ.บ.                    
M.P.H

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

เวชศาสตรป้์องกนั มม. เกษยีณ 269 ซอยเสรมิสุข 3 
ถนนประชาชืน่ 
ลาดยาว บางเขน 
กรุงเทพฯ 10900    
โทร. 0 2419 7284
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

243 นางบุญเยอืน  ทุมวภิาต ศ พ.บ.                   
D.T.M. & H.           
D.T.P.H

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

เวชศาสตรป้์องกนั
, พษิวทิยา

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาเวชศาสตร์
ป้องกนัและสงัคม    
โทร. 0 2411 3019

244 นายเสก  อกัษรานุเคราะห์ ศ. พ.บ.                   
The American Board
 of physicail 
Medicine and 
Rehabilitation.       
อ.ว.(เวชศาสตรฟ้ื์นฟู)

เวชศาสตรฟ้ื์นฟู เวชศาสตรฟ้ื์นฟู
ทัว่ไป

จฬ. เกษยีณ ผูอ้ านวยการศนูย ์   
เวชศาสตรฟ้ื์นฟู
สภากาชาดไทย 199 
ถ.สุขมุวทิ สวางคนิวาส
 หมู ่2 ต.ทา้ยบา้น    
อ.เมอืง                  
จ.สมทุรปราการ  
10280                  
โทร. 0 2395 4068 ,  
 0 2395 0021-2
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

245 นางอารรีตัน์  สุพุทธธิาดา ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(เวชศาสตรฟ้ื์นฟู)

เวชศาสตรฟ้ื์นฟู เวชศาสตรฟ้ื์นฟู
ระบบประสาท

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาเวชศาสตร์
ฟ้ืนฟู                  
โทร. 0 2256 4433 ,  
0 2256 4455

246 นายประเสรฐิ   เอื้อวรากุล ศ. ศศ.บ.(รฐัศาสตร)์     
ศศ.บ.                  
พ.บ.                 
Doctor der Medizin 
Magna cum laude)

ไวรสัวทิยา ไวรสัวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาจุลชวีวทิยา 
โทร. 0 2419 7053
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

247 นายศรปีระสทิธิ ์ บุญวสิุทธิ ์ ศ. วบ.บ.                  
พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูฯ (สาขา
ศลัยศาสตร)์            
ว.ว. (สาขาวชิา
ศลัยศาสตรต์กแต่ง)  
 Certificate in Plastic 
Surgery     
Certificate in LASER 
Surgery Plastic 
Surgery

ศลัยศาสตร์ Frontoethmoidal 
Encephalomening
oceles

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2419 7675-8

248 นายสุทธพิร  จติต์มติรภาพ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว. (ศลัยศาสตร์
ทัว่ไป)                  
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์

ศลัยศาสตร์ กุมารศลัยศาสตร์ จฬ. 61/123 ซ.วภิาวด ี
รงัสติ 20 ถ.วภิาวด ี
รงัสติ ลาดยาว 
กรุงเทพฯ 10990      
 โทร. 0 2997 9899 ,  
 0 22184370
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

249 นายจรสั  สุวรรณเวลา ศ. พ.บ.                   
M.Sc.                  
Dip. Amer.           
Board. of 
Neurological Surgery.

ศลัยศาสตร์ ประสาท
ศลัยศาสตร์

จฬ. เกษยีณ วทิยาลยัการ
สาธารณสุข อาคาร
สถาบนั 3 ชัน้ 10     
ซ. 62 ถ.พญาไท 
กรุงเทพฯ 10330      
โทร. 0 2391 2320 ,   
 0 2218 8180

250 นายจเร  ผลประเสรฐิ ศ. พ.บ.                    
Dip. Amer.       
Board. Of 
Neurological Surgery.

ศลัยศาสตร์ ประสาท
ศลัยศาสตร์

จฬ. ลาออก 41 ซ.ศนูยว์จิยั 4       
เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310    
โทร. 0 2314 6370 ,  
0 2314 5648

251 นายนครชยั  เผือ่นปฐม ศ. พ.บ.                   
ว.ว. (ประสาท
ศลัยศาสตร)์

ศลัยศาสตร์ ประสาท
ศลัยศาสตร์

มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 7421 2070-9
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

252 นายสริะ  บุณยะรตัเวช ศ. พ.บ.                    
อ.ว.  (ประสาท
ศลัยศาสตร)์

ศลัยศาสตร์ ประสาท
ศลัยศาสตร์

มม. เกษยีณ 1867/4 ซอย 13 
รามค าแหง หวัหมาก 
กรุงเทพฯ 10240      
 โทร. 0 2314 2354
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

253 นายสมเกยีรต ิ วฒันศริชิยักุล ศ. พ.บ.                       
 ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตรก์ารแพทย์
คลนิกิ                     
วท.ม.(การแพทยค์ลนิกิ)
 ว.ว.(ศลัยศาสตรท์ัว่ไป)
 รป.บ. (บรหิารรฐักจิ) 
Fellowship in 
Minimally invasive 
Surgery        
Research Fellow in 
Surgical Critical Care 
and Trauma

ศลัยศาสตร์ ภาวะชอ็ก มศว. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์ 
โทร. 0 2668 7150
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

254 นายวชริ  คชการ ศ.11 วท.บ. (วทิยาศาสตร์
การแพทย)์            
พ.บ.                    
นิตศิาสตรบณัฑติ     
ป.ชัน้สงูฯ (สาขา
ศลัยศาสตร)์          
ว.ว. (สาขา
ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา) 
 Certificate Clinical 
Fellow in Female 
Urology

ศลัยศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
ปสัสาวะ

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร.0 2245 7095

255 นายอภชิาต ิ กงกะนนัทน์ ศ. Dr.Med.               
Cert. of resident 
Training in Surgery 
Dip. Amer. Board of
 Urology               
วว.(ระบบทางเดนิ
ปสัสาวะ)

ศลัยศาสตร์ โรคหยอ่น
สมรรถภาพ      
ทางเพศ

จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4568
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

256 เรอืโทจุมพล   วลิาศรศัมี ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค
(ศลัยศาสตร)์         
วท.ม.(การแพทย์
คลนิิค)               
ว.ว.ศลัยศาสตรท์ัว่ไป

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาศลัยศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1315 ,  
0 2201 1325

257 นายสมบุญ  เหลอืงวฒันากจิ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร ์ 
ยโูรวทิยา)              
ว.ว.(ศลัยศาสตร ์      
ยโูรวทิยา)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร ์(ยโูร
วทิยา) ระบบ
ปสัสาวะ

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาศลัยศาสตร ์ 
โทร.0 2246 0025

258 นายววิฒัน์  วสิุทธโิกศล ศ. พ.บ.                    
อ.ว.(ศลัยศาสตร์
ตกแต่ง)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร์
ตกแต่งและ
บาดแผลไฟไหม้
น ้ารอ้นลวก

มม. เกษยีณ 59/23 เมอืงทองธานี 
ถ.แจง้วฒันะ          
ปากเกรด็ จ. นนทบุร ี
11120               
โทร. 0 2573 1830
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

259 นายธรีะ  ลิม่ศลิา ศ. พ.บ.                    
อ.ว.(ศลัยศาสตรท์รวง
อก)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรท์รวง
อก

มม. เกษยีณ 133/1 ซ.ประสาทสุข 
ถ.เยน็อากาศ           
เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 0 2249 1983

260 นายก าพล   เลาหเพญ็แสง ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค
(ศลัยศาสตร)์       
ว.ว.ศลัยศาสตร ์      
Cert. in Vascular 
Surgery              
อ.ว.(ศลัยศาสตร ์    
หลอดเลอืด)

ศลัยศาสตรท์ัว่ไป ศลัยศาสตรท์ัว่ไป มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์ 
โทร. 0 5394 5534
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

261 นายกจิจา  สนิธวานนท์ ศ. พ.บ.                    
อ.ว.(ศลัยศาสตร)์

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรท์ัว่ไป มม. เกษยีณ 108/7 หมู ่2           
ถ.วภิาวดรีงัสติ ซ. 60 
แขวงตลาดบางเขน 
เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 
10210                   
โทร. 0 2270 1517 ,   
 0 2579 5335

262 นายจอมจกัร  จนัทรสกุล ศ. พ.บ.                    
อ.ว.                  
Diplomate of the 
American Board of 
Surgery               
Cert. Fellow in 
Training of Vascular 
Surgery

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรท์ัว่ไป มม. เกษยีณ 489/7 ถนนราชวถิ ี
พญาไท กรุงเทพฯ 
10400                   
 โทร. 0 2419 7727-8
 , 0 2245 2543

263 นายชาญวทิย ์ ตนัตพิพิฒัน์ ศ. M.B.Ch.B.               
D.T.M.& H.              
F.R.C.S

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรท์ัว่ไป จฬ. ลาออก คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์  
 โทร. 0 2256 4117
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

264 นายธนพล  ไหมแพง ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศลัยศาสตร)์

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรท์ัว่ไป มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 7421 2070-8 
ต่อ 1401,1403

265 นายธนิต  วชัรพุกก์ ศ. B.Sc.(Physiology) 
Hons.              
M.S.(CHB)             
F.R.C.S.

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรท์ัว่ไป จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4117

266 นายประสทิธิ ์ วฒันาภา ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศลัยศาสตร)์    
F.R.C.S.

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรท์ัว่ไป มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2411 0267

267 นายไพศาล  พงศช์ยัฤกษ์ ศ. พ.บ.(เกยีรตนิิยม)     
ว.ว.(ศลัยศาสตรท์ัว่ไป)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรท์ัว่ไป
,ศลัยศาสตร ์ 
ชอ่งทอ้ง

มม. ลาออก โรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎ์ ซ.นานาเหนือ 
สุขมุวทิ 3 วฒันา 
กรุงเทพฯ 10110   
โทร. 0 2667 1000
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

268 นายวุฒชิยั  ธนาพงศธร ศ. สศ.บ.(การบรหิาร
โรงพยาบาล)          
วท.บ.                  
พ.บ.(แพทยศาสตร)์  
ว.ว.(ศลัยศาสตร)์

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรท์ัว่ไป มศว. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2260 2122-24

269 นายอรุณ  เผ่าสวสัดิ ์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
การแพทยค์ลนีิก      
 Dr.Med.

