บัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ
เพื่อแต่งตัง้ เป็ น
คณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่ งทางวิชาการ
กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กันยายน 2553

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

สาขาวิชามนุษยศาสตร์
ศาสนาและเทววิทยา

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์

สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

สาขาวิชาแพทยศาสตร์
และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
วนศาสตร์ และการประมง

สาขาวิชาอื่น ๆ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

คํานํา
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่ งตัง้ บุ ค คลให้ดํารง
ตํ า แหน่ ง ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
กําหนดให้สภาสถาบันแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการ ซึง่ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการต้องเป็ นกรรมการสภาสถาบันประเภทผูท้ รงคุณ วุฒ ิ ส่ว นกรรมการผูท้ รงคุณ วุฒ ติ ้อ งเป็ น
บุคคลภายนอกสถาบัน โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒทิ ่ี ก.พ.อ.กําหนด ซึ่งครอบคลุม
คณะหรือสาขาวิชาทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนในสถาบันนัน้ ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกิน
สิบ คน ซึ่ง ก.พ.อ.ได้รวบรวมรายชื่อผู้ดํารงตํ าแหน่ งศาสตราจารย์ข องสถาบัน อุด มศึก ษาของรัฐ
เอกชน และมหาวิทยาลัยในกํากับซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์
ด้านวิชาการในระดับสูง เป็ นบุคคลที่อยู่ในวงวิชาการและยังคงติดตามงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ตั ง้ แต่ ปี พ.ศ.๒๕๑๙ – เดื อ นมี น าคม ๒๕๕๐ โดยจั ด ทํ า เป็ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ฯ
เพือ่ ให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ประกอบการดําเนินการตัง้ แต่วนั ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ นัน้
บัดนี้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ปรับปรุง
บัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒดิ งั กล่าวให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ โดยเพิม่ ผูด้ ํารงตําแหน่ งศาสตราจารย์ทีไ่ ด้รบั
การแต่ง ตัง้ ภายหลัง มีน าคม ๒๕๕๐ - พฤษภาคม ๒๕๕๓ รวมทัง้ ได้ต ดั รายชื่อ ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ
ทีเ่ สียชีวติ ผูส้ ูงอายุและสุขภาพไม่ดี และผูม้ ไิ ด้ตดิ ตามผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องออก เพื่อให้
สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาคัดสรรเป็ นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการต่อไป
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า
เอกสารข้อมูลนี้ จะเป็ นประโยชน์ ในการบริหารจัดการด้านตําแหน่ งทางวิชาการของคณาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สํานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กันยายน ๒๕๕๓

คํานํา
ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธกี ารได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ งทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
กํา หนดให้ส ภาสถาบัน แต่ง ตัง้ คณะกรรมการพิจ ารณาตํา แหน่ ง
ทางวิช าการประจํ า สถาบัน ซึ ่ง ประกอบด้ว ย ประธานกรรมการต้องเป็ นกรรมการสภาสถาบัน
ประเภทผูท้ รงคุณวุฒ ิ ส่วนกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ ้องเป็ นบุคคลภายนอกสถาบัน โดยคัดสรรจาก
บัญ ชีร ายชื่อ ผูท้ รงคุณ วุฒ ทิ ี่ กกอ.กํา หนด ซึ่ง ครอบคลุม คณะหรือ สาขาวิช าทีม่ กี ารจัด การเรีย น
การสอนในสถาบันนัน้ ๆ จํานวนไม่น้อยกว่าหกคน แต่ไม่เกินสิบสองคน ซึง่ กกอ. ได้รวบรวมรายชื่อ
ผู้ดํารงตําแหน่ งศาสตราจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เอกชน และมหาวิท ยาลัย ในกํา กับ
ซึ่งเป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ดา้ นวิชาการในระดับสูง เป็ นบุคคล
ทีอ่ ยู่ในวงวิชาการและยังคงติดตามงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ปีพ.ศ.๒๕๑๙ – เดือนมีนาคม
๒๕๕๐ โดยจัดทําเป็ นบัญชีรายชื่อผูท้ รงคุณวุฒ ิ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ประกอบการดําเนินการ
ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ นัน้
บัดนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ดังกล่าวให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ โดยเพิม่ ผูด้ ํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ทไ่ี ด้รบั การแต่งตัง้ ภายหลังมีนาคม
๒๕๕๐ - พฤษภาคม ๒๕๕๓ รวมทัง้ ได้ตดั รายชื่อผูท้ รงคุณวุฒทิ ่เี สียชีวติ ผูส้ ูงอายุและสุขภาพไม่ดี
และผูม้ ไิ ด้ติดตามผลงาน ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องออก เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
คัดสรรเป็ นคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการประจําสถาบันต่อไป
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (กกอ.) หวังเป็ นอย่ างยิ่งว่ าเอกสารข้อมูลนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สํานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กันยายน ๒๕๕๓

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

1 นางผ่องพรรณ เกิดพิทกั ษ์

ศ.

ค.บ.(การสอน
วิทยาศาสตร์)
ค.ม.(จิตวิทยา
การศึกษา)
Ph.D.(Counseling and
Guidance)

การแนะแนวและ
จิตวิทยาการศึกษา

2 นายสาเริง บุญเรืองรัตน์

3 นายพจน์ สะเพียรชัย

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

จิตวิทยาการให้
คาปรึกษา, จิตวิทยา
การศึกษา, การแนะ
แนว

มศว.

เกษียณ

ศ.

กศ.บ.(มัธยม)
การวัดและการ
ทฤษฎีการวัดและ
กศ.ม.(การวัดผล
ประเมินผลการศึกษา ประเมินผลการศึกษา
การศึกษา)
Ph.D.(Curriculum R&D)

มศว.

เกษียณ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาเขตพัฒนาการ
1761 ซ.พัฒนาการ 37
ถ.พัฒนาการ แขวง/เขต
สวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2320 2777
ต่อ 1134
สานักทดสอบทาง
การศึกษา
โทร.0 2664 3836-43

ศ.

กศ.บ. (การ
ประถมศึกษา)
ป.โท (สถิตวิ จิ ยั การ
วัดผลทางการศึกษา)
ป.เอก (จิตวิทยา
ทางการศึกษา)

มศว.

เกษียณ

สถิตแิ ละการ
สถิตกิ ารประเมินผล
ประเมินผลการศึกษา ทางการศึกษา
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33 ซ.ปุณวิถี 30 สุขมุ วิท
101 บางจาก พระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2331 1173

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

4 นางวรรณทิพา รอดแรงค้า

ศ.

ค.บ.
M.S.(Secondary
Education)
Ph.D.(Philosophy)
Ed.D.(Education)

5 นายสาเนาว์ ขจรศิลป์

ศ.

6 นางรัตนา พุ่มไพศาล

ศ.

กส.บ.(พืชไร่นา)
ศศ.ม.(การพัฒนา
ชุมชน) Ph.D.(Student
Personnel &
Guidance)
ค.บ.(การสอน
ภาษาอังกฤษ, สังคม
ศึกษา)
M.A.in Ed.
(Supervision)
Ph.D.(Adult Ed.)

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

การศึกษา

การสอนวิทยาศาสตร์

มก.

กิจการนักศึกษา

มก.

เกษียณ

คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชาการศึกษา
โทร.0 2579 7114

การศึกษานอกระบบ การศึกษาผูใ้ หญ่,
การศึกษานอก
โรงเรียน

จฬ.

เกษียณ

คณะครุศาสตร์
โทร.0 2218 2631

การศึกษา (กิจการ
นักศึกษา)
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สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
คณะศึกษาศาสตร์
ภาควิชาการศึกษา
โทร.0 2579 7114

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

การศึกษานอกระบบ การศึกษาผูใ้ หญ่

จฬ.

เกษียณ

7 นางอุ่นตา นพคุณ

ศ.

ร.บ.(ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ)
M.Ed.(Adult Ed.)

8 นายอนุรกั ษ์ ปญั ญานุวฒ
ั น์

ศ.

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
การศึกษานอกระบบ
Dip. In Community
(เน้นการวางแผน การ
Development
จัดการและการ
M.Ed. (Adult
ประเมินผล)
Educationเน้น
Organization and
Management)
Ph.D. (Continuing
Education เน้น Project
Evaluation in
Distance Education)
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การศึกษานอกระบบ
(เน้นการวางแผน
การจัดการและการ
ประเมินผล)

มช.

สถานที่ติดต่ อ
คณะครุศาสตร์ ภาควิชา
การศึกษานอกโรงเรียน
โทร.0 2218 2631
ภาควิชาส่งเสริมการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4272 ,
0 5394 4208

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

9 น.ส.สุมาลี สังข์ศรี

ศ.

กศบ.(การสอน
วิทยาศาสตร์)
ค.ม.(ประชากรศึกษา)
Cert.in Adult/Nonformal Edu.
Ph.D.(Non-formal
Edu.)

การศึกษานอกระบบ การศึกษานอกระบบ
ทางไกล

มสธ.

10 เรืออากาศโททวีป ศิรริ ศั มี

ศ.

วท.บ.(ชีววิทยา)
การศึกษานอกโรงเรียน การวางแผนพัฒนา
ค.ม.(วิจยั การศึกษา)
และประเมินโครงการ
Ph.D.(Higher
ระเบียบวิธวี จิ ยั
Education)
การอุดมศึกษา
Cert. in Survey
Research
Methodology in Social
Sciences Cert.
Executive Master
Class in MICE
(Meeting , Incentive ,
Convention and
Exhibition)

มศก.
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สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
โทร.0 2503 2121-4

เกษียณ

ภาควิชาการศึกษา
นอกโรงเรียน
คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 3425 5095

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

11 นายผดุง อารยะวิญญู

ศ.

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Special
Education)
Ed.D.(Administration
Special Education)

การศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

มศว.

เกษียณ

คณะศึกษาศาสคร์
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ
โทร. 0 2258 3997

12 นางศรียา นิยมธรรม

ศ.

กศ.บ.(มัธยม)
กศ.ม.(จิตวิทยา
พัฒนาการ)
M.A.(Special Ed. in
Deaf Vezs)

การศึกษาพิเศษ

การศึกษาเด็กพิการ

มศว.

เกษียณ

คณะศึกษาศาสคร์
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ
โทร. 0 2664 1000 ต่อ
5631

13 นางอัจฉรา วงศ์โสธร

ศ.

อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
การสอนภาษาอังกฤษ
M.A.(English)
Ph.D.(Foreign
Language Research &
Education)

การสอน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์
ประยุกต์การทดสอบ
วัดและประเมินผล
ทางภาษา

จฬ.

เกษียณ

สถาบันภาษา
โทร.0 2218 6037
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

14 นางสมบูรณ์ ศาลยาชีวนิ

15 นายชัยยงค์ พรหมวงศ์

ตาแหน่ ง

ม/ส

สถานภาพ

การศึกษานอกระบบ

มช.

ลาออก

24 ซ.วชิรธรรมสาธิต 44
ถ.สุขมุ วิท 101/1
บางจาก พระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2940 1290,
0 2421 1579

ศ.11 ค.บ.(การสอน
เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา
ภาษาอังกฤษ/
การศึกษาทางไกล
คณิตศาสตร์)
การฝึกอบรม
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)
M.S. in Ed.(School
Adm.& Supervision)
Ph.D.in
Ed.(Instructional
Technology
Specialized in
Educational Television)

มสธ.

เกษียณ

สาขาวิชาภาษาศาสตร์
โทร.0 2503 2121-4
ต่อ 3914

ศ.

คุณวุฒิ
กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(จิตวิทยา
การศึกษา)
M.Ed.(จิตวิทยา
การศึกษา)
Ph.D.(จิตวิทยา
การศึกษา)

สาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษา
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เชี่ยวชาญ

สถานที่ติดต่ อ

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

มสธ.

ลาออก

5/1326 ซ.14
หมูบ่ า้ นประชาชืน่
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุร ี 11120
โทร. 0 2503 2121-4
ต่อ 3914

16 นายนิพนธ์ ศุขปรีดี

ศ.

กศ.บ.(ฟิสกิ ส์และ
คณิตศาสตร์)
กศ.ม.(โสตทัศนศึกษา)
Ed.D.(Curriculum
Instruction and
Educational Media)

17 นายวิจติ ร ศรีสอ้าน

ศ.

อ.บ.
ค.บ.
M.A.(บริหารการศึกษา)
Ph.D.(บริหาร
การศึกษา)

บริหารการศึกษา

การวางแผน
การบริหารบุคคล
การอุดมศึกษา

จฬ.

เกษียณ

55/163 หมูบ่ า้ นเมืองทอง
ธานี ถ.แจ้งวัฒนะ
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุร ี 11120
โทร.0 2503 3140

18 นายเฉลียว บุรภี กั ดี

ศ.

กศ.บ.
M.Ed.
Ph.D.

บริหารการศึกษา

พัฒนศึกษาศาสตร์

มศว.

เกษียณ

10/19 ซ.2 ม.ปากเกร็ดวิล
เลจ หลังศูนย์การค้าตลาด
รามอินทรา ถ.รามอินทรา
ก.ม.2 แขวงอนุ สาวรีย์
เขตบางเขน กท.10220
โทร.0 2588 1468
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา
บริหารการศึกษา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

บริหารการศึกษา

มศว.

เกษียณ

27/50 ซ.แจ้งวัฒนะปากเกร็ด 36 ถ.แจ้งวัฒนะ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร ี
11120 โทร. 0 2573 0395

19 นายเสริมศักดิ ์ วิศาลาภรณ์

ศ.

กศ.บ.(มัธยมศึกษา)
M.S.(Math.)
Ph.D.(Educational
Adminstration)

20 นางสุมน อมรวิวฒ
ั น์

ศ.

อ.บ.
ค.บ.(การประถมศึกษา)
M.S. in Ed.
(Curriculum &
Instruction Elementary
Ed.)

ประถมศึกษา

การประถมศึกษา,
ภาษาไทย, สังคม
ศึกษา, การศึกษากับ
สังคม

จฬ.

เกษียณ

11 ซ.ลาดพร้าว 17
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900 โทร.0 2511
3318

21 นางอัจฉรา ชีวพันธ์

ศ.

ค.บ.(ประถมศึกษา)
ค.ม.(จิตวิทยา
การศึกษาและการแนะ
แนว)

ประถมศึกษา

การสอนระดับ
ประถมศึกษา, การ
จัดกิจกรรมการสอน
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ,
จิตวิทยาการศึกษา

จฬ.

เกษียณ

165/2 ซ.พหลโยธิน 35
(สังข์ทอง แยก 3)
ถ.พหลโยธิน ลาดยาว
จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร.0 2513 6621
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

22 นางจรรจา สุวรรณฑัต

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 อ.บ.
M.A.(Education)
Ed.D.

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

พฤติกรรมศาสตร์

จิตวิทยาทางการศึกษา มศว.

เกษียณ

60 ลาดพร้าว 43
เขตห้วยขวาง กท. 10310
โทร.0 2511 4732 ,
0 2258 4482

23 นายธีระ รุญเจริญ

ศ.

ค.บ.
ค.ม.(บริหารการศึกษา)
Ph.D.(Ed.Admin.)

พื้นฐานการศึกษา

การบริหารการศึกษา,
หลักสูตรการสอน,
การฝึกหัดครู

มข.

เกษียณ

238 แก่นพยอม ม.16
ถ.มะลิวลั ย์ ต.บ้านเป็ ด
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000 โทร.0 4324 1256

24 นางสุจริต เพียรชอบ

ศ.

อ.บ.(ไทย,อังกฤษ
,ฝรังเศส)
่
ค.บ.(การสอน
ภาษาอังกฤษ)
MS.in Ed.(หลักสูตร
และการสอน)
Ed.D. (หลักสูตรและ
การสอน)

มัธยมศึกษา

หลักสูตรและการสอน

จฬ.

เกษียณ

1671 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 75
ถ.จรัลสนิทวงศ์
เขตบางพลัด กท.10700
โทร.0 2424 6077,
0 2880 2783
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
45/7 หมูบ่ า้ นสนสวย 1
ถ.ซุปเปอร์เชียงใหม่ลาปาง
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร.0 5340 0850
2091/25-26 เจริญกรุง 81
เขตบางคอแหลม กท.
10120
โทร.0 2289 0018

25 นายสุวฒ
ั ก์ นิยมค้า

ศ.

วท.บ.(ฟิสกิ ส์)
ค.บ.(มัธยมศึกษา)
M.A.(Science
Education)

มัธยมศึกษา

การสอนวิทยาศาสตร์,
วิทยาศาสตร์ศกึ ษา
และการฝึกหัดครู

มช.

เกษียณ

26 น.ส.นงลักษณ์ วิรชั ชัย

ศ.

วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ค.บ.(มัธยมศึกษา)
ค.ม.(วิจยั การศึกษา)
Cert.in international
Ed. Development
Program
Ph.D.(Ed.)
Cert.in Planning,
Presentation and
Evaluation of
University Courses

วิจยั การศึกษา

วิจยั การศึกษา และ
สถิตกิ ารศึกษา

จฬ.

เกษียณ
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

27 นางประคอง ตันเสถียร
(กรรณสูต)

ศ.

วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ค.บ. (มัธยมศึกษา)
M.S. in Ed.
(Education Research)

วิจยั การศึกษา

28 นายศิรชิ ยั กาญจนวาสี

ศ.

ค.บ.(มัธยมศึกษา)
วท.บ.(สุขาภิบาล)
ค.ม. (วิจยั การศึกษา)
Dip. In Education
Ph.D. (Measurement
and Evaluation)

วิจยั การศึกษา

29 นายสมหวัง พิธยิ านุ วฒ
ั น์

ศ.

ค.บ.(มัธยมศึกษา)
ค.ม.(วิจยั การศึกษา)
Ph.D.(Educational
Psychology
Measurement and
Evaluation)

วิจยั การศึกษา
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เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

วิจยั การศึกษา,
คณิตศาสตร์, สถิต,ิ
การวัดและ
ประเมินผลทาง
การศึกษา
สถิต,ิ การวัดผล,
การประเมินผล,
การวิจยั

จฬ.

เกษียณ

วิจยั การศึกษา

จฬ.

52/600 หมูบ่ า้ นเมืองเอก
ซ.9 ถ.เอกทักษิณ
ต.หลักหก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
โทร.0 2533 9557
ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยา
การศึกษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท ปทุมวัน
กทม. 10330
โทร.0 2215 0871-3
อาคาร 2 ชัน้ 3
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ถ.
สุโขทัย เขตดุสติ กท.
10300
โทร.0 2668
7123,
0 2668
7973 ต่อ 2310,2314

จฬ.

ลาออก

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

30 นางสุวมิ ล ว่องวาณิช

ศ.

31 นางอุทุมพร จามรมาน

ศ.

กศ.บ.(มัธยมศึกษา)
ค.ม.(การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา)
M.A. (Ed Research
and Evaluation)
Ph.D.(Ed.Research
and Evaluation)
ค.บ.(ประถมศึกษา)
ค.ม.(การวิจยั การศึกษา)
Ph.D.(Statistics and
Measurements)

32 นายบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ ์

ศ.

วท.บ.(สุขาภิบาล)
ค.ม.(วิจยั การศึกษา)

วิจยั การศึกษา

วิจยั และประเมิน
การศึกษา

จฬ.

วิจยั การศึกษา

วิจยั การศึกษา การ
วัดและประเมินผล
การศึกษา

จฬ.

เกษียณ

34/9 ม.9 ซ.วิภาวดี 47
ถ.วิภาวดี แขวงสีกนั
ดอนเมือง กรุงเทพฯ
10210 โทร. 0 2219
2992, 0 2523 6221

ศึกษาศาสตร์

การวิจยั , การวัดผล
และการประเมินผล,
การวิจยั และสถิติ
ทางการแพทย์และ
สาธารณสุข

มม.

เกษียณ

798/12 ซ.สวนพลู
ถ.สาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ
สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2286 2470
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สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
ภาควิชาวิจยั และจิตวิทยา
การศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2218 2581

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

33 นายบรรพต สุวรรณประเสริฐ

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.

กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
กศ.ม.(คณิตศาสตร์)
Ed.D.(Curriculum and
Supervision
Concentrate on
Mathematics
Curriculum)

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ศึกษาศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
(คณิตศาสตร์ศกึ ษา) คณิตศาสตร์,
คอมพิวเตอร์ศกึ ษา
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ม/ส

สถานภาพ

มน.

เกษียณ

สถานที่ติดต่ อ
Asian University 89 ม.
12 ถ.ไฮเวย์ 331
ปณ.บ้านอาเภอ บางละ
มุง จ.ชลบุร ี 20260
โทร. 0 3825 3700
ต่อ 2815

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

34 นายธีรวุฒ ิ บุณยโสภณ

ศ.

B.S. in Air
Conditioning and
Refrigeration Tech.
B.S. in Advanced
Tech.
B.S. in Occupational
Ed.M.Ed. In
Management of
Vocational and
Technical Edu.
Ed.D. in Occupational
Edu.(Specialization in
Human Resource
Development)

อาชีวเทคนิคศึกษา

35 น.ส.ปทีป เมธาคุณวุฒ ิ

ศ.

ค.บ.(ประถมศึกษา)
ค.ม.(ประถมศึกษา)
Ph.D.(Curriculum and
Instruction)

อุดมศึกษา
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เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

อาชีวเทคนิคศึกษา

สจพ.

เกษียณ

คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ภาควิชา
ครุศาสตร์เครือ่ งกล
โทร.0 2587 4340,
0 2913 2500-24 ต่อ
1002,1022

อุดมศึกษา

จฬ.

เกษียณ

คณะครุศาสตร์
โทร. 0 2215 0871-3,
0 2215 3618

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

36 นายไพฑูรย์ สินลารัตน์

ศ.

ค.บ. (มัธยมศึกษา)
ค.ม. (บริหาร
การศึกษา)Ph.D.
(Higher Ed. Admin.)

อุดมศึกษา

การอุดมศึกษา,
การบริหารการศึกษา
,หลักสูตรการสอน

จฬ.

เกษียณ

มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 110/1-4
ถ.ประชาชืน่ หลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2954 7300 ต่อ
361

37 นางวัลลภา เทพหัสดิน ณ
อยุธยา

ศ.

อ.บ.(ภาษาไทยอังกฤษ) ค.บ.
(มัธยมศึกษา)
M.S. in Ed.(Adult Ed.)
Ph.D.(Higher Ed.
Admin.)

อุดมศึกษา

การบริหารจัดการ
อุดมศึกษา,
การศึกษาผูใ้ หญ่,
การมัธยมศึกษา

จฬ.

เกษียณ

14/5 ม.4 ซ.นาคนิวาส 48
แยก 2 แขวง/เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
10230
โทร. 0 2542 3329
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02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

1 นายสุรพล ดาริหก์ ุล

ศ.

ศศ.บ.(โบราณคดี)
สม.ม.(สังคมวิทยา)

โบราณคดี

ประวัตศิ าสตร์และโบราณคดี มช.

2 นายปรีชา กาญจนาคม

ศ.

ศศ.บ.(โบราณคดี)
ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน)

โบราณคดี

โบราณคดี

มศก. เกษียณ 124 ซ.กาญจนาคม
ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
โทร. 0 2278 0216

3 นางผาสุข อินทราวุธ

ศ.

ศ.บ.(โบราณคดี)
M.A.(Archaeology)
Ph.D.(Archaeology)

โบราณคดี

โบราณคดี

มศก. เกษียณ คณะโบราณคดี
ภาควิชาโบราณคดี
โทร.0 2224 7683
0 2226 5354
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ภาควิชาศิลปะไทย
คณะวิจติ รศิลป์
โทร.0 5394 4817

02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

4 นางปิ ยนาถ บุนนาค

ศ.

อ.บ.
อ.ม.(ประวัตศิ าสตร์)
ร.ม. (การปกครอง)
ร.ด. (การปกครอง)

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์ไทย
ด้านการเมืองการปกครอง
และการต่างประเทศ
ประวัตศิ าสตร์เอเชียใต้

จฬ.

เกษียณ คณะอักษรศาสตร์
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
โทร.0 2218 9648

5 นางเพ็ญศรี ดุ๊ก

ศ.

อ.บ.
Diplome de Doctorat

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์ยโุ รป

จฬ.

เกษียณ 137 ซ.มีสุวรรณ 3
ถ.สุขมุ วิท 71
เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10110
โทร.0 2391 5243,
0 2383 0415

6 นายประเสริฐ ณ นคร

ศ.

ธ.บ.
Ph.D.(Statistics)

ประวัตศิ าสตร์

จารึกและอักขรวิธโี บราณ
ภาษาตระกูลไท ภาษาและ
วรรณกรรมถิน่ เหนือ นิรุกติ
ศาสตร์

มก.

เกษียณ 101/1
ซอยท่านผูห้ ญิงพหล
ถนนงามวงศ์วาน
กรุงเทพฯ 10900
โทร.0 2579 4432
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02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

7 น.ส.เพ็ญศรี กาญจโนมัย

ศ.

อ.บ.
ค.บ.
M.A.

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์ ญี่ปนุ่ ศึกษา
เอเชีย และอารยธรรมโลก

มก.

เกษียณ 100/170 โกสุมนิเวศน์
ซ. 3 ค ถ.วิภาวดีรงั สิต
หลักสี่ กท. 10210
โทร.0 2573 3247

8 นายภูวดล ทรงประเสริฐ

ศ.

อ.บ.
อ.ม.(ประวัตศิ าสตร์)
Ph.D.(History)

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์(จีน
อินโดนีเซียและชาวจีนและ
ชาวมุสลิมในประเทศไทย)

มก.

เกษียณ ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
คณะสังคมศาสตร์
โทร.0 2561 3480 ,
0 2561 3484

9 นางสมร นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ

ศ.

อ.บ.
ค.บ.
M.Ed.
M.A.

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์สหรัฐอเมริกา มก.
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เกษียณ 23/1 ซ.ท่านผูห้ ญิงพหล
หมู่ 5 ถ.งามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กท. 10900
โทร.0 2561 0721,
0 2941 4067

02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

10 นางนันทวรรณ ภู่สว่าง

ศ.

อ.บ.(อังกฤษ
ประวัตศิ าสตร์)
อ.ม.(ประวัตศิ าสตร์)
Doctorat de l'Universite'
(mention tres honorable)

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์ไทย
ประวัตศิ าสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ชนกลุ่ม
น้อยในประเทศไทย
(เฉพาะอย่างยิง่ ชนมุสลิมใน
ไทย)

มช.

เกษียณ 77/5 แม่ขวั มุง 3
บ้านช่างเคียนช้างเผือก
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0 5321 1558 ,
0 5394 3241-2

11 นายนิธิ เอียวศรีวงศ์

ศ.

อ.บ.
อ.ม.
Ph.D.

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์ไทย

มช.

เกษียณ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
โทร. 0 5322 1699

12 นางสรัสวดี อ๋องสกุล

ศ.

กศ.บ.(ประวัตศิ าสตร์)
กศ.ม.(ประวัตศิ าสตร์)

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์

มช.

ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 5394 3207
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

13 นางสายชล สัตยานุ รกั ษ์

ศ.

ศศ.บ.(ประวัตศิ าสตร์)
อ.ม.(ประวัตศิ าสตร์)

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์

มช.

ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 5394 3207

14 นางเพ็ชรี สุมติ ร

ศ.

B.A.
M.A.

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์เอเซีย

มธ.

เกษียณ 199/9 ซอยรัชดาภิเษก
25 ท่าพระ อ.บางกอก
ใหญ่ กท. 10600
โทร.0 2457 8387-8

15 นางศรีสุรางค์ พูลทรัพย์

ศ.

B.A.
Higher Dip in Ed.
M.A.(Indian Studies)

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์และ
วัฒนธรรมเอเชียใต้,
ตะวันออกกลาง,
รามายณะ-รามเกียรติ ์

มธ.

เกษียณ 77/6 ซ.รวมญาติ
ถ.บางบอน 3
แขวงหลักสอง
เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0 2806 5776
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02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

16 น.ส.จันทร์ฉาย ภัคอธิคม

ศ.

อ.บ.(ประวัตศิ าสตร์)
M.A.(Asian Studies and
History)

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์ไทย

17 นางแถมสุข นุ่มนนท์

ศ.

อ.บ.
M.A.
Ph.D.

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์ไทย

18 นายสัญชัย สุวงั บุตร

ศ.

อ.บ.
M.A.

ประวัตศิ าสตร์

ประวัตศิ าสตร์ยโุ รป
ประวัตศิ าสตร์รสั เซีย
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

มร.

คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
โทร.0 2318 0054 ต่อ
1090,1092 ,
0 2310 8279
มศก. เกษียณ 56/217 หมูบ่ า้ นร่มฟ้า
ถ.ยิงเป้าใต้
จ.นครปฐม 73000
โทร.0 3425 3282
มศก.

คณะอักษรศาสตร์
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
โทร. 0 3425 5096-7

02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

19 นายกีรติ บุญเจือ

20 นายปรีชา ช้างขวัญยืน

21 นายวิทย์ วิศทเวทย์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศ.

อ.บ.(อังกฤษ ฝรั ่งเศส)
อ.ม.(วรรณคดีฝรั ่งเศส)
B.A.(Western
Philosophy)
M.A.(Christian Religion)

ปรัชญา

ปรัชญาตะวันตก

จฬ.

เกษียณ 128/91 หมูบ่ า้ นศรีขริน
ถนนรามคาแหง 24
หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2300 5108

ปรัชญา

ปรัชญาสังคม พุทธปรัชญา
ปรัชญาอินเดีย
สุนทรียศาสตร์ ตรรกวิทยา

จฬ.

เกษียