
39 : กลุ่มสหเวชศาสตร ์เทคนิคการแพทย์

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

1 ศ.ประวติร  เจนวรรธนะกุล ศ. วท.บ. (กายภาพบ าบดั)
M.A.Sc. (Physiotherapy)
Ph.D. (Health Science)

กายภาพบ าบดั กายภาพบ าบดั จฬ. คณะสหเวชศาสตร์
โทร. 0 2218 1065

2 ศ.เตม็ดวง  ลิ้มไพบูลย์ ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์
วท.ม.(ชวีเคม)ี
Ph.D.(Biochemistry)

เทคนิคการแพทย์ มะเรง็วทิยา 
(Oncology), 
เคมคีลนิิก (Clinical 
Chemisrty), 
อณูชวีวทิยา (Molecular
 Biology)

มข. สายวชิาเทคนิค
การแพทย ์
คณะเทคนิคการแพทย ์
โทร. 0 4336 2028

3 ศ.สุพรรณ  ฟู่เจรญิ ศ. วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์
วท.บ. (ชวีเคม)ี
D.Sc. (Molecular Biology)

เทคนิคการแพทย์ Clinical Chemistry and 
Clinical Biochemistryrn,
Molecular Biology

มข. คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 4334 8360-8
0 4334 8888
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39 : กลุ่มสหเวชศาสตร ์เทคนิคการแพทย์

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

4 ศ.วชัระ   กสณิฤกษ์ ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ 
วท.ม.(จุลชวีวทิยา)  
Ph.D.(Doctor rerum 
naturalium technicarum)

เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ มช. คณะเทคนิคการแพทย ์
ภาควชิาเทคนิค
การแพทย ์
โทร. 0 5394 6027

5 ศ.ชชัชยั ตะยาภวิฒันา ศ. วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 
วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 
ป.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ)

เทคนิคการแพทย์ ภมูคิุม้กนัวทิยา
และอณูชวีวทิยา

มช. คณะเทคนิคการแพทย ์ 
โทร. 0 5394 5080 
ต่อ 14

6 ศ.พมิพชิฌา  ปัทมสริวิฒัน์ ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์
วท.ม.(พยาธชิวีวทิยา)
ปร.ด.(พยาธชิวีวทิยา)

เทคนิคการแพทย์ Cancer Genetics,
Human Genetics,
Hematology

มม. ภาควชิาจุลทรรศน
ศาสตรค์ลนิิก 
คณะเทคนิคการ
แพทยศาสตร ์
โทร. 0 2441 4371-5  
ต่อ 2707

7 ศ.วรีะพงศ ์ 
            ปรชัชญาสทิธกิุล

ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์
วท.ม.(เภสชัวทิยา)   
Ph.D.(Microbiology)

เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ มม. คณะเทคนิคการแพทย ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา
คลนิิก  
โทร.0 2419 7172
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39 : กลุ่มสหเวชศาสตร ์เทคนิคการแพทย์

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

8 ศ.กนกนาถ  ชปัูญญา ศ. พ.บ. 
Dip. In Clinical Pathology.

เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย ์
(โลหติวทิยา)

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

9 ศ.ฉตัรเฉลมิ  
       อศิรางกรู  ณ อยธุยา

ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ 
ปร.ด.(เทคนิคการแพทย)์

เทคนิคการแพทย์ อณูชวีวทิยา
และแบคทเีรยีวทิยา

มม. ภาควชิาจุลชวีวทิยา
คลนิิกและเทคโนโลยี
ประยกุต์   
คณะเทคนิคการแพทย ์
โทร.0 2441 4370-9 
ต่อ 2805
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39 : กลุ่มสหเวชศาสตร ์เทคนิคการแพทย์

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

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

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

11 ศ.สาคร  พรประเสรฐิ ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ 
วท.ม.(จุลชวีวทิยา)
วท.ด.(เทคนิคการแพทย)์

เทคนิคการแพทย ์    
(จุลทรรศนศาสตร์

คลนิิก)

 เทคนิคการแพทย ์ 
(จุลทรรศนศาสตรค์ลนิิก)

มช. คณะเทคนิคการแพทย ์
โทร. 0 5393 5078
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