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรท์ัว่ไป มม. เกษยีณ 188/1 ซอยมติรอนนัต์
 ถนนนครไชยศร ีเขต
ดุสติ กรุงเทพฯ 10300
 โทร. 0 2419 8285-6

270 นายวนัชยั  วฒันศพัท์ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(ศลัยศาสตร์
โรคมะเรง็)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรม์ะเรง็
ศรีษะและคอ

มข. เกษยีณ โรงเรยีนขอนแก่น
วเิทศศกึษา 99/2     
ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง
 อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
40000                
โทร. 0 4323 7770
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

271 นายวรวฒัน์  ชมุสาย ณ อุยธยา ศ. พ.บ. ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรย์โูร
วทิยา (ระบบ
ทางเดนิปสัสาวะ 
และระบบอวยัวะ
เพศชาย)

มช. เกษยีณ 73/11 ซ.แกว้เกษม   
ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง   
จ.เชยีงใหม ่50000  
โทร.0 5321 3866

272 นายกฤษฎา  รตันโอฬาร ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(ศลัยศาสตร์
ทัว่ไป) อ.ว.(ยโูรวทิยา)
    F.I.C.S.

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรร์ะบบ
ปสัสาวะ

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาศลัยศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1315

273 นายพชิยั  บุณยะรตัเวช ศ. พ.บ.                    
F.R.C.S. (Ed)        
M.R.C.S.(Eng)  
L.R.C.P.(Lon)    
F.R.C.S.

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรร์ะบบ
ปสัสาวะ

จฬ. เกษยีณ 152/9 ซ.เกงชวน 
แขวงทุ่งมหาเมฆ    
เขตสาธร กรุงเทพฯ 
10120               
โทร. 0 2286 4457
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

274 นายวรีะสงิห ์ เมอืงมัน่ ศ. พ.บ.                 
Amer. Board Eligible
  in Urology Fellow 
of  the International 
College of Surgeons 
 อ.ว.(ยโูรวทิยา
,ศลัยศาสตร)์          
Fellow of the Royal 
College of Surgeons

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรร์ะบบ
ปสัสาวะ

มม. เกษยีณ 424/2 ซอย 10 
พหลโยธนิ สามเสนใน
 พญาไท กรุงเทพฯ 
10400                   
โทร. 0 2278 2957 ,   
 0 2245 5708 ,        
0 2245 7095

275 นายธงชยั  พรรณลาภ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร์
ทัว่ไป)                 
ว.ว.(ศลัยศาสตร์
ทัว่ไป) อ.ว.
(ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรร์ะบบ
ปสัสาวะและ
สบืพนัธุ์ชาย

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2411 0267
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

276 นายกมัพล  ประจวบเหมาะ ศ.11 พ.บ.                
Certi.in Surgery     
M.Sc. (Surgery)     
N.I.H. Certi. U.S. 
Public Health 
Service International
 Postdoctoral 

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร์
โรคหวัใจและ
ทรวงอกและ
หลอดเลอืด

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2310 3273

277 นายจรรยา  มะโนทยั ศ. พ.บ.                    
Dip. Amer.         
Board. of Surgery.   
Dip Amer.          
Board of Thoracic 
Surgery.

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรห์วัใจ
และทรวงอก

จฬ. ลาออก 430  อาคารสงเคราะห์
 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร
 กรุงเทพฯ 10120     
 โทร. 0 2286 6501
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

278 นายชวลติ  อ่องจรติ ศ.11 พ.บ.                    
Cert.in Cardiothoracic
 Surgery                
Dip.in Tuberculosis 
and Diseases of the 
Chest                 
Fellow of the 
American college of 
Surgery                 
อ.ว.(ศลัยศาสตรท์รวง
อกและศลัยศาสตร์
ทัว่ไป)                    
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรห์วัใจ
และทรวงอก

จฬ. เกษยีณ 55  สุขมุวทิ 49       
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
10110               
โทร. 0 2258 7857
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

279 นายชนิ  บูรณธรรม ศ. พ.บ.                   
อ.ว.                    
Dr.Med                
D.T.M.             
FACS                  
FRCST              
FFIMS

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรห์วัใจ
และทรวงอก

จฬ. เกษยีณ 43/1 ซ.58 ถ.สุขมุวทิ 
แขวงบางจาก        
เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 10250  
โทร. 0 2311 3327

280 นายปรญิญา  สากยิลกัษณ์ ศ. พ.บ.(เกยีรตนิิยม)    
M.S.(Surgery )       
Dip.  Amer.Board of 
Surgery    
Dip.Amer.Board  of  
Thoracic Surgery   
F.A.C.S.

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรห์วัใจ
และทรวงอก

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2374 3449
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

281 นายพงษ์ศริ ิ ปรารถนาดี ศ. พ.บ.                
Research Fellow in 
Thoracic Surgery    
F.A.C.S.           
F.C.C.P.

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรห์วัใจ
และทรวงอก

มช. เกษยีณ บา้น 54/9 ถ. สงิหราช
 อ. เมอืง จ. เชยีงใหม ่
50200                  
โทร. 0 5341 7247

282 นายสุวทิย ์ ศรอีษัฎาพร ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศลัยศาสตรท์ัว่ไป)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร์
อุบตัเิหตุ

จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4568

283 นายโสภณ  จริสริธิรรม ศ. วท.บ.                  
พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู (ศลัยศาสตร)์
ว.ว.(ศลัยศาสตร)์     
FICS

ศลัยศาสตร์ การผ่าตดัไต, 
การปลูกถ่ายไต

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาศลัยศาสตร ์ 
โทร.0 2246 0025
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

284 นายจรญั  มหาทุมะรตัน์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศลัยศาสตร์
ทัว่ไป)Cert. in 
Cranio-Facial 
Surgery            
Cert. in Plastics & 
Reconstructive 
Surgery               
อ.ว.(ศลัยศาสตร์
ตกแต่ง)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร์
ตกแต่ง, 
ศลัยศาสตรท์ัว่ไป

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์ 
โทร. 0 2564 000,     
0 2564 4183

285 นายบวรศลิป์  เชาวน์ชืน่ ศ. พ.บ.                  
ว.ว.(ศลัยศาสตร)์

ศลัยศาสตรต์กแต่ง ศลัยศาสตรต์กแต่ง มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร.0 4334 8393
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

286 นายสุพจน์  วุฒกิารณ์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู(วทิยาศาสตร์
คลนิิก)                 
Cert. of 
Uro-Oncology Fellow
 in Urology          
ว.ว ศลัยศาสตรท์ัว่ไป
 อ.ว. ยโูรวทิยา

ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา ศลัยศาสตรย์โูร
วทิยา

มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร.0 5394 1005 ,    
 0 5322 4004
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

287 นายบรรณกจิ  โลจนาภวิฒัน์ ศ. พ.บ.                   
ป.บณัฑติทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
(ศลัยศาสตร)์          
Fellowship in organ 
transplantation       
อ.ว. (ศลัยศาสตรย์โูร
วทิยา)             
Fellowship in 
Endourology

ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา ศลัยศาสตรย์โูร
วทิยา

มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร.0 5394 3001-9
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

288 นายสุชาย  สุนทราภา ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตร์
การแพทย)์            
พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู (ศลัยศาสตร์
ทัว่ไป)                 
ว.ว.(ศลัยศาสตร์
ทัว่ไป) อ.ว.
(ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา)

ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา ศลัยศาสตรย์โูร
วทิยา

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2419 7000 ,  
0 2411 0241-9
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

289 นายพรชยั  โอเจรญิรตัน์ ศ. พ.บ.                       
 ป.บณัฑติทาง
วทิยาศาสตรก์ารแพทย์
คลนิกิ (ศลัยศาสตร)์    
 ว.ว. (ศลัยศาสตร์
ทัว่ไป) M.Sc. (Surgical
 Science)                
Cert. of Research 
Fellowship in Head 
and Neck Surgery      
 Cert. of Clinical 
Fellowship and Senior 
Registrar in Head and 
Neck Surgery   
Ph.D.(Head and Neck 
Oncology)            
Cert. of Fellowship in 
Head and Neck 
Surgery

ศลัยศาสตรศ์รีษะ-คอ 
และเตา้นม

ศลัยศาสตร์
ศรีษะ-คอ และ
เตา้นม

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2419 7000 ,  
0 2411 0241-9
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

290 นายศุภกร   โรจนนินทร์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค
(ศลัยศาสตร)์          
ว.ว.(ศลัยศาสตร)์

ศลัยศาสตรศ์รีษะ-คอ 
และเตา้นม

ศลัยศาสตร์
ศรีษะ-คอ และ
เตา้นม

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2419 8013-4

291 นายภานุพนัธ์  ทรงเจรญิ ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดกิส)์               
F.I.C.S.                
F.I.M.S.

ศลัยศาสตรอ์อร์
โทปิดคิส์

ศลัยศาสตรท์าง
มอื, ศลัยศาสตร์
เสน้ประสาท, จุล
ศลัยศาสตร์

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร์
ออรโ์ธปิดกิส ์           
โทร. 0 2411 0241-9 
ต่อ 7968

292 นายอาทร ์ อาทรธุระสุข ศ. พ.บ.                   
อ.ว. (ศลัยศาสตร)์

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ ศลัยศาสตร ์     
ออรโ์ธปิดกิส์

มอ. เกษยีณ 28/6 ถ.พหลโยธนิ 
53/8 เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220   
โทร. 0 2972 8826
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

293 นายเจรญิ  โชตกิวณชิย์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิก
(ศลัยศาสตร)์

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ ศลัยศาสตรท์างมอื มม เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร์
ออรโ์ธปิดกิสแ์ละ
กายภาพบ าบดั        
โทร. 0 2411 1271,   
0 2411 3740

294 นายวเิชยีร                         
          เลาหเจรญิสมบตัิ

ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดคิส)์

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส์ ศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดคิส์

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาออรโ์ธปิดคิส ์
โทร. 0 2201 1599

295 นายสารเนตร ์ ไวคกุล ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.                    
Fellowship 
International De 
Medicine Sportive

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส์ ศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดคิส์

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร์
ออรโ์ธปิดกิส ์         
โทร.0 2419 7000 ,   
0 2411 0241-9
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

296 นายบรรจง  มไหสวรยิะ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดกิส)์

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส์ ศลัยกรรมทางมอื
และจุลศลัยกรรม,
 ชวีกลศาสตร์
ทางออรโ์ธปิดคิส์

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร์
ออรโ์ธปิดกิส ์        
โทร. 0 2419 7968

297 นายยงยทุธ  วชัรดุลย์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิกสาขา
ศลัยศาสตร ์Sportarzt
 Doktor der Medizin  
 Fachrazt  fur  
Orthopaedie

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส์ ศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดคิส์

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร์
ออรโ์ธปิดคิสแ์ละ
กายภาพบ าบดั       
โทร. 0 2419 7524-5
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

298 นายทศศาสตร ์ หาญรุ่งโรจน์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดกิส)์               
Arzt Fur Orthopedie 
Dr.Med (Magna Cum 
Laude)

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส์ ศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดคิสท์ัว่ไป

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร์
ออรโ์ธปิดกิส ์          
โทร. 0 2411 3191,   
0 2419 7968 ,         
0 2411 0241-9        
ต่อ 7968

299 น.ส.นรสิา  ฟูตระกลู ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
วท.ด.(สรรีวทิยา)

สรรีวทิยา สรรีวทิยา จฬ. พนกังาน คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสรรีวทิยา    
โทร. 0 2256 4000,   
0 2256 4183

Page 133 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

300 นายธรีะยทุธ  กลิน่สุคนธ์ ศ. วท.บ.                  
วท.ม.                  
D.Sc.

สรรีวทิยา พษิวทิยา มม. ลาออก คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาวทิยาศาสตร์
การแพทย ์หมวดวชิา
เภสชัวทิยา 
มหาวทิยาลยัรงัสติ 
เมอืงเอก จ.ปทุมธานี 
12000                   
โทร. 0 2533 9020-24
 ต่อ 1247,              
 0 2977 2222 ต่อ 
1412 , 1473 , 1417
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

301 นายณรงคศ์กัดิ ์ ชยับุตร ศ.11 สพ.บ.                   
วท.บ.                 
Dip in Advanced  
Anim. Physiol. & 
Biochem.  
Ph.D.(Nutrition  
Physiology)

สรรีวทิยา สรรีวทิยาการ
หลัง่น ้านม      
การท างานของ
ร่างกายใน
สภาพแวดลอ้ม
อุณหภมูสิงู 
พยาธชิวีวทิยา
ระบบขบัถ่าย
ปสัสาวะ

จฬ. เกษยีณ คณะสตัวแพทยศาสตร์
 โทร. 0 2218 
9779-80 , 0 2218 
9740-1

302 นายเลยีงชยั  ลิ้มลอ้มวงศ์ ศ. B.Sc.               
Ph.D.(Physiology)

สรรีวทิยา สรรีวทิยาทัว่ไป มม. เกษยีณ วทิยาลยัการจดัการ 
มม. เลขที ่18 อาคาร
ไทยพาณชิยป์ารค์ 
พลาซ่า อาคารเวสต์ 2
 ชัน้ 15 ถ.รชัดาภเิษก
 จตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900               
โทร. 0 2937 5655-60
 ต่อ 102
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

303 นางบงัอร  ชมเดช ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(กุมารเวช
ศาสตร)์ 
Ph.D.(Physiology)

สรรีวทิยา สรรีวทิยาระบบ
ขบัถ่ายปสัสาวะ

จฬ. เกษยีณ 17/47 ซ.ลาซาล 7   
ถ.สุขมวทิ 105 บางนา
 กรุงเทพฯ 10260  
โทร. 0 2252 7854

304 นางนททีพิย ์ กฤษณามระ ศ.11 B.Sc.                 
วท.ม.                
ปร.ด.(สรรีวทิยา)

สรรีวทิยา สรรีวทิยาระบบ
ต่อมไรท้่อ, ระบบ
ทางเดนิอาหาร

มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาสรรีวทิยา     
โทร. 0 2246 0063    
ต่อ 6402

305 นางราตร ี สุดทรวง ศ. ภ.บ.                   
M.S.(สรรีวทิยา)     
Ph.D.        
(Neurophysiology)

สรรีวทิยา สรรีวทิยาระบบ
ประสาท

จฬ. เกษยีณ 9/70 ซ.คลงัมนตร ี   
ถ.ประชาชืน่ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0 2911 0131
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

306 นายนิพนธ์  ฉตัรทพิากร ศ. พ.บ.                    
ป.บณัฑติ 
(วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก)   
Ph.d.(Physiology and 
Biophysics)        
Cardiac 
electrophysiology 
postdoctoral 
fellowship

สรรีวทิยา สรรีวทิยา มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสรรีวทิยา 
โทร.0 5394 5329

307 นายชมุพล  ผลประมลู ศ. วท.บ.(อนิทรยีเ์คม)ี   
Ph.D.(Physiology)

สรรีวทิยา สรรีวทิยาระบบ
สบืพนัธุ์

มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาสรรีวทิยา     
โทร. 0 2201 5513

308 นายวฒันา  ผลากรกุล ศ. พ.บ.                    
M.Sc.

สรรีวทิยา สรรีวทิยาระบบ
ไหลเวยีนของ
โลหติ

มม. เกษยีณ 573/3  ถนนสามเสน 
แขวงวชริพยาบาล 
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 
10300                
โทร.  0 2243 5526
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

309 นายทวทีอง  หงษ์ววิฒัน์ ศ. ร.บ.                     
ศ.ม. (ภาษาองักฤษ) 
 Ph.D. (Social 
Sciences)

สงัคมศาสตร์
การแพทยแ์ละ
สาธารณสุข

การพฒันา
สาธารณสุข       
มลูฐาน, 
เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข

มม. ศนูยอ์าเซยีน 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
ศาลายา 
จงัหวดันครปฐม 
73170                   
โทร. 0 2441 0207

310 นายสมอาจ  วงษ์ขมทอง ศ. M.D.                     
M.H.P.                 
D.H.Sc.

สาธารณสุขมลูฐาน บรหิารงาน
สาธารณสุข        
 มลูฐาน

มม. ลาออก โรงพยาบาลกรุงเทพ 
ซ.ศนูยว์จิยั 7      
หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
10310                   
โทร. 0 2310 3000
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

311 นางดุษณ ี สุทธปรยีาศรี ศ. พ.บ.                   
ส.ม.                   
M.S.                    
Dr.P.H.

สาธารณสุขศาสตร์ โภชนวทิยา มม. เกษยีณ 7 อนิทามระ 45 
ถนนสุทธสิาร ดนิแดง 
กรุงเทพฯ 10320      
โทร. 0 2277 0401,
0 2693 7324

312 นายธรีะ  ทองสง ศ.11 พ.บ.                    
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก    
(สตู-ินรเีวชฯ)         
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา การใชค้ลื่นเสยีง
ความถีส่งู      
ทางสตูศิาสตร์

มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์  
นรเีวชวทิยา          
โทร. 0 5322 1122
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

313 นายอภชิาต ิ จติต์เจรญิ ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงูฯ (สาขาสตูิ
ศาสตร-์นรเีวชวทิยา)
ว.ว. (สาขาสตูศิาสตร-์
นรเีวชวทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา การตัง้ครรภแ์ฝด,
 การระบาดวทิยา,
 การใชย้า 
Misoprosol     
เพื่อยตุกิาร
ตัง้ครรภ์

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา         
โทร.0 2245 8528

314 นายหะทยั  เทพพสิยั ศ. พ.บ.                    
อ.ว.(สตูศิาสตร-์นรี
เวชวทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา การมบุีตรยาก จฬ. เกษยีณ 63  ซ.สนัตสิุข         
ถ.สุขมุวทิ               
เขตพระโขนง  
กรุงเทพฯ 10110      
โทร. 0 2390 2515 ,   
 0 2391 2662

Page 140 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

315 นายสุรศกัดิ ์ ฐานีพานิชสกุล ศ.11 พ.บ.                       
 ป.ทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิกิ สาขา
สตูศิาสตร ์- นรเีวช
วทิยา                     
 ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)                   
Cert. in Tropical 
Epidemiology          
Cert. in Family 
Planning 
Administration        
Master of Medicine 
(Public Health)          
 อ.ว.เวชกรรมป้องกนั 
(สาธารณสุขศาสตร)์)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา การวางแผน
ครอบครวัและ
เทคโนโลยกีาร
คุมก าเนิด

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาคสตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา                 
โทร. 0 2218 4192
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

316 นางอุรุษา  เทพพสิยั ศ. พ.บ.                   
Dip.Amer.Board of 
Ob&Gyn.(Part 1)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา การวจิยัสตรวียั
หมดระดู

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาสตูศิาสตร-์  
นรเีวชวทิยา            
โทร. 0 2201 1412

317 นางอมร  เกดิสว่าง ศ. พ.บ.                    
อ.ว. (สตูศิาสตร-์      
นรเีวชวทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เนื้องอกและ
มะเรง็ของระบบ
สบืพนัธุ์สตรี

มม. เกษยีณ 159 ถนนพชิยั       
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 
10300                
โทร. 0 2241 4208

Page 142 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

318 นายสมภพ  ลิ้มพงศานุรกัษ์ ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตร์
การแพทย)์
พ.บ.
ป.ชัน้สงูฯ (สาขาวชิา
สตูศิาสตร ์- นรเีวช
วทิยา)
Diploma in Clinical 
Phamacology of 
Fertility Regulation
ว.ว. (สาขาสตูศิาสตร-์
นรเีวชวทิยา)
Master of Public

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา มะเรง็ครรภไ์ข่
ปลาอุก

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์  
นรเีวชวทิยา           
โทร.  0 2256 4241,  
0 2256 4164

319 นายด ารง  เหรยีญประยรู ศ. พ.บ.                    
M.Sc.

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา วางแผนครอบครวั
,อนามยัเจรญิพนัธุ์

จฬ. เกษยีณ 507/212 ถ.สาธุ
ประดษิฐ ์ยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120     
โทร. 0 2256 4427-9 ,
 0 2210 2512 ,        
0 2210 3020
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

320 คุณหญงิกอบจติต์  ลมิปพยอม ศ. พ.บ.                   
ป.ทางการแพทย์
คลนีิก                  
 Cert. Amer. Board 
of Obstetricians and
 Gyneecologists    
Cert. in Reproductive
 Physiology        
Cert.In Med. Edu.   
 อ.ว.(สตูศิาสตร-์นรี
เวชวทิยา)             
Cert. in Gynecologic 
Microsurgery

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรก์าร
เจรญิพนัธุ์

จฬ. เกษยีณ วทิยาลยัสตูนิรแีพทย์
แห่งประเทศไทย      
ซ.ศนูยว์จิยั            
ถ.เพชรบุรตีดัใหม ่
กทม.10320         
โทร. 0 2716 5721-3 ,
 0 2435 566
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

321 นายอร่าม  โรจนสกุล ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรก์าร
เจรญิพนัธุ์

มม. ลาออก คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาสตูศิาสตร-์  
นรเีวชวทิยา           
โทร. 0 2201 1451

322 นายกอสนิ  อมาตยกุล ศ. อ.ว.                   
M.B.Ch.B.             
FRCOG

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรก์าร
เจรญิพนัธุ์และ
การคุมก าเนิด

มช. เกษยีณ 246/3 ถ.มณนีพรตัน์ 
ต าบลศรภีมู ิอ.เมอืง   
จ.เชยีงใหม ่50000    
โทร. 0 5321 0838

323 นายก าแหง  จาตุรจนิดา ศ.11 M.B./Ch.B.        
M.R.C.O.G.  

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรม์ารดา
และทารกในครรภ์

มม. เกษยีณ 511/2 ซอย 6          
ถ.ศรอียธุยา ราชเทว ี
กรุงเทพฯ 10400      
โทร. 0 2245 4795
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

324 นายยงยทุธ  เหราบตัย์ ศ.11 B.S.                      
M.B.                 
M.R.C.S.                
L.R.C.P.                 
M.R.C.O.G.

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรม์ารดา
และทารกในครรภ์

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา           
โทร. 0 2201 1412

325 นายเยื้อน  ตนันิรนัดร ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(สตูศิาสตร-์นรี
เวชวทิยา)           
Cert.in Subspecialty
 Training in 
Maternal-Fetal 
Medicine              
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรม์ารดา
และทารกในครรภ์

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา          
โทร. 0 2256 4165    
ต่อ 210
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

326 นายวนิิต  พวัประดษิฐ์ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)               
M.P.H.(MCH)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรม์ารดา
และทารกในครรภ์

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา           
โทร. 0 2201 1412

327 นางอุ่นใจ  กออนนัตกุล ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู (สตูศิาสตร์
และนรเีวชวทิยา)    
ว.ว.(สตูศิาสตรแ์ละ   
นรเีวชวทิยา)          
Dip. In Clinical 
Epidemiology       
อ.บ.(เวชศาสตร์
มารดาและทารก       
ในครรภ์)

สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา (เวชศาสตร์

มารดาและทารก       
ในครรภ์)

สตูศิาสตรแ์ละ   
นรเีวชวทิยา   
(เวชศาสตร์
มารดาและ       
ทารกในครรภ์)

มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร์
และนรเีวชวทิยา     
โทร.0 7445 1201-3
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

328 นายนเรศร  สุขเจรญิ ศ. พ.บ.                    
ป.บณัฑติทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก(สตูิ
ศาสตร-์นรเีวชวทิยา) 
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)                
Dip. in Medical 
Education            
Cert. in Reproductive 
Medicine

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา           
โทร. 0 2256 4192 ,   
 0 2256 4241
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

329 นายวงศก์ุลพทัธ์                  
         สนิทวงศ ์ณ อยธุยา

ศ. General Cert. of 
Education          
M.B./B.S.               
MRCS.                
LRCP                   
D.Obst. 
RCOG.,MRCOG., 
FRCOG

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา

จฬ. ลาออก 67 สุขมุวทิ 26 (ซอย
อาร)ี กรุงเทพฯ 10110
 โทร. 0 2661 5599

330 นายศุภวฒัน์  ชตุวิงศ์ ศ. พ.บ.           
Dip.Amer.Board  of 
 Ob&Gyn              
อ.ว.(สตูศิาสตร-์นรี
เวชวทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา

จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา            
โทร. 0 2256 4192
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

331 นางเจศฎา  ถิน่ค ารพ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู(สตูศิาสตร์
และนรเีวชวทิยา)      
ว.ว.(สตูศิาสตรแ์ละ   
นรเีวชวทิยา)        
วท.ม.(ระบาดวทิยา
คลนิิก)                 
อ.ว.(เวชศาสตร์
มารดาและทารก     
ในครรภ์)

สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา

สตูศิาสตรแ์ละ   
นรเีวชวทิยา

มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร์
และนรเีวชวทิยา       
 โทร.0 4320 2789

332 นายภเิศก  ลุมพกิานนท์ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(สตูศิาสตร-์นรี
เวชวทิยา)     
Certificate  in  
Clinical  
Epidemiology         
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา

มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา            
โทร. 0 4324 6445 ,   
 0 4324 6535-53     
ต่อ 3030
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

333 นายทวพีงษ์  สุวรรณโคต ศ. พ.บ.                   
อ.ว.(สตูศิาสตร-์นรี
เวชวทิยา)            
Dip.Obst.        
F.I.C.S.    
F.R.T.C.O.G.

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาสตูศิาสตร-์  
นรเีวชวทิยา        
โทร. 0 2411 2088

334 นายพงษ์ศกัดิ ์ ชยัศลิป์วฒันา ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (สตูิ
ศาสตร-์นรเีวชวทิยา) 
ว.ว. (สตูศิาสตร-์นรี
เวชวทิยา)           
Fellowship in 
Obstetrics & 
Gynecology

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาสตูศิาสตร-์  
นรเีวชวทิยา         
โทร. 0 2419 7551
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

335 นายแสงชยั  พฤทธพินัธุ์ ศ.11 พ.บ.                    
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)               
Cert.  in  Assisted  
Reproduction          
Cert.  in  
Reproduction  
Endocrinology

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา (อนามยั
เจรญิพนัธุ)์

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา           
โทร. 0 2201 1412

336 นายนิมติ  เตชไกรชนะ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)                  
ป.ทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิก     
(สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยาทัว่ไป

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา            
โทร. 0 2256 4241
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

337 น.ส.ยวุนั  อนุมานราชธน ศ. พ.บ.                    
อ.ว.(สตูศิาสตร-์นรี
เวชวทิยา)     
M.Sc.(Endocrinology)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิ
พนัธุ์

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล  
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา         
โทร. 0 2411 0241

338 นางชวนชม  สกลธวฒัน์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(สตูศิาสตรน์รี
เวชวทิยา)           
ว.ว.(สตูศิาสตรน์รเีวช
วทิยา)                
Fellow  of  the  
International  
College  of  
Surgeons  (FICS)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิ
พนัธุ์

มข. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา           
โทร. 0 4324 6445
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

339 นายนิกร   ดุสติสนิ ศ.11 พ.บ.                    
อ.ว.                   
M.Sc.(Med.)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิ
พนัธุ์

จฬ. เกษยีณ 39/2 ซ.งามดพูล ี    
ถ.พระราม 4 เขตสาธร
 กรุงเทพฯ 10120     
โทร. 0 2218 8152-5 ,
 0 2286 468-4

340 นายประทกัษ์  โอประเสรฐิสวสัดิ ์ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิ
พนัธุ์

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา         
โทร. 0 2201 1451

341 นายประมวล  วรีุตมเสน ศ.11 พ.บ.                  
อ.ว.(สตูศิาสตร-์นรี
เวชวทิยา)       
M.Sc.(Phisiology)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิ
พนัธุ์

จฬ. เกษยีณ 228/1 ซอยระนอง 1 
ถ.พระราม 6 พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400      
โทร. 0 2278 5274
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

342 นายวทิรู  โอสถานนท์ ศ.11 พ.บ.                    
M.S.                    
Ph.D.  (Pathology)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิ
พนัธุ์

มม. เกษยีณ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยสีุรนาร ี    
อ.เมอืง จ.นครราชสมีา
 โทร. 0 4421 6191-8
 ต่อ 4241

343 นายสมพล  พงศไ์ทย ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)                 
M.P.H.(MCH)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิ
พนัธุ์

มม. เกษยีณ ส านกังานอธกิารบด ี
มหาวทิยาลยับูรพา   
ต.แสนสุข อ.เมอืง     
จ.ชลบุร ี20131     
โทร. 0 3874 5820-40
 ต่อ 1010
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

344 นางสฤกพรรณ  วไิลลกัษณ์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู(สตูศิาสตร-์ 
นรเีวชวทิยา)           
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)                 
ว.ผูช้ านาญการดา้น
มะเรง็ทางนรเีวชวทิยา

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา         
โทร. 0 2201 1412,   
0 2201  2165

345 นายสุพร  เกดิสว่าง ศ.11 พ.บ.                    
อ.ว.(สตูศิาสตร-์นรี
เวชวทิยา)               
  L.M.  Diploma        
D.T.M.&H.           
F.R.C.O.G.

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิ
พนัธุ์

มม. เกษยีณ 134/4                   
ซ.กรุงเทพนนท ์7     
ถ.กรุงเทพ - นนทบุร ี 
อ.เมอืง จ.นนทบุร ี
11000                 
โทร. 0 2525 2513 ,   
 0 2419 7550 ,         
0 2411 3011
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

346 นายเอนก  อารพีรรค ศ.11 M.B.B.S.   
M.R.C.O.G.         
Dip. in Child Health 
อ.ว. (สตูศิาสตร-์นรี
เวชวทิยา)        
F.R.C.O.G.

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิ
พนัธุ์และ 
เพศศกึษา

จฬ. เกษยีณ 35 ถ.เสร ี5 หมูบ่า้น
เสร ีซ.รามค าแหง 24 
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250    
โทร. 0 2300 5726,   
0 2300 5167

347 นายสมบูรณ์  คุณาธคิม ศ. พ.บ.
ประกาศนียบตัร
แพทยฝึ์กหดั
ป.ชัน้สงูฯ (สตูศิาสตร์
 - นรเีวชวทิยา)
Research Fellow in 
Gynecologic 
Endocrinology and 
Infertility
ว.ว. (สาขาสตูศิาสตร-์
นรเีวชวทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
(ผูม้บุีตรยาก)

สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา(ผูม้บุีตรยาก)

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาสตูศิาสตร-์  
นรเีวชวทิยา        
โทร.0 2419 7675-8
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

348 นายอนุวตัร  รุ่งพสิุทธพิงษ์ ศ. พ.บ.                      
ป.ชัน้สงู (สตูศิาสตร-์นรี
เวชวทิยา)               
ว.ว. (สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)                    
Cert. of Applied 
Epidemiology and 
Biostatistics           
Postgrad. Training in 
Sexually Transmitted 
Diseases (STD)        
Fellow of International 
College of Surgeon 
(FICS)                    
Cert. of blood 
transmitted course    
(AIDS, ATL and Viral 
Hepatitis)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
(โรคตดิเชือ้ทาง
เพศสมัพนัธ์สตร)ี

สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา(โรคตดิเชือ้
ทางเพศสมัพนัธ์
สตร)ี

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาสตูศิาสตร-์  
นรเีวชวทิยา           
โทร.0 2419 7000 ,   
0 2411 0241-9
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

349 นายหเทญิ  ถิน่ธารา ศ. พ.บ.
ว.ว. (สตูศิาสตรแ์ละนรี
เวชวทิยา)
Certificate in 
Operative 
Laparoscopy and 
Laparoscopic 
Assisted Vaginal 
Hysterectomy
Certificate of FIGO 
Fellowship in 
Obstetrics and 
Gynecology
Certificat

สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา

การผ่าตดัผ่าน
กลอ้งส่องชอ่ง
ทอ้งและกลอ้งส่อง
โพรงมดลูก

มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร์
และนรเีวชวทิยา   
โทร. 0 7428 2000

Page 159 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

350 นายจตุพล  ศรสีมบูรณ์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู (สตู-ินรเีวชฯ)
 ว.ว.(สตูศิาสตรแ์ละ   
 นรเีวชวทิยา)      
Cert. in Gynecologic 
Oncology

สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา

สตูศิาสตรแ์ละ   
นรเีวชวทิยา

มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร์
และนรเีวชวทิยา    
โทร 0 5322 1122

351 นายประสทิธิ ์ เพง็สา ศ. วท.บ.                  
พ.บ.                   
ว.ว.(สตูศิาสตรแ์ละนรี
เวชวทิยา)

สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา : โรคมะเรง็

สตูศิาสตรแ์ละนรี
เวชวทิยา : 
โรคมะเรง็

มข. เกษยีณ 296/3  ถ.สายอุทศิ    
ต.หมากแขง้ อ.เมอืง  
จ.อุดรธานี 41000     
โทร. 0 4221 3110
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

352 น.ส.มณ ี รตันไชยานนท์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก(สตูิ
ศาสตร-์นรเีวชวทิยา) 
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)               
Cert. in Reproductive
 Biology         
วุฒบิตัรผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะสาขาเวช
ศาสตรก์ารเจรญิพนัธุ์ 
วท.ม.                
อ.ว.(อนุสาขาเวช
ศาสตรก์ารเจรญิพนัธุ)์

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
     (เวชศาสตรก์าร

เจรญิพนัธุ)์

สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา(เวชศาสตร์
การเจรญิพนัธุ)์

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา           
โทร. 0 2411 4828
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

353 นายสมยศ  คุณจกัร ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูสาขา
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
(DTM & H)            
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก      
ว.ว. (โสต นาสกิ     
ลารงิซ์วทิยา)         
Diplomate American 
Board of Cosmetic 
Surgery

โสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา การใชเ้ลเซอรใ์น
ชอ่งปากและ
หลอดคอหอย

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาโสต นาสกิ   
ลารงิซ์วทิยา          
โทร. 0 2245 9505

354 นางฉววีรรณ  บุนนาค ศ. พ.บ.                    
อ.ว.(โสต)            
F.I.C.S.                
F.A.C.A.

โสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา โรคภมูแิพ้ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาโสต นาสกิ   
ลารงิซ์วทิยา           
โทร. 0 2411 4748
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

355 นางสุจติรา  ประสานสุข ศ. พ.บ.                   
ป.ทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิก 
(จกัษุ โสต นาสกิ ลา
รงิซ)์  Cert.of 
Micro-Surgery of Ear
 Dip.(โสต นาสกิ ลา
รงิซ)์ ป.ผูเ้ชีย่วชาญ
เฉพาะทาง(โสต นาสกิ
 ลารงิซ)์                
 Dip. in Laryngology
 & Otology           
Cert. of Proficiency 
in ORL            
F.I.C.S.                
 ป. (โสตประสาทการ
ไดย้นิ)

โสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา โรคระบบโสต 
นาสกิ ลารงิซ์วทิยา

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาโสต นาสกิ  
ลารงิซ์วทิยา            
โทร. 0 2419 8043
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

356 นายบุญช ู กุลประดษิฐารมณ์ ศ. พ.บ.                    
ป. ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก      
ว.ว.(โสต นาสกิ ลา
รงิซ์วทิยา)             
Cert. in 
Otolaryngology & 
Head and Neck 
Surgery

โสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา โรคระบบโสต 
นาสกิ ลารงิซ์วทิยา

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาโสต นาสกิ   
ลารงิซ์วทิยา           
โทร. 0 2201 1515

357 นายอ านวย  คจัฉวารี ศ. พ.บ.               
Dip.Amer.Board of 
Otolaryngology

โสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา โรคระบบโสต 
นาสกิ ลารงิซ์วทิยา

จฬ. เกษยีณ 550 หมูบ่า้นสุขไพศาล
 ซ.ไพศาล หว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310  
โทร. 0 2277 3090

358 นายชยัรตัน์  นิรนัตรตัน์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร ์          
ว.ว.(โสต นาสกิลารงิซ์
วทิยา)

โสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา โสต นาสกิ ลา
รงิซ์วทิยา

มศว. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจกัษุ โสต ศอ
นาสกิ ลารงิซ์วทิยา  
โทร.0 2260 2233-5
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

359 นายวทิรู  ลลีามานิตย์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
สาขาวชิาโสต นาสกิ
และลารงิซ์วทิยา      
วว. (โสต นาสกิ      
ลารงิซ์วทิยา)

โสต ศอ นาสกิวทิยา โสต ศอ นาสกิ
วทิยา

มอ. คณะแพทยศาสตร ์  
ภาควชิาโสต ศอ 
นาสกิวทิยา           
โทร. 0 7442 9620
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

360 นางศริกิุล  อศิรานุรกัษ์ ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตร์
การแพทย)์           
พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู (กุมารเวช
ศาสตร)์               
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
 Master of Public 
Health (Maternal and
 Family Planning)   
อ.บ.(สาธารณสุข
ศาสตร)์             
อ.บ.(เวชศาสตร์
ครอบครวั)

อนามยัครอบครวั อนามยัครอบครวั มม. สถาบนัพฒันาการ
สาธารณสุขอาเซยีน   
โทร. 0 2441 9040-3

361 นายเพทาย  เยน็จติโสมนสั ศ. วท.บ. (เทคนิค
การแพทย)์            
วท.ม. (ชวีเคม)ี        
Ph.D. (Human 
Genetics)

อณูพนัธุศาสตร-์อณู
ชวีวทิยาการแพทย์

อณูพนัธุศาสตร-์
อณูชวีวทิยา
การแพทย์

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล      
โทร. 0 2419 7000 ,  
0 2411 0241-9
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

362 นายอดศิร  ภทัราดลูย์ ศ. พ.บ.                    
ป.บณัฑติ 
(ศลัยศาสตร)์          
ว.ว. (ออรโ์ธปิดกิส ์   
Hand and 
Microsurgery 
Fellowship

ออรโ์ธปิดกิส์ ออรโ์ธปิดกิส์ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาออรโ์ธปิดคิส ์
โทร. 0 2256 4230

363 นายสุกจิ  แสงนิพนัธ์กลู ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดกิส)์

ออรโ์ทปิดกิส์ ศลัยศาสตรอ์อร์
โทปิดกิสท์ัว่ไป

มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาออรโ์ทปิดกิส ์
โทร. 0 4324 6535-53
 ต่อ 3657, 3742, 3532

364 นายพลศกัดิ ์ จรีะวพิลูวรรณ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดกิส)์

ออรโ์ทปิดกิส์ ออรโ์ทปิดกิสใ์น
เดก็

มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาออรโ์ทปิดกิส ์
โทร. 0 4324 
6535-53ต่อ 3657, 
3742 , 3532
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

365 นายวริุฬห ์ เหล่าภทัรเกษม ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดกิส)์              
อ.ว.(ศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดกิส)์

ออรโ์ธปิดกิส์ ออรโ์ธปิดคิส์ มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาออรโ์ทปิดกิส ์
โทร. 0 4324 
6535-53ต่อ 3657, 
3742 , 3532

366 นายพบิูลย ์ อทิธริะววิงศ์ ศ. พ.บ.                    
ป.(ศลัยศาสตร)์       
ว.ว.(ออรโ์ธปิดกิส)์    
Dip. British 
Orthopaedics       
Cert. in Spinal 
Surgery

ออรโ์ธปิดกิส์ ออรโ์ธปิดกิส์ จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาออรโ์ธปิดกิส ์
โทร. 0 2246 0025
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

367 นายวรีะชยั  โควสุวรรณ ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตร์
การแพทย)์            
พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดกิส)์

ออรโ์ธปิดกิส์ เมลอิอยโดซสิ
ทางออรโ์ธปิดกิส์

มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาออรโ์ธปิดกิส ์
โทร. 0 4324 
6535-53ต่อ 3657
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

368 นายเกยีรต ิ  รกัษ์รุ่งธรรม ศ. พ.บ.                  
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
Cert. of Visiting 
Fellow in HIV 
Research           
Cert. of Internsive 
Tutorial Course in 
AIDS-related Clinical 
Trials, World AIDS 
Foundation (WAF  
Cert. of Research 
Fellow in 
Immunology and HIV

อายรุศาสตร์ โรคภมูแิพ ้โรคหดื
 Autoimmune 
disease HIV and 
AIDS Cellular 
and molecular

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2256 4000 ,  
0 2256 4183
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

369 น.ส.ดษิยา  รตันากร ศ. พ.บ.                   
Dip. in Clinical 
Neurology            
ป. ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
Cert.in 
Neurosonology   
Cert.of Fellowship in
 Neurosonology      
ว.ว. (ประสาทวทิยา)

อายรุศาสตร์ การตรวจผูป้่วย
โดยใชค้ลื่น
ความถีส่งูใน
ระบบประสาท

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2246 0024,    
0 2201 1734-6
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

370 นายอภชิาต ิ วชิญาณรตัน์ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป) 
Dip.Amer.Board of 
Internal Med.    Sub-
Board of 
Endocrinology and 
Metabolism

อายรุศาสตร์ ต่อมไรท้่อและ     
 เมตาบอลซิมึ

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

371 นายกมัมนัต์  พนัธุมจนิดา ศ. พ.บ.                  
M.Sc.(clinical  
Epidemiology)      
ว.ว.(ประสาทวทิยา)

อายรุศาสตร์ ประสาทวทิยา จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2256 4246
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

372 นายนิพนธ์  พวงวรนิทร์ ศ.11 พ.บ.                  
D.T.M.&H.        
M.M.Sc.                
อ.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)                  
อ.ว.(ประสาทวทิยา)  
F.R.C.P.

อายรุศาสตร์ ประสาทวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

373 นายประเสรฐิ  บุญเกดิ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(ประสาทวทิยา) 
Dip. Amer.Board 
(eligible) of 
Neurology &  
Psychiatry

อายรุศาสตร์ ประสาทวทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1386

374 นายสุทธพินัธ์  จติพมิลมาศ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
 ว.ว.(อายรุศาสตร)์   
Dip.in Clinical  
Neurology            
อ.ว.(ประสาทวทิยา)

อายรุศาสตร์ ประสาทวทิยา มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 4334 7542 ,  
 0 4324 6535-53 ต่อ 
3664 , 3764
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

375 นายอดุลย ์ วริยิเวชกุล ศ. พ.บ.                   
น.บ.                   
ป.บณัฑติ 
(อายรุศาสตร)์          
      ป.บณัฑติ 
(ประสาทวทิยา)        
        M.R.C.P.      
 M.R.C.P.            
R.C.P.S. (Glasg.)   
ป.(แพทยศาสตร
ศกึษา)                 
อ.ว.(ประสาทวทิยา)  
อ.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)              
F.R.C.P.             
F.R.C.P.          
R.C.P.S.(Glasg.)

อายรุศาสตร์ ประสาทวทิยา มม. เกษยีณ 35/56  ซอยเรวด ี11 
ถนนตวิานนท ์หมู ่1 
ต.ตลาดขวญั อ.เมอืง 
จ.นนทบุร ี11000      
โทร. 0 2954 7354

Page 174 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

376 นายอรรถสทิธิ ์ เวชชาชวีะ ศ.11 MBBS (Lond.)          
FRCP                  
FRACP                
FACP   

อายรุศาสตร์ ประสาทวทิยา มม. เกษยีณ โรงพยาบาลพรอ้มมติร
12 ถนนสุขมุวทิ      
ซอย 39 แขวงคลอง
ตนัเขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110       
          โทร. 0 2259 
0376   ต่อ 186

377 นายธรีะวฒัน์  เหมะจุฑา ศ.11 พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
ว.ว.(ประสาทวทิยา)

อายรุศาสตร์ ประสาทวทิยา, 
โรคพษิสุนขับา้

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2256 4246

378 นายสุรตัน์  โคมนิทร์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
 ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โภชนบ าบดั มม. คณะแพทยศาสตรโ์น
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1681
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

379 นางจุฬาภรณ์  รุ่งพสิุทธพิงศ์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
 ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โภชนศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตรโ์น
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1922

380 นางวรนนัท ์ ศุภพพิฒัน์ ศ. M.S.                      
Ph.D.

อายรุศาสตร์ โภชนาการดา้น
พษิวทิยา

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1618
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

381 นายธานินทร ์ อนิทรก าธรธยั ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตร์
การแพทย)์
พ.บ.
ป.ชัน้สงูฯ (สาขา
อายรุศาสตร)์
วท.ม. (การพฒันา
สุขภาพ)
ว.ว. (สาขา
อายรุศาสตรท์ัว่ไป)
ว.ว. (สาขาโลหติวทิยา)

อายรุศาสตร์ มะเรง็ต่อม
น ้าเหลอืงชนิด 
Non-Hodgkin

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2256 4246,     
 0 2256 4563
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

382 นายวษิณุ  ธรรมลขิติกุล ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
(อายรุศาสตร)์         
ว.ว. (อายรุศาสตร)์  
M.Sc. (Clinical 
Epidemiology)        
Cert. Clinical 
Fellowship Infections 
Diseases

อายรุศาสตร์ ระบาดวทิยา
คลนิิกและโรคตดิ
เชือ้

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

383 นายจติร  สทิธอิมร ศ. พ.บ.                  
Ph.D.(Neuro.Science)

อายรุศาสตร์ ระบาดวทิยาคลนีิก จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2675 5000    
ต่อ 10860
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

384 นางสุชลีา  จนัทรว์ทิยานุชติ ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร)์   
ว.ว.(โรคขอ้และรมูาติ
ซัม่)

อายรุศาสตร์ โรคขอ้ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1477
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

385 นางรตันวด ี ณ นคร ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิก
(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)  
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
Diploma International
 cause of F.I.M.S.   
(กฬีาเวชศาสตร)์     
ว.ว.(อายรุศาสตรโ์รค
ขอ้และรมูาตซิัม่)   
Cert. Research 
Fellowship  in  
Rheumatology

อายรุศาสตร์ โรคขอ้และรมูา
ตสิซัม่

มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 4324 6535-53
 ต่อ 3664 , 3764 ,    
  0 4323 7386
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

386 นายวรวทิย ์ เลาหเ์รณู ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร)์   
Cert. of Proficiency 
in Clinical 
Rheumatology

อายรุศาสตร์ โรคขอ้และรมูา
ตสิซัม่

มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 5394 6449

387 นายอุทศิ  ดสีมโชค ศ. พ.บ.                   
Dip.Amer.Board  of  
International 
Medicine              
อ.ว.(อายรุศาสตรโ์รค
ขอ้และรมูาตซิัม่)

อายรุศาสตร์ โรคขอ้และรมูา
ตสิซัม่

จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2256 4246 ,   
 0 2256 4563
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

388 นางวรรณ ี นิธยิานนัท์ ศ. พ.บ.                   
Dip.Amer.Board of 
Internal Med.     Sub-
Board of 
Endocrinology and 
Metabolism

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2411 2004 ,   
0 2419 7768

389 นายบุญส่ง  องคพ์พิฒันกุล ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิก      
ว.ว.                    
Cert. of Fellowship in 
Endocrinology

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 2416

390 นายรชัตะ  รชัตะนาวนิ ศ.11 พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1714
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

391 ท่านผูห้ญงิศรจีติรา  บุนนาค ศ. พ.บ.                    
อ.ว.                    
S.M                     
Ph.D.

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อและ
เมตาบอลซิมึ

จฬ. เกษยีณ 38 ถ.สุขมุวทิ 89/1   
ต.บางจาก              
เขตพระโขนง 
กรุงเทพฯ 10250    
โทร. 0 2256 4267

392 นายเทพ  หมิะทองค า ศ. B.A.                     
D.M./National Board  
of Medical Examiner  

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อและ
เมตาบอลซิมึ

มม. ลาออก โรงพยาบาลเทพ-     
ธารนิทร ์3850      
ถนนพระราม 4 
คลองเตย กรุงเทพฯ 
10110                   
โทร. 0 2240 2727    
ต่อ 2933

393 นายสาธติ  วรรณแสง ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)   
M.Sc.(Clinical  
Epidemiology)

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อและ
เมตาบอลซิมึ

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

394 นายกอบชยั  พวัวไิล ศ. พ.บ.                   
อ.ว.(อายรุศาสตร)์   
Dip.Amer.Board of  
Internal Med.      
Sub-Board of 
Endocrinology & 
Metabolism            
ว.ว.(โรคต่อมไรท้่อ)

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อและ
เมตามอลซิมึ

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1714

395 น.ส.บุญม ี สถาปตัยวงศ์ ศ. พ.บ.                  
FRCP

อายรุศาสตร์ โรคตดิเชือ้ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1052
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

396 นายเดชา  ตนัไพจติร ศ. พ.บ.                  
F.A.C.P.        
Dip.Amer.Board. of 
Internal Med.   
Dip.Amer.Board of 
Infectious Disease  
อ.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โรคตดิเชือ้ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1393

397 นายธรีะ  ศริสินัธนะ ศ.11 พ.บ.               
Dip.Amer.Board  of  
Internal  Medicine   
อ.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)                
อ.ว.(อายรุศาสตรโ์รค
ตดิเชือ้)

อายรุศาสตร์ โรคตดิเชือ้ มช. คณะแพทยศาสตร ์
สถาบนัวจิยั
วทิยาศาสตรส์ุขภาพ 
โทร. 0 5394 5055    
 ต่อ 109
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

398 นายวรีจติต์  โชตมิงคล ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
 ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โรคตดิเชือ้ มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 4324 6535-53
 ต่อ 3664 , 3764

399 นายสมหวงั  ด่านชยัวจิติร ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)          
M.R.C.P.

อายรุศาสตร์ โรคตดิเชือ้ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2419 7742-3

400 นายอมร  ลลีารศัมี ศ.11 พ.บ.                  
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)      
M.Sc.(Clinical  
Epidemiology)

อายรุศาสตร์ โรคตดิเชือ้และยา
ตา้นจุลชพี

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2419 7783-4
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

401 นายอนุวตัร  ลิ้มสุวรรณ ศ. พ.บ.                   
M.P.H. & T.M.        
Dr. P.H. 
(Epidemiology)     
Dip. Amer.Board of 
Prev. Med.

อายรุศาสตร์ โรคตดิเชือ้และ
ระบาดวทิยา

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1581

402 นางลนีา  องอาจยทุธ ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)              
Dr.Med.

อายรุศาสตร์ โรคไต มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

403 นายเกรยีง  ตัง้สง่า ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
 ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)

อายรุศาสตร์ โรคไต จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2218 3969

404 นายดุสติ  ล ้าเลศิกุล ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
 ว.ว.

อายรุศาสตร์ โรคไต มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 5394 5486
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

405 นายวสนัต์  สุเมธกุล ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิก      
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป) Registrar in 
Real Medicine        
Fellow in 
Immunology          
Fellow in Nephrology

อายรุศาสตร์ โรคไต มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1618
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

406 นายวศิษิฏ์  สติปรชีา ศ.11 พ.บ.                 
Ph.D.(Medicine)     
FACP                 
FRCP              
FRCPE                
FRACP               
อ.ว.(อายรุศาสตร)์    
 อ.ว.(อายรุศาสตรโ์รค
ไต)

อายรุศาสตร์ โรคไต จฬ. เกษยีณ ผูอ้ านวยการสถาน
เสาวภา               
สภากาชาดไทย        
1871 ถนนพระราม 4 
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ
 10330                  
โทร. 0 2252 6117

407 นายสง่า  นิลวรางกรู ศ. พ.บ. อายรุศาสตร์ โรคไต มม. เกษยีณ 99/25 ถ.ป่ินเกลา้-    
นครชยัศร ีกรุงเทพฯ 
10700                
โทร. 0 2411 0261 ,   
 0 2281 2159
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

408 นายสมชาย  เอี่ยมอ่อง ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
 ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
ว.ว.(อายรุศาสตรโ์รค
ไต)

อายรุศาสตร์ โรคไต จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2256 4246 ,   
 0 2256 4563

409 นายสุชาต ิ อนิทรประสทิธิ ์ ศ. พ.บ.                  
M.Sc.Fellow in 
Nephrology(Medicine)
 อ.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โรคไต มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2411 2004
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

410 นายสมนึก  ด ารงกจิชยัพร ศ. พ.บ.                    
วท.บ.                  
วว. (อายรุศาสตรโ์รค
ไต)                     
วว. (อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)                 
ป.ชัน้สงูวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก    
Fellowship in 
Nephrology

อายรุศาสตร์ โรคนิว่ โรคไต มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2245 5704 ,    
 0 2201 1296
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

411 นายชชัลติ  รตัรสาร ศ. วท.บ.
พ.บ.
ว.ว. (สาขา
อายรุศาสตรท์ัว่ไป)
Fellowship in 
Endocrinology, 
Diabetes and 
Metabolism

อายรุศาสตร์ โรคเบาหวาน มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 7445 5000

412 นายธรีะพงษ์  ตณัฑวเิชยีร ศ. พ.บ.
ว.ว. (สาขา
อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โรคพษิสุนขับา้ , 
HIV, โรคตดิเชือ้

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2215 0871-3

413 น.ส.สุมติรา  ทองประเสรฐิ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
 Cert.in Heamatology
 Oncology            
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
อ.ว. (มะเรง็วทิยา)

อายรุศาสตร์ โรคมะเรง็ มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 5394 5477
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

414 นางอรพรรณ  ชนิะภคั ศ. พ.บ.                   
Dr.Med.  Marburg

อายรุศาสตร์ โรคมะเรง็ตบั, 
โรคระบบทางเดนิ
 อาหาร

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2419 7281-3

415 นายวรชยั  รตันธราธร ศ. พ.บ.                   
Dip.Amer.Board of 
Internal Med.    
Dip.Amer.Board of 
Medical Oncology

อายรุศาสตร์ โรคมะเรง็และ
เคมบี าบดั

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1672

416 คุณนนัทา  มาระเนตร์ ศ. พ.บ.                   
วท.ม.                  
M.D.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

417 นายบญัญตั ิ ปรชิญานนท์ ศ. พ.บ. อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2279 1354 ,  
0 2270 1033

418 นายประกติ  วาทสีาธกกจิ ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร-์
ระบบทางเดนิหายใจ) 
F.C.C.P.             
Dip.Amer.Board  of  
Internal  Med.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2245 5707

419 นายประพาฬ  ยงใจยทุธ ศ. พ.บ. อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2411 4850
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

420 นายรงัสรรค ์ ปุษปาคม ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูคลนีิก
(อายรุศาสตร)์          
      M.S.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2448 3308 ,   
 0 2419 7757

421 นายวศิษิฎ์  อุดมพาณชิย์ ศ. พ.บ.                
Dip.Amer.Board of 
Internal Medicine   
Dip.Amer.Board of 
Pulmonary Disease

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2256 4264 ,   
 0 2256 4569

422 นายศกัดิช์ยั  ลิ้มทองกุล ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู
(อายรุศาสตร)์
Dip.Amer.Board  of  
Internal  Medicine

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2256 4264
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

423 นายสุชยั  เจรญิรตันกุล ศ. พ.บ.                   
F.R.C.P.E.           
F.R.C.P.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจและวณัโรค

มม. ลาออก คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

424 นายอรรถ  นานา ศ. พ.บ.                  
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)                  
อ.ว.(โรคระบบการ
หายใจ)

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจและวณัโรค

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004 ,  
0 2419 7768

425 นายชยัเวช  นุชประยรู ศ. พ.บ.                
M.Sc.(Surgery)      
อ.ว.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจและวณัโรค

จฬ. เกษยีณ 50/94 สุขมุวทิ 62  
บางจาก พระโขนง 
กรุงเทพฯ 10250      
โทร. 0 2804 6179 ,   
 0 2332 5785
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

426 นายจติร  จริรตัน์สถติ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
 Ph.D.(Medicine)

อายรุศาสตร์ โรคระบบต่อมไร้
ท่อ

มช. เกษยีณ โรงพยาบาลราชเวท 
316/1 ถ.เชยีงใหม-่
ล าพนู อ.เมอืง          
จ.เชยีงใหม ่50000 
โทร. 0 5380 1999    
ต่อ 103

427 น.ส.สุมาล ี เกยีรตบุิญศรี ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร)์   
อ.ว.(ทางเดนิหายใจ)

อายรุศาสตร์ โรคระบบ
ทางเดนิหายใจ

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1383

428 นายสมชยั  บวรกติติ ศ.11 พ.บ.                   
พ.ด.                  
D.T.M.&H.        
T.D.D.         
M.R.C.P.Lond.

อายรุศาสตร์ โรคระบบ
ทางเดนิหายใจ

มม. เกษยีณ ศนูยเ์วชศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม 
โรงพยาบาลเมตตา
ประชารกัษ์ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม      
โทร. 0 2583 4098-9
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

429 นางกรรณกิาร ์ พรพฒัน์กุล ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหาร

มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 5394 5482-5

430 นางศศปิระภา  บุญญพสิฎิฐ์ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหาร

มม. เกษยีณ 434 ถ.บรพิตัร         
เวืง้นครเกษม 
กรุงเทพฯ 10110      
โทร. 0 2225 7015

431 นายก าพล  กลัน่กลิน่ ศ. ภ.บ.                   
พ.บ.                   
M.S.

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหาร

มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 5394 5196 ,   
 0 5394 6830 ,        
0 5394 5182-5

432 นายเตมิชยั  ไชยนุวตัิ ศ. พ.บ.                   
อ.ว.                   
Dip. Amer. Board of 
Internal Med.

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหาร

มม. ลาออก คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2255 1715-6
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

433 นายสมหมาย  วไิลรตัน์ ศ. พ.บ.                   
Dip. in Tropical 
Medicine and 
Medical Parasitology

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหาร

จฬ. เกษยีณ 327/2 ถ.เอกมยั      
ซ.ลลีานุช เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110      
โทร. 0 2391 4559

434 นายสวสัดิ ์ หติะนนัท์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก      
ป. ระบบทางเดนิ
อาหาร              
F.A.C.G                
F.A.C.P

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหาร

มม. เกษยีณ 59/10  ซอยจุฬา 14 
บรรทดัทอง          
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ
10500                  
โทร. 0 2419 7290-1

435 นายสุชา  ครูะทอง ศ. พ.บ.                   
Dip. Amer.Board of 
Internal Med.        
Dip. Amer. 
Subspecialty Board 
in Gastroenterology

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหาร

มม. เกษยีณ 19/116 ซอยมหาศาล 
ถนนวงศส์ว่าง 
กรุงเทพฯ 10800      
โทร. 0 2585 9357
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

436 นางชตุมิา  ประมลูสนิทรพัย์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู 
(อายรุศาสตร)์ ป.
ชัน้สงู (อายรุศาสตร์
เขตรอ้นและสุขวทิยา)
 ว.ว. (อายรุศาสตร)์   
ว.ว. (อายรุศาสตรโ์รค
ระบบทางเดนิอาหาร)

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหาร

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1387

437 นางนิจศร ี ชาญณรงค์ ศ. พ.บ.                   
ป.บณัฑติ             
(อายรุศาสตร)์        
ว.ว.(ประสาทวทิยา)  
Cert. in 
Neurosonology 
Clinical & Research 
Fellow in Advanced 
Neurology 
(Cerebrovascular 
Disease)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร ์
(โรคหลอดเลอืด
สมอง)

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2256 4627
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

438 นางอรทยั  พาชรีตัน์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)               
ว.ว. (อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)                  
อ.ว. (อายรุศาสตร์
โรคหวัใจ)            
Cert.in Reaearch 
Fellow in 
Cardiovascular 
Diseases

อายรุศาสตรโ์รคหวัใจ อายรุศาสตร์
โรคหวัใจ

มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 4336 3664
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

439 นายเกษม  วฒันชยั ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิก      
Dip. of the American 
Board of Internal 
Medicine & Dip. of 
the American Board 
of subspecialty in 
Cardiovascular 
Disease

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มช. เกษยีณ 1131/79             
ถนนเทอดด าร ิ       
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 
10300               
โทร. 0 2312 6300-73,
 0 2312 6237,         
0 2312 6477
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

440 นายเกยีรตชิยั  ภรูปิญัโญ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
Cert.  in  Clinical  
Cardiology  
M.S.(Clinical  
Epidemiology)      
Cert.  in  Cardiac  
Electrophysiology  
and  Pacing

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มม. ลาออก โรงพยาบาลปิยะเวท 
998 ถ.รมิคลอง      
สามเสน แขวงบางกะปิ
เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310   
โทร. 0 2625 6863

441 นายธาดา  ยบิอนิซอย ศ. พ.บ. (MD)            
MB. BCh.              
PhD. (Physiology)

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มอ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 7421 2902

442 นายนิธ ิ มหานนท์ ศ. พ.บ.                
F.R.A.C.P.            
 อ.ว.(อายรุศาสตร)์  
อ.ว.(อายรุศาสตร์
โรคหวัใจ)

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มม. ลาออก โรงพยาบาลกรุงเทพ  
 ซ.ศนูยว์จิยั 7         
หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
10310                  
โทร. 0 2310 3000
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

443 นายพยงค ์ จฑูา ศ. พ.บ.                  
Dip.Amer.Board  of  
Internal  Med.     
Sub-Board  of  
Cardiovascular 
Disease             
F.C.C.P.             
F.A.C.A.

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มม. เกษยีณ 261/27-28 ถ.จรญั
สนิทวงศ ์สามแยก   
ไฟฉาย บางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700  
โทร. 0 2412 4261

444 นายยงยทุธ  สหสักุล ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

445 นายวเิชยีร  ทองแตง ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มม. เกษยีณ 71/40 ซ.ป่ินประภาคม
 ถ.ตวิานนท ์จ.นนทบุรี
 11000              
โทร. 0 2951 0430
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

446 นายศุภชยั  ไชยธรีะพนัธ์ ศ. พ.บ.                   
F.A.C.P.             
F.A.C.C.           
F.C.C.P.           
F.R.A.C.P.         
Dip.Amer.Board  of  
Internal Med.

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

447 นางชมภนุูท  อ่องจรติ ศ. พ.บ.                   
Dip. in Tropical 
Medicine and Hygine

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด

จฬ. เกษยีณ 55  สุขมุวทิ 49       
คลองตนัเหนือ       
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
10110                  
โทร. 0 2258 7857
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

448 นายปิยทศัน์  ทศันาววิฒัน์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
 ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด

มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 4324 6535-53
 ต่อ 3664 , 3764

449 นายสนัต์  หตัถรีตัน์ ศ. พ.บ.                  
F.R.C.P.(C)

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1174

450 ท่านผูห้ญงิเพญ็ศร ี ภู่ตระกลู ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิก

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ สถาบนัวจิยัและพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีโครงการ
วจิยัธาลสัซเีมยี       
โทร. 0 2889 2557-8
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

451 นางสุคนธ์  วสิุทธพินัธ์ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิก   
Ph.D.(Hematology)

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ 588/68 ตรอกนกไทย
เจรญิ 2 ซ.ประดษิฐผ์ล
 ถ.จรลัสนิทวงศ ์
บางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700   
โทร. 0 2424 5245

452 นางแสงสุรยี ์ จฑูา ศ. พ.บ.                   
อ.ว.(โลหติวทิยา)    
Dip.Amer.Board of 
Internal Med.      
Cert. In Heamatology

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2201 1785-6

453 นางอนงค ์ เพยีรกจิกรรม ศ. พ.บ.                    
Ph.D.

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ 432 ซอยวรพงษ์      
ถ.จรลัสนิทวงศ ์       
บางยีข่นั บางกอกน้อย
 กรุงเทพฯ 10700   
โทร. 0 2424 2067
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

454 นายประเวศ  วะสี ศ.11 พ.บ.                
Ph.D. (โลหติวทิยา)

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2419 7000   
ต่อ 4481, 4476

455 นายวนัชยั  วนะชวินาวนิ ศ.11 พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)                 
อ.ว.(โลหติวทิยา)

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

456 นายวชิยั  อตชิาตการ ศ.11 พ.บ.                   
Dip.Amer.Board of 
Internal Med.        
Sub-Board in 
Heamatology         
F.A.C.P.

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2201 1392
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

457 นายสุทศัน์  ฟู่เจรญิ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
 ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
อ.ว.(โลหติวทิยา)

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. โครงการวจิยัธาลสั    
ซเีมยี สถาบนัวจิยั
และพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี        โทร.
 0 2889 2557-8

458 นายสุรพล  อสิรไกรศลี ศ.11 พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)                 
ว.ว.(โลหติวทิยา)

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

459 นายประพนัธ์  ภานุภาค ศ.11 พ.บ.                   
Dip.Amer.Board of 
Allergy and 
Immunology

อายรุศาสตร์ วทิยาภมูคิุม้กนั, 
โรคภมูแิพ้

จฬ. เกษยีณ ศนูยว์จิยัโรคเอดส ์
สภากาดไทย 104     
ถ.ราชด าร ิปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330  
โทร. 0 2252 7888
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

460 น.ส.นิภา  จรญูเวศม์ ศ.11 พ.บ.                 
D.T.M&H             
Ph.D.

อายรุศาสตร์ เวชศาสตรเ์ขตรอ้น มม. เกษยีณ 39/51 หมูบ่า้น        
สนิพฒันาธานี ถนน
พุทธมณฑล สาย 4 
แขวงทววีฒันา 
กรุงเทพฯ 10170    
โทร. 0 2814 3099

461 นายสุทธชิยั  จติะพนัธ์กุล ศ. พ.บ.                 
วท.ม.                
Cert.  in  Geriatric  
Medicine              
ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ เวชศาสตรผ์ูส้งูอายุ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2256 4246

462 นายพลรตัน์  วไิลรตัน์ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
 ว.ว.(อายรุศาสตร)์  
อ.ว.(อายรุศาสตรโ์รค
ระบบทางเดนิอาหาร)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตรเ์ขต
รอ้น

มม. คณะเวชศาสตร ์     
เขตรอ้น ภาควชิา
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น  
โทร. 0 2246 0321
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

463 นายอภชิาต  สุคนธสรรพ์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทย์
(อายรุศาสตร)์          
      ว.ว.
(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)   
              อ.ว.
(อายรุศาสตรโ์รคหวัใจ)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตรท์ัว่ไป มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 5394 5448
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

464 นายสมเกยีรต ิ วงษ์ทมิ ศ. พ.บ.                   
ป.บณัฑติทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
สาขาอายรุศาสตร ์  
ว.ว.(อายรุศาสตร)์     
อ.ว.(อายรุศาสตร)์   
Fellowship in 
Pulmonare,Allergy 
and Clinical 
Immunology

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2256 4281
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

465 นายชยัรตัน์  ฉายากุล ศ. วท.บ.                  
พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก    
(อายรุศาสตร)์         
ว.ว.(อายรุศาสตร)์     
ว.ว.(อายรุศาสตร ์  
โรคไต)              
Cert.Fellowship in 
Medicine         
(Nephrology)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2419 7675

466 นายปิยะมติร   ศรธีรา ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู               
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)               
Dip. In Cardiology   
อ.ว.(อายรุศาสตร์
โรคหวัใจ)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1301 ,  
0 2201 1391 ,         
0 2201 1082
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

467 นายกรฑีา  ธรรมค าภรี์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู(วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก)   
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
Cert.Fellowship in 
pulmonary            
อ.บ.(อายรุศาสตร ์  
โรคระบบการหายใจ)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 7445 1474

468 นายขจรศกัดิ ์  ศลิปโภชากุล ศ. วท.บ.                
พ.บ.                     
ว.ว.(อายรุศาสตร)์   
Cert. followship 
training in Infectious 
Diseases

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 7445 1454 ,  
0 7445 1456
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

469 นายสจัพนัธ์                       
            อศิรเสนา ณ อยธุยา

ศ. พ.บ.                   
Dip. American Board 
of Internal Medicine 
Dip. Subspeciality 
Board of 
Gastroenterology

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์
ระบบทางเดนิ
อาหาร

จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2256 4281

470 นายรุ่งโรจน์  กฤตยพงษ์ ศ. พ.บ.
ว.ว. (สาขา
อายรุศาสตร)์
ว.ว. (อายรุศาสตร์
โรคหวัใจ)
Certificate in 
Cardiology
Certificate in Cardiac 
Electrophysiology

    อายรุศาสตร ์  
(หทยัวทิยา)

ภาวะหวัใจเตน้
ผดิจงัหวะ

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2419 7675-8
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

471 น.ส.ศรวีชิา  ครุฑสตูร ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)      
พ.บ.                
D.T.M.&H.             
วท.ม.(อายรุศาสตร์
เขตรอ้นคลนิิก)        
อ.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น อายรุศาสตร ์   
เขตรอ้น

มม. คณะเวชศาสตร ์        
เขตรอ้น ภาควชิา    
สุขวทิยาเขตรอ้น   
โทร. 0 2246 0056-8 ,
0 2246 1272-3

472 นางสว่างใจ  พึง่พกัตร์ ศ. พ.บ.                  
D.T.M.&H.            
Dip.Amer.Board  of 
pediatrics.

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น กุมารเวชศาสตร์
และ
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น

มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตร ์     
เขตรอ้น ภาควชิา
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น  
โทร. 0 2246 0321

473 น.ส.ปราณตี  ผ่องแผว้ ศ. พ.บ.(ชวีเคม)ี         
M.S.(Human 
Nutrition)

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โภชนศาสตร์ มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตร ์      
เขตรอ้น ภาควชิา
โภชนศาสตรเ์ขตรอ้น
และวทิยาศาสตร์
อาหาร                
โทร. 0 2246 0321
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

474 นายปณต  มคิะเสน ศ.11 พ.บ.                   
D.T.M.& H.          
Cert. in General 
Isotope               
Ph.D                  
F.R.C.P.(T)

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โภชนศาสตร์ มม. เกษยีณ 30 ซ.สนัทดั           
ถ.เศรษฐศริ ิเขตดุสติ 
กรุงเทพฯ 10300     
โทร. 0 2241 5584

475 นายทนงศกัดิ ์ บุนนาค ศ. พ.บ.                   
D.T.M.&H.           
Dr.P.H.

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น ระบาดวทิยา มม. เกษยีณ 33/4  สุขมุวทิ 105 
บางนา พระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260     
โทร. 0 2393 3764

476 นายประวรรณ  สุนทรสมยั ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(ทาง
อายรุศาสตร)์           
     D.C.M.T.           
  Ph.D.

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โรคเขตรอ้น มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตร ์     
เขตรอ้น ภาควชิา
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น  
โทร. 0 2246 0321

477 น.ส.ศศธิร  ผูก้ฤตยาคามี ศ.11 B.S.                    
M.B.                   
D.T.M.&H.         
Ph.D. (Clin.Immuno.)

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โรคเขตรอ้น,      
โรคมาเลเรยี

มม. คณะเวชศาสตร ์     
เขตรอ้น ภาควชิา
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น  
โทร. 0 2246 0321
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

478 นางศริวิรรณ  วนิชชานนท์ ศ. พ.บ.                   
วว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โรคเขตรอ้นทัว่ไป มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตร ์     
เขตรอ้น ภาควชิา
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น  
โทร. 0 2246 0321

479 นายสนัต์ศริ ิ ศรมณี ศ. พ.บ.                  
Ph.D. (Tropical Med.)

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โรคเขตรอ้นทัว่ไป มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตร ์     
เขตรอ้น ภาควชิา
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น  
โทร. 0 2531 9993

480 นายดนยั  บุนนาค ศ.11 D.T.M.&H          
M.R.C.S./L.R.C.P.  
(Trop.Med.)    

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โรคพยาธใิบไม้ มม. เกษยีณ บา้นบรรทมสนิธุ์ เลขที่
 6 ถนนกรุงเกษม 
กรุงเทพฯ 10200     
โทร. 0 2281 3384 ,   
 0 2245 7558

481 นายสว่าง  แสงหริญัวฒันา ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โรคระบบ
ทางเดนิหายใจ

มม. ลาออก โรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎ์ ซ.นานาเหนือ 
สุขมุวทิ 3 วฒันา 
กรุงเทพฯ 10110      
โทร. 0 2667 1000
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

482 นางพรรณ ี ปิตสิุทธธิรรม ศ. M.B. , B.S.           
D.T.M. & H.           
ป. ชัน้สงู
(อายรุศาสตร)์ อ.บ. 
(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น อายรุศาสตร ์  
เขตรอ้น

มม. คณะเวชศาสตร ์     
เขตรอ้น ภาควชิา
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น  
โทร. 0 2643 5599

483 นายทรงขวญั   ศลิารกัษ์ ศ. พ.บ.                   
อ.ว.(อายรุศาสตร)์    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
โรคหวัใจ)

อายรุศาสตรท์ัว่ไป อายรุศาสตรท์ัว่ไป มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 4334 8399 ,  
0 4320 2491

484 น.ส.เพลนิจนัทร ์ เชษฐโ์ชตศิกัดิ ์ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)                 
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
Cert. of  Clinical 
Fellowship  Training 
in Infectious Disease
 ว.ว. (อายรุศาสตร์
โรคตดิเชือ้)

อายรุศาสตรท์ัว่ไป อายรุศาสตรท์ัว่ไป มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 4324 
6535-53ต่อ 3664

Page 219 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

485 นางวภิา  รชียัพชิติกุล ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
ว.ว.(อายรุศาสตร)์   
ว.ว.(อายรุศาสตรโ์รค
ระบบการหายใจ)   
อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครวั)             
อ.ว.(เวชบ าบดัวกิฤต)

อายรุศาสตรท์ัว่ไป อายรุศาสตรท์ัว่ไป มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 4323 6808,   
0 4324 4700

486 นายพรชยั  มาตงัคสมบตัิ ศ. B.A.                   
M.Sc.                   
M.D.(Medicine)  
Ph.D(Microbiology)

อมิมโูนวทิยา จุลชวีวทิยา, 
วทิยาภมูคิุม้กนั

มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาอมิมโูนวทิยา 
  โทร. 0 2201 5675
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