
21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
1 ศ.พสุธา  ธญัญะกจิไพศาล ศ. ท.บ.

Ph.D.(Dental Science)
กายวภิาคศาสตร์ Molecular cell biology,

สมนุไพรไทยโดยเฉพาะ
ว่านหางจระเข้
และการซ่อมแซม
เนื้อเยื่อในชอ่งปาก

จฬ. ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร ์ 
คณะทนัตแพทยศาสตร์
โทร. 0 2218 8885

2 ศ.สทิธพิร   แอกทอง ศ. พ.บ.
Ph.D. (Neuroscience)

กายวภิาคศาสตร์ กายวภิาคศาสตร์ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์ 
โทร. 0 2256 4183
,0 2256 4462

3 ศ.ประสทิธิ ์ ภวสนัต์ ศ. ท.บ.
Ph.D.(Cell Biology)

กายวภิาคศาสตร์ ชวีวทิยาของเซลล์ จฬ. ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร ์
คณะทนัตแพทยศาสตร์
โทร.0 2218 8872

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

กายวภิาคศาสตร์ ประสาทกายวภิาคศาสตร์ จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร ์
โทร. 0 2256 4281
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
5 ศ.วไิล  ชนิธเนศ ศ. พ.บ.

ปร.ด.(กายวภิาคศาสตร)์
กายวภิาคศาสตร์ ประสาทกายวภิาค

ศาสตร ์และการตรวจ
วนิิจฉยัความผดิปกติ
ทางโครงสรา้งของ
เสน้ประสาท

จฬ. ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 2256 4281     
ต่อ 1147

6 ศ.อภนินัท ์ สุประเสรฐิ ศ. วท.บ.  
สพ.บ.(Veterinary Medicine) 
Dr.Agri.Sci.(Veterinary 
Anatomy)

กายวภิาคศาสตร์ กายวภิาคศาสตร์ มก. ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร์
คณะสตัวแพทยศาสตร ์
โทร.0 2579 7539,  
0 2579 0058-9 ต่อ    
6201

7 ศ.สมบูรณ์  สรุงบุญมี ศ. สพ.บ. 
M.S.(Anatomy) 
Ph.D.(Anatomy)

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

8 ศ.ผาสุก  มหรรฆานุเคราะห์ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก(ศลัยศาสตร)์  
ว.ว.(เวชศาสตรฟ้ื์นฟู)

กายวภิาคศาสตร์ กายวภิาคศาสตร์ มช. ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 5394 3001-9
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21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
9 ศ.ประพรี ์ เศรษฐรกัษ์ ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)

วท.ม.(สตัววทิยา)
วท.ด.(วทิยาศาสตรช์วีภาพ)

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

มม. พนกังาน ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 2201 5410,
0 2201 5401

10 ศ.อาภรณ์  จนัทจ์ารุณี ศ. วท.บ.(สตัวศาสตร)์  
สพ.บ. 
วท.ม.(กายวภิาคศาสตร)์

กายวภิาคศาสตร์ กายวภิาคศาสตร์ มม. พนกังาน คณะแพทยศาสตร ์ 
ศริริาชพยาบาล 
โทร.0 2419 7650

11 ศ.ประเสรฐิ  โศภน ศ.* B.Sc. 
Ph.D.(Anatomy,cell Biology)

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

12 ศ.ปานสริ ิ พนัธุ์สุวรรณ ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา) 
วท.ม.(สตัววทิยา)
ปร.ด.(กายวภิาคศาสตร)์

กายวภิาคศาสตร์ กายวภิาคศาสตรก์าย
วภิาคการเจรญิเตบิโต
และประสาทวทิยาศาสตร์

มศว. กองบรกิารการศกึษา
โทร.0 2664 3935    ต่อ
 5617

13 ศ.ธนัวา  ตนัสถติย ์  ศ. พ.บ.  
วท.ม. (ระบาดวทิยา)
อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

กายวภิาคศาสตร์ กายวภิาคศาสตร์ จฬ. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 2256 4183, 
0 2256 4462
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
14 ศ.สุภทัร  สุจรติ ศ.* พ.บ. 

ป.อ.ร.ส.
Cert. In Filariology  
Ph.D.

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

15 ศ.กญัญา  ศุภปีตพิร ศ. พ.บ. 
Ph.D.(Genetic)
Dip. of the American Board 
of Medical Genetics as a 
Clinical Molecular Geneticist 
อ.บ. (กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ Birth Defect, Metabolic 
Diseases

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4951
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
16 ศ.พมิลรตัน์  ไทยธรรมยานนท์ ศ. พ.บ. 

Dip.Amer. Board of 
Pediatrics
Dip.Amer. Subspecialty 
Board of Neonatal – 
Perinatal medicine 
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์ 
ว.ว.(ทารกแรกเกดิและปริ
ก าเนิด)

กุมารเวชศาสตร์ การดแูลทารกแรกเกดิ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์ 
โทร.0 2256 4951

17 ศ.วรศกัดิ ์ โชตเิลอศกัดิ ์ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(กุมารเวชศาสตร)์ 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
Dip.Amer.Board of Medical 
Genetics as a Clinical 
Geneticist and Clinical 
Biochemical Geneticist

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ จฬ. พนกังาน คณะแพทยศาสตร์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์
โทร. 0 2256 4000, 
0 2256 4183
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
18 ศ.เสาวนีย ์ 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

19 ศ.อภชิยั  คงพฒันะโยธนิ ศ. พ.บ. 
The American Board of 
Pediatrics
The American Board of 
Pediatrics Cardiology

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

20 ศ.พรเทพ  เลศิทรพัยเ์จรญิ ศ. พ.บ. 
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก(กุมารเวช
ศาสตร)์    
วว.(กุมารเวชศาสตร)์  
วว.(กุมารเวชศาสตรโ์รคหวัใจ)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตรโ์รคหวัใจ จฬ. ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์ 
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4966
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
21 ศ.เฉลมิ  วราวทิย์ ศ. พ.บ. 

อ.ว.
M.Ed.
Dip.Amer.Board of 
Pediatrics.

กุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตรศ์กึษา จฬ. เกษยีณ 10/3 ซ.อนิทามระ 4 ถ.
สุทธสิาร พญาไท  
กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0 2926 9794, 
0 2279 8305

22 ศ.วโิรจน์  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

23 ศ.ยง  ภู่วรวรรณ ศ.* พ.บ. 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ โรคตบัในเดก็ , 
ไขห้วดันก

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์ศนูย์
เชีย่วชาญเฉพาะดา้น
ไวรสัตบัอกัเสบ 
ตกึ สก.ชัน้ 9  
โทร. 0 2256 4909

Page 7 of 215 ขอ้มลู ณ  5 กรกฎาคม 2561



21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
24 ศ.ศศธิร  ลขิตินุกลู ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตรท์าง

การแพทย)์
พ.บ. 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์ 
ป.สาขาโรคตดิเชือ้ 
Cert. in Pediatric Infectious 
Disease

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร ์,
โรคตดิเชือ้ในเดก็

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์
โทร.0 2256 4281

25 ศ.อุษา  ทสิยากร ศ.* พ.บ. 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ โรคตดิเชือ้ในเดก็ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์ 
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์
โทร.0 2256 4951

26 ศ.ประสทิธิ ์ ฟูตระกลู ศ. 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
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
27 ศ.จรุงจติร ์งามไพบูลย์ ศ. พ.บ. 

วว. สาขากุมารเวชศาสตร์
อว. สาขาโรคภมูแิพ-้อมิมนู
วทิยา
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์
โรคภมูแิพ-้อมิมนูวทิยา

กุมารเวชศาสตร์ โรคภมูแิพ้ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4951, 
0 2256 4911

28 ศ.บุษบา  ววิฒัน์เวคนิ ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู (กุมารเวชศาสตร)์
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์
Cert. in Pediatric 
Gastroenterology
ป.บณัฑติ (อายรุศาสตรเ์ขต
รอ้นและสุขวทิยา)
อ.บ. กุมารเวชศาสตร ์(โรค
ทางเดนิอาหารและโรคตบั)

กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดนิอาหาร
และโรคตบัในเดก็,
กุมารเวชกรรมทัว่ไป

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์  
โทร. 0 2256 4951, 
0 2395 1519
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
29 ศ.จุล  ทสิยากร ศ. พ.บ. 

ป.ชัน้สงู(กุมารเวชศาสตร)์
Dip.Amer.Board of 
Pediatrics. 
Cert.in Ped. Card. 
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

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

30 ศ.อศิรางค ์ นุชประยรู ศ. พ.บ. 
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์ 
อ.ว.(กุมารเวชศาสตรโ์รค
เลอืด) 
Ph.D.(Human Genetics and 
Molecular Biology)

กุมารเวชศาสตร์ โรคธาลสัซเีมยีภาวะ
พร่องเอนไซมจ์ซีกิซ-์  พี
ด ี(G6PD deficiency) 
พษิง ูงพูษิกดั มะเรง็ใน
เดก็ และการดแูลเดก็
ป่วยระยะสุดทา้ย

จฬ. พนกังาน ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์ 
โทร.0 2256 4951

31 ศ.สุทธพิงศ ์ วชัรสนิธุ ศ. พ.บ. 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ วทิยาเอนโดไครน์ในเดก็
 , โรคต่อมไรท้่อและเม
แทบอลสิมในเดก็

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
โทร. 0 2256 4951
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21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
32 ศ.สุมติร สุตรา ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตร)์ 

พ.บ. (พยาธชิวีวทิยา) 
วว. สาขากุมารเวชศาสตร์
M.Sci (Clinical 
Epidemiology) 
อว. กุมารเวชศาสตรโ์รคระบบ
ทางเดนิอาหารและโรคตบั

กุมารเวชศาสตร์ Clinical Epidemiology มข. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 4323 7909

33 ศ.มนสั   ปะนะมณฑา ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตรก์ารแพทย)์
พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(กุมารเวชศาสตร)์ 
Cert. in Pediatric Cardiology 
Cert. of Visiting Professor in
 Pediatric 
 อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์
โรคหวัใจ)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์
โทร. 0 4334 8382
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21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
34 ศ.สุขชาต ิ เกดิผล ศ. พ.บ. 

ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์ 
Dr.med.(cum laude)
อ.ว.(กุมารเวชศาสตรโ์รคไต)
อ.ว.(เวชศาสตรค์รอบครวั)

กุมารเวชศาสตร์  กุมารเวชศาสตรแ์ละโรค
ไต

มข. เกษยีณ
(ต่อเวลา
ราชการ)

ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 4334 8382

35 ศ.ผกากรอง  ลุมพกิานนท์ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(กุมารเวชศาสตร)์ 
ว.ว.(สาขากุมารเวช-ศาสตร)์ 
Cert.of Post  Doctoral 
Fellowship in Medical 
Microbiology 
ป.แสดงความรูค้วามช านาญ
ในการประกอบวชิาชพีเฉพาะ
ทาง(โรคตดิเชือ้เดก็) 
Cert.in Research Meth. and 
Biostatistics

กุมารเวชศาสตร์ โรคตดิเชือ้ในเดก็ มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์
โทร. 0 4334 8360-9
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21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
36 ศ.จามร ี ธรีตกุลพศิาล ศ. พ.บ. 

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก       (กุมาร
เวชศาสตร)์
ว.ว.(กุมารเวชกรรม)
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร ์ โรค
ระบบหายใจ) 
อ.ว.(เวชศาสตรค์รอบครวั)

กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจเดก็   
และเวชบ าบดัวกิฤต

มข. ภาควชิากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 4334 8382

37 ศ.อรุณ ี เจตศรสีุภาพ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(กุมารเวชศาสตร)์   
ว.ว.(กุมารเวชกรรม) 
อ.ว.(โลหติวทิยา)

กุมารเวชศาสตร์ Thalassemia, Pediatric 
Hematology and 
Pediatrics

มข. ภาควชิากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 4334 8382

38 ศ.ต่อพงศ ์ สงวนเสรมิศรี ศ.* พ.บ.
 ป.ชัน้สงู (กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร,์โลหติ
วทิยา

มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์
โทร.0 5394 6480
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21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
39 ศ.วริตั  ศริสินัธนะ ศ.* พ.บ.

ป.ชัน้สงูทางคลนิกิ     
(กุมารเวชศาสตร)์
Diploma, American Board of 
Pediatrics
Certificate Pediatric Infectious
 Disease
ป.(โรคตดิเชือ้ในเดก็)
อ.ว.(อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคตดิเชือ้)

กุมารเวชศาสตร์ โรคตดิเชือ้ในเดก็ มช. เกษยีณ สถาบนัวจิยั
วทิยาศาสตรส์ุขภาพ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
โทร.0 5394 5055     
ต่อ 446

40 ศ.มทุติา  ตระกลูทวิากร ศ. พ.บ.  
ป.ชัน้สงูทางการแพทยค์ลนิกิ
(กุมารเวชศาสตร)์
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
ป.ว.(กุมารเวชศาสตรโ์รคภมูแิพ้
และอมิมโูนวทิยาคลนิกิ)
อ.ว.(อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคภมูแิพแ้ละภมูคิุม้กนั)

กุมารเวชศาสตร์ ไรฝุ่น โรคภมูแิพ ้   และ
ภมูคิุม้กนัในเดก็

มช. ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 5394 5411
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21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
41 ศ.ชาล ี พรพฒัน์กุล ศ. พ.บ.

ป.ชัน้สงูทางการแพทยค์ลนิิค 
Dip.of Amer.Board of 
Pediatrics Cardiology

กุมารเวชศาสตร์ โรคหวัใจเดก็ มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
โทร.0 5380 1999

42 ศ.อรพรรณ  โพชนุกลู ศ. พ.บ. 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์ 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตรโ์รค
ภมูแิพแ้ละอมิมโูนวทิยา)

กุมารเวชศาสตร์ โรคภมูแิพแ้ละอมิมโูน
วทิยา

มธ. คณะแพทยศาสตร ์
มธ. รงัสติ 
โทร. 0 2201 1301,
0 2201 1309

43 ศ.อลสิา  ลิ้มสุวรรณ ศ. พ.บ.
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
อ.ว.(อนุสาขากุมารเวชศาสตร์
โรคหวัใจ)

กุมารเวชศาสตร์ Pulmonary 
hypertension,
Congenital heart 
disease,
Adult congenital heart 
disease,
Hemodynamic 
evaluation

มม. ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร. 0 2201 1821
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21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
44 ศ.นวลอนงค ์ วศิษิฎสุนทร ศ. พ.บ. 

ป.ชัน้สงู(กุมารเวชศาสตร)์
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์ 
Fellowship in Pediatric 
Allergy and Immunology  
Cert. of Fellowship in 
Gastroenterology and 
Nutrition

กุมารเวชศาสตร์ การรกัษาโรคหอบหดืใน
เดก็

มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์
โทร. 0 2419 8998
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21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
45 ศ.จารุพมิพ ์ สงูสว่าง ศ. พ.บ. 

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิกิ สาขากุมารเวช
ศาสตร ์
ว.บ.กุมารเวชศาสตร ์
Cert. in Pediatric Cardiology, 
Interventional 
CardiacCatheterization,Electro
physiology     
Cert. in Pediatric 
Cardiology(Electrophysiology)
ว.บ.กุมารเวชศาสตรห์วัใจ อ.ว.
เวชศาสตรค์รอบครวั

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล  
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
โทร. 0 2419 7000 , 
0 2411 0241-9

46 ศ.สุวรรณา 
          เรอืงกาญจนเศรษฐ์

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

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
โทร.0 2201 2387
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21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
47 ศ.อรุณวรรณ  พฤทธพินัธุ์ ศ. วท.บ. 

พ.บ.  
ป.ชัน้สงู (กุมารเวชศาสตร)์ 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์ 
ว.เฉพาะทาง (โรคระบบการ
หายใจ)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
โทร. 0 2246 0025

48 ศ.ดวงฤด ี วฒันศริชิยักุล ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(กุมารเวชศาสตร)์
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
Diploma American Board of 
Medical Genetics (Clinical 
Genetics, Clinical Molecular 
Genetics)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มม. ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร.0 2201 1488

49 ศ.นาวาเอกอนนัต์  
                 โฆษติเศรษฐ

ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก(กุมารเวช
ศาสตร)์
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
ว.ว.(กุมารเวชศาสตรโ์รคหวัใจ)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร ์และ
กุมารเวชศาสตร์
โรคหวัใจเดก็

มม. ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร. 0 2201 1488

Page 18 of 215 ขอ้มลู ณ  5 กรกฎาคม 2561



21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
50 ศ.ดวงมณ ี เลาหประสทิธพิร ศ. พ.บ. 

ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์ 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตรโ์รคหวัใจ)

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

51 ศ.วนัเพญ็  บุญประกอบ ศ. พ.บ.                 
อ.ว.(จติเวชศาสตร)์ 
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ จติเวชศาสตรเ์ดก็และ
วยัรุ่น

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
โทร.0 2419 8888   ต่อ 
5829-30

52 ศ.เกรยีงศกัดิ ์ จรีะแพทย์ ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู(กุมารเวชศาสตร)์
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
M.P.H.

กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกดิ มม. คณะแพทยศาสตร ์  
ศริริาชพยาบาล
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
โทร.0 2419 7014
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21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
53 ศ.อนนัต์  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

54 ศ.สุรางค ์ เจยีมจรรยา ศ. พ.บ. 
 ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ ประสาทวทิยาในเดก็ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์
โทร. 0 2243 2928,
0 2201 1683,
0 2201 1727

55 ศ.พงษ์ศกัดิ ์ วสิุทธพินัธ์ ศ.* พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(กุมารเวชศาสตร)์ 
Dip.Amer.Board of  Pediatric 
Cert.In  Pediatric Nuerology

กุมารเวชศาสตร์ ประสาทวทิยาในเดก็ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
โทร.0 2201 1488,    
0 2201 1482
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21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
56 ศ.พภิพ  จริภญิโญ ศ. พ.บ. 

ป.ชัน้สงู(กุมารเวชศาสตร)์ 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

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

57 ศ.อนนัต์นิตย ์วสิุทธพินัธ์ ศ. พ.บ.
วว. สาขากุมารเวชศาสตร ์
อว. สาขาประสาทวทิยา

กุมารเวชศาสตร์ โรคลมชกัในเดก็ มม. คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร. 0 2201 7487

58 ศ.พฒัน์  มหาโชคเลศิวฒันา ศ.* พ.บ.
ป.ชัน้สงูฯ (กุมารเวชศาสตร)์
วุฒบิตัรฯ (กุมารเวชศาสตร)์
ป.แพทยเ์ฉพาะทาง(กุมารเวช
ศาสตรโ์รคต่อมไรท้่อ)
Cert. in Pediatric 
Endocrinology Fellowship

กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อในเดก็ มม. คณะแพทยศาสตร์
รพ.รามาธบิดี
โทร. 0 2201 2729
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
59 ศ.ไพบูลย ์ สุทธวิรรณ ศ. พ.บ.

ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์ 
Cert.of Specialist General 
Surgery FACS 
Dip. Amer. Board of Sergery 
FRCSC

กุมารเวชศาสตร์ โรคดซ่ีาน,
กุมารศลัยศาสตร,์ 
แพทยศาสตรศ์กึษา

มม. เกษยีณ 555 ม.4 ซ.แตงแกว้ สุข
สวสัดิ ์27  
บางปะกอก 
ราษฎรบ์ูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140 
โทร. 0 2427 3074

60 ศ.ชวลติ  ปรยีาสมบตัิ ศ. พ.บ.                  
Dip.Amer.Board of Pediatrics

กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อในเดก็ มม. เกษยีณ 54/101 หมูบ่า้นเมอืง
ทอง 2/4 ซอย 65  
ถ.พฒันาการ ประเวศ 
กรุงเทพฯ  
โทร.0 2321 2816

61 ศ.กติต ิ 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
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
62 ศ.ชนิกา  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 
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
โทร. 0 2419 8998

63 ศ.สมศกัดิ ์ โล่หเ์ลขา ศ. พ.บ. 
Ph.D.(Microbiology) 
Dip.Amer.Board of 
Pediatrics.

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

64 ศ.สยมพร  ศรินิาวนิ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (กุมารเวช
ศาสตร)์  
ว.ว.(กุมารเวชศาสตรท์ัว่ไป)

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
65 ศ.อจัฉรา  สมับุณณานนท์ ศ. พ.บ. 

ป.ชัน้สงู (กุมารเวชศาสตร)์ 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
อ.ว.(โลหติวทิยา)

กุมารเวชศาสตร์ โรคไตในเดก็ มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
โทร.0 2419 9918

66 ศ.บูรณะ  ชวลติธ ารง ศ. พ.บ. 
น.บ. 
อ.ว.
Dip.of Amer.Board of 
Pediatrics

กุมารเวชศาสตร์ โรคทรวงอก มม. ลาออก คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
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
67 ศ.มนตร ี ตูจ้นิดา ศ.* พ.บ.

อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์ 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
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,
กุมารเวชศาสตรท์ัว่ไป

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
โทร. 0 2411 3010

68 ศ.ปกติ  วชิยานนท์ ศ.* พ.บ. 
Dip.Amer.Board of 
pediatrics 
Dip.Amer.Board of Allergy &
 Immunology 
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์ 
อ.ว.(โรคระบบทางเดนิหายใจ)

กุมารเวชศาสตร์ โรคภมูแิพแ้ละโรคปอด , 
วทิยาอมิมโูน

มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์
โทร. 0 2419 7014
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
69 ศ.สุภร ี สุวรรณจฑูะ ศ.* พ.บ. 

F.C.C.P. 
Dip.Amer.Board of 
Pediatrics/

กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดนิหายใจ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
โทร. 0 2243 2928, 
 0 2201 1683, 
0 2201 1727

70 ศ.วนัด ี วราวทิย์ ศ.* พ.บ.
Dip.of the Amer.Board of  
Pediatrics.

กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดนิอาหาร มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
โทร. 0 2201 1488, 
0 2201 4461

71 ศ.จริาศร ี วชัรดุลย์ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(กุมารเวชศาสตร)์
Dip.Amer.Board of 
pediatrics. 
Dr.Med.

กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดนิอาหาร
ในเดก็

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
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
72 ศ.ธรีชยั  ฉนัทโรจน์ศริิ ศ. พ.บ. 

ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจและเวช

บ าบดัวกิฤต
มม. 7/148 ซอยเยน็จติต์ 

ถนนจนัทร ์ยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120    
โทร.0 2245 6068 , 
0 2211 8644

73 ศ.บุญชอบ  พงษ์พาณชิย์ ศ.* พ.บ. 
Dip.in Child Health  
Dip. Of Amer.Board of 
pediatrics

กุมารเวชศาสตร์ โรคหวัใจเดก็ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
โทร. 0 2201 1488
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
74 ศ.สุรเดช  หงสอ์งิ ศ. พ.บ. 

ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์ 
Diplomate of the American 
Board of Pediatrics 
Diplomate of the American 
Board of Pediatric 
Hematology/ Oncology  
Certificate in Pediatric 
Neuro-oncology

กุมารเวชศาสตร์ โรคเลอืดและโรคมะเรง็
ในเดก็ การปลูกถ่ายไข
กระดกูและ Stem Cell 
ในเดก็และผูใ้หญ่

มม. ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร. 0 2201 1495

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

กุมารเวชศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
โทร.0 2419 8888    ต่อ 
5971-3
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
76 ศ.วรวรรณ  ตนัไพจติร ศ.* พ.บ. 

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค สาขากุมาร
เวชศาสตร ์
M.S.(Biochemistry)  
Cert. In Ped. Hematology
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร)์ 
อ.ว.(โลหติวทิยา)

กุมารเวชศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์
โทร.0 2866 3021, 
0 2419 8329 ,
 0 2419 7024

77 ศ.อ าไพวรรณ  จวนสมัฤทธิ ์ ศ.* พ.บ. 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
ว.ว.(โลหติวทิยา)

กุมารเวชศาสตร์ โลหติวทิยาในเดก็ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
หน่วยโลหติวทิยา 
โทร. 0 2201 1748-9

78 ศ.ภทัรพร  
         อศิรางกรู ณ อยธุยา

ศ.* พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(กุมารเวชศาสตร)์ 
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร/์โลหติ
วทิยา) 
D.Sc.(Med.)

กุมารเวชศาสตร์ โลหติวทิยาในเดก็ มม. เกษยีณ 171  ซอยระนอง 1 
ถนนพระราม 6 
กรุงเทพฯ 10400 
โทร.0 2279 0479, 
0 2201 1748-9
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
79 ศ.วนิยั  สุวตัถี ศ.* 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

80 ศ.วทิยา  เมฆานนัท์ ศ. พ.บ.
Dip.of the Amer.Board of  
Pediatrics.
Cert. In Medical Genetics.

กุมารเวชศาสตร์ เวชพนัธุศาสตร์ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์
โทร.0 2245 6068

81 ศ.เพญ็ศร ี พชิยัสนิท ศ. พ.บ. 
Dip.of the Amer.Board of  
Pediatrics 
M.P.H.

กุมารเวชศาสตร์ อนามยัแมแ่ละเดก็และ
การวางแผนครอบครวั

มม. เกษยีณ 1502 ถนนพาณชิยการ 
ธนบุร ีซอย 30 บางกอก
ใหญ่ 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
82 ศ.กฤษณา  เพง็สา ศ. พ.บ.

ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์ป.
บณัฑติ(อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น
และสุขวทิยา)
อ.ว.(กุมารเวชศาสตรโ์รคตดิ
เชือ้)
อ.ว.(กุมารเวชศาสตรท์ารก
แรกเกดิและปรกิ าเนิด)

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

83 ศ.วฐิารณ  บุญสทิธิ ศ. พบ.
วว. (กุมารเวชศาสตร)์
อว. (จติเวชศาสตรเ์ดก็และ
วยัรุ่น)
อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล
โทร. 0 2419 5960

84 ศ.เปรมฤด ี ภมูถิาวร ศ. พบ.
วว. (กุมารเวชศาสตร)์
อว. (กุมารเวชศาสตรโ์รคต่อม
ไรท้่อ
และเมตตาบอลสิม)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตรต่์อม
ไรท้่อและเมตาบอลสิม

มม. คณะแพทยศาสตร์
รามาธบิดี
โทร. 0 2201 1000
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
85 ศ.ประชา  นนัทน์ฤมติ ศ. พ.บ.

ป.บณัฑติ (กุมารเวชศาสตร)์
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
โทร. 0 2201 1000

86 ศ.สมจติร ์ จารุรตันศริกิุล ศ. พ.บ. 
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร ์โรค
ต่อมไรท้่อ)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์ 
Fellowship in Pediatric 
Endocrinology

กุมารเวชศาสตร์ ต่อมไรท้่อและ
เมตาบอลสิม

มอ. คณะแพทยศาสตร์
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์
โทร. 0 7442 9618

87 ศ.ประยงค ์ เวชวนิชสนอง ศ.* พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(กุมารเวชศาสตร)์ 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
อ.ว.(โลหติวทิยา)

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

Page 32 of 215 ขอ้มลู ณ  5 กรกฎาคม 2561



21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
88 ศ.ศริวิรรณ  วนานุกลู ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตรก์ารแพทย)์ 

พ.บ.
ป. บณัฑติ (กุมารเวชศาสตร)์
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
วท.ม.(ตจวทิยา)
อ.ว.(ตจวทิยา)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร ์,
ตจวทิยา

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์
โทร. 0 2256 4183

89 ศ.รุจภิตัต์  
            ส าราญส ารวจกจิ

ศ. พ.บ. 
Dip.American Board of 
Pediatrics 
Cert. in Pediatric Critical 
Care 
Dip.American Board of of 
Pediatric Pulmonary

กุมารเวชศาสตร์ การหายใจเดก็, ICU เดก็ จฬ. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 2256 4996    
ต่อ 123

90 ศ.สุรพล  เวยีงนนท์ ศ. พ.บ. 
วว. (กุมารเวชศาสตร)์
อว. (กุมารเวชศาสตรโ์รค
เลอืด)    
อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ มข. คณะแพทยศาสตร ์
0 4334 8382
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
91 ศ.อวยพร  ปะนะมณฑา ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตรก์ารแพทย)์

พ.บ.
ป. ชัน้สงู (กุมารเวชศาสตร)์ 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
Cert. of Fellowship in 
Pediatric Endocrinology

กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อในเดก็ มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวชศาสตร ์
โทร.0 4320 2222-41

92 ศ.สุขเกษม  โฆษติเศรษฐ ศ. พ.บ.  
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์
ว.ว. (กุมารเวชศาสตรโ์รคไต)

กุมารเวชศาสตร ์ กุมารแพทยโ์รคไตเดก็ มธ. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 2926 9672,
08 7106 1976

93 ศ.สุพร   ตรพีงษ์กรุณา ศ. พ.บ.  
วว. (กุมารเวชศาสตร)์
อว.(กุมารเวชศาสตรโ์รค
ทางเดนิอาหารและตบั )

กุมารเวชศาสตร ์ กุมารเวชศาสตร ์ มม. คณะแพทยศาสตร ์
รพ.รามาธบิด ี
โทร. 0 2201 2729

94 ศ.วปิร  วปิระกษติ ศ. พ.บ.  
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์ 
Ph.D. (Molecular Medicine)

กุมารเวชศาสตร ์ โลหติวทิยา 
และอองโคโลยี

มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล
โทร. 0 2419 7000
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
95 ศ.กุลกญัญา   

             โชคไพบูลยก์จิ
ศ. พ.บ.

ป.ชัน้สงู (กุมารเวชศาสตร)์ 
ว.ว. (กุมารเวชศาสตรท์ัว่ไป)  
Dip. American Board of 
Pediatrics (Infectious 
Diseases)

กุมารเวชศาสตร ์  
(โรคตดิเชือ้)

กุมารเวชศาสตร ์
(โรคตดิเชือ้)

มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์
โทร. 0 2419 5671

96 ศ.พรสวรรค ์ วสนัต์ ศ.* พ.บ.
Certificate,Postdoctoral 
fellowship in 
Medicine-Medical Genetics
Certificate,Postdoctoral 
fellowship in 
Pediatrics-Human Genetics
Dip. of the American Board 
of Pediatrics
Certificate, the American 
Academy of Pediatrics  
อว. (กุมารเวชศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร ์  
(เวชพนัธุศาสตร)์

กุมารเวชศาสตร ์  
(เวชพนัธุศาสตร)์

มม. ภาควชิากุมาร
เวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
โทร.0 2419 5900
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
97 ศ.กฤตยว์กิรม  ดุรงคพ์ศิษิฏ์กุล ศ. พ.บ.

ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (กุมารเวช
ศาสตร)์ 
Dip. American Board of 
pediatrics 
Dip. American Sub-Board of 
Pediatric Cardiology  
Mini MBA in Health MBA 
(Ececutive)

กุมารเวชศาสตร ์
(โรคหวัใจและหลอด

เลอืด)

โรคหวัใจและหลอดเลอืด มม. คณะแพทยศาสตร ์ 
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์ 
โทร. 0 2419 7000 , 
0 2411 0241-9

98 ศ.จุฬาภรณ์   
         พฤกษชาตคิุณากร

ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตรก์ารแพทย)์
พ.บ.
ป.ชัน้สงู(กุมารเวชศาสตร)์
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์
ป.บณัฑติ (ตจวทิยา)
Cert. in Pediatric Dermatolog

กุมารเวชศาสตร์
(ตจวทิยา)

ตจวทิยา มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์
โทร.0 5322 1122
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
99 ศ.อรทยั พบิูลโภคานนัท์ ศ. พ.บ.

วว. สาขากุมารเวชศาสตร ์
อว. สาขากุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร(์โรค
ภมูแิพแ้ละอมิมโูน

วทิยา)

โรคภมูแิพแ้ละ
อมิมโูนวทิยา

มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
โทร. 0 2419 7053

100 ศ.อรุณ ี ทรพัยเ์จรญิ ศ.* พ.บ. 
ป.อายรุศาสตร์
เขตรอ้นและสุขวทิยา 
(D.T.M.& H.)         
Cert. In Neonatology 
Amer.Board of pediatrics.

กุมาร
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น

กุมารเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น
ภาควชิากุมารเวชศาสตร์
เขตรอ้น
โทร.0 2245 7197

101 ศ.แทน  จงศุภชยัสทิธิ ์ ศ.* พ.บ.
D.T.M.& H. 
Ph.D. (Tropical Medicine)  
F.R.C.P.(Edinburgh)

กุมาร
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น

กุมารเวชศาสตรเ์ขตรอ้น มม. เกษยีณ 22/4 งามวงศว์าน 18 
นนทบุร ี 11000  
โทร.0 2589 5562
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
102 ศ.พรีะ  บูรณะกจิเจรญิ ศ. พ.บ.  

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก(อายรุศาสตร)์ 
ว.ว.(อายรุศาสตร)์
M.Sc.(Community Health for 
Developing Countries)
Ph.D.(Medicine)

ความดนัโลหติสงู โรคเขตรอ้น
และความดนัโลหติสงู

มม. ภาควชิาอายรุศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
โทร.0 2419 7771

103 ศ.วชัร ี  อตัถทพิพหลคุณ ศ. วท.บ. (ชวีเคม)ี
วท.ม. (ชวีเคม)ี 
ปร.ด. (ชวีเคม)ี

เคมคีลนิิก เคมคีลนิิก มม. สาขาวชิาเคมคีลนิิก 
คณะเทคนิคการแพทย์
โทร.0 2419 7168
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
104 ศ.ทวสีุข  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

105 ศ.วส ี ตุลวรรธนะ ศ. พ.บ.
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก(จกัษุวทิยา) 
ว.ว.(จกัษุวทิยา)

จกัษุวทิยา จกัษุพยาธวิทิยา จฬ. ภาควชิาจกัษุวทิยา 
คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 2256 4420, 
0 2256 5203

106 ศ.ประจกัษ์  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
107 ศ.ยศอนนัต์   ยศไพบูลย์ ศ. พ.บ.  

ป.ชัน้สงู(จกัษุวทิยา) 
ว.ว.(จกัษุวทิยา)

จกัษุวทิยา จกัษุวทิยา มข. คณะแพทยศาสตร์
ภาควชิาจกัษุวทิยา  
โทร. 0 4336 8383

108 ศ.โอฬาร  สุวรรณอภชิน ศ. พ.บ.
วว. (จกัษุวทิยา)

จกัษุวทิยา จกัษุวทิยา มข. คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 4324 5990,
0 4334 8385

109 ศ.สมสงวน  อษัญคุณ ศ.* พ.บ. 
ป.ชัน้สงู (จกัษุวทิยา)
ว.ว.(จกัษุวทิยา)
M.Health Sci.
อ.ว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

จกัษุวทิยา จกัษุวทิยา มช. ภาควชิาจกัษุวทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 5394 5512

110 ศ.เกษรา  พฒันพฑิรูย์ ศ. พ.บ.  
อ.ว. (จกัษุวทิยา)             
Ph.D.

จกัษุวทิยา ตอ้หนิ ประสาทจกัษุ มช. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 5393 0300
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
111 ศ.วณชิา  ชืน่กองแกว้ ศ. พ.บ. 

ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (จกัษุวทิยา) 
ว.ว.(จกัษุวทิยา)
Cert. Fellowship in 
Neuro-ophthalmology อ.ว.
(เวชศาสตรค์รอบครวั)

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

112 ศ.พนิดา  โกสยีรกัษ์วงศ์ ศ.* พ.บ.
ป.แพทยฝึ์กหดั 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
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
113 ศ.สกาวรตัน์  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

114 ศ.พรชยั สมิะโรจน์ ศ. พ.บ.
วว. สาขาจกัษุวทิยา

จกัษุวทิยา เลนสต์าเทยีม มม. คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
โทร. 0 2201 1533

115 ศ.สบง  ศรวีรรณบูรณ์ ศ.* พ.บ.
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (จกัษุวทิยา) 
ว.ว. (จกัษุวทิยา)            
อ.ว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

จกัษุวทิยา จกัษุวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล
โทร. 0 2419 7000,
0 2419 8033-4
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
116 ศ.ละอองศร ี อชัชนียะสกุล ศ.* พ.บ. 

ป.บณัทติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก สาขาจกัษุ
วทิยา 
ว.ว.(จกัษุวทิยา)  
Cert. in Ophthalmic 
Genetics and Pediatric 
Ophthalmology  
Cert. in Ocular Oncology
อ.บ.(เวชศาสตรค์รอบครวั)

จกัษุวทิยา จกัษุวทิยาเดก็
และกลา้มเนื้อ

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

117 ศ.ชยัวฒัน์ ทฆีเสนีย์ ศ. พ.บ. 
วว. (จกัษุวทิยา)

จกัษุวทิยา จกัษุวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์ 
รพ.รามาธบิด ี
โทร. 0 2201 2729

118 ศ.นนัทกิา   ทวชิาชาติ ศ. พ.บ. 
ป.บณัฑติ(จติเวชศาสตร)์ 
ว.ว.(จติเวชศาสตร)์   
M.Sc.(Clinical Epidemiology)

จติเวชศาสตร์ จติเวชทัว่ไป , 
Psychiatry-Psychiatric 
Epidemiology , 
Geriatric Psychiatry

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจติเวชศาสตร ์
โทร. 0 2256 4346 , 
0 2256 4298
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
119 ศ.อลสิา  วชัรสนิธุ ศ. พ.บ. 

ป.บณัฑติ (จติเวชศาสตร)์ 
Membership of the Royal 
College of Psychiatrists 
(MRCPsych) 
อ.ว. (จติเวชศาสตรเ์ดก็และ
วยัรุ่น)

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

120 ศ.พยอม  องิคตานุวฒัน์ ศ. พ.บ.
อ.ว.

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตรเ์ดก็-วยัรุ่น จฬ. เกษยีณ 56/34 ซ.ศรสีง่า 
ถ.รองเมอืง 4  เขตปทุม
วนั กรุงเทพฯ10330 
โทร. 0 2214 4090

121 ศ.อุมาพร  ตรงัคสมบตัิ ศ. พ.บ.
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
ว.ว.(จติเวชศาสตร)์ 
อ.ว.(จติเวชศาสตรเ์ดก็และ
วยัรุ่น)

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตรเ์ดก็-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
122 ศ.ดวงใจ  กสานตกิุล ศ. พ.บ. 

Cert. In Child & Adolescent 
Psychiatry  
Dip.Amer.Board of Phychi & 
Neuro

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตรท์ัว่ไป จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจติเวชศาสตร ์
โทร.0 2256 4298 , 
0 2256 4346

123 ศ.สุวทันา  อารพีรรค ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงูทางคลนิิค 
(จติเวชศาสตร)์
ว.ว.(จติเวชศาสตร)์

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

124 ศ.สุชาต ิ พหลภาคย์ ศ.* พ.บ.
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(จติเวชศาสตร)์ 
วว.(จติเวชศาสตร)์

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตรท์ัว่ไป 
อาการและอาการแสดง
ทางจติเวชศาสตร ์
จติเวชศาสตรโ์รคทาง
อารมณ์ 
จติเวชศาสตรโ์รคจติ 
และจติเวชศาสตร ์PTSD

มข. ภาควชิาจติเวชศาสตร ์ 
คณะแพทยศาสตร ์   
โทร. 0 4334 8384, 
0 4336 3027, 
0 4336 3028
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
125 ศ.พริม้เพรา  ดษิยวณชิ ศ. วท.บ.(จติวทิยา) 

M.A.(Clinical Psychology) 
Ph.D.(Education  
Administration and 
Foundations)

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์ มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจติเวชศาสตร ์
โทร.0 5322 1122

126 ศ.เบญจลกัษณ์  มณทีอน ศ. พ.บ. 
ป.บณัฑติ(จติเวชศาสตร)์ 
ว.ว.(จติเวชศาสตร)์

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์ มช. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 5393 0300

127 ศ.มานิต  ศรสีุรภานนท์ ศ.* พ.บ.  
ป.ทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
คลนิิกสาขาจติเวชศาสตร ์
ว.ว. (จติเวชศาสตร)์  
Cert.in Mood Disorders and 
Schizophrenia

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

128 ศ.ณรงค ์ มณทีอน ศ. พ.บ. 
ว.ว.(จติเวชศาสตร)์

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตรเ์ดก็และ
วยัรุ่น

มช. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 5393 0300
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
129 ศ.จ าลอง  ดษิยวณชิ ศ.* พ.บ.  

Cert. In Res. Training in 
Psychiatry 
Cert. In Res. Training in 
Neurology 
M.S.(Medical - Psychology) 
Fellow in Child - Psychiatry

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตรท์ัว่ไป มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจติเวชศาสตร ์
โทร. 0 5394 5422

130 ศ.ทนิกร  วงศป์การนัย์ ศ. พ.บ.
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(จติเวชศาสตร)์
วว.(จติเวชศาสตร)์   
Postdoctoral Fellowship 
Certificate in Psychotherapy

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตรท์ัว่ไป
และจติบ าบดั

มช. ภาควชิาจติเวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 5394 5422

131 ศ.ณหทยั วงศป์การนัย์ ศ. พ.บ.
วว. สาขาจติเวชศาสตร์

จติเวชศาสตร์ ดา้นผูส้งูอายแุละผูใ้หญ่ มช. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 5394 5422
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
132 ศ.มาโนช  หล่อตระกลู ศ. พ.บ.(จติเวชศาสตร)์ 

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
(จติเวชศาสตร)์ 
ว.ว.(จติเวชศาสตร)์

จติเวชศาสตร์ Mood disorder and 
Psychopharmacology

มม. พนกังาน ภาควชิาจติเวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร.0 2201 1478, 
0 2201 1275

133 ศ.รณชยั   คงสกนธ์ ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู 
น.บ.
ว.ว.(จติเวชศาสตร)์ 
วท.ม.

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาจติเวชศาสตร ์
โทร. 0 201 1929

134 ศ.กว ี สุวรรณกจิ ศ. พ.บ.
M.S.in Behavioral 
Sc. M.P.H.(Heat Services 
Admin) 
ว.ว.(จติเวชศาสตร)์ 
อ.ว.(จติเวชเดก็และวยัรุ่น)

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตรเ์ดก็-วยัรุ่น มม. เกษยีณ 54 สุขมุวทิ 13 
 แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0 2651 2538
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
135 ศ.นงพงา  ลิ้มสุวรรณ ศ. พ.บ. 

Dip.Amer.Board of Psychiatry
จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตรเ์ดก็-วยัรุ่น มม. 700  ซอยธนาคาร 3 

ถนนงามวงศว์าน อ.
เมอืง จ.นนทบุร ี11000 
โทร. 0 2201 1478   ต่อ
 1235,  201-1275

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

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

137 ศ.สมภพ  เรอืงตระกลู ศ. พ.บ. 
อ.ว.(จติเวชศาสตร)์

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตรท์ัว่ไป มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาจติเวชศาสตร ์
โทร. 0 2412 7542,     
0 2419 7423
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
138 ศ.พเิชฐ  อุดมรตัน์ ศ.* พ.บ. 

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(จติเวชศาสตร)์
ว.ว.(จติเวชศาสตร)์ 
Certificate in 
Psychogeriatrics
Certificate in Recent 
Developments in Psychiatry 
Certificate in Leadership in 

International Mental Health

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์ มอ. ภาควชิาจติเวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 7445 1352

139 ศ.สาวติร ี อษัณางคก์รชยั ศ. พ.บ.
วว. (จติเวชศาสตร)์
M.MSc.(Clinical 
Epidemiology) 
Ph.D. (Psychiatry)

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์ มอ. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 7435 0300
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
140 ศ.ณฏัฐยิา  หริญักาญจน์ ศ. พ.บ.

Ph.D.(Immunology)
จุลชวีวทิยา ภมูคิุม้กนัวทิยา

พนัธุศาสตรแ์ละ
โรคทางภมูคิุม้กนั

จฬ. ภาควชิาจุลชวีวทิยา
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4132    
ต่อ 624

141 ศ.สดใส  เวชชาชวีะ ศ. พ.บ. จุลชวีวทิยา วทิยาภมูคิุม้กนั จฬ. ลาออก 32 ซ.สุขมุวทิ 31 แขวง
คลองตนัเหนือ เขต
วฒันา 
กทม. 10110 
โทร. 0 2258 8070,
0 2259 2316

142 ศ.สนันิภา  สุรทตัต์ ศ. สพ.บ.
Ph.D.(Veterinary 
Microbiology)

จุลชวีวทิยา วทิยาภมูคิุม้กนัและ
จุลชวีวทิยาทางสตัว
แพทย์

จฬ. ภาควชิาจุลชวีวทิยา 
คณะสตัวแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2218 9583 ต่อ 
602

143 ศ.แจ่มใส  เพยีรทอง ศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์
วท.ม. (จุลชวีวทิยา)
Ph.D. (Virology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา มข. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 4320 2371-2

144 ศ.วรีะพงศ ์ ลุลติานนท์ ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์
วท.ม.(จุลชวีวทิยา)  
ปร.ด.(จุลชวีวทิยา)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา มข. คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 4324 5990,
0 4334 8385
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
145 ศ.นิวตัน์   มณกีาญจน์ ศ. สพ.บ.(สตัวแพทย)์ 

วท.ม.(พยาธชิวีวทิยา)
Ph.D.(Microbiology and 
Immunology)

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

146 ศ.สนิท  มกรแกว้เกยรู ศ.* วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์
วท.ม.(จุลชวีวทิยา)
Ph.D.(Microbiology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา ภมูคิุม้กนั
วทิยาและเซลล์ชวีวทิยา

มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา
โทร.0 5394 6006, 
0 5394 5332-3

147 ศ.นงนุช  วณติยธ์นาคม ศ.* วท.บ. 
วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 
Dr.rer.nat(Cum Laude)

จุลชวีวทิยา เชือ้รา มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา
โทร.0 5394 5333     
ต่อ 412

148 ศ.นพพร สทิธสิมบตัิ ศ. วท.บ.
พบ.
Ph.D. (Microbiology
and Immunology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา มช. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 5393 6150

149 ศ.วรรณ ี กณัฐกมาลากุล ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์
วท.ม.(จุลชวีวทิยา)
Ph.d.(Microbiology and 
Immunology)

จุลชวีวทิยา Cell Mediated Immune 
Response, HIV

มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล
โทร. 0 2419 8296
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
150 ศ.สมพร  ศรเีฟ่ืองฟุ้ง ศ.* ภ.บ. 

วท.ม.(จุลชวีวทิยา)
Ph.D.(Microbiology)

จุลชวีวทิยา Clinical Bacteriology มม. ภาควชิาจุลชวีวทิยา   
คณะแพทยศาสตร ์    
ศริริาชพยาบาล
โทร.0 2419 9684

151 ศ.สุนีย ์ กอรปศรเีศรษฐ์ ศ. วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์
ปร.ด. (จุลชวีวทิยา)

จุลชวีวทิยา Molecular and 
Immunological Studies 
on B.pseudomallei, 
Nutrients, Infection and 
Immunity

มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล
โทร. 0 2419 7054

152 ศ.อญัชล ี 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

Page 53 of 215 ขอ้มลู ณ  5 กรกฎาคม 2561



21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
153 ศ.ประสทิธิ ์ 

            ผลติผลการพมิพ์
ศ. พ.บ. 

ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์  
Postdoctoral traning  in 
molecular genetics

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา โรคตดิเชือ้ 
และแบคทเีรยีวทิยา

มม. ภาควชิาจุลชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร.0 2201 5543

154 ศ.ภทัรชยั  กรีตสินิ ศ. พ.บ. 
M.Sc.(Microbiology)
Ph.D.(Microbiology and 
Immunology)    
อ.บ.(พยาวทิยาคลนิิก)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
โทร. 0 2419 7058

155 ศ.ลรีา   กติตกิลู ศ. วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์
Ph.D (Microbiology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา มม. คณะสาธารณสุขศาสตร ์
โทร. 0 2245 5525

156 ศ.รวงผึง้  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

Page 54 of 215 ขอ้มลู ณ  5 กรกฎาคม 2561



21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
157 ศ.มาลนิ  จุลศริิ ศ. ภ.บ.

วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 
ปร.ด. (จุลชวีวทิยา)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยาทางเภสชั
กรรม

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

158 ศ.ศรสีนิ  คสูมทิธิ ์ ศ. วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์
วท.ม. (จุลชวีวทิยา)  D.Sc.

จุลชวีวทิยา ภมูคิุม้กนัวทิยา มม. คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น
ภาควชิาจุลชวีวทิยา
และอมิมวิโนโลย ี
โทร. 0 2246 0056

159 ศ.กว ี รตันบรรณางกรู ศ.* วท.บ.
Ph.D.(Pharmacology)

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

160 ศ.สถติย ์ สริสิงิห ศ.* B.A./ B.S. 
M.S.(Microbiology)  
D.M.D. 
Ph.D  

จุลชวีวทิยา ภมูคิุม้กนัวทิยา มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา
โทร. 0 2201 5675
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
161 ศ.ศมนีย ์ ศุขรุ่งเรอืง ศ. พ.บ.

ป.อ.ร.ส.
จุลชวีวทิยา โรคตดิเชือ้ มม. เกษยีณ 1033  ซอย 34  

การเคหะแห่งชาต ิถนน
สุขาภบิาล 1 คลองจัน่ 
บางกะปิ กรุงเทพฯ 
10240 
โทร. 0 2378 2247

162 ศ.อรษา  สุตเธยีรกุล ศ. วท.บ. (ชวีวทิยา)
วท.ม. (จุลชวีวทิยา)
Ph.D.(Medical Science)

จุลชวีวทิยา โรคตดิเชือ้ มม. คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา   
โทร. 0 2644 6875-6

163 ศ.โสภณ  คงส าราญ ศ. พ.บ. จุลชวีวทิยา โรคตดิเชือ้ มม. เกษยีณ 1119 ซ.13  วทิยาลยั
พณชิยการธนุบรี
แขวงวดัท่าพระ 
เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600 
โทร. 0 2412 2482 ,    
0 2864 0270
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
164 ศ.สุทธพินัธ์  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.(โรคระบบทางเดนิหายใจ)

จุลชวีวทิยา วทิยาภมูคิุม้กนัของโรค
ตดิเชือ้

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาวทิยาภมูคิุม้กนั
โทร. 0 2418 0569

165 ศ.พไิลพนัธ์  พุธวฒันะ ศ.* วท.บ. (จุลชวีวทิยา)
วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 
ปร.ด. (จุลชวีวทิยา)

จุลชวีวทิยา ไวรสัวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาจุลชวีวทิยา 
โทร.0 2419 7068-9

166 ศ.ประเสรฐิ  ทองเจรญิ ศ.* พ.บ. 
Diplom der Tropermedizin. 
Doktor  der Medizin

จุลชวีวทิยา ไวรสัวทิยา,โรคตดิเชือ้ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาจุลชวีวทิยา
โทร.0 2419 7457
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
167 ศ.สมศกัดิ ์ 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

168 ศ.จรยิา  บรอคเคลแมน ศ. Dr.Rer.Nat.  (Magna. Cum 
Laude) 
Vordiplom

จุลชวีวทิยา สรรีวทิยาของปาราสติ มม. ลาออก วทิยาลยันานาชาต ิ
มหาวทิยาลยัมหดิล 
ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม  73170 
โทร.0 2441 9846

169 ศ.วราภรณ์  วุฑฒะกุล ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ 
วท.ม.(จุลชวีวทิยา)
Ph.D.(Microbiology)

จุลชวีวทิยา  Bacterial 
Pathogenesis & 
Epidemiology of 
Bacteria

มอ. ภาควชิาจุลชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 7428 8328

170 ศ.สุรศกัดิ ์  วงศร์ตันชวีนิ ศ. วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์
ปร.ด. (จุลชวีวทิยา)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา, 
วทิยาภมูคิุม้กนั

มข. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 4334 8360-8
0 4320 2000,
0 4334 8888
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
171 ศ.วนิดา  อฐิรตัน์ ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์

วท.ม.(พยาธวิทิยาคลนิิค)
ปร.ด.(ชวีเคม)ี 
Postdoctoral Research 
Fellow)

จุลทรรศน์ศาสตรค์ลนิิก จุลทรรศน์ศาสตรค์ลนิิก มม. คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควชิาจุลทรรศน์
ศาสตรค์ลนิิก 
โทร.0 2411 2258

172 ศ.จริะพนัธ์  กรงึไกร ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ 
วท.ม.(ชวีเคม)ี
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ 
(สาขาวชิาชวีเคม)ี 
Postdoctoral Fellow (medical 
Biochemistry)

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

173 ศ.ปิยะรตัน์  โตสุโขวงศ์ ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตร)์ 
วท.ม. (ชวีเคม)ี

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

174 ศ.สทิธศิกัดิ ์ หรรษาเวก ศ. พ.บ.
M.Sc.(Molecular Biology) 
Ph.D.(Biomedical Sciences)

ชวีเคมี ชวีเคมกีระดกู        และ
ออรโ์ธปิดกิส์

จฬ. ภาควชิาชวีเคม ี
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2252 4986,  
0 2256 4482 ต่อ 4122
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
175 ศ.บงัอร  ศรพีานิชกุลชยั ศ. ภ.บ. 

วท.ม.(ชวีเคม)ี 
Ph.D.(Cell Biology)

ชวีเคมี Biochemistry of herbal 
medicine, Biochem of 
Carcinogenesis, Plant 
Medicinal Chemistry

มข. ส านกัวชิาการ 
คณะเภสชัศาสตร ์ 
โทร. 0 4320 2378    
ต่อ 1539

176 ศ.พวงรตัน์  ยงวณชิย์ ศ. วท.บ. (ชวีเคม)ี 
วท.ม.(ชวีเคม)ี
D.Sc.Agr.(Human Nutrition)

ชวีเคมี Mechanism of 
Carcinogenesis and 
Nutritional Biochemistry

มข. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 043 348 386

177 ศ.โสพศิ  วงศค์ า ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ 
วท.ม.(ชวีเคม)ี 
ปร.ด.(ชวีเคม)ี

ชวีเคมี molecular biology  
มะเรง็ และชวีเคมทีัว่ไป

มข. ภาควชิาชวีเคม ี
คณะแพทยศาสตร ์ 
โทร. 0 4334 8386

178 ศ.พจน์  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
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
179 ศ.พรงาม  เดชเกรยีงไกรกุล ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์  

วท.ม.(ชวีเคม)ี  
Ph.d.(Biochemistry)

ชวีเคมี Cosmetic Science, 
Anticancer Drug 
Development

มช. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 5393 0300

180 ศ.อุษณยี ์
            วนิิจเขตค านวณ

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

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

181 ศ.มกุดา  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

182 ศ.ไมตร ี สุทธจติต์ ศ. วท.บ. (เคม)ี
วท.ม. (ชวีเคม)ี 
Ph.D(Biochemistry)

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

183 ศ.ปรชัญา   คงทวเีลศิ ศ. วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 
วท.ม. (ชวีเคม)ี
 Ph.D. (Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคมทีางการแพทย,์ 
ชวีเคมขีองโรคกระดกู 
และขอ้, ชวีเคมขีอง
เนื้อเยือ่เกีย่วพนั, 
วศิวกรรมเนื้อเยือ่

มช. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 5393 4437 
ต่อ 206
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
184 ศ.นีโลบล  เนื่องตนั ศ. พ.บ. 

ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์
ชวีเคมี ชวีเคมทีัว่ไป มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์

ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาชวีเคม ี
โทร. 0 2419 7581,   0
 2419 8583

185 ศ.สมทรง  เลขะกุล ศ. วท.บ. (ชวีวทิยา)
วท.ม. (ชวีเคม)ี
M.S.(Nutrition)

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

186 ศ.ธาดา  สบืหลนิวงศ์ ศ. พ.บ.
วท.ม.

ชวีเคมี ชวีเคมทีางการแพทย์ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี
โทร.0 2256 4281

187 ศ.พสิฐิ  ตัง้กจิวานิชย์ ศ. พ.บ.
ว.ว.(อายรุศาสตร)์
ว.ว.(อายรุศาสตรโ์รคระบบ
ทางเดนิอาหาร)

ชวีเคมปีระยกุต์    
(โรคระบบทางเดนิ

อาหาร)

ชวีโมเลกุลของไวรสัตบั
อกัเสบ ตบัแขง็ และ
มะเรง็ตบั

จฬ. ภาควชิาชวีเคม ี
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2252 4986, 
0 2256 4482 ต่อ 4119
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
188 ศ.กนกวลยั  กุลทนนัทน์ ศ. วท.บ.

พ.บ.
ว.ว.(ตจวทิยา)
Certificate in Dermatological 
Research 
Certificate in 
Dermatoimmunology

ตจวทิยา ตจวทิยา มม. ภาควชิาตจวทิยา
คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
โทร.0 2419 7650

189 ศ.เพญ็วด ี 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

190 ศ.ศริเิพญ็  พวัวไิล ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
ว.ว.(ตจวทิยา)

ตจวทิยา ตจวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร์
โทร. 0 2201 1686
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
191 ศ.สมยศ  จารุวจิติรรตันา ศ. พ.บ.  

ว.ว. (ตจวทิยา)
ตจวทิยา โรคผวิหนงั,

โรคของหนงัศรีษะและ
เสน้ผม

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2201 1141  ต่อ
 403

192 ศ.วชิติ  ลนุีตพงษ์ ศ. พ.บ.
Facharzt fÜr Haut und 
Geschlechtskrankheiter 
อ.ว.(ตจวทิยา) 
อ.ว.(เวชศาสตรค์รอบครวั)

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

193 ศ.วรญัญา   บุญชยั ศ. พ.บ. Master of Medical 
Science (Molecular 
Pathology)
อว. (ตจวทิยา)
อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

ตจวทิยา ตจวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
โทร. 0 2419 7382

194 ศ.พรรณแข  มไหสวรยิะ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู (อายรุศาสตร)์
ว.ว.(ตจวทิยา)

ตจวทิยา (โรคผวิหนงั) โรคผวิหนงั มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาตจวทิยา 
โทร. 0 2419 7000

Page 64 of 215 ขอ้มลู ณ  5 กรกฎาคม 2561



21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
195 ศ.วรพงษ์  มนสัเกยีรติ ศ.* พ.บ.  

ป.ชัน้สงู (อายรุศาสตรท์ัว่ไป)
ป.หลกัสตูรแพทยเ์ฟลโลว ์ 
(ตจวทิยา)
Cert. Fellowship in 
pulmonary  
Cert. Clinical Fellowship in  
Laser Dermatology 
อ.บ. (ตจวทิยา) 
อ.บ. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

ตจวทิยา(โรคผวิหนงั) ตจวทิยา(โรคผวิหนงั) มม. ภาควชิาตจวทิยา  
คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล  
โทร. 0 2419 7000, 
0 2419 7675-8
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
196 ศ.สุทนิ  ศรอีษัฎาพร ศ. วท.บ.

พ.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาการแพทย์
คลนิิก สาขาอายรุศาสตร ์
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
Cert. of Fellowship in Bone ,
 Calcium and Vitamin D 
Research 
ว.ว. (ต่อมไรท้่อและเมตะบอลิ
สม)  
อ.ว.(เวชศาสตรค์รอบครวั)

ต่อมไรท้่อและเมตะ
บอลสิม

ต่อมไรท้่อและ
เมตะบอลสิม

มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2419 7000 , 
0 2522 0241-9

197 ศ.ไพรลัยา   นาควชัระ ศ. พ.บ. 
อว. (กุมารเวชศาสตรา์)

ต่อมไรท้อ่และเมตาบอ
ลสิม

ต่อมไรท้่อและ
เมตาบอลสิม

มม. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2354 7233

198 ศ.วริตั ิ พาณชิยพ์งษ์ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงูฯ(ศลัยศาสตร)์
ว.ว.(ศลัยศาสตร)์
อ.ว. (นิตเิวชศาสตร)์ 
Certified Visiting Fellow in 
Forensic Pathology

นิตเิวชศาสตร์ นิตเิวชศาสตร์ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิานิตเิวชศาสตร ์
โทร.0 2251 6981, 
0 2256 4269
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
199 ศ.ไพฑรูย ์ณรงคช์ยั ศ. วท.บ.

พ.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาการแพทย์
คลนิิก 
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
อ.ว.(นิตเิวชศาสตร)์  
น.บ.
อ.ว.(เวชศาสตรค์รอบครวั)

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

200 ศ.พงษ์รกัษ์  
            ศรบีณัฑติมงคล

ศ. พ.บ.  
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(นิตเิวชศาสตร)์
Ph.D.(Pharmacology/ 
Toxicology)
อว.(นิตเิวชศาสตร)์

นิตเิวชศาสตร์ นิตเิวชศาสตร์ มช. ภาควชิานิตเิวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 5394 1008

201 ศ.ณรงค ์ สงิหป์ระเสรฐิ ศ. พ.บ.                  
น.บ.

นิตเิวชศาสตร์ กฎหมายการแพทย์ มม. เกษยีณ 27 ซอยตากสนิ 11 
ถนนตากสนิ  
แขวงบุคโล เขตธนบุร ี
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0 2438 2193
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
202 ศ.วฑิรูย ์ อึ้งประพนัธ์ ศ. พ.บ. 

น.บ. 
Dr.Med.

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

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

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

204 ศ.ธานินทร ์ ภู่พฒัน์  ศ.* พ.บ. 
Certification of Post doctoral 
training in Forensic 
Pathology and 
Neuropathology 
Fellowship in Forensic 
Pathology

นิตเิวชศาสตร์ นิตพินัธุกรรมศาสตร์
การเกบ็ดเีอน็เอ

มช. ภาควชิานิตเิวชศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์ 
โทร.0 5394 5432-4
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
205 ศ.สุรางค ์ นุชประยรู ศ. พ.บ.                 

 MPH.               
Ph.D.(Molecular 
Parasitology and 
Immunology)        
อ.บ.(พยาธวิทิยาคลนิิก)

ปรสติวทิยา Molecular Parasitology, 
Doagnosis, Filariasis

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาปรสติวทิยา  
โทร.0 2252 5944     
ต่อ 3681

206 ศ.สมชาย  จงวุฒเิวศย์ ศ.* พ.บ.
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก        
(อายรุศาสตรเ์ขตรอ้นและ
สุขวทิยา) 
Ph.D.(Molecular 
Protozoology)

ปรสติวทิยา ปรสติวทิยา จฬ. ภาควชิาปรสติวทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4761,
0 2256 4387 ต่อ 14

207 ศ.ผวิพรรณ (อนิต๊ะพนัธุ์)  
                    มาลวีงษ์

ศ.* วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์
พ.บ.
วท.ม.(อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น)
อ.ว.(พยาธวิทิยา)

ปรสติวทิยา ปรสติวทิยา มข. ภาควชิาปรสติวทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 4334 8387

208 ศ.ไพบูลย ์ สทิธถิาวร ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา) 
วท.ม.(จุลชวีวทิยา)
Ph.D.(Parasitology)

ปรสติวทิยา ปรสติวทิยา 
พยาธใิบไมต้บั

มข. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 4334 8360-8
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
209 ศ.วนัชยั   มาลวีงษ์ ศ.* วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์

วท.ม. (ปาราสติวทิยา) 
วท.ด. (อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น)

ปรสติวทิยา ปรสติวทิยาทาง
การแพทย์

มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาปรสติวทิยา 
โทร.0 4334 8387

210 ศ.สมชาย  ป่ินละออ ศ. วท.บ.
วศ.ม.
M.Sc. (Chemical 
Engineering)
Ph.D. (Chemical 
Engineering)

ปรสติวทิยา ปรสติวทิยา มข. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 4334 8360-8
0 4334 8888

211 ศ.ธดิารตัน์  บุญมาศ ศ. สพ.บ.
Ph.D. (Parasitology)

ปรสติวทิยา ปรสติวทิยา มข. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 4320 2420, 
0 4320 2547

212 ศ.กาบแกว้  สุคนธสรรพ์ ศ. วท.บ.(สตัววทิยา)
วท.ม.(อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น)
Ph.D.(Entomology)

ปรสติวทิยา กฏีวทิยาการแพทย์ มช. ภาควชิาปรสติวทิยา 
คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 5394 5342   ต่อ
 502

213 ศ.คม  สุคนธสรรพ์ ศ. พ.บ.  
วท.ม.
วท.ด.

ปรสติวทิยา คตีวทิยาทางการแพทย์
และปรสติวทิยาทาง
การแพทย์

มช. ภาควชิาปรสติวทิยา  
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 5394 5342-5
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
214 ศ.พรีพรรณ  ตนัอารยี์ ศ. วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 

วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 
ปร.ด. (จุลชวีวทิยา)  
Post. Doct. (Parasitology)

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

215 ศ.ประยงค ์ 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
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
216 ศ.วฑิรูย ์ ไวยนนัท์ ศ. B.S.  

M.T,(ASCP)
M.S.
Ph.D(Zoology)

ปรสติวทิยา วทิยาภมูคิุม้กนัของปรสติ มม. เกษยีณ คณะสหเวชศาสตร ์
ศนูยร์งัสติ  99 ม.18 ถ.
พหลโยธนิ 
อ.คลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี 12121
  
โทร. 0 2926 9441-2,
0 2926 1358-74    ต่อ
 4409

217 ศ.ประภาทพิย ์
               เอี่ยมโสภณา

ศ. วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์  
วท.ม. (อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น)
Ph.D. (Immunology)

ปรสติวทิยา Biotechnology มม. คณะแพทยศาสตร ์ 
ศริริาชพยาบาล  
โทร. 0 2419 7000

218 ศ.อนนัต์  ศรเีกยีรตขิจร ศ.* พ.บ.
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(อายรุศาสตร)์ 
วว.(ประสาทวทิยา)
วท.ม.(การพฒันาสุขภาพ)

ประสาทวทิยาศาสตร์ ประสาทวทิยาศาสตร์ จฬ. ภาควชิาสรรีวทิยา
คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 2256 4267    
ต่อ 2037
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
219 ศ.ปิยะรตัน์  โกวทิตรพงศ์ ศ.* วท.บ. (เคม)ี        

วท.ม. (เภสชัวทิยา) 
Ph.D. (เภสชัวทิยา)

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

220 ศ.บณัฑติ  เจตน์สว่าง ศ. วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์
วท.ม. (ประสาทวทิยาศาสตร)์
ปร.ด. (ประสาทวทิยาศาสตร)์

ประสาทวทิยาศาสตร ์ ประสาทวทิยาศาสตร ์ มม. สถาบนัชวีวทิยาศาสตร ์
โมเลกุล 
โทร.  0 2441 9003
ต่อ 1206

221 ศ.สงวนสนิ  รตันเลศิ ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว. (ประสาทศลัยศาสตร)์ 
Cert.in Advance 
Neurosurgical Training

ประสาทศลัยศาสตร์ ประสาทศลัยศาสตร์ มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 7445 5000
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
222 ศ.เยาวลกัษณ์ สุขธนะ ศ. พ.บ.

อว. โสต นาสกิ 
ลารงิซ์วทิยา

โปรโตซวัทาง
การแพทย์

พยาธโิปรโตซวั มม. คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
โทร. 0 2643 5601

223 ศ.สมเนตร  บุญพรรคนาวกิ ศ.* พ.บ. 
ป.อ.ร.ส.

พยาธชิวีวทิยา พยาธวิทิยาคลนิิก มม. เกษยีณ 187 ถนนจรญัสนิทวงศ์
 ซอย 44  บางยีข่นั 
บางพลดั กรุงเทพฯ 
10700 
โทร. 0 2424 2226

224 ศ.ส ารวย  ชว่งโชติ ศ.* พ.บ.  
พ.ด.
อ.ว.(พยาธวิทิยา)  
Dip.Amer.Board of Anatomic 
Pathology and 
Neuropathology.

พยาธวิทิยา ประสาทพยาธวิทิยากาย
วภิาค

จฬ. เกษยีณ 995 ซอยอ่อนนุช 46 
แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
 10250 
โทร. 0 2321 1212

225 ศ.ชนพ  ชว่งโชติ ศ. พ.บ.
ว.ว.(พยาธวิทิยากายวภิาค)

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยา จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาพยาธวิทิยา
โทร. 0 2256 4235

226 ศ.มานะ  ทววีศิษิฏ์ ศ. พ.บ.
ป.บณัฑติ(พยาธวิทิยา)
ว.ว.(พยาธกิายวภิาค)

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยา จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4000
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
227 ศ.พงษ์ศกัดิ ์วรรณไกรโรจน์ ศ. พ.บ.

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค 
(พยาธวิทิยา)
ว.ว.(พยาธวิทิยากายวภิาค)
Fellowship in 
Immunopathology     
Fellowship in Bone marrow 
transplantation Pathology

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยา จฬ. ภาควชิาพยาธวิทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 2256 4000, 
0 2256 4333

228 ศ.พเิชฐ  สมัปทานุกลู ศ. พ.บ.
อ.ว.(พยาธวิทิยากายวภิาค) 
วท.ม.(การพฒันาสุขภาพ)

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยา จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาพยาธวิทิยา 
โทร. 0 2256 4281

229 ศ.บรรจบ ศรภีา ศ. วท.บ. (ชวีวทิยา) 
วท.ม. (พยาธชิวีวทิยา)  
Ph.D. (Tropical Health)

พยาธวิทิยา โรคพยาธใิบไมต้บั
และมะเรง็ท่อน ้าดี

มข. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 4323 7909, 
0 4324 2342-6 ต่อ 
3239, 3210
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
230 ศ.เบญจพร   ไชยวรรณ์ ศ. พ.บ.

ป.ชัน้สงู
ว.ว.(พยาธวิทิยากายวภิาค) 
ป.ฝึกอบรม(Cytology, 
Immunohistochemistryและ 
Immunocytochemistry)

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยา มช. คณะแพทยศ์าสตร ์
ภาควชิาพยาธวิทิยา
โทร. 0 5394 5442-4

231 ศ.ทวพีนัธ์  ตณัฑจ ารญู ศ. พ.บ. 
Cert. In Experimental 
Pathology & Cancer, 
Research.   
อ.ว.(พยาธวิทิยากายวภิาค)

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยากายวภิาค 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

232 ศ.โชต ิ 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
233 ศ.เลศิลกัขณา  ภู่พฒัน์ ศ.* พ.บ.

ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
พยาธวิทิยา โรคของต่อมน ้าเหลอืง มช. คณะแพทยศาสตร ์

ภาควชิาพยาธชิวีวทิยา
โทร.0 5394 5442-5

234 ศ.เจน  มโนนุกุล ศ. พ.บ. 
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(พยาธวิทิยา)
ว.ว.(พยาธวิทิยา)

พยาธวิทิยา ตจพยาธวิทิยา มม. พนกังาน ภาควชิาพยาธวิทิยา 
คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
โทร.0 2411 2005

235 ศ.พรทพิย ์ โล่หเ์ลขา ศ. B.Sc.
พ.บ.                  
M.T.(ASCP)
M.Sc.

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

236 ศ.รงัสรรค ์ ปัญญาธญัญะ ศ. พ.บ. 
ป. ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค(พยาธวิทิยา)

พยาธวิทิยา ประสาทพยาธวิทิยากาย
วภิาค

มม. เกษยีณ 100/351 หมูบ่า้น ชล
ลดา ต.บางรกัพฒันา อ.
บางบวัทอง 
จ.นนทบุร ี11110  
โทร. 0 2571 1021,   0
 2924 0889
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
237 ศ.นิวฒัน์  จนัทรกุล ศ. พ.บ. พยาธวิทิยา พยาธกิายวภิาคทัว่ไป มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์ 

ศริริาชพยาบาล
ภาควชิาพยาธวิทิยา
โทร. 0 2930 6696

238 ศ.วรชยั  ศริกิุลชยานนท์ ศ.* พ.บ. 
ว.ว.(พยาธวิทิยากายวภิาค)

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

239 ศ.วจิติร  บุญพรรคนาวกิ ศ.* พ.บ. 
อ.ว. สาขาพยาธวิทิยากาย
วภิาค
Fellow in Pathology

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยาทัว่ไป มม. เกษยีณ บรษิทัเนชัน่แนล   เฮล
แคร ์ซสิเตม็ (NHS) ชัน้
 4  ตกึทนัตกรรม 
2301/2 
ถ.เพชรบุรตีดัใหม ่
บางกะปิ กรุงเทพฯ 
10310 
โทร. 0 2310 3176
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
240 ศ.อานนท ์ บุณยะรตัเวช ศ.* วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์

วท.ม. (พยาธวิทิยาคลนีิค) 
วท.ด. (พยาธชิวีวทิยา)

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

241 ศ.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

242 ศ.ภมุรา  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)  ซอย
นาคสุวรรณ 
ถนนนนทร ี
เขตยานนาวา กรุงเทพ 
10120 
โทร. 0 2681 4928
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
243 ศ.ทศัน์ยานี  จนัทนยิง่ยง ศ.* พ.บ.

อ.ว.(โลหติวทิยา)
พยาธวิทิยา เวชศาสตรก์ารบรกิาร

โลหติ
มม. เกษยีณ 1204/1 ถนนเทอดไท 

แขวงตลาดพลู 
เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ 
10600  
โทร. 0 2466 6041,
0 2419 7096

244 ศ.พมิล  เชีย่วศลิป์ ศ.* พ.บ.
ป. ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค 
Dip. of the Amer.
Board of Pathology in 
Clinical Pathology

พยาธวิทิยา เวชศาสตรก์ารบรกิาร
โลหติ

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

245 ศ.สญัญา  สุขพณชินนัท์ ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (พยาธวิทิยา
กายวภิาค) 
ว.ว.(พยาธวิทิยากายวภิาค)
Cert. of Fellow in  
Hematopathology

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาพยาธวิทิยา
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
246 ศ.วญิญ ู มติรานนัท์ ศ. พ.บ.

Amer. Board of Pathology, 
Clinical and Anatomical

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

247 ศ.นิธ ิ จงจติรนนัท์ ศ. พ.บ. 
วุฒบิตัรพยาธวิทิยา  
Certi. of Fellowship in 
Anatomic Pathology  
Certi. in Dermatopathology

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยากายวภิาพ,
พยาธวิทิยาโรคผวิหนงั

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

248 ศ.นวพรรณ  จารุรกัษ์ ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ 
Doctor of Medicine 
ป.(พยาธวิทิยาคลนิิก) 
ว.ว. (พยาธวิทิยาคลนิิก) 
Postdoctoral Fellowship 
Training in Molecular 
Cytogenetics

พยาธวิทิยาคลนิิก การวเิคราะหเ์มด็เลอืด
ดว้ยเครือ่งอตัโนมตัิ

จฬ. ลาออก โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์
ฝ่ายหอ้งปฏบิตักิาร   
ชัน้ 4 เลขที ่33  
ถ.สุขมุวทิ ซ.3 วฒันา 
กรุงเทพฯ 10110   
โทร. 0 2667 1490

249 ศ.สุธ ี ยกสา้น ศ. พ.บ.
ปร.ด. (พยาธชิวีวทิยา)

พยาธวิทิยาคลนิิก พยาธวิทิยาคลนิิก มม. สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์
โมเลกุล 
โทร. 0 2441 9003
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
250 ศ.ธนวรรณ  กุมมาลอื ศ. พ.บ.

ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
ว.ว.(อายรุศาสตรโ์รคเลอืด) 
วท.ม.(การแพทยค์ลนิิก)

พยาธวิทิยาคลนิิก การวจิยัเกีย่วกบัสมนุไพร
, Breast Cancer, Stem 
Cell

มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล
โทร. 0 2419 7964

251 ศ.วสนัต์  จนัทราทติย์ ศ. วท.บ.(จุลชวีวทิยา)
วท.ม.(จุลชวีวทิยา)
ปร.ด.(จุลชวีวทิยา)

พยาธวิทิยาคลนิิก ไวรสัวทิยาการถอดรหสั
พนัธุกรรมมนุษยช์วีสา
รสนเทศและเภสชัพนัธุ
ศาสตร์

มม. ภาควชิาพยาธวิทิยา  
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร.0 2201 1470

252 ศ.พรรณ ี บุตรเทพ ศ. วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์
วท.ม. (พยาธวิทิยาคลนิิก)
Ph.D (Medical Science)

พยาธวิทิยาคลนิิก พยาธวิทิยาคลนิิก มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร. 0 2201 1000

253 ศ.ชยนัตรธ์ร  ปทุมานนท์ ศ. พ.บ.
ส.ม.
อว.(เวชศาสตรป้์องกนัคลนิิก)
M.Sc.(Clinical Tropical 
Medicine)
M.Sc.(Epidemiology)
D.Sc. (Clinical Epidemiology)

ระบาดวทิยา ระบาดวทิยาคลนิิก มช. เกษยีณ ภาควชิาเวชศาสตร์
ชมุชน 
คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 5394 3119
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
254 ศ.ลกัขณา  ไทยเครอื ศ. พ.บ.     

Msc. (Epidemiology)
อ.ว. (เวชศาสตรป้์องกนั)
Ph.D. (Epidemiology of
infectious Disease)

ระบาดวทิยา ระบาดวทิยา มช. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 5393 5472-4

255 ศ.ทวปิ  กติยาภรณ์ ศ. พ.บ.
D.T.M.& H.
M.P.H.
Dr.P.H.(Epi.)

ระบาดวทิยา ระบาดวทิยาของโรค
เอดสแ์ละ
การตดิเชือ้ HIV

มม. ลาออก โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์
ศนูยว์จิยัทางการแพทย ์
 ชัน้ 10 อาคาร BH 
Residenceเลขที ่33 ถ.
สุขมุวทิ   ซ.3 วฒันา 
กรุงเทพฯ 10110 
โทร. 0 2667 2284

256 ศ.พนัธุ์ทพิย ์ รามสตู ศ. Masterr of Public Health 
(Social Medicine)
Bachelo of Science 
(Sociology)
Doctor of Public Health   

ระบาดวทิยา ระบาดวทิยาทางสงัคม 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
257 ศ.อิม่ใจ  ชติาพนารกัษ์ ศ. พบ.

วว. (รงัสรีกัษา)
รงัสรีกัษา รงัสรีกัษา มช. คณะแพทยศาสตร์

โทร. 0 5393 0300
258 ศ.พทิยภมู ิ ภทัรนุธาพร ศ. พ.บ. 

ป.ชัน้สงู (รงัสรีกัษาและเวช
ศาสตรน์ิวเคลยีร)์
ว.ว. (รงัสรีกัษาและเวชศาสตร์
นิวเคลยีร)์

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

259 ศ.คุณหญงินิตยา  
                  สุวรรณเวลา

ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค 
อ.ว.
Cert. in Neuroradiology

รงัสวีทิยา รงัสวีนิิจฉยั จฬ. เกษยีณ วทิยาลยัการสาธารณสุข
 อาคารสถาบนั 3 ชัน้ 
10  
ซ. 62 ถ.พญาไท กทม.
10330
โทร. 0 2256 4418,   
0 2256 4594

260 ศ.มาคุม้ครอง  โปษยะจนิดา ศ. พ.บ.
Cert.in Radiosotope 
technique

รงัสวีทิยา เวชศาสตรน์ิวเคลยีร์ 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
261 ศ.เอมอร  ไมเ้รยีง ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตรก์ารแพทย)์

พ.บ.  
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
ว.ว.(รงัสวีทิยาทัว่ไป)
Fellow of International 
Atomic Energy Agency

รงัสวีทิยา รงัสวีทิยา มข. ภาควชิารงัสวีทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 4336 3178,  
0 4336 3614

262 ศ.พรรณ ี วศิรุตรตัน ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู 
ว.ว.(รงัสวีทิยาทัว่ไป)
Cert.in Pediatric Radiology

รงัสวีทิยา รงัสวีทิยา มช. คณะแพทยศาสตร์
ภาควชิารงัสวีทิยา
โทร. 0 5394 5450

263 ศ.วมิล  สุขถมยา ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(รงัสวีทิยา)

รงัสวีทิยา รงัสวีทิยา มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิารงัสรีกัษา
โทร. 0 5394 5456

264 ศ.มาลยั  มตุตารกัษ์ ศ.* พ.บ.  
ป.ชัน้สงู(รงัสวีทิยา)

รงัสวีทิยา รงัสวีทิยาทัว่ไป มช. คณะแพทยศาสตร์
ภาควชิารงัสรีกัษา
โทร. 0 5394 5450
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
265 ศ.จริพร เหล่าธรรมทศัน์ ศ. พ.บ. 

American Board in 
Diagnostic Radiology 
อว. สาขาภาพวนิิจฉยัระบบ
ประสาท 
อว. สาขารงัสวีนิิจฉยั

รงัสวีทิยา การตรวจดว้ยภาพทาง
รงัสวีนิิจฉยั

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร. 0 2201 1251

266 ศ.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

267 ศ.ไพรชั  เทพมงคล ศ.* 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
268 ศ.พวงทอง  ไกรพบิูลย์ ศ. พ.บ.

ว.ว.(รงัสรีกัษาและ 
เวชศาสตรน์ิวเคลยีร)์

รงัสวีทิยา รงัสรีกัษาและ
เวชศาสตรน์ิวเคลยีร์

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

269 ศ.ลกัษณา  โพชนุกลู ศ. พ.บ.
ว.ว.(รงัสรีกัษาและ 
เวชศาสตรน์ิวเคลยีร)์

รงัสวีทิยา รงัสรีกัษา , 
วทิยาการมะเรง็

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิารงัสวีทิยา 
หน่วยรงัสรีกัษาและเวช
ศาสตรน์ิวเคลยีร ์ 
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
270 ศ.นาวาตรหีญงิสุภนีวรรณ 

                    เชาวว์ศิษิฐ
ศ.* พ.บ. 

ป.ชัน้สงู(วทิยาศาสตร ์ ทาง
การแพทยค์ลนิิค)
Fellowship.musculoskeletal 
Radiologic Pathology 
Cer. In Osteoradiology & 
Research
ว.ว.(รงัสวีทิยา)

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

271 ศ.ชรนิทร ์ 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

272 ศ.พนูสุข  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
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
273 ศ.ดเิรก  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

274 ศ.ดุษฎ ี ประภาสะวตั ศ. พ.บ. 
Dip. of the Amer. 
Board  of Neuclear Medicine.

รงัสวีทิยา รงัสวีนิิจฉยั มม. เกษยีณ 197/2  ถ.เทดิไท แขวง
ปากคลอง 
เขตภาษเีจรญิ 
กรุงเทพฯ 10160  
โทร. 0 2467 0676

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

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

276 ศ.อนนัต์  ส่งแสง ศ. พ.บ. 
อ.ว. 
M.Sc. 
Dip. of the Amer. 
Board  of Radiology.

รงัสวีทิยา รงัสวีนิิจฉยัและ
รงัสวีทิยาของระบบ
ประสาท

มม. เกษยีณ  47 ซอยสายลม 2    
ถ.พหลโยธนิ  
ต.สามเสนใน พญาไท  
กทม. 10400 
โทร. 0 2272 6386 ,
0 2272 4386
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
277 ศ.นาวาอากาศโทหญงิศรินิธรา

               สงิหรา ณ อยุธยา
ศ. พ.บ.

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก(รงัสวีทิยา) 
ว.ว. (รงัสวีทิยาทัว่ไป) 
อ.ว. อนุสาขาภาพวนิิจฉยั
อ.ว.อนุสาขารงัสรี่วมรกัษา
ระบบประสาท
   

รงัสวีทิยา (รงัสรี่วม
รกัษาระบบประสาท

Neuro intervention
(รงัสรี่วมระบบประสาท)

มม. คณะแพทยศาสตร ์  
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร. 0 2201 1000

278 ศ.นิตยา  ฉมาดล ศ. วท.บ. 
พ.บ.
วว. (รงัสวีทิยา)
อว. (ภาพวนิิจฉยัชัน้สงู)

รงัสวีทิยาวนิิจฉยั รงัสวีทิยา มข. สาขาวชิารงัสวีทิยา  
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 4323 7909,
 0 4324 2342-6 ต่อ 
3239, 3210

279 ศ.สริพิร  หริญัแพทย์ ศ. พ.บ.
ว.ว.(รงัสวีนิิจฉยั)
Certificate Research fellow 
in Neuroradiology

รงัสวีทิยาวนิิจฉยั รงัสวีทิยาวนิิจฉยั มอ. ภาควชิารงัสวีทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 7445 1512-3
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
280 ศ.สุทธศิกัดิ ์ สุทธพิงษ์ชยั ศ. พ.บ.

ป.ชัน้สงู (รงัสวีทิยา) 
ว.ว. (รงัสวีนิิจฉยั)

รงัสวีนิิจฉยั รงัสวีนิิจฉยั  มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิารงัสวีทิยา
โทร. 02 419 7078

281 ศ.ดรุณ ี บุญยนืเวทวฒัน์ ศ. พ.บ. 
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (รงัสวีทิยา) 
วว.(รงัสวีทิยาทัว่ไป)
อว.(อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู)

รงัสวีนิิจฉยั รงัสวีนิิจฉยั จฬ. เกษยีณ ภาควชิารงัสวีทิยา   
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4259

282 ศ.ทนงชยั  สริอิภสิทิธิ ์ ศ. พ.บ.
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก(รงัสวีทิยา)
วว.(รงัสวีทิยาวนิิจฉยั)  
อว.(เวชศาสตรค์รอบครวั)  
อว.(อนุสาขาภาพวนิิจฉยัชัน้สงู)

รงัสวีนิิจฉยั X-Ray Computer,
หลอดเลอืด

มม. ภาควชิารงัสวีทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2419 7089
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
283 ศ.อรสา  ชวาลภาฤทธิ ์ ศ. พ.บ.

ว.ว.(รงัสวีทิยาทัว่ไป)
วท.ม.(ระบาดวทิยาคลนิิก)
อ.ว.(อนุสาขาภาพวนิิจฉยั
ระบบประสาท)
อ.ว.(รงัสวีทิยาทัว่ไป)

รงัสวีนิิจฉยั ภาพรงัสรีะบบประสาท
สมอง

มม. ภาควชิารงัสวีทิยา
คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
โทร. 0 2419 7086,
0 2419 8603

284 ศ.ปิยาภรณ์ 
             อภสิารธนรกัษ์

ศ. พ.บ.
วว. (รงัสวีนิิจฉยั ) 
อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)   
อว. (อนุสาขารงัสรี่วมรกัษา
ของล าตวั)
อว. (อนุสาขาภาพวนิิจฉยั
ชัน้สงู)

รงัสวีนิิจฉยั รงัสวีนิิจฉยั มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
โทร.0 2419 9039-40 
ต่อ 7086

285 ศ.วลัลภ  เหล่าไพบูลย์ ศ. พ.บ. 
วว.(รงัสวีนิิจฉยั)
วท.ม.(พฒันาสุขภาพ) 
อว.(อนุสาขารงัสรี่วมรกัษา
ของล าตวั สาขารงัสวีนิิจฉยั)

รงัสวีนิิจฉยั 
(รงัสรี่วมรกัษา
ของล าตวั)

รงัสรี่วมรกัษาของล าตวั
การอุดกัน้หลอดเลอืด
รงัสวีทิยาวนิิจฉยั

มข. ภาควชิารงัสวีทิยา  
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 4334 8389
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
286 ศ.ขวญัชยั  

           ศุภรตัน์ภญิโญ
ศ. พ.บ. 

ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
ป.ฝึกอบรมระยะสัน้
(โรคตดิเชือ้)
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)
ป.ฝึกอบรมระยะสัน้(ระบาด
วทิยาคลนิิค) 
อ.ว.(อายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ้)

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

287 ศ.ยพุนิ  ศุพุทธมงคล ศ.* พ.บ.
ว.ว.(อายรุศาสตร)์ 
M.Sc.(Epidemiology)
Diploma of Tropical 
Medicine and Hygiene

โรคตดิเชือ้และ
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น

โรคตดิเชือ้และ
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น

มม. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล  
โทร.0 2419 7301

288 ศ.เกรยีงศกัดิ ์ วารแีสงทพิย์ ศ. พบ.
วว. (อายรุศาสตร)์
Ph.D.(Medicine)
อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

วกักะวทิยา วกักะวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล
โทร. 0 2419 5960
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
289 ศ.บุญเสรมิ  วทิยช านาญกุล ศ. พ.บ. 

Ph.D.(Anatomy)
วทิยาต่อมไรท้่อและ
ประสาทชวีวทิยา

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

290 ศ.นภาธร  บานชืน่ ศ. พ.บ. 
Ph.D. (Immunology)

วทิยาภมูคิุม้กนั วทิยาภมูคิุม้กนั มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล  
ภาควชิาวทิยาภมูคิุม้กนั 
 โทร. 0 2419 7000

291 ศ.ธารารชัต์  ธารากุล ศ. พ.บ.
Ph.D.
Postdoctoral Certificate

วทิยาภมูคิุม้กนั วทิยาภมูคิุม้กนั มม. คณะแพทยศาสตร ์ 
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาวทิยาภมูคิุม้กนั 
โทร. 0 2419 7000
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
292 ศ.สริฤิกษ์  ทรงศวิไิล ศ. พ.บ.

Ph.D.
วทิยาภมูคิุม้กนั วทิยาภมูคิุม้กนั มม. คณะแพทยศาสตร์

ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาวทิยาภมูคิุม้กนั
โทร. 0 2419 7000    
ต่อ 6677

293 ศ.วนัเพญ็  ชยัค าภา ศ.* สพ.บ.              
Ph.D.(Microbiol. & Immunol)

วทิยาภมูคิุม้กนั วทิยาภมูคิุม้กนัของ
โรคตดิเชือ้
สาขาสตัวแพทยศาสตร์

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

294 ศ.โกวทิ  พฒันาปัญญาสตัย์ ศ.* วท.บ. (ชวีเคม)ี
วท.ม. (ชวีเคม)ี
Ph.D.(Iron Metabolism)

วทิยาภมูคิุม้กนั วทิยาภมูคิุม้กนั ,
โลหติวทิยา ,
โรคมาลาเรยี ,
โรคธาลสัซเีมี

มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
สถานการส่งเสรมิการ
วจิยั 
โทร. 0 2419 8946, 
0  2419 7000  
ต่อ 6644
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
295 ศ.จ ารญู  ยาสมทุร ศ. วท.บ.(สุขาภบิาล)

Master of Public Health
วทิยาศาสตรอ์นามยั

สิง่แวดลอ้ม
สุขาภบิาลสิง่แวดลอ้ม มช. เกษยีณ 31 หมู ่1 ซ. 2 ถ.สุเทพ

 ต.สุเทพ อ.เมอืง 
จ.เชยีงใหม ่50200
โทร. 0 5327 7410

296 ศ.พชิติ  สกุลพราหมณ์ ศ. วท.บ.
M.P.H.(Env.H.)

วทิยาศาสตรอ์นามยั
สิง่แวดลอ้ม

วทิยาศาสตรอ์นามยั
สิง่แวดลอ้ม

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

297 ศ.เทวารกัษ์  
            วรีะวฒักานนท์

ศ. พ.บ.
ศศ.บ.(บรหิารรฐักจิ)  
ป.บณัฑติ (วสิญัญวีทิยา) 
ว.ว. (วสิญัญวีทิยา)
Fellow in Anesthesia 
วท.ม.(การพฒันาสุขภาพ)

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

298 ศ.รืน่เรงิ  ลลีานุกรม ศ. พ.บ. 
วว. (วสิญัญวีทิยา)
อว. (วสิญัญวีทิยาส าหรบัเดก็)

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4183,
0 2256 4462
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
299 ศ.สมรตัน์ จารุลกัษณานนัท์ ศ. พ.บ.

ว.ว.(วสิญัญวีทิยา)
Fellow in Anesthesiology
วท.ม.(พฒันาสุขภาพ)

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา จฬ. ภาควชิาวสิญัญวีทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 2256 4000,  
0 256 4183,  
0 256 4462

300 ศ.สมบูรณ์  เทยีนทอง ศ. พ.บ. 
ว.ว.(วสิญัญ)ี

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาวสิญัญวีทิยา 
โทร.0 4334 8390

301 ศ.สุณรีตัน์  คงเสรพีงศ์ ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู (สาขาวสิญัญวีทิยา)
ว.ว. (สาขาวสิญัญวีทิยา) 
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, 
วสิญัญวีทิยาส าหรบั
ผูป่้วยเดก็

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
302 ศ.สุวรรณ ี สุรเศรณวีงศ์ ศ.* พ.บ.

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (วสิญัญี
วทิยา)
วว.(วสิญัญวีทิยา)
Fellowship in Pediatric 
Anesthesia 
M.Sc.(Health Development)

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยาเดก็ มม. ภาควชิาวสิญัญวีทิยา 
คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล
โทร. 0 2419 6433

303 ศ.จรยิา  เลศิอรรฆยมณี ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก สาขาวสิญัญี
วทิยา 
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
304 ศ.พงษ์ธารา  

             วจิติรเวชไพศาล
ศ. พ.บ. 

ป.ชัน้สงู(วสิญัวทิยา)
Cert. of Fellowship in 
Anesthesiolog 
ว.ว.(วสิญัญวีทิยา)

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาวสิญัญวีทิยา
โทร. 0 2419 7989-90

305 ศ.เพลนิจติต์  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

306 ศ.วรภา  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
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
307 ศ.วชิยั  อทิธชิยักุณฑล ศ. พ.บ.

วว. (วสิญัญวีทิยา ) 
อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)
อว. (วสิญัญวีทิยา อนุสาขา
วสิญัญวีทิยาส าหรบัผูป่้วย )
อว. (วสิญัญวีทิยา อนุสาขา
การระงบัปวด)

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์
รพ.รามาธบิด ี 
โทร. 0 2201 2729

308 ศ.ศริวิรรณ  จริสริธิรรม ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู(วสิญัญวีทิยา)
ว.ว.(วสิญัญวีทิยา)
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
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
309 ศ.สมศร ี 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

310 ศ.อมรา  พานิช ศ. พ.บ.
ว.ว.(วสิญัญวีทิยา)

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

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

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์    ศิ
รริาชพยาบาล ภาควชิา
วสิญัญวีทิยา 
โทร. 0 2419 9348
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
312 ศ.ธารา  ตรติระการ ศ.* พ.บ.

ว.ว.(วสิญัญวีทิยา)  
Fellow Cardiovascular Anes. 
F.A.C.A. 
F.I.C.S

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาวสิญัญวีทิยา 
โทร. 0 2419 7991

313 ศ.ชศูร ี พศิลยบุตร ศ.* พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(วสิญัญวีทิยา)
ว.ว.(วสิญัญวีทิยา)
อ.ว.(เวชศาสตรค์รอบครวั)
F.R.C.A.T.
F.I.C.S 
M.Sc.(Health development)
Fellowship in Obstetric 
Aneshthesia

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มม. กษ. ภาควชิาวสิญัญวีทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
โทร.0 2419 7993,
0 2419 7995

314 ศ.อภวิฒัน์ มทุริางกรู ศ.* พ.บ.
Ph.D.(Human and Molecular 
Genetics)

เวชพนัธุศาสตร์ เวชพนัธุศาสตร์ จฬ. ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 2218 8885
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
315 ศ.พรีนิธ   กนัตะบุตร ศ. ท.บ.

M.Sc. (Pediatric Dentistry)
เวชพนัธุศาสตร์ เวชพนัธุศาสตร์ มช. คณะทนัตแพทยศาสตร ์

โทร. 0 5394 4440-1

316 ศ.อมร  เปรมกมล ศ. พ.บ.
ส.ม.
วว.(เวชศาสตรป้์องกนั)
Diploma In Alternative Med 
(Homeopathy)

เวชศาสตรช์มุชน เวชศาสตรช์มุชน  
การแพทยแ์ผนไทย 
การแพทยท์างเลอืก
โฮมโีอพาธยี์
และการวจิยัระบบสุขภาพ

มข. ภาควชิาเวชศาสตร์
ชมุชน 
คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 4334 8391

317 ศ.สุวฒัน์  จรยิาเลศิศกัดิ ์ ศ. พ.บ.
M.Sc.(Clinical Tropical 
Medicine) 
อ.ว.(เวชศาสตรป้์องกนั)
M.P.H. 
Dr.PH.

เวชศาสตรช์มุชน การประเมนิโครงการ
สาธารณสุข
การวางแผนกลยทุธ์ 
การศกึษาวจิยัดา้น
ระบาดวทิยาของโรค
เอดสแ์ละการบรหิาร
งานวจิยั

มช. ภาควชิาเวชศาสตร์
ชมุชน
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 5394 5472-4
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
318 ศ.สุรศกัดิ ์ บูรณตรเีวทย์ ศ. พ.บ. 

น.บ. 
Master of Public Health 
(Occupational Health)
Doctor of Public Health 
(Occupational Health)

เวชศาสตรช์มุชน เวชศาสตรช์มุชน มธ. โครงการจดัตัง้สถาน
เวชศาสตรช์มุชน   
คณะแพทยศาสตร ์ 
โทร.0 2926 9795

319 ศ.ศุภสทิธิ ์ พรรณารุโณทยั ศ. พ.บ.(อายรุศาสตรเ์ขตรอ้นและ
สุขวทิยา) (DTM&H) 
วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร)์
ปร.ด. (การวางแผนและการ
คลงัสาธารณสุข)

เวชศาสตรช์มุชน เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข มน. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาเวชศาสตร์
ชมุชน 
โทร. 0 5526 1200-5

320 ศ.ไพบูลย ์ 
             สุรยิะวงศไ์พศาล

ศ. พ.บ.
อ.ว. (เวชศาสตรป้์องกนั) 
Master of Medical Science

เวชศาสตรช์มุชน ระบาดวทิยาของ
อุบตัเิหตุจราจร

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ส านกังานศนูยเ์วชศาสตร์
ชุมชน  
โทร.0 2246 0025
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
321 ศ.วรีะศกัดิ ์ จงสู่ววิฒัน์วงศ์ ศ.* พบ. 

ป.อายรุศาสตรเ์ขตรอ้นและสุข
วทิยา
อ.ว. (เวชกรรมสาขาเวช
ศาสตรป้์องกนั)
ศ.บ. 
M.S.(Medical Science)
Ph.D.

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

322 ศ.วชิยั  เอกพลากร ศ. พ.บ. 
อ.ว.(เวชศาสตรป้์องกนัคลนิิก)
อ.ว.(เวชศาสตรป์ฏบิตัทิ ัว่ไป)
Master of Medicine 
Ph.D.(Epidemiology)
อ.ว.(เวชศาสตรค์รอบครวั)

เวชศาสตรช์มุชน 
ระบาดวทิยา

ระบาดวทิยา: โรคระบบ
หวัใจและหลอดเลอืด

มม. ภาควชิาเวชศาสตร์
ชมุชน 
คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร.0 2201 1518
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
323 ศ.ภาวนา  ภสูุวรรณ ศ. พ.บ.

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก(รงัสวีทิยา
ทัว่ไป)
ว.ว.(รงัสวีทิยาทัว่ไป) 
ว.ว.(เวชศาสตรค์รอบครวั)
อ.ว.(เวชศาสตรน์ิวเคลยีร)์

เวชศาสตรน์ิวเคลยีร์ เวชศาสตรน์ิวเคลยีร์ มม. ภาควชิารงัสวีทิยา    
คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
โทร. 0 2419 6220,
0 2419 6240

324 ศ.สุวทิย ์ อารกีุล ศ.* พ.บ. 
Medicine Doktor (Cum 
Laude)  
D.T.M.& H.

เวชศาสตรน์ิวเคลยีร์ เวชศาสตรน์ิวเคลยีรเ์ขต
รอ้น

มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น
 ภาควชิารงัสไีอโซโทป
เขตรอ้น พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400
โทร.0 2246 9000-13

Page 106 of 215 ขอ้มลู ณ  5 กรกฎาคม 2561



21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
325 ศ.นรนิทร ์ หริญัสุทธกิุล ศ. พ.บ.

ว.ว.(อายรุศาสตร)์
ส.ม.(สาธารณสุขทัว่ไป) 
หนงัสอือนุมตับิตัร(เวชศาสตร์
ป้องกนั แขนงเวชศาสตร์
ป้องกนัคลนิิก)  
Doctor of public health 
degree program in the area 
of infection disease

เวชศาสตรป้์องกนั  
และสงัคม

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม 
อายรุกรรมโรคตดิเชือ้ 
และระบาดวทิยา

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

326 ศ.ไพรชั  ดสีุดจติ ศ. พ.บ. 
M.P.H. & T.M.

เวชศาสตรป้์องกนั
และสงัคม

กามโรคและเวชศาสตร์
ป้องกนั

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

327 ศ.เตมิศร ี ช านิจารกจิ ศ. พ.บ. 
Dip. of Tropical Medicine & 
Hygiene. 
Dip. of Tropical Public  
Health.

เวชศาสตรป้์องกนั
และสงัคม

ชวีสถติแิละเวชศาสตร์
ป้องกนั

จฬ. เกษยีณ 153/1 ถ.พหลโยธนิ 24 
แขวงลาดยาว 
เขตจตุจกัร บางเขน 
กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0 2513 7299
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
328 ศ.ทสัสนี  นุชประยรู ศ. พ.บ.

ป.ชัน้สงู 
M.of Public Health

เวชศาสตรป้์องกนั
และสงัคม

ระบาดวทิยาและเวช
ศาสตรป้์องกนั

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

329 ศ.ไพบูลย ์ โล่หส์ุนทร ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู (สตูนิรเีวชศาสตร)์  
ส.ม.
M.P.H.

เวชศาสตรป้์องกนั
และสงัคม

ระบาดวทิยาและเวช
ศาสตรป้์องกนั

จฬ. เกษยีณ 209/22 ถ.พฒันาการ
เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250 
โทร.0 2231 2127,
0 2256 4236

330 ศ.ภริมย ์ กมลรตันกุล ศ.* พ.บ. 
M.S.(Clinical Epidemilogy 
ว.ว.(เวชปฏบิตัทิ ัว่ไป)  
อ.ว.(เวชศาสตรป้์องกนั)

เวชศาสตรป้์องกนั
และสงัคม

ระบาดวทิยาและ
เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาเวชศาสตร์
ป้องกนัและสงัคม 
โทร. 0 2256 4464 ,  
 0 2256 4244
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
331 ศ.พรชยั  สทิธศิรณัยก์ุล ศ. พบ. 

อนุมตับิตัรฯ(เวชศาสตร์
ป้องกนัคลนิิก) 
M.S.(Public Health) 
Doctor of Public Health 
อนุมตับิตัรฯ (เวชศาสตร์
ป้องกนัสาขาอาชวีเวชศาสตร)์

เวชศาสตรป้์องกนั
และสงัคม

วทิยาการระบาดระดบั
โมเลกุล, พษิของสาร
ตะกัว่

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาเวชศาสตร์
ป้องกนัและสงัคม
โทร.0 2215 0871-3,
0 2215 3619

332 ศ.หชัชา  ณ บางชา้ง ศ.* พ.บ. 
ส.ม. 
M.P.H.

เวชศาสตรป้์องกนั
และสงัคม

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

333 ศ.ศาสตร ี เสาวคนธ์ ศ. พ.บ. 
ป.อายรุศาสตร์
เขตรอ้นและสุขวทิยา
Dip. in Nutrition Doctor of 
Philosophy

เวชศาสตรป้์องกนั
และสงัคม

เวชศาสตรช์มุชน มบ. เกษยีณ 51 ซ.อารสีมัพนัธ์ 7 ถ.
พระรามที ่6 กรุงเทพฯ 
10400 
โทร. 0 2278 3569, 
0 3839 3471
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
334 ศ.สุรพล  สุวรรณกลู ศ. พ.บ.

Dip.Amer. Board. of Internal 
Medicine 
Dip Amer.Board of 
Infectious Disease

เวชศาสตรป้์องกนั
และสงัคม

ระบาดวทิยาของโรคตดิ
เชือ้

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

335 ศ.ไพโรจน์  อุ่นสมบตัิ ศ. พ.บ. 
M.P.H

เวชศาสตรป้์องกนั
และสงัคม

เวชศาสตรป้์องกนั มม. เกษยีณ 269 ซอยเสรมิสุข 3 
ถนนประชาชืน่ ลาดยาว
 บางเขน กรุงเทพฯ 
10900
โทร. 0 2419 7284

336 ศ.บุญเยอืน  ทุมวภิาต ศ พ.บ.
D.T.M. & H.
D.T.P.H

เวชศาสตรป้์องกนั
และสงัคม

เวชศาสตรป้์องกนั, 
พษิวทิยา

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

Page 110 of 215 ขอ้มลู ณ  5 กรกฎาคม 2561



21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
337 ศ.ประเสรฐิ  อสัสนัตชยั ศ. วท.บ. 

พ.บ. 
ว.ว.(อายรุศาสตร)์ 
M.R.C.P. 
F.R.C.P. 
อ.ว.(เวชศาสตร ์ ป้องกนั
คลนิิก) 
อ.ว.(เวชศาสตรค์รอบครวั)

เวชศาสตรผ์ูส้งูอายุ เวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุ
(Geriatric Medicine)
และเวชศาสตรช์มุชน 
(Community Medicine)

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

338 ศ.วรีศกัดิ ์ เมอืงไพศาล ศ. พ.บ.
ว.ว. (อายรุศาสตร)์
ว.ว. (ประสาทวทิยา)
อ.ว. (อนุสาขาอายรุศาสตร์
ผูส้งูอายุ)
อ.ว. (อนุสาขาเวชศาสตร์
ป้องกนั 
แขนงสุขภาพจติชมุชน)

เวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุ เวชศาสตรผ์ูส้งูอาย ุ
ระบบประสาทผูส้งูอาย ุ
สมองเสื่อม ระบาดวทิยา

มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล
โทร.  0 2419 7287
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
339 ศ.เสก  อกัษรานุเคราะห์ ศ. พ.บ.  

The American Board of 
physicail Medicine and 
Rehabilitation. 
อ.ว.(เวชศาสตรฟ้ื์นฟู)

เวชศาสตรฟ้ื์นฟู เวชศาสตรฟ้ื์นฟูทัว่ไป 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

340 ศ.อารรีตัน์  สุพุทธธิาดา ศ. พ.บ. 
ว.ว.(เวชศาสตรฟ้ื์นฟู)

เวชศาสตรฟ้ื์นฟู เวชศาสตรฟ้ื์นฟูระบบ
ประสาท

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาเวชศาสตรฟ้ื์นฟู
  
โทร. 0 2256 4433 ,
0 2256 4455

341 ศ.ประเสรฐิ   เอื้อวรากุล ศ. ศศ.บ.(รฐัศาสตร)์
ศศ.บ. 
พ.บ.
Doctor der Medizin Magna 
cum laude)

ไวรสัวทิยา ไวรสัวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาจุลชวีวทิยา 
โทร. 0 2419 7053
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
342 ศ.สุทธพิร  จติต์มติรภาพ ศ. พ.บ. 

ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์
ว.ว. (ศลัยศาสตรท์ัว่ไป)  
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร)์

ศลัยศาสตร์ กุมารศลัยศาสตร์ จฬ. เกษยีณ 3 หมูบ่า้นสารนิปารค์ 
ซอยรชัดาภเิษก 66 
ถนนรชัดาภเิษก 66 
แขวงวงศส์ว่าง เขตบาง
ซือ่  กรุงเทพฯ 10800
โทร. 02-5791370-6  
ต่อ 482

343 ศ.จรสั  สุวรรณเวลา ศ. พ.บ. 
M.Sc.
Dip. Amer. 
Board. of Neurological 
Surgery.

ศลัยศาสตร์ ประสาทศลัยศาสตร์ จฬ. เกษยีณ วทิยาลยัการสาธารณสุข
อาคารสถาบนั 3 ชัน้ 10
ซ. 62 ถ.พญาไท 
กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0 2391 2320 , 
0 2218 8180

344 ศ.จเร  ผลประเสรฐิ ศ. พ.บ. 
Dip. Amer. 
Board. Of Neurological 
Surgery.

ศลัยศาสตร์ ประสาทศลัยศาสตร์ จฬ. ลาออก 41 ซ.ศนูยว์จิยั 4  
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ
 10310  
โทร. 0 2314 6370 ,
0 2314 5648
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
345 ศ.ชชูพี สหกจิรุ่งเรอืง ศ. พ.บ.

วว. สาขาศลัยศาสตรท์ัว่ไป 
วว. สาขาศลัยศาสตรล์ าไส้
ใหญ่และทวารหนกั 
วท.ม.

ศลัยศาสตร์ การผ่าตดัล าไสใ้หญ่และ
ทวารหนกั

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์ 
โทร. 0 2256 4194

346 ศ.อรุณ  โรจนสกุล ศ. พ.บ.  
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (ศลัยศาสตร)์
  
ว.ว.(ศลัยศาสตร)์ 
อ.ว.(ศลัยศาสตรล์ าไสใ้หญ่
และทวารหนกั)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรล์ าไสใ้หญ่   
และทวารหนกั

จฬ. ภาควชิาศลัยศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์ 
โทร.0 2256 4400

347 ศ.อภชิาต ิ กงกะนนัทน์ ศ. Dr.Med. 
Cert. of resident Training in
 Surgery 
Dip. Amer. Board of Urology
วว.(ระบบทางเดนิปัสสาวะ)

ศลัยศาสตร์ โรคหยอ่นสมรรถภาพ
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
348 ศ.วชิยั  เบญจชลมาศ ศ. พ.บ. 

ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์
วว.(ศลัยศาสตรท์ัว่ไป)
วว.(ศลัยศาสตรท์รวงอก)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร์ จฬ. ภาควชิาศลัยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4117, 
0 2256 4994

349 ศ.ชาญวทิย ์ ตนัตพิพิฒัน์ ศ. M.B.Ch.B.
D.T.M.& H.
F.R.C.S

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

350 ศ.ธนิต  วชัรพุกก์ ศ. B.Sc.(Physiology) Hons.
M.S.(CHB) 
F.R.C.S.

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรท์ัว่ไป จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร์
 โทร. 0 2256 4117
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
351 ศ.สุวทิย ์ ศรอีษัฎาพร ศ.* พ.บ.  

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศลัยศาสตร)์    
Fellowship in Vascular 
Surgery  
อ.ว.(อนุสาขาศลัยศาสตร์
อุบตัเิหตุ)
อ.ว.(อนุสาขาศลัยศาสตร์
หลอดเลอืด)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรท์ัว่ไป  
ศลัยศาสตรห์ลอดเลอืด  
และศลัยศาสตรอุ์บตัเิหตุ

จฬ. ภาควชิาศลัยศาสตร ์ 
คณะแพทยศาสตร ์ 
โทร. 0 2256 4568

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรร์ะบบปัสสาวะ จฬ. เกษยีณ 152/9 ซ.เกงชวน แขวง
ทุ่งมหาเมฆ    เขตสาธร
 กรุงเทพฯ 10120 
โทร. 0 2286 4457
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
353 ศ.จรรยา  มะโนทยั ศ. พ.บ.

Dip. Amer. 
Board. of Surgery. 
Dip Amer. 
Board of Thoracic Surgery.

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรห์วัใจและ
ทรวงอก

จฬ. ลาออก 430  อาคารสงเคราะห ์
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร 
กรุงเทพฯ 10120  
โทร. 0 2286 6501

354 ศ.ชวลติ  อ่องจรติ ศ.* พ.บ. 
Cert.in Cardiothoracic Surgery 
Dip.in Tuberculosis and 
Diseases of the Chest 
Fellow of the American 
college of Surgery  
อ.ว.(ศลัยศาสตรท์รวงอกและ
ศลัยศาสตรท์ัว่ไป) 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรห์วัใจและ
ทรวงอก

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
355 ศ.ชนิ  บูรณธรรม ศ. พ.บ. 

อ.ว.
Dr.Med 
D.T.M.
FACS 
FRCST
FFIMS

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรห์วัใจและ
ทรวงอก

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

356 ศ.จรญั  มหาทุมะรตัน์ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศลัยศาสตรท์ัว่ไป)
Cert. in Cranio-Facial 
Surgery 
Cert. in Plastics & 
Reconstructive Surgery
อ.ว.(ศลัยศาสตรต์กแต่ง)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรต์กแต่ง, 
ศลัยศาสตรท์ัว่ไป

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์ 
โทร. 0 2564 000, 
0 2564 4183
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
357 ศ.วนัชยั  วฒันศพัท์ ศ. พ.บ. 

ว.ว.(ศลัยศาสตรโ์รคมะเรง็)
ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรม์ะเรง็ศรีษะ

และคอ
มข. เกษยีณ โรงเรยีนขอนแก่นวเิทศ

ศกึษา 99/2   
ถ.มติรภาพ ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
40000  
โทร. 0 4323 7770

358 ศ.พจน์ชวทิย ์ อภนิิเวศ ศ. พ.บ. 
วว. (ศลัยศาสตร)์

ศลัยศาสตร์ โรคทางล าไสใ้หญ่และ
ทวารหนกั, โรคมะเรง็เตา้
นม

มข. คณะแพทยศาสตร ์ 
โทร.0 4324 5990, 
0 4334 8385

359 ศ.วรวฒัน์  
          ชมุสาย ณ อุยธยา

ศ. พ.บ. ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา 
(ระบบทางเดนิปัสสาวะ 
และระบบอวยัวะเพศชาย)

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

360 ศ.พงษ์ศริ ิ ปรารถนาดี ศ. พ.บ. 
Research Fellow in Thoracic 
Surgery  
F.A.C.S.
F.C.C.P.

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรห์วัใจและ
ทรวงอก

มช. เกษยีณ บา้น 54/9 ถ. สงิหราช 
อ. เมอืง จ. เชยีงใหม ่
50200
โทร. 0 5341 7247
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
361 ศ.ประกติพนัธุ์  ทมทติชงค์ ศ. พ.บ.

ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศลัยศาสตร)์
Cert.in Gastroenterological 
Endoscopy 
Dip.in Surgical Science  
M.Sc.(Surgical Science) 
Ph.D.(Molecular Medicine)

ศลัยศาสตร์ ศลัยกรรมทัว่ไป มธ. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2926 9272-3

362 ศ.ศรปีระสทิธิ ์ บุญวสิุทธิ ์ ศ. วบ.บ.
พ.บ.
ป.ชัน้สงูฯ (สาขาศลัยศาสตร)์ 
ว.ว. (สาขาวชิาศลัยศาสตร์
ตกแต่ง) 
Certificate in Plastic Surgery 
    
Certificate in LASER 
Surgery Plastic Surgery

ศลัยศาสตร์ Frontoethmoidal 
Encephalomeningoceles

มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2419 7675-8
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
363 ศ.สริะ  บุณยะรตัเวช ศ. พ.บ. 

อ.ว.  (ประสาทศลัยศาสตร)์
ศลัยศาสตร์ ประสาทศลัยศาสตร์ มม. เกษยีณ 1867/4 ซอย 13 

รามค าแหง หวัหมาก 
กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 0 2314 2354

364 ศ.วชริ  คชการ ศ.* พ.บ.  
น.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก(ศลัยศาสตร)์
ว.ว.(ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร ์ และโรค
ระบบทางเดนิปัสสาวะ

มม. ภาควชิาศลัยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 2201 1315

365 ศ.สมบุญ  เหลอืงวฒันากจิ ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร ์ยโูรวทิยา)
ว.ว.(ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร ์(ยโูรวทิยา) 
ระบบปัสสาวะ

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาศลัยศาสตร ์ 
โทร.0 2246 0025

366 ศ.ววิฒัน์  วสิุทธโิกศล ศ. พ.บ.
อ.ว.(ศลัยศาสตรต์กแต่ง)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรต์กแต่งและ
บาดแผลไฟไหมน้ ้ารอ้น
ลวก

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
367 ศ.ธรีะ  ลิม่ศลิา ศ. พ.บ.

อ.ว.(ศลัยศาสตรท์รวงอก)
ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรท์รวงอก มม. เกษยีณ 133/1 ซ.ประสาทสุข ถ.

เยน็อากาศ  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
 10120  
โทร. 0 2249 1983

368 ศ.กจิจา  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

369 ศ.จอมจกัร  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
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
370 ศ.ประสทิธิ ์ วฒันาภา ศ.* พ.บ.

ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์
ว.ว.(ศลัยศาสตร)์ 
F.R.C.S.

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

371 ศ.ไพศาล  พงศช์ยัฤกษ์ ศ. พ.บ.(เกยีรตนิิยม)  
ว.ว.(ศลัยศาสตรท์ัว่ไป)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรท์ัว่ไป,
ศลัยศาสตรช์อ่งทอ้ง

มม. ลาออก โรงพยาบาลบ ารุงราษฎ์
 ซ.นานาเหนือ สุขมุวทิ 
3 วฒันา กรุงเทพฯ 
10110   
โทร. 0 2667 1000

372 ศ.อรุณ  เผ่าสวสัดิ ์ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงูทางการแพทยค์ลนีิก 
Dr.Med.

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

373 ศ.กฤษฎา  รตันโอฬาร ศ. พ.บ. 
ว.ว.(ศลัยศาสตรท์ัว่ไป) 
อ.ว.(ยโูรวทิยา)    
F.I.C.S.

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรร์ะบบปัสสาวะ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาศลัยศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1315
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
374 ศ.วรีะสงิห ์ 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 ศลัยศาสตรร์ะบบปัสสาวะ มม. เกษยีณ 424/2 ซอย 10 
พหลโยธนิ สามเสนใน 
พญาไท กรุงเทพฯ 
10400  
โทร. 0 2278 2957 ,
0 2245 5708 , 
0 2245 7095

375 ศ.ธงชยั  พรรณลาภ ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตรท์ัว่ไป) 
ว.ว.(ศลัยศาสตรท์ัว่ไป) 
อ.ว.(ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรร์ะบบ
ปัสสาวะและสบืพนัธุ์ชาย

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2411 0267

Page 124 of 215 ขอ้มลู ณ  5 กรกฎาคม 2561



21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
376 ศ.กมัพล  ประจวบเหมาะ ศ.* พ.บ. 

Certi.in Surgery     
M.Sc. (Surgery) 
N.I.H. Certi. U.S. Public 
Health Service International
 Postdoctoral Research 
Fellow    
F.A.C.S.
หนงัสอือนุมตัสิาขา
ศลัยศาสตรท์รวงอก

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรโ์รคหวัใจ
และทรวงอกและหลอด
เลอืด

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2310 3273

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรห์วัใจและ
ทรวงอก

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2374 3449

378 ศ.เรอืโทจุมพล  วลิาศรศัม ี ศ.* พ.บ.
วท.ม. (การแพทยค์ลนิิก)
ว.ว. (ศลัยศาสตรท์ัว่ไป)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร์
รามาธบิดี
โทร.  0 2201 1000
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
379 ศ.สมเกยีรต ิ วฒันศริชิยักุล ศ. พ.บ.

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิกิ 
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 ์
ภาควชิาศลัยศาสตร์
โทร. 0 2668 7150

380 ศ.วุฒชิยั  ธนาพงศธร ศ. สศ.บ.(การบรหิารโรงพยาบาล)
วท.บ. 
พ.บ.(แพทยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศลัยศาสตร)์

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

381 ศ.นครชยั  เผือ่นปฐม ศ. พ.บ. 
ว.ว. (ประสาทศลัยศาสตร)์

ศลัยศาสตร์ ประสาทศลัยศาสตร์ 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
382 ศ.ธนพล  ไหมแพง ศ. พ.บ. 

ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศลัยศาสตร)์

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

383 ศ.โสภณ  จริสริธิรรม ศ. วท.บ.
พ.บ.
ป.ชัน้สงู (ศลัยศาสตร)์
ว.ว.(ศลัยศาสตร)์ 
FICS

ศลัยศาสตร์ การผ่าตดัไต, 
การปลูกถ่ายไต

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาศลัยศาสตร ์ 
โทร.0 2246 0025

384 ศ.อภชิาต  อศัวมงคลกุล ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส)์
อ.บ.(เวชศาสตรค์รอบครวั)

ศลัยศาสตร์
ออโธปิดกิส์

ศลัยศาสตรก์ระดแูละขอ้,
เนื้องอกของแขนขาและ
ล าตวั

มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
โทร. 0 2419 7964

385 ศ.ภานุพนัธ์  ทรงเจรญิ ศ. พ.บ. 
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส)์ 
F.I.C.S.
F.I.M.S.

ศลัยศาสตร์
ออรโ์ทปิดคิส์

ศลัยศาสตรท์างมอื, 
ศลัยศาสตรเ์สน้ประสาท,
 จุลศลัยศาสตร์

มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดกิส ์
โทร. 0 2411 0241-9 
ต่อ 7968
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
386 ศ.เจรญิ  โชตกิวณชิย์ ศ. พ.บ.

 ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิก(ศลัยศาสตร)์

ศลัยศาสตร์
ออรโ์ธปิดกิส์

ศลัยศาสตรท์างมอื มม เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดกิสแ์ละ
กายภาพบ าบดั
โทร. 0 2411 1271,
0 2411 3740

387 ศ.กรีต ิ เจรญิชลวานิช   ศ. พ.บ.  
วว. (ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส)์

ศลัยศาสตร์
ออรโ์ธปิดกิส์

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล
โทร. 0 2419 7000

388 ศ.ยงยทุธ   ศริปิการ ศ. พ.บ. 
วว. (ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส)์
อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

ศลัยศาสตร์
ออรโ์ธปิดกิส์

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ มธ. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2926 9672
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
389 ศ.กมลพร  แกว้พรสวรรค์ ศ. วท.บ.

พ.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก(ศลัยศาสตร)์
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส)์

ศลัยศาสตร์
ออรโ์ธปิดคิส์

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส์ มม. ภาควชิาศลัยศาสตร ์
ออรโ์ธปิดคิสแ์ละ
กายภาพบ าบดั 
คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
โทร.0 2419 7968-8 ต่อ
 139-140

390 ศ.วเิชยีร 
            เลาหเจรญิสมบตัิ

ศ. พ.บ.
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส)์

ศลัยศาสตร์
ออรโ์ธปิดคิส์

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส์ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาออรโ์ธปิดคิส ์
โทร. 0 2201 1599

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

ศลัยศาสตร์
ออรโ์ธปิดคิส์

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส์ มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดกิส์
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
392 ศ.บรรจง  มไหสวรยิะ ศ.* พ.บ. 

ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส)์

ศลัยศาสตร์
ออรโ์ธปิดคิส์

ศลัยกรรมทางมอืและจุล
ศลัยกรรม, ชวีกลศาสตร์
ทางออรโ์ธปิดคิส์

มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดกิส์
โทร. 0 2419 7968

393 ศ.ยงยทุธ  วชัรดุลย์ ศ. พ.บ.
 ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิกสาขา
ศลัยศาสตร ์Sportarzt Doktor
 der Medizin   Fachrazt  fur  
Orthopaedie

ศลัยศาสตร์
ออรโ์ธปิดคิส์

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส์ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดคิสแ์ละ
กายภาพบ าบดั
โทร. 0 2419 7524-5

394 ศ.ทศศาสตร ์ หาญรุ่งโรจน์ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส)์
Arzt Fur Orthopedie Dr.Med 
(Magna Cum Laude)

ศลัยศาสตร์
ออรโ์ธปิดคิส์

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส์
ทัว่ไป

มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดกิส ์
โทร. 0 2411 3191, 
0 2419 7968 , 
0 2411 0241-9   ต่อ 
7968
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
395 ศ.บวรศลิป์  เชาวน์ชืน่ ศ. พ.บ. 

ว.ว.(ศลัยศาสตร)์
ศลัยศาสตรต์กแต่ง ศลัยศาสตรต์กแต่ง มข. คณะแพทยศาสตร ์

ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร.0 4334 8393

396 ศ.อาท ิ  เครอืวทิย ์ ศ. พ.บ.
วว. (ศลัยศาสตรต์กแต่ง)

ศลัยศาสตรต์กแต่ง ศลัยศาสตรต์กแต่ง,
Hand Surgery and 
Microsurgery

มม. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2201 1000

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

ศลัยศาสตรท์ัว่ไป ศลัยกรรมระบบหลอด
เลอืด และศลัยกรรมทัว่ไป

มช. ภาควชิาศลัยศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 5394 5532-4

398 ศ.ก าพล   เลาหเพญ็แสง ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค(ศลัยศาสตร)์
ว.ว.ศลัยศาสตร ์
Cert. in Vascular Surgery  
อ.ว.(ศลัยศาสตรห์ลอดเลอืด)

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
399 ศ.ธวชัชยั อคัรวพิุธ ศ. พ.บ.  

วว. สาขาศลัยศาสตร์
Advanced Surgical 
Endocopy Clinical Fellow 
Doctor of Medicine Mucosal 
Resection Surgical

ศลัยศาสตรท์ัว่ไป การผ่าตดัส่องกลอ้ง มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
โทร. 0 2419 7053

400 ศ.สุพจน์  วุฒกิารณ์ ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู(วทิยาศาสตรค์ลนิิก)
Cert. of Uro-Oncology 
Fellow in Urology
ว.ว ศลัยศาสตรท์ัว่ไป 
อ.ว. ยโูรวทิยา

ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร.0 5394 1005 ,     
0 5322 4004

401 ศ.บรรณกจิ  โลจนาภวิฒัน์ ศ.* พ.บ.
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(ศลัยศาสตร)์ 
อว.(ศลัศาสตรย์โูรวทิยา)

ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา Minimal Invasive 
Surgery,
Endourology

มช. ภาควชิาศลัยศาสตรย์โูร
วทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์     
โทร. 0 5394 5532-4
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
402 ศ.สุชาย  สุนทราภา ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตรก์ารแพทย)์

พ.บ. 
ป.ชัน้สงู (ศลัยศาสตรท์ัว่ไป) 
ว.ว.(ศลัยศาสตรท์ัว่ไป)
อ.ว.(ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา)

ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2419 7000 ,
0 2411 0241-9

403 ศ.นาวาอากาศโทสมพล 
                 เพิม่พงศโ์กศล

ศ. พ.บ. 
ส.บ.
ว.ว.(ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา)
Ph.D.(Medicine Science)

ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา
สุขภาพเพศชาย

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร. 0 2201 1315
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
404 ศ.พรชยั  โอเจรญิรตัน์ ศ.* พ.บ. ป.บณัฑติทาง

วทิยาศาสตรก์ารแพทยค์ลนิกิ 
(ศลัยศาสตร)์
ว.ว. (ศลัยศาสตรท์ัว่ไป) 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

Head Neck Breast 
Surgery

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

405 ศ.ศุภกร   โรจนนินทร์ ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค(ศลัยศาสตร)์
ว.ว.(ศลัยศาสตร)์

ศลัยศาสตรศ์รีษะ-คอ 
และเตา้นม

ศลัยศาสตรศ์รีษะ- 
คอ และเตา้นม

มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2419 8013-4
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
406 ศ.ประมขุ  มทุริางกรู ศ. พ.บ. 

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก(ศลัยศาสตร)์
ว.ว.(ศลัยศาสตร)์ 
Fellowship of the Royal 
College of Surgeon of 
Edinburgh(FRCS Ed)

ศลัยศาสตรห์ลอดเลอืด ศลัยศาสตรท์ัว่ไป 
และศลัยศาสตรห์ลอด
เลอืด

มม. ภาควชิาศลัยศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
โทร.0 2419 8013, 
0 2419 8014

407 ศ.พรพรหม  เมอืงแมน ศ. พ.บ.
ว.ว.(ศลัยศาสตรท์ัว่ไป) 
Certificate of Fellowship in 
Burn 
อ.ว.(ศลัยศาสตรอุ์บตัเิหตุ)

ศลัยศาสตรอุ์บตัเิหตุ ศลัยศาสตรอุ์บตัเิหตุ มม. ภาควชิาศลัยศาสตร ์ 
คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
โทร. 0 2419 7727, 
0 2419 7731

408 ศ.อมัรนิทร ์ ทกัขญิเสถยีร ศ. วท.บ. (พยาบาล)     
วท.ม. (ชวีสถติ)ิ             
Msc. (Medical Statistics
Ph.D. (Community Medicine 
and Clinical Epidemiology)

สถติทิางการแพทย ์ สถติทิางการแพทย ์ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร. 0 2201 1762
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
409 ศ.สุทธลิกัษณ์  ปทุมราช ศ. วท.บ.(ชวีเคม)ี 

M.Sc.(Biomedical Engineer)
Ph.D.(Physiology)

สรรีวทิยา หวัใจและหลอดเลอืด จฬ. ภาควชิาสรรีวทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4267    
ต่อ 2032

410 ศ.นรสิา  ฟูตระกลู ศ. พ.บ.
ว.ว.(อายรุศาสตร)์
วท.ด.(สรรีวทิยา)

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

411 ศ.บงัอร  ชมเดช ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(กุมารเวชศาสตร)์ 
Ph.D.(Physiology)

สรรีวทิยา สรรีวทิยาระบบขบัถ่าย
ปัสสาวะ

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

412 ศ.ดวงพร วรีะวฒักานนท์ ศ. พ.บ.
วว. สาขาอายรุศาสตร ์
พ.ม. (อายรุศาสตร ์โรคระบบ
ทางเดนิอาหาร)
วว. สาขาอายรุศาสตรโ์รค
ระบบทางเดนิอาหาร
อว. สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั

สรรีวทิยา สรรีวทิยาระบบทางเดนิ
อาหาร, Gastric Cancer

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์    
โทร. 0 2256 4267 ต่อ 
2040
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
413 ศ.ราตร ี สุดทรวง ศ. ภ.บ.

M.S.(สรรีวทิยา) 
Ph.D.(Neurophysiology)

สรรีวทิยา สรรีวทิยาระบบประสาท จฬ. เกษยีณ 9/70 ซ.คลงัมนตร ี   ถ.
ประชาชืน่ แขวงลาดยาว
 เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900  
โทร. 0 2911 0131

414 ศ.จุไรพร  สมบุญวงค์ ศ. พ.บ.    
วท.ม. (สรรีวทิยา)             
อ.ว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)  

สรรีวทิยา สรรีวทิยาและ
วทิยาศาสตรก์ารแพทย์

จฬ. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 2256 4267, 
0 2256 4338

415 ศ.นิพนธ์  ฉตัรทพิากร ศ. พ.บ. 
ป.บณัฑติ(วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก) 
Ph.D.(Physiology and 
Biophysics) 
Cardiac electrophysiology 
postdoctoral fellowship

สรรีวทิยา สรรีวทิยาทางไฟฟ้าของ
หวัใจ

มช. ภาควชิาสรรีวทิยา
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 5394 5362-4
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
416 ศ.นรตัถพล  เจรญิพนัธุ์ ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตรก์ารแพทย)์

ปร.ด.(สรรีวทิยา) 
พ.บ.

สรรีวทิยา แคลเซยีมและกระดกู
ต่อมไรท้่อ

มม. ภาควชิาสรรีวทิยา
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2201 5629

417 ศ.ธรีะยทุธ  กลิน่สุคนธ์ ศ. วท.บ.
วท.ม.
D.Sc.

สรรีวทิยา พษิวทิยา มม. ลาออก คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาวทิยาศาสตร์
การแพทย ์
หมวดวชิาเภสชัวทิยา 
มหาวทิยาลยัรงัสติ เมอืง
เอก 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
418 ศ.เลยีงชยั  ลิ้มลอ้มวงศ์ ศ. B.Sc.

Ph.D.(Physiology)
สรรีวทิยา สรรีวทิยาทัว่ไป มม. เกษยีณ วทิยาลยัการจดัการ มม.

 เลขที ่18 อาคารไทย
พาณชิยป์ารค์ พลาซ่า 
อาคารเวสต์ 2 ชัน้ 15 
ถ.รชัดาภเิษก จตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0 2937 5655-60
ต่อ 102

419 ศ.นททีพิย ์ กฤษณามระ ศ.* B.Sc.
วท.ม. 
ปร.ด.(สรรีวทิยา)

สรรีวทิยา สรรีวทิยาระบบต่อมไรท้่อ
, ระบบทางเดนิอาหาร

มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาสรรีวทิยา
โทร. 0 2246 0063    
ต่อ 6402

420 ศ.ชมุพล  ผลประมลู ศ. วท.บ.(อนิทรยีเ์คม)ี   
Ph.D.(Physiology)

สรรีวทิยา สรรีวทิยาระบบสบืพนัธุ์ มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาสรรีวทิยา 
โทร. 0 2201 5513
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
421 ศ.วฒันา  ผลากรกุล ศ. พ.บ. 

M.Sc.
สรรีวทิยา สรรีวทิยาระบบ

ไหลเวยีนของโลหติ
มม. เกษยีณ 573/3  ถนนสามเสน 

แขวงวชริพยาบาล 
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 
10300
โทร.  0 2243 5526

422 ศ.หะทยั  เทพพสิยั ศ. พ.บ. 
อ.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา การมบุีตรยาก จฬ. เกษยีณ 63  ซ.สนัตสิุข  ถ.
สุขมุวทิ เขตพระโขนง  
กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0 2390 2515 ,
0 2391 2662
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
423 ศ.สุรศกัดิ ์ ฐานีพานิชสกุล ศ.* พ.บ. 

ป.ทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
คลนิกิ สาขาสตูศิาสตร ์- นรเีวช
วทิยา 
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)
Cert. in Tropical Epidemiology 
Cert. in Family Planning 
Administration 
Master of Medicine (Public 
Health) 
อ.ว.เวชกรรมป้องกนั 
(สาธารณสุขศาสตร)์)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา การวางแผนครอบครวั
และเทคโนโลยกีาร
คุมก าเนิด

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์ภาค
สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 
โทร. 0 2218 4192
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
424 ศ.สมภพ  ลิ้มพงศานุรกัษ์ ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตรก์ารแพทย)์

พ.บ.
ป.ชัน้สงูฯ (สาขาวชิาสตูศิาสตร์
 - นรเีวชวทิยา)
Diploma in Clinical 
Phamacology of Fertility 
Regulation
ว.ว. (สาขาสตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)
Master of Public

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา มะเรง็ครรภไ์ขป่ลาอุก จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์  นรี
เวชวทิยา 
โทร.  0 2256 4241,
0 2256 4164

425 ศ.ด ารง  เหรยีญประยรู ศ. พ.บ. 
 M.Sc.

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา วางแผนครอบครวั
,อนามยัเจรญิพนัธุ์

จฬ. เกษยีณ 507/212 ถ.สาธุประดษิฐ์
 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
426 ศ.คุณหญงิกอบจติต์  

                    ลมิปพยอม
ศ. พ.บ.

ป.ทางการแพทยค์ลนีิก 
Cert. Amer. Board of 
Obstetricians and 
Gyneecologists    
Cert. in Reproductive 
Physiology
Cert.In Med. Edu.    
อ.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)
Cert. in Gynecologic 
Microsurgery

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรก์ารเจรญิพนัธุ์ จฬ. เกษยีณ วทิยาลยัสตูนิรแีพทย์
แห่งประเทศไทย 
ซ.ศนูยว์จิยั ถ.เพชรบุรี
ตดัใหม ่กทม.10320 
โทร. 0 2716 5721-3 ,
0 2435 566

427 ศ.วรพงศ ์ ภู่พงษ์ ศ. พ.บ.
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา) 
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)
ว.ว.(เวชศาสตรม์ารดา และ
ทารก)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา การตรวจวนิิจฉยัทารก
ในครรภก์่อนคลอดใน
สตรตีัง้ครรภ ์การดแูล
สตรตีัง้ครรภท์ีม่ภีาวะ
เจบ็ครรภแ์ละการคลอด
ก่อนก าหนด การดแูล
สตรวียัรุ่นทีต่ ัง้ครรภ์

จฬ. ภาควชิาสตูศิาสตร-์
นรเีวชวทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 2256 4241
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
428 ศ.เยื้อน  ตนันิรนัดร ศ.* พ.บ. 

ป.ชัน้สงู(สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา) 
Cert.in Subspecialty Training
 in Maternal-Fetal Medicine
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรม์ารดาและ
ทารกในครรภ์

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา 
โทร. 0 2256 4165    
ต่อ 210

429 ศ.นเรศร  สุขเจรญิ ศ. พ.บ. 
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก(สตูศิาสตร-์
นรเีวชวทิยา)
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา) 
Dip. in Medical Education 
Cert. in Reproductive 
Medicine

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 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
430 ศ.วงศก์ุลพทัธ์  

         สนิทวงศ ์ณ อยธุยา
ศ. General Cert. of Education 

M.B./B.S. 
MRCS.  
LRCP  
D.Obst. RCOG.,MRCOG., 
FRCOG

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

431 ศ.ศุภวฒัน์  ชตุวิงศ์ ศ. พ.บ.           
Dip.Amer.Board  of  
Ob&Gyn              
อ.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา
โทร. 0 2256 4192

432 ศ.นิมติ  เตชไกรชนะ ศ. พ.บ.
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา) 
ป.ทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
คลนีิก
(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
ทัว่ไป

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
433 ศ.นิกร   ดุสติสนิ ศ.* พ.บ.

อ.ว. 
M.Sc.(Med.)

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

434 ศ.ประมวล  วรีุตมเสน ศ.* พ.บ. 
อ.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา) 
M.Sc.(Phisiology)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิพนัธุ์ จฬ. เกษยีณ 228/1 ซอยระนอง 1 ถ.
พระราม 6 พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0 2278 5274

435 ศ.เอนก  อารพีรรค ศ.* M.B.B.S.   M.R.C.O.G.  
Dip. in Child Health 
อ.ว. (สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)
F.R.C.O.G.

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิพนัธุ์
และ เพศศกึษา

จฬ. เกษยีณ 35 ถ.เสร ี5 หมูบ่า้นเสรี
 ซ.รามค าแหง 24 เขต
สวนหลวง กรุงเทพฯ 
10250  
โทร. 0 2300 5726,
0 2300 5167

436 ศ.โกวทิ  ค าพทิกัษ์ ศ. พ.บ. 
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)
อ.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา มข. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 4320 2489
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
437 ศ.ภเิศก  ลุมพกิานนท์ ศ.* พ.บ.

ป.ชัน้สงู(สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา) 
Certificate  in  Clinical  
Epidemiology 
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา  
โทร. 0 4324 6445 , 
0 4324 6535-53     ต่อ
 3030

438 ศ.ชวนชม  สกลธวฒัน์ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(สตูศิาสตรน์รเีวช
วทิยา) 
ว.ว.(สตูศิาสตรน์รเีวชวทิยา)
Fellow  of  the  International 
 College  of  Surgeons  
(FICS)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิพนัธุ์ มข. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา 
โทร. 0 4324 6445

439 ศ.ธรีะ  ทองสง ศ.* พ.บ.  
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(สตู-ินรเีวชฯ) 
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา การใชค้ลื่นเสยีงความถี่
สงูทางสตูศิาสตร์

มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์  นรี
เวชวทิยา
โทร. 0 5322 1122
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
440 ศ.กอสนิ  อมาตยกุล ศ. อ.ว. 

M.B.Ch.B.
FRCOG

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรก์ารเจรญิ
พนัธุ์และการคุมก าเนิด

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

441 ศ.อภชิาต ิ จติต์เจรญิ ศ.* พ.บ.
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (สตูศิาสตร-์
นรเีวชวทิยา)
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา) 
อ.ว.(อนุสาขาเวชศาสตร์
มารดาและทารกในครรภ์)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา Obstetrics-gynaecology  
 Family Medicine

มม. ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา 
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร.0 2201 2427

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา การวจิยัสตรวียัหมดระดู มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาสตูศิาสตร-์  นรี
เวชวทิยา 
โทร. 0 2201 1412

443 ศ.อมร  เกดิสว่าง ศ. พ.บ. 
อ.ว. (สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เนื้องอกและมะเรง็ของ
ระบบสบืพนัธุ์สตรี

มม. เกษยีณ 159 ถนนพชิยั       
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 
10300 
โทร. 0 2241 4208
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
444 ศ.เสวก  วรีะเกยีรติ ศ. พ.บ. 

ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)
ว.ว.(เวชศาสตร์
การเจรญิพนัธุ)์

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูนิรเีวช เวชศาสตรก์าร
เจรญิพนัธุ์ 
การผ่าตดัผ่านกลอ้งทาง
นรเีวช

มม. พนกังาน ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา  
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร.0 2201 2410

445 ศ.อร่าม  โรจนสกุล ศ. พ.บ. 
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรก์ารเจรญิพนัธุ์ มม. ลาออก คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาสตูศิาสตร-์  นรี
เวชวทิยา
โทร. 0 2201 1451

446 ศ.ก าแหง  จาตุรจนิดา ศ.* M.B./Ch.B. 
M.R.C.O.G.  

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรม์ารดาและ
ทารกในครรภ์

มม. เกษยีณ 511/2 ซอย 6          
ถ.ศรอียธุยา ราชเทว ี
กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0 2245 4795

447 ศ.ยงยทุธ  เหราบตัย์ ศ.* B.S. 
M.B.
M.R.C.S. 
L.R.C.P. 
M.R.C.O.G.

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรม์ารดาและ
ทารกในครรภ์

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา 
โทร. 0 2201 1412
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
448 ศ.วนิิต  พวัประดษิฐ์ ศ. พ.บ. 

ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)
M.P.H.(MCH)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรม์ารดาและ
ทารกในครรภ์

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

449 ศ.ทวพีงษ์  สุวรรณโคต ศ. พ.บ.  
อ.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)
Dip.Obst. 
F.I.C.S.
F.R.T.C.O.G.

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

450 ศ.พงษ์ศกัดิ ์ ชยัศลิป์วฒันา ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (สตูศิาสตร-์
นรเีวชวทิยา) 
ว.ว. (สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา) 
Fellowship in Obstetrics & 
Gynecology

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์    ศิ
รริาชพยาบาล ภาควชิา
สตูศิาสตร-์  นรเีวชวทิยา
โทร. 0 2419 7551
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
451 ศ.แสงชยั  พฤทธพินัธุ์ ศ.* พ.บ. 

ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)
Cert.  in  Assisted  
Reproduction 
Cert.  in  Reproduction  
Endocrinology

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา 
(อนามยัเจรญิพนัธุ)์

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

452 ศ.ยวุนั  อนุมานราชธน ศ. พ.บ.
อ.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)
M.Sc.(Endocrinology)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิพนัธุ์ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล  
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา 
โทร. 0 2411 0241

453 ศ.ประทกัษ์  
           โอประเสรฐิสวสัดิ ์

ศ. พ.บ.
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิพนัธุ์ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา 
โทร. 0 2201 1451
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
454 ศ.วทิรู  โอสถานนท์ ศ.* พ.บ. 

M.S. 
Ph.D.  (Pathology)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิพนัธุ์ มม. เกษยีณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
สุรนาร ี    
อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 
โทร. 0 4421 6191-8
ต่อ 4241

455 ศ.สมพล  พงศไ์ทย ศ. พ.บ. 
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา) 
M.P.H.(MCH)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิพนัธุ์ มม. เกษยีณ ส านกังานอธกิารบด ี
มหาวทิยาลยับูรพา   ต.
แสนสุข อ.เมอืง     จ.
ชลบุร ี20131     
โทร. 0 3874 5820-40 
ต่อ 1010

456 ศ.สุพร  เกดิสว่าง ศ.* พ.บ.
อ.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)
L.M.  Diploma
D.T.M.&H.
F.R.C.O.G.

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิพนัธุ์ 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
457 ศ.จติตมิา 

       มโนนยั  บารท์เลท็ท์
ศ. พ.บ.

ว.ว. (สาขาสตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร์
รามาธบิดี
โทร.  0  2201 1000

458 ศ.สฤกพรรณ  วไิลลกัษณ์ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(สตูศิาสตร-์ นรเีวช
วทิยา) 
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)
ว.ผูช้ านาญการดา้นมะเรง็ทาง
นรเีวชวทิยา

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

459 ศ.สมบูรณ์  คุณาธคิม ศ. พ.บ.
ประกาศนียบตัรแพทยฝึ์กหดั
ป.ชัน้สงูฯ (สตูศิาสตร ์- 
นรเีวชวทิยา)
Research Fellow in 
Gynecologic Endocrinology 
and Infertility
ว.ว. (สาขาสตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
(ผูม้บุีตรยาก)

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
(ผูม้บุีตรยาก)

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาสตูศิาสตร-์  นรี
เวชวทิยา
โทร.0 2419 7675-8
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
460 ศ.อนุวตัร  รุ่งพสิุทธพิงษ์ ศ. พ.บ.  

ป.ชัน้สงู (สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา) 
ว.ว. (สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา)
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-์นรเีวชวทิยา
(โรคตดิเชือ้ทาง
เพศสมัพนัธ์สตร)ี

มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาสตูศิาสตร-์  นรี
เวชวทิยา
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
461 ศ.มณ ี รตันไชยานนท์ ศ. พ.บ. 

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก(สตูศิาสตร-์
นรเีวชวทิยา) 
ว.ว.(สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
Cert. in Reproductive 
Biology 
วุฒบิตัรผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ
สาขาเวชศาสตรก์ารเจรญิพนัธุ์ 
วท.ม. 
อ.ว.(อนุสาขาเวชศาสตรก์าร
เจรญิพนัธุ)์

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
(เวชศาสตรก์ารเจรญิ

พนัธุ)์

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
(เวชศาสตรก์ารเจรญิ
พนัธุ)์

มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา 
โทร. 0 2411 4828

462 ศ.เจศฎา  ถิน่ค ารพ ศ. พ.บ.
ว.ว.(สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา)
วท.ม.(ระบาดวทิยาคลนิิก)
อ.ว.(อนุสาขาเวชศาสตร์
มารดาและทารกในครรภ์)

สตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา

สตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา

มข. ภาควชิาสตูศิาสตร ์
และนรเีวชวทิยา 
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 4336 3030
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
463 ศ.ธรีะพร  วุฒยวนิช ศ. พ.บ.

ว.ว.(สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา) 
วท.ม.(Clinical Epidemiology)
วท.ม.(Assisted Reproductive
 Techonology)

สตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา

เวชศาสตรก์ารเจรญิพนัธุ์ มช. ภาควชิาสตูศิาสตร ์    
และนรเีวชวทิยา
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 5394 5552

464 ศ.สายพณิ พงษธา ศ. พ.บ. 
วว.สาขาสตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา

สตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา

เวชศาสตรก์ารเจรญิพนัธุ์ มช. คณะแพทยศาสตร ์ 
โทร. 0 5394 5552

465 ศ.สุพตัรา  ศริโิชตยิะกุล ศ. พ.บ.
ป.บณัฑติ (สตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา)
ว.ว. (สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา)

สตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา

เวชศาสตรม์ารดา
และทารก

มช. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 5393 6150

466 ศ.ทพิวรรณ  เลยีบสื่อตระกลู ศ. พบ.
วว. (สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา)
ปรด. (ระบาดวทิยา)

สตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา

สตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา

มอ. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 7445 5000
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
467 ศ.โสภณ  ชวีะธนรกัษ์ ศ. พ.บ.  

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตรก์าร
แพยค์ลนิิก(สตูศิาสตรแ์ละนรี
เวชวทิยา)
ว.ว. (สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา)
อ.บ. (เวชศาสตรก์ารเจรญิ
พนัธุ)์

สตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา

Endometriosis มอ. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 074 212 900,
074 243 351

468 ศ.วรีะพล  จนัทรด์ยีิง่ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(สตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวทิยา) 
 ว.ว.(สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา)

สตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา

 อนามยัการเจรญิพนัธุ์  
โรคตดิต่อทางเพศ
สมัพนัธุ์ และโรคเอดส์

มอ. ภาควชิาสตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา  
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 7445 1203

469 ศ.จตุพล  ศรสีมบูรณ์ ศ.* พ.บ.  
ป.ชัน้สงู (สตู-ินรเีวชฯ)
ว.ว.(สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา)
Cert. in Gynecologic 
Oncology

สตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา

สตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา

มช. ภาควชิาสตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา
คณะแพทยศาสตร์
โทร 0 5322 1122
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
470 ศ.หเทญิ  ถิน่ธารา ศ. พ.บ.

ว.ว. (สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา)
Certificate in Operative 
Laparoscopy and 
Laparoscopic Assisted 
Vaginal Hysterectomy
Certificate of FIGO 
Fellowship in Obstetrics and 
Gynecology
Certificat

สตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา

การผ่าตดัผ่านกลอ้งส่อง
ชอ่งทอ้งและกลอ้งส่อง
โพรงมดลูก

มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา 
โทร. 0 7428 2000

471 ศ.ประสทิธิ ์ เพง็สา ศ. วท.บ.  
พ.บ. 
ว.ว.(สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา)

สตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา : 
โรคมะเรง็

สตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา : 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
472 ศ.อุ่นใจ  กออนนัตกุล ศ. พ.บ.

ป.ชัน้สงู (สตูศิาสตรแ์ละนรี
เวชวทิยา) 
ว.ว.(สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา) 
Dip. In Clinical Epidemiology 
อ.บ.(เวชศาสตรม์ารดาและ
ทารกในครรภ์)

สตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา

(เวชศาสตรม์ารดา
และทารกในครรภ์)

สตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา
(เวชศาสตรม์ารดาและ
ทารกในครรภ์)

มอ. ภาควชิาสตูศิาสตรแ์ละ
นรเีวชวทิยา  
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 7445 1201-3

473 ศ.อ านวย  คจัฉวารี ศ. พ.บ. 
Dip.Amer.Board of 
Otolaryngology

โสต นาสกิ ลารงิซ์
วทิยา

โรคระบบโสต นาสกิ ลา
รงิซ์วทิยา

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

474 ศ.เสาวรส  ภทรภกัดิ ์  ศ. พ.บ.  
วว. (โสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา)

โสต นาสกิ ลารงิซ์
วทิยา

โสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา จฬ. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 2256 4103
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
475 ศ.สมยศ  คุณจกัร ศ. พ.บ. 

ป.ชัน้สงูสาขา
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น (DTM & 
H) 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
ว.ว. (โสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา) 
Diplomate American Board 
of Cosmetic Surgery

โสต นาสกิ ลารงิซ์
วทิยา

การใชเ้ลเซอรใ์นชอ่ง
ปากและหลอดคอหอย

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

476 ศ.ฉววีรรณ  บุนนาค ศ. พ.บ.
อ.ว.(โสต)
F.I.C.S.
F.A.C.A.

โสต นาสกิ ลารงิซ์
วทิยา

โรคภมูแิพ้ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
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
477 ศ.สุจติรา  ประสานสุข ศ. พ.บ. 

ป.ทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
คลนีิก (จกัษุ โสต นาสกิ ลา
รงิซ)์ 
Cert.of Micro-Surgery of Ear 
Dip.(โสต นาสกิ ลารงิซ)์ 
ป.ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทาง(โสต
 นาสกิ ลารงิซ)์  
Dip. in Laryngology & 
Otology
Cert. of Proficiency in ORL 
F.I.C.S.
ป. (โสตประสาทการไดย้นิ)

โสต นาสกิ ลารงิซ์
วทิยา

โรคระบบโสต นาสกิ ลา
รงิซ์วทิยา

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาโสต นาสกิ  ลา
รงิซ์วทิยา 
โทร. 0 2419 8043
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
478 ศ.บุญช ู กุลประดษิฐารมณ์ ศ. พ.บ. 

ป. ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
ว.ว.(โสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา) 
Cert. in Otolaryngology & 
Head and Neck Surgery

โสต นาสกิ ลารงิซ์
วทิยา

โรคระบบโสต นาสกิ ลา
รงิซ์วทิยา

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

479 ศ.ชยัรตัน์  นิรนัตรตัน์ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
ว.ว.(โสต นาสกิลารงิซ์วทิยา)

โสต นาสกิ ลารงิซ์
วทิยา

โสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา มศว. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจกัษุ โสต ศอ
นาสกิ ลารงิซ์วทิยา 
โทร.0 2260 2233-5

480 ศ.วฑิรู  ลเีกรกิกอ้ง        
(ชือ่-สกุลเดมิ
 ศ.วทิรู   ลลีามานิตย)์

ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก สาขาวชิา
โสต นาสกิและลารงิซ์วทิยา 
วว. (โสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา)

โสต ศอ นาสกิวทิยา โสต ศอ นาสกิวทิยา มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาโสต ศอ นาสกิ
วทิยา 
โทร. 0 7442 9620
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
481 ศ.รุ่งโรจน์  กฤตยพงษ์ ศ.* พ.บ. 

วว.(อายรุศาสตร)์ 
วว.(อายรุศาสตรโ์รคหวัใจ) 
Certificate in Cardiology 
Certificate in Cardiac 
Electrophysiology

หทยัวทิยา หทยัวทิยา, ภาวะหวัใจ
เตน้ผดิจงัหวะ

มม. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล
โทร.0 2419 7771

482 ศ.เพทาย  เยน็จติโสมนสั ศ.* วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์
วท.ม. (ชวีเคม)ี
Ph.D. (Human Genetics)

อณูพนัธุศาสตร-์
อณูชวีวทิยาการแพทย์

อณูพนัธุศาสตร-์
อณูชวีวทิยาการแพทย์

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

483 ศ.ศริกิุล  อศิรานุรกัษ์ ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตร์
การแพทย)์ 
พ.บ. 
ป.ชัน้สงู (กุมารเวชศาสตร)์ 
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร)์ 
Master of Public Health 
(Maternal and Family 
Planning) 
อ.บ.(สาธารณสุขศาสตร)์ 
อ.บ.(เวชศาสตรค์รอบครวั)

อนามยัครอบครวั อนามยัครอบครวั มม. สถาบนัพฒันาการ
สาธารณสุขอาเซยีน 
โทร. 0 2441 9040-3
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
484 ศ.พงศเ์ทพ  ววิรรธนะเดช ศ. พ.บ. 

อว. (เวชศาสตรป้์องกนั) 
Ph.D. (Environmental and 
Occupational Health)

อนามยัสิง่แวดลอ้ม Environmental and 
Occupational Health 
(Health Risk 
Assessment)

มช. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 5394 5472-4

485 ศ.สุกจิ  แสงนิพนัธ์กลู ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส)์

ออรโ์ทปิดกิส์ ศลัยศาสตรอ์อรโ์ทปิ
ดกิสท์ัว่ไป

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

486 ศ.พลศกัดิ ์ จรีะวพิลูวรรณ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส)์

ออรโ์ทปิดกิส์ ออรโ์ทปิดกิสใ์นเดก็ มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาออรโ์ทปิดกิส์
โทร. 0 4324 6535-53
ต่อ 3657, 3742 , 3532

487 ศ.ประกติ  เทยีนบุญ ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตรก์ารแพทย)์
พ.บ. 
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อโธปิดกิส)์

ออรโ์ธปิดกิส์ การผ่าตดัรกัษา
โรคกระดกูสนัหลงั 
โรคขอ้สะโพก ขอ้เขา่ 
และโรคทางออรโ์ธปิดกิส์
ทัว่ไป

จฬ. เกษยีณ ภาควชิาออรโ์ธปิดกิส์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 2256 4510,
0 2256 4230
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
488 ศ.อดศิร  ภทัราดลูย์ ศ. พ.บ.  

ป.บณัฑติ (ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว. (ออรโ์ธปิดกิส)์    
Hand and Microsurgery 
Fellowship

ออรโ์ธปิดกิส์ ออรโ์ธปิดกิส์ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาออรโ์ธปิดคิส ์
โทร. 0 2256 4230

489 ศ.อาร ี ตนาวลี ศ. พ.บ. 
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.(ออรโ์ธปิดกิส)์
Certificate in Knee 
Reconstruction (Minimally 
Invasive Surgery)

ออรโ์ธปิดกิส์ ศลัยศาสตรข์อ้สะโพก
และขอ้เขา่

จฬ. ภาควชิาออรโ์ธปิดกิส ์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4212

490 ศ.พบิูลย ์ 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
491 ศ.กติต ิ จริะรตันโพธิช์ยั ศ. พ.บ. 

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (ศลัยศาสตร)์ 
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส)์
อ.ว.(เวชศาสตรค์รอบครวั)
น.บ.       
ปร.ด.(วทิยาศาสตรค์ลนิิก)

ออรโ์ธปิดกิส์ ออรโ์ธปิดกิส์ มข. ภาควชิาออรโ์ธปิดกิส์
คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 4334 8398

492 ศ.วริุฬห ์ เหล่าภทัรเกษม ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส)์
อ.ว.(ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส)์

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

493 ศ.ธรีชยั  อภวิรรธกกุล ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู(การแพทยค์ลนิิก) 
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส)์

ออรโ์ธปิดกิส์ ออรโ์ธปิดกิส์ มช. ภาควชิาออรโ์ทปิดกิส ์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 5394 5544

494 ศ.ววิฒัน์   วจนะวศิษิฐ ศ. พ.บ.
วว. (ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส)์

ออรโ์ธปิดกิส์ ออรโ์ธปิดกิส์ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
โทร. 0 2201 1656
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
495 ศ.วรีะชยั  โควสุวรรณ ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตรก์ารแพทย)์

พ.บ.
ป.ชัน้สงู(ศลัยศาสตร)์
ว.ว.(ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส)์

ออรโ์ธปิดกิส์ เมลอิอยโดซสิทางออร์
โธปิดกิส์

มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาออรโ์ธปิดกิส ์
โทร. 0 4324 6535-53 
ต่อ 3657

496 ศ.พรพมิล  กองทพิย์ ศ. วท.บ.(เคม)ี 
วท.ม.(ชวีเคม)ี 
Ph.D.(Ocupational Health 
Science)

อาชวีอนามยัและ
ความปลอดภยั

Industrial Hygiene, 
Health Risk 
Assessment, 
Toxicology, Agricultural 
Health

มม. คณะสาธารณสุขศาสตร ์
โทร. 0 2354 8543

497 ศ.รุ่งโรจน์  พทิยศริิ ศ. พ.บ. 
Dip. in Geriatric Medicin 
American Board of 
Psychiatry and Neurology 
Cleveland    
ว.ว.(ประสาทวทิยา)

อายรุศาสตร์ โรคพารก์นิสนั และกลุ่ม
โรคความเคลื่อนไหว
ผดิปกติ

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4630

498 ศ.ยิง่ยศ อวหิงิสานนท์ ศ. พ.บ.
วท.ม. (อายรุศาสตร)์ 
วว. สาขาอายรุศาสตร ์
วว. สาขาอายรุศาสตรโ์รคไต

อายรุศาสตร์ Kidney Disease จฬ. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 2256 4251
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
499 ศ.เกยีรต ิ  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. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์ 
โทร. 0 2256 4000 ,
0 2256 4183

500 ศ.ชษุณา  สวนกระต่าย  ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก(อายรุศาสตร)์ 
ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ เอดส ์โรคตดิเชือ้และ
กลไกการดือ้ยาปฏชิวีนะ

จฬ. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์
โทร.0 2256 4578     
ต่อ 104
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
501 ศ.รงัสรรค ์ ฤกษ์นิมติร ศ. พ.บ. 

Dip. Amer. Board of Internal
 Medicine 
Dip. Amer. Board of 
Gastroenterology  
อนุมตับิตัร สาขาอายรุศาสตร์
และ
สาขาโรคระบบทางเดนิอาหาร

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร,์โรค
ทางเดนิอาหารและโรค
ตบั, การส่องกลอ้งใน
ระบบทางเดนิอาหาร

จฬ. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 2256 4578

502 ศ.วรีพนัธ์  โขวฑิรูกจิ ศ. พ.บ. 
อ.บ.(อายรุศาสตร)์
อ.บ.(โรคต่อมไรท้่อและเมตา
บอลสิม) 
Ph.D.(Biomedical Science)

อายรุศาสตร์ Endocrinology, 
Lipidology

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4000,
0 2256 4153

503 ศ.กมัมนัต์  พนัธุมจนิดา ศ. พ.บ.
M.Sc.(clinical  Epidemiology) 
ว.ว.(ประสาทวทิยา)

อายรุศาสตร์ ประสาทวทิยา จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2256 4246

504 ศ.ธรีะวฒัน์  เหมะจุฑา ศ.* พ.บ.
ว.ว.(อายรุศาสตร)์
ว.ว.(ประสาทวทิยา)

อายรุศาสตร์ ประสาทวทิยา, โรคพษิ
สุนขับา้

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2256 4246
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
505 ศ.ธานินทร ์ อนิทรก าธรชยั ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตรก์ารแพทย)์

พ.บ.
ป.ชัน้สงูฯ (สาขาอายรุศาสตร)์
วท.ม. (การพฒันาสุขภาพ)
ว.ว. (สาขาอายรุศาสตรท์ัว่ไป)
ว.ว. (สาขาโลหติวทิยา)

อายรุศาสตร์ มะเรง็ต่อมน ้าเหลอืงชนิด
 Non-Hodgkin

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

506 ศ.จติร  สทิธอิมร ศ. พ.บ. 
Ph.D.(Neuro.Science)

อายรุศาสตร์ ระบาดวทิยาคลนีิก จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2675 5000    
ต่อ 10860

507 ศ.มนาธปิ  โอศริิ ศ. พ.บ.                      
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (อายรุศาสตร)์
ว.ว.(อายรุศาสตร)์ 
ว.ว.(อายรุศาสตรโ์รคขอ้และรู
มาตสิซัม่)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตรโ์รคขอ้และรู
มาตสิซัม่

จฬ. ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4526
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
508 ศ.อุทศิ  ดสีมโชค ศ. พ.บ.

Dip.Amer.Board  of  
International Medicine 
อ.ว.(อายรุศาสตรโ์รคขอ้และรู
มาตซิัม่)

อายรุศาสตร์ โรคขอ้และรมูาตสิซัม่ จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
 ภาควชิาอายรุศาสตร์
โทร. 0 2256 4246 , 
0 2256 4563

509 ศ.เถลงิศกัดิ ์ กาญจนบุษย์ ศ. พ.บ. 
ว.ว. (ประสาทวทิยา)  
Dip. In Clinical Neurology 
Ph.D (Neurogenetics)

อายรุศาสตร์ โรคไต จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4251,
0 2252 4321 
ต่อ 211

510 ศ.เกือ้เกยีรต ิ
           ประดษิฐพ์รศลิป์

ศ. พ.บ.
วท.ม. (อายรุศาสตรโ์รคไต) 
วว. สาขาอายรุศาสตร ์
วว. สาขาอายรุศาสตรโ์รคไต

อายรุศาสตร์ โรคไต จฬ. คณะแพทยศาสตร ์  
โทร. 0 2256 4251
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
511 ศ.วศิษิฏ์  สติปรชีา ศ.* พ.บ.

Ph.D.(Medicine) 
FACP  
FRCP 
FRCPE  
FRACP
อ.ว.(อายรุศาสตร)์ 
อ.ว.(อายรุศาสตรโ์รคไต)

อายรุศาสตร์ โรคไต จฬ. เกษยีณ ผูอ้ านวยการสถานเสาว
ภา  
สภากาชาดไทย 1871 
ถนนพระราม 4 เขต
ปทุมวนั กรุงเทพฯ 
10330 
โทร. 0 2252 6117

512 ศ.สมชาย  เอี่ยมอ่อง ศ.* พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
ว.ว.(อายรุศาสตร)์   
ว.ว.(อายุรศาสตรโ์รคไต)

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

513 ศ.ธรีะพงษ์  ตณัฑวเิชยีร ศ. พ.บ.
ว.ว. (สาขาอายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โรคพษิสุนขับา้ , HIV, 
โรคตดิเชือ้

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2215 0871-3

514 ศ.วศิษิฎ์  อุดมพาณชิย์ ศ. พ.บ. 
Dip.Amer.Board of Internal 
Medicine 
Dip.Amer.Board of 
Pulmonary Disease

อายรุศาสตร์ โรคระบบการหายใจ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2256 4264 ,
0 2256 4569
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
515 ศ.ศกัดิช์ยั  ลิ้มทองกุล ศ. พ.บ.  

ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
Dip.Amer.Board  of  Internal 
 Medicine

อายรุศาสตร์ โรคระบบการหายใจ จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2256 4264

516 ศ.ชยัเวช  นุชประยรู ศ. พ.บ. 
M.Sc.(Surgery) 
อ.ว.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการหายใจและ
วณัโรค

จฬ. เกษยีณ 50/94 สุขมุวทิ 62  บาง
จาก พระโขนง 
กรุงเทพฯ 10250  
โทร. 0 2804 6179 ,
0 2332 5785

517 ศ.สมหมาย  วไิลรตัน์ ศ. พ.บ.
Dip. in Tropical Medicine 
and Medical Parasitology

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิอาหาร จฬ. เกษยีณ 327/2 ถ.เอกมยั      ซ.
ลลีานุช เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0 2391 4559

Page 173 of 215 ขอ้มลู ณ  5 กรกฎาคม 2561



21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
518 ศ.วโรชา  มหาชยั ศ. พ.บ.

Dip.Amer.Board.(Internal 
Medicine) FRCPC(Internal 
Medicine) 
FRCPC(Gastroenterology)
Dip.Amer.Board.(Gastroentro
enterology)
Postdoctoral fellowship in 
Clinical Pharmacology  
อ.ว.(อนุสาขาอายรุศาสตรโ์รค
ระบบทางเดนิอาหาร)

อายรุศาสตร์ โรคทางเดนิอาหารและตบั จฬ. เกษยีณ ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4265

519 ศ.สมบตั ิ ตรปีระเสรฐิสุข ศ. พ.บ. 
วว. (อายรุศาสตร)์    
วท.ม. (อายรุศาสตร)์
วว. (อายรุศาสตร ์โรคระบบ
ทางเดนิอาหาร)
วท.ด. (อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โรคไขมนัเกาะตบั,
ตบัแขง็และ
ภาวะแทรกซอ้น

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4183, 
0 2256 4462
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
520 ศ.ชมภนุูท  อ่องจรติ ศ. พ.บ.

Dip. in Tropical Medicine 
and Hygine

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจและหลอดเลอืด จฬ. เกษยีณ 55  สุขมุวทิ 49       
คลองตนัเหนือ       
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
10110  
โทร. 0 2258 7857

521 ศ.พลภทัร  โรจน์นครนิทร์ ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก       
(อายรุศาสตร)์ 
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)  
ว.ว.(อายรุศาสตรโ์รคเลอืด)
Ph.D.(Biochemistry)

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา
โรคเลอืดออกง่าย
และลิม่เลอืดอุดตนั

จฬ. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์  
โทร.0 2256 4564,
0 2256 4564 ต่อ 104

522 ศ.ประพนัธ์  ภานุภาค ศ.* พ.บ.
Dip.Amer.Board of Allergy 
and Immunology

อายรุศาสตร์ วทิยาภมูคิุม้กนั,
โรคภมูแิพ้

จฬ. เกษยีณ ศนูยว์จิยัโรคเอดส ์สภา
กาดไทย 104     ถ.ราช
ด 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
523 ศ.สมเกยีรต ิ วงษ์ทมิ ศ. พ.บ. 

ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก สาขา
อายรุศาสตร ์
ว.ว.(อายรุศาสตร)์
อ.ว.(อายรุศาสตร)์   
Fellowship in 
Pulmonare,Allergy and 
Clinical Immunology

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2256 4281

524 ศ.ประวติร  อศัวานนท์ ศ. พ.บ.  
วท.ม.(อายรุศาสตร)์
อ.ว.(ตจวทิยา)
D.Sc.(Dermatology)
Certificate of Fellowship in 
Phototherapy

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์
และตจวทิยา

จฬ. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 2256 4246
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
525 ศ.เกรยีง  ตัง้สง่า ศ.* พ.บ. 

ป.วทิยาศาสตรก์ารแพทย์
คลนิิก(สาขาอายรุศาสตร)์
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป) 
Certificate Research 
Fellowship in Clinical 
Pharmacology and 
Experimental Therapeutics
ว.ว.(อายรุศาสตร-์โรคไต)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตรแ์ละโรคไต จฬ. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์ 
โทร.0 2256 4246,   
0 2256 4563,         
0 2256 4575,          
0 2256 4000 ต่อ 3240

526 ศ.นิจศร ี ชาญณรงค์ ศ. พ.บ.                    
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก(อายรุศาสตร)์
          
ว.ว.(ประสาทวยิา)    
Certificate in Neurosonology 
      
Clinical & Research Fellow 
in Advanced 
Neurology(Cerebrovascular 
Disease)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตรแ์ละ
ประสาทวทิยา

จฬ. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 2256 4246, 
0 2256 4563,  
0 2256 4575,
0 2256 4000 ต่อ 3240
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
527 ศ.สุเทพ  กลชาญวทิย์ ศ.* พ.บ. (พยาบาล)     

วท.ม. (อายรุศาสตร)์ 
ว.ว. (อายรุศาสตร)์  
ว.ว. (โรคทางเดนิอาหาร) 
Certificate, Gastrointestinal 
Motility fellowship 
Certificate, Reserch 
fellowship

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร ์      
และโรคระบบทางเดนิ
อาหาร

จฬ. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 2218 6337, 
0 2256 4265

528 ศ.สุทธพินัธ์  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
529 ศ.รตันวด ี ณ นคร ศ. พ.บ.

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิก(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)  
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
Diploma International cause
 of F.I.M.S.   (กฬีาเวช
ศาสตร)์     
ว.ว.(อายรุศาสตรโ์รคขอ้และรู
มาตซิัม่)  
Cert. Research Fellowship  
in  Rheumatology

อายรุศาสตร์ โรคขอ้และรมูาตสิซัม่ มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 4324 6535-53 
ต่อ 3664 , 3764 ,
 0 4323 7386

530 ศ.ปิยทศัน์  ทศันาววิฒัน์ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์ 
ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจและหลอดเลอืด มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร์
โทร. 0 4324 6535-53
 ต่อ 3664 , 3764
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
531 ศ.กติตศิกัดิ ์  สวรรยาวสิุทธิ ์ ศ. พ.บ. 

วว. (อายรุศาสตร)์
อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)
อว. (เวชศาสตรป้์องกนั แขนง
อาชวีเวชศาสตร ์) 
อว. (เวชศาสตรป้์องกนั แขนง
ระบาดวทิยา )
Master of Advanced Studies 
(Clinical Research) 
Ph.D.

อายรุศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารแพทย์ มข. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 4336 3664

532 ศ.ธรีะ  ศริสินัธนะ ศ.* พ.บ. 
Dip.Amer.Board  of  Internal
  Medicine   
อ.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป) 
อ.ว.(อายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ้)

อายรุศาสตร์ โรคตดิเชือ้ มช. คณะแพทยศาสตร์
สถาบนัวจิยั
วทิยาศาสตรส์ุขภาพ 
โทร. 0 5394 5055  
ต่อ 109

533 ศ.ดุสติ  ล า้เลศิกุล 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
534 ศ.สุมติรา  ทองประเสรฐิ ศ.* พ.บ. 

ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์ 
Cert.in Heamatology 
Oncology
ว.ว.(อายรุศาสตร)์
อ.ว. (มะเรง็วทิยา)

อายรุศาสตร์ โรคมะเรง็ มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 5394 5477

535 ศ.จติร  จริรตัน์สถติ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
Ph.D.(Medicine)

อายรุศาสตร์ โรคระบบต่อมไรท้่อ มช. เกษยีณ โรงพยาบาลราชเวท 
316/1 ถ.เชยีงใหม-่
ล าพนู อ.เมอืง 
จ.เชยีงใหม ่50000 
โทร. 0 5380 1999    
ต่อ 103

536 ศ.กรรณกิาร ์ พรพฒัน์กุล ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิอาหาร มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 5394 5482-5

537 ศ.ก าพล  กลัน่กลิน่ ศ. ภ.บ. 
พ.บ. 
M.S.

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิอาหาร มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร์
โทร. 0 5394 5196 , 
0 5394 6830 , 
0 5394 5182-5

Page 181 of 215 ขอ้มลู ณ  5 กรกฎาคม 2561



21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
538 ศ.เกษม  วฒันชยั ศ. พ.บ.

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
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  ถนนเทอด
ด าร ิเขตดุสติ กรุงเทพฯ
 10300
โทร.0 2312 6300-73,
 0 2312 6237,  
0 2312 6477

539 ศ.อภชิาต  สุคนธสรรพ์ ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทย(์อายรุศาสตร)์ 
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)
อ.ว.(อายรุศาสตรโ์รคหวัใจ)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตรท์ัว่ไป มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 5394 5448

540 ศ.ชายชาญ  โพธริตัน์ ศ. พ.บ.
ป.บณัฑติ (อายรุศาสตร)์
ว.ว. (อายรุศาสตร)์
อ.ว. (อายรุศาสตรโ์รคระบบ
หายใจ)
อ.ว. (เวชบ าบดัวกิฤต)

อายรุศาสตร์ เวชบ าบดัวกิฤต มช. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 5393 6150
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
541 ศ.รฐักร  วไิลชนม์ ศ. พ.บ. 

วว. (อายรุศาสตร)์ 
วว.(อายรุศาสตรท์างเดนิ
อาหาร)
วท.ด.

อายรุศาสตร์ Internal 
Medicine/Gastroenterolo
gy

มธ. คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2926 9672,
0 2926 9789

542 ศ.กอ้งเกยีรต ิ
           กณูฑก์นัทรากร

ศ. พ.บ.
Diplomate, American Board
 of Psychiatry and 
Neurology 
Certificate in Neuromuscular
 diseases and 
electromyography 
อ.ว.(ประสาทวทิยา)

อายรุศาสตร์ ประสาทวทิยา โรคของ
ระบบประสาทส่วนปลาย
และกลา้มเนื้อ

มธ. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์ 
โทร. 0 2926 9784

543 ศ.พรภทัร   ธรรมสโรช ศ. พ.บ.
วว. (ประสาทวทิยา)
อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

อายรุศาสตร์ โรคหลอดเลอืดสมอง มธ. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 2926 9794

544 ศ.อดศิว ์ ทศัณรงค์ ศ. พบ.
วว. (อายรุศาสตร)์
อว. (อายรุศาสตรโ์รคไต)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตรโ์รคไต มธ. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 2926 9672
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
545 ศ.วนิยั  วนานุกลู ศ. พ.บ. 

ประกาศนียบตัรชัน้สงู
ทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย์
คลนิิก
ว.ว.(อายรุศาสตร)์  
Certificate in Clinical 
Pharmacology and 
Toxicology

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตรโ์รคภมูแิพ้
และอมิมโูนวทิยาคลนิิก 
พษิวทิยา

มม. หน่วยเภสชัวทิยา    
และพษิวทิยาคลนิิก  
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
โทร. 0 2201 1086

546 ศ.ดษิยา  รตันากร ศ. พ.บ. 
Dip. in Clinical Neurology
ป. ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
Cert.in Neurosonology   
Cert.of Fellowship in 
Neurosonology  
ว.ว. (ประสาทวทิยา)

อายรุศาสตร์ การตรวจผูป่้วยโดยใช้
คลื่นความถีส่งูในระบบ
ประสาท

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
547 ศ.อภชิาต ิ วชิญาณรตัน์ ศ. พ.บ. 

ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป) 
Dip.Amer.Board of Internal 
Med. Sub-Board of 
Endocrinology and 
Metabolism

อายรุศาสตร์ ต่อมไรท้่อและ
เมตาบอลซิมึ

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

548 ศ.นิพนธ์  พวงวรนิทร์ ศ.* พ.บ.  
D.T.M.&H.
M.M.Sc. 
อ.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป) 
อ.ว.(ประสาทวทิยา)  
F.R.C.P.

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

549 ศ.ประเสรฐิ  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
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
550 ศ.อรรถสทิธิ ์ เวชชาชวีะ ศ.* MBBS (Lond.) 

FRCP
FRACP  
FACP   

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

551 ศ.ศศโิสภณิ  
             เกยีรตบิูรณกุล

ศ. พ.บ. 
วว. (อายรุศาสตร)์
อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั) 
วว. (อายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ้)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตรท์ัว่ไป, 
อายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ้,
ระบาดวทิยา

มม. คณะแพทยศาสตร ์
รพ.รามาธบิด ี
โทร. 0 2201 2729

552 ศ.สุรตัน์  โคมนิทร์ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โภชนบ าบดั มม. คณะแพทยศาสตรโ์น
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1681

553 ศ.จุฬาภรณ์  รุ่งพสิุทธพิงศ์ ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์ 
ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โภชนศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตรโ์น
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1922
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
554 ศ.วรนนัท ์ ศุภพพิฒัน์ ศ. M.S.

Ph.D.
อายรุศาสตร์ โภชนาการดา้นพษิวทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1618

555 ศ.วษิณุ  ธรรมลขิติกุล ศ.* พ.บ.
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (อายรุศาสตร)์
ว.ว. (อายรุศาสตร)์  M.Sc. 
(Clinical Epidemiology)
Cert. Clinical Fellowship 
Infections Diseases

อายรุศาสตร์ ระบาดวทิยาคลนิิกและ
โรคตดิเชือ้

มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

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

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2411 2004 , 
0 2419 7768
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
557 ศ.บุญส่ง  องคพ์พิฒันกุล ศ.* พ.บ.

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิก 
ว.ว.                  
Cert. of Fellowship in 
Endocrinology

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

558 ศ.รชัตะ  รชัตะนาวนิ ศ.* พ.บ.                 
ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1714

559 ศ.เทพ  หมิะทองค า ศ. B.A. 
D.M./National Board  of 
Medical Examiner  

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อและ
เมตาบอลซิมึ

มม. ลาออก โรงพยาบาลเทพ-     ธา
รนิทร ์3850      ถนน
พระราม 4 คลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110  
โทร. 0 2240 2727    
ต่อ 2933

Page 188 of 215 ขอ้มลู ณ  5 กรกฎาคม 2561



21 : กลุ่มแพทยศาสตรแ์ละวิทยาศาสตรก์ารแพทย์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
560 ศ.สาธติ  วรรณแสง ศ. พ.บ. 

ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป) 
M.Sc.(Clinical  Epidemiology)

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อและ
เมตาบอลซิมึ

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

561 ศ.กอบชยั  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

562 ศ.บุญม ี สถาปัตยวงศ์ 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
563 ศ.เดชา  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
ภาควชิาอายรุศาสตร์
โทร. 0 2201 1393

564 ศ.สมหวงั  ด่านชยัวจิติร ศ. พ.บ.
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป) 
M.R.C.P.

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

565 ศ.อมร  ลลีารศัมี ศ.* พ.บ. 
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป) 
M.Sc.(Clinical  Epidemiology)

อายรุศาสตร์ โรคตดิเชือ้และ
ยาตา้นจุลชพี

มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2419 7783-4

566 ศ.อนุวตัร  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
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
567 ศ.บรรยง  ภกัดกีจิเจรญิ ศ. พ.บ.

ป.บณัฑติ (อายรุศาสตร)์   
ว.ว.(อายรุศาสตร)์   
ว.ว.(อายรุศาสตรโ์รคไต)   
อ.บ.(เวชศาสตรค์รอบครวั)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตรโ์รคไต มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร. 0 2201 1301

568 ศ.ธญัญารตัน์  ธรีพรเลศิรฐั 
(ชือ่เดมิ ศ.ลนีา 
               องอาจยทุธ)

ศ. พ.บ. 
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป) 
Dr.Med.

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

569 ศ.วสนัต์  สุเมธกุล ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิก  
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป) 
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
570 ศ.สง่า  นิลวรางกรู ศ. พ.บ. อายรุศาสตร์ โรคไต มม. เกษยีณ 99/25 ถ.ป่ินเกลา้-    

นครชยัศร ีกรุงเทพฯ 
10700 
 โทร. 0 2411 0261 ,
0 2281 2159

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

อายรุศาสตร์ โรคไต มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2411 2004

572 ศ.สมนึก  ด ารงกจิชยัพร ศ. พ.บ. 
วท.บ. 
วว. (อายรุศาสตรโ์รคไต) 
วว. (อายรุศาสตรท์ัว่ไป)
ป.ชัน้สงูวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
Fellowship in Nephrology

อายรุศาสตร์ โรคนิว่ โรคไต มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2245 5704 , 
0 2201 1296

573 ศ.อรพรรณ  ชนิะภคั ศ. พ.บ. 
Dr.Med.  Marburg

อายรุศาสตร์ โรคมะเรง็ตบั, 
โรคระบบทางเดนิอาหาร

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2419 7281-3
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
574 ศ.วรชยั  รตันธราธร ศ. พ.บ.

Dip.Amer.Board of Internal 
Med. 
Dip.Amer.Board of Medical 
Oncology

อายรุศาสตร์ โรคมะเรง็และเคมบี าบดั มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2201 1672

575 ศ.นนัทา  มาระเนตร์ ศ. พ.บ.
วท.ม. 
M.D.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการหายใจ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

576 ศ.บญัญตั ิ ปรชิญานนท์ ศ. พ.บ. อายรุศาสตร์ โรคระบบการหายใจ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2279 1354 , 
0 2270 1033

577 ศ.ประกติ  วาทสีาธกกจิ ศ. พ.บ.
ว.ว.(อายรุศาสตร-์ระบบ
ทางเดนิหายใจ) 
F.C.C.P. 
Dip.Amer.Board  of  Internal 
 Med.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการหายใจ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2245 5707
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
578 ศ.ประพาฬ  ยงใจยทุธ ศ. พ.บ. อายรุศาสตร์ โรคระบบการหายใจ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์

ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร์
โทร. 0 2411 4850

579 ศ.รงัสรรค ์ ปุษปาคม ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงูคลนีิก(อายรุศาสตร)์  
M.S.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการหายใจ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2448 3308 , 
0 2419 7757

580 ศ.สุชยั  เจรญิรตันกุล ศ. พ.บ. 
F.R.C.P.E. 
F.R.C.P.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการหายใจและ
วณัโรค

มม. ลาออก คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

581 ศ.อรรถ  นานา ศ. พ.บ.
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)
อ.ว.(โรคระบบการหายใจ)

อายรุศาสตร์ โรคระบบการหายใจและ
วณัโรค

มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004 ,
0 2419 7768
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
582 ศ.สุมาล ี เกยีรตบุิญศรี ศ. พ.บ. 

ว.ว.(อายรุศาสตร)์ 
อ.ว.(ทางเดนิหายใจ)

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิหายใจ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1383

583 ศ.สมชยั  บวรกติติ ศ.* พ.บ. 
พ.ด. 
D.T.M.&H. 
T.D.D. 
M.R.C.P.Lond.

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิหายใจ มม. เกษยีณ ศนูยเ์วชศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม โรงพยาบาล
เมตตาประชารกัษ์ อ.
สามพราน จ.นครปฐม 
โทร. 0 2583 4098-9

584 ศ.ศศปิระภา  บุญญพสิฎิฐ์ ศ. พ.บ.
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิอาหาร มม. เกษยีณ 434 ถ.บรพิตัร  
เวืง้นครเกษม กรุงเทพฯ
 10110 
โทร. 0 2225 7015

585 ศ.เตมิชยั  ไชยนุวตัิ ศ. พ.บ.
อ.ว.  
Dip. Amer. Board of Internal 
Med.

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิอาหาร มม. ลาออก คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2255 1715-6
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
586 ศ.สวสัดิ ์ หติะนนัท์ ศ. พ.บ. 

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
ป. ระบบทางเดนิอาหาร 
F.A.C.G
F.A.C.P

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิอาหาร มม. เกษยีณ 59/10  ซอยจุฬา 14 
บรรทดัทอง 
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ
10500  
โทร. 0 2419 7290-1

587 ศ.สุชา  ครูะทอง ศ. พ.บ.  
Dip. Amer.Board of Internal 
Med.
Dip. Amer. Subspecialty 
Board in Gastroenterology

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิอาหาร มม. เกษยีณ 19/116 ซอยมหาศาล 
ถนนวงศส์ว่าง 
กรุงเทพฯ 10800 
โทร. 0 2585 9357

588 ศ.ชตุมิา  ประมลูสนิทรพัย์ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงู (อายรุศาสตร)์ 
ป.ชัน้สงู (อายรุศาสตรเ์ขต
รอ้นและสุขวทิยา) 
ว.ว. (อายรุศาสตร)์ 
ว.ว. (อายรุศาสตรโ์รคระบบ
ทางเดนิอาหาร)

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิอาหาร มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1387
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
589 ศ.รวพิรรณ วทิรูพณชิย์ ศ. พ.บ.

อว. สาขาอายรุศาสตร ์
วว. สาขาประสาทวทิยา

อายรุศาสตร์ โรคกลา้มเนื้อ
ภาวะหายใจลม้เหลว

มม. คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
โทร. 0 2201 1432

590 ศ.เกยีรตชิยั  ภรูปัิญโญ 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

591 ศ.นิธ ิ มหานนท์ ศ. พ.บ. 
F.R.A.C.P. 
อ.ว.(อายรุศาสตร)์ 
อ.ว.(อายรุศาสตรโ์รคหวัใจ)

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
592 ศ.พยงค ์ 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.จรญัสนิท
วงศ ์สามแยก   ไฟฉาย
 บางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700  
โทร. 0 2412 4261

593 ศ.ยงยทุธ  สหสักุล ศ. พ.บ.
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

594 ศ.วเิชยีร  ทองแตง ศ. พ.บ.
ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มม. เกษยีณ 71/40 ซ.ป่ินประภาคม 
ถ.ตวิานนท ์จ.นนทบุร ี
11000
โทร. 0 2951 0430
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
595 ศ.ศุภชยั  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 คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

596 ศ.สนัต์  หตัถรีตัน์ ศ. พ.บ.
F.R.C.P.(C)

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจและหลอดเลอืด มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1174

597 ศ.ท่านผูห้ญงิเพญ็ศร ี 
                      ภู่ตระกลู

ศ.* พ.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
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
598 ศ.สุคนธ์  วสิุทธพินัธ์ ศ.* พ.บ. 

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิก 
Ph.D.(Hematology)

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ 588/68 ตรอกนกไทย
เจรญิ 2 ซ.ประดษิฐผ์ล 
ถ.จรลัสนิทวงศ ์
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 10700  
โทร. 0 2424 5245

599 ศ.แสงสุรยี ์ 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

600 ศ.ประเวศ  วะสี ศ.* พ.บ. 
Ph.D. (โลหติวทิยา)

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2419 7000   ต่อ
 4481, 4476

601 ศ.วนัชยั  วนะชวินาวนิ ศ.* พ.บ.
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)
อ.ว.(โลหติวทิยา)

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
602 ศ.วชิยั  อตชิาตการ ศ.* 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

603 ศ.สุทศัน์  ฟู่เจรญิ ศ.* พ.บ. 
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์ 
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
อ.ว.(โลหติวทิยา)

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. โครงการวจิยัธาลสั    ซี
เมยี สถาบนัวจิยัและ
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
โทร. 0 2889 2557-8

604 ศ.สุรพล  อสิรไกรศลี ศ.* พ.บ. 
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)
ว.ว.(โลหติวทิยา)

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

605 ศ.นิภา  จรญูเวศม์ ศ.* 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
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
606 ศ.พลรตัน์  วไิลรตัน์ ศ.* พ.บ.

ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์ 
ว.ว.(อายรุศาสตร)์ 
อ.ว.(อายรุศาสตรโ์รคระบบ
ทางเดนิอาหาร)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น มม. คณะเวชศาสตร์
เขตรอ้น 
ภาควชิาอายรุศาสตร์
เขตรอ้น  
โทร. 0 2246 0321

607 ศ.จนิตนา  ศรินิาวนิ ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
(อายรุศาสตร)์ 
อ.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)  
อ.ว.(เวชศาสตรค์รอบครวั)

อายรุศาสตร์ เวชพนัธุศาสตรแ์ละ
อายรุศาสตรท์ัว่ไป

มม. เกษยีณ ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
โทร. 0 2411 2004,
0 2419 770-1
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
608 ศ.ชยัรตัน์  ฉายากุล ศ. วท.บ.

พ.บ.
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก    
(อายรุศาสตร)์         
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
ว.ว.(อายรุศาสตรโ์รคไต) 
Cert.Fellowship in Medicine  
       (Nephrology)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2419 7675

609 ศ.ปิยะมติร   ศรธีรา ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู 
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)
Dip. In Cardiology   
อ.ว.(อายรุศาสตรโ์รคหวัใจ)

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
610 ศ.พนัธุ์เทพ  องัชยัสุขศริิ ศ. พ.บ.

ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
ว.ว.(อายรุศาสตรโ์รคเลอืด) 
The International Board of 
Clinical and Applied 
Thrombosis, Hemostasis & 
Vascular Medicine

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มม. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามธบิด ี
โทร.0 2210 1714, 
0 2210 1790,
0 2210 1082

611 ศ.สนิี  ดษิฐบรรจง ศ. พ.บ. 
อ.ว.(อายรุศาสตร)์
อ.ว.(อายรุศาสตรโ์รคไต)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
โทร. 0 2201 1301,
0 2201 1309

612 ศ.สมนึก  สงัฆานุภาพ ศ. พ.บ.
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก (อายรุศาสตร)์
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
ว.ว.(โรคตดิเชือ้)

อายรุศาสตร์  อายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ้ 
โรคตดิเชือ้ HIV, เอดส์

มม. พนกังาน ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร.0 2201 1581
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
613 ศ.สมงิ  เก่าเจรญิ ศ. วท.บ.

พ.บ. 
ป.ชัน้สงู (อายรุศาสตร)์
ว.ว.(อายรุศาสตร)์ 
Fellowship Training in 
Toxicology  
Cert. of Clinical 
Pharmacology

อายรุศาสตร์ เภสชัวทิยาและ
พษิวทิยาคลนิิก

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2201 1610   ต่อ
 1126

614 ศ.ชชัลติ  รตัรสาร ศ. วท.บ.
พ.บ.
ว.ว. (สาขาอายรุศาสตรท์ัว่ไป)
Fellowship in Endocrinology, 
Diabetes and Metabolism

อายรุศาสตร์ โรคเบาหวาน มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 7445 5000
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
615 ศ.กรฑีา  ธรรมค าภรี์ ศ. พ.บ.                     

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
Cert.Fellowship in 
pulmonary  
อ.บ.(อายรุศาสตรโ์รคระบบ
การหายใจ)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มอ. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์ 
โทร.0 7445 5000

616 ศ.ขจรศกัดิ ์  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

617 ศ.สุเทพ  จารุรตันศริกิุล ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู (อายรุศาสตร)์
ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ เภสชัวทิยาคลนิิก มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์  
โทร. 0 7442 9385

618 ศ.คณติพงษ์   ปราบพาล ศ. พ.บ.
วว.(อายรุศาสตร)์    
วว.(ประสาทวทิยา)

อายรุศาสตร์ อายุรศาสตรโ์รคระบบ
ประสาท สมอง 
และไขสนัหลงั

มอ. คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 7435 0300
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
619 ศ.สจัพนัธ์  

         อศิรเสนา ณ อยธุยา
ศ. พ.บ. 

Dip. American Board of 
Internal Medicine 
Dip. Subspeciality Board of 
Gastroenterology

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตรร์ะบบ
ทางเดนิอาหาร

จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2256 4281

620 ศ.ธนญัญา  บุณยศรินินัท์ ศ. พ.บ.
ว.ว. (อายรุศาสตร)์
ว.ว. (อนุสาขาอายรุศาสตร์
โรคหวัใจ)
ว.ว. (สาขาเวชศาสตร์
ครอบครวั)

อายรุศาสตร ์ อายรุศาสตรโ์รคหวัใจ มม. คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล
โทร.  0 2419 6104
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
621 ศ.วรวทิย ์ เลาหเ์รณู ศ.* พ.บ.

ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
(อายรุศาสตร)์ 
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป) 
ว.ว.(อายรุศาสตรโ์รคขอ้และรู
มาตสิซัม่) 
อ.ว.(อนุสาขาอายรุศาสตรโ์รค
ขอ้และรมูาตสิซัม่)

อายรุศาสตร ์
(โรคขอ้และรมูาตสิซัม่)

โรคขอ้และรมูาตสิซัม่ มช. ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
คณะแพทยศาสตร ์  
โทร.0 5394 6449

622 ศ.ธรีธร  พลูเกษ ศ. พ.บ. 
ว.ว. (อายรุศาสตร)์ 
ว.ว. (อายรุศาสตรโ์รคไต) 
Cert.of Renal Pathology 
Fellowship

อายรุศาสตร ์
(ประสาทวทิยา)

อายรุศาสตรท์ัว่ไป 
อายรุศาสตรป์ระสาท
วทิยา

มม. คณะแพทยศาสตร ์ 
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
โทร. 0 2201 1000
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
623 ศ.จริาย ุ เอื้อวรากุล ศ. พ.บ.

Ph.D.(Pathology) 
Diplomate in Internal 
Medicine 
Diplomate in Hematology 
อ.ว.(อายรุศาสตร)์ 
อ.ว.(อายรุศาสตรโ์รคเลอืด)

อายรุศาสตร์
(โลหติวทิยา)

เวชพนัธุศาสตร ์
โรคมะเรง็ และ
อายรุศาสตรท์ัว่ไป

มม. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
โทร.0 2419 9465-6

624 ศ.อนุชา  อภสิารธนรกัษ์ ศ. พ.บ.
Dip. In Internal Medicine 
Dip. In Infectious Disease 
Cert. In Hospital 
Epidemiology 
อ.ว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)
อ.ว.(อายรุศาสตร)์
อ.ว. (อายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ้)

อายรุศาสตร์
โรคตดิเชือ้

โรคตดิเชือ้ มธ. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 2926 9794
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
625 ศ.ศรวีชิา  ครุฑสตูร ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา) 

พ.บ. 
D.T.M.&H. 
วท.ม.(อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น
คลนิิก)
อ.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น มม. คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
ภาควชิาสุขวทิยาเขตรอ้น
โทร. 0 2246 0056-8 ,
0 2246 1272-3

626 ศ.สว่างใจ  พึง่พกัตร์ ศ. พ.บ.
D.T.M.&H.
Dip.Amer.Board  of 
pediatrics.

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น กุมารเวชศาสตรแ์ละ
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น

มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
ภาควชิาอายุรศาสตรเ์ขต
รอ้น
โทร. 0 2246 0321

627 ศ.ปราณตี  ผ่องแผว้ ศ. พ.บ.(ชวีเคม)ี
M.S.(Human Nutrition)

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โภชนศาสตร์ มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น
ภาควชิาโภชนศาสตรเ์ขต
รอ้นและวทิยาศาสตร์
อาหาร 
โทร. 0 2246 0321

628 ศ.ปณต  มคิะเสน ศ.* 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
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
629 ศ.ทนงศกัดิ ์ บุนนาค ศ. พ.บ.

D.T.M.&H. 
Dr.P.H.

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น ระบาดวทิยา มม. เกษยีณ 33/4  สุขมุวทิ 105 บาง
นา พระโขนง กรุงเทพฯ
 10260   
โทร. 0 2393 3764

630 ศ.ประวรรณ  สุนทรสมยั ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู(ทางอายรุศาสตร)์     
     
D.C.M.T.
Ph.D.

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โรคเขตรอ้น มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
ภาควชิาอายุรศาสตรเ์ขต
รอ้น
โทร. 0 2246 0321

631 ศ.ศศธิร  ผูก้ฤตยาคามี ศ.* B.S. 
M.B.
D.T.M.&H. 
Ph.D. (Clin.Immuno.)

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โรคเขตรอ้น,
โรคมาเลเรยี

มม. คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
ภาควชิาอายุรศาสตรเ์ขต
รอ้น
โทร. 0 2246 0321

632 ศ.ศริวิรรณ  วนิชชานนท์ ศ. พ.บ.
วว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โรคเขตรอ้นทัว่ไป มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
ภาควชิาอายุรศาสตรเ์ขต
รอ้น
โทร. 0 2246 0321
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
633 ศ.สนัต์ศริ ิ ศรมณี ศ. พ.บ.  

Ph.D. (Tropical Med.)
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โรคเขตรอ้นทัว่ไป มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 

ภาควชิาอายุรศาสตรเ์ขต
รอ้น
โทร. 0 2531 9993

634 ศ.ดนยั  บุนนาค ศ.* D.T.M.&H 
M.R.C.S./L.R.C.P.  
(Trop.Med.)    

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โรคพยาธใิบไม้ มม. เกษยีณ บา้นบรรทมสนิธุ์ เลขที ่
6 ถนนกรุงเกษม 
กรุงเทพฯ 10200  
โทร. 0 2281 3384 , 
0 2245 7558

635 ศ.สว่าง  แสงหริญัวฒันา ศ. พ.บ.
ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โรคระบบทางเดนิหายใจ มม. ลาออก โรงพยาบาลบ ารุงราษฎ์
 ซ.นานาเหนือ สุขมุวทิ 
3 วฒันา กรุงเทพฯ 
10110 
โทร. 0 2667 1000

636 ศ.พรรณ ี ปิตสิุทธธิรรม ศ. M.B. , B.S.  
D.T.M. & H. 
ป. ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
อ.บ. (อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น อายรุศาสตร ์  เขตรอ้น มม. คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น 
ภาควชิาอายุรศาสตรเ์ขต
รอ้น 
โทร. 0 2643 5599
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
637 ศ.วรีจติต์  โชตมิงคล ศ.* พ.บ. 

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตรก์าร
แพทยคลนิิก(อายรุศาสตร)์ 
ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตรท์ัว่ไป อายรุศาสตรท์ัว่ไป
และโรคตดิเชือ้

มข. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 4336 3664,
0 4336 3746,
0 4336 3665

638 ศ.ทรงขวญั   ศลิารกัษ์ ศ. พ.บ. 
อ.ว.(อายรุศาสตร)์ 
ว.ว.(อายรุศาสตรโ์รคหวัใจ)

อายรุศาสตรท์ัว่ไป อายรุศาสตรท์ัว่ไป มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 4334 8399 , 
0 4320 2491

639 ศ.วภิา  รชียัพชิติกุล ศ. พ.บ.
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
ว.ว.(อายรุศาสตร)์ 
ว.ว.(อายรุศาสตรโ์รคระบบ
การหายใจ)   
อ.ว.(เวชศาสตรค์รอบครวั) 
อ.ว.(เวชบ าบดัวกิฤต)

อายรุศาสตรท์ัว่ไป อายรุศาสตรท์ัว่ไป มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 4323 6808,
0 4324 4700
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
640 ศ.ฉตัรเลศิ  พงษ์ไชยกุล ศ. พ.บ. 

ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก       
(อายรุศาสตร)์ 
ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตรท์ัว่ไป กระดกูพรุน 
และต่อมไรท้่อ

มข. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร.0 4336 3664

641 ศ.เพลนิจนัทร ์
              เชษฐโ์ชตศิกัดิ ์

ศ.* พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
Cert. of  Clinical Fellowship 
 Training in Infectious 
Disease
ว.ว. (อายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ้)

อายรุศาสตรท์ัว่ไป อายรุศาสตรท์ัว่ไป มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 4324 6535-53
ต่อ 3664

642 ศ.อรทยั  พาชรีตัน์ ศ.* พ.บ.
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(อายรุศาสตร)์ 
วว.(อายรุศาสตร)์
อว.(อายรุศาสตรโ์รคหวัใจ)

อายรุศาสตรโ์รคหวัใจ อายรุศาสตรโ์รคหวัใจ มข. ภาควชิาอายรุศาสตร ์
คณะแพทยศาสตร ์
โทร. 0 4336 3664
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
643 ศ.พรชยั  มาตงัคสมบตัิ ศ. B.A. 

M.Sc. 
M.D.(Medicine)  
Ph.D(Microbiology)

อมิมโูนวทิยา จุลชวีวทิยา, 
วทิยาภมูคิุม้กนั

มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาอมิมโูนวทิยา 
โทร. 0 2201 5675

หมายเหต ุ ศ* หมายถึง ต าแหน่งศาสตราจารยไ์ด้รบัเงินเดือนขัน้สูง
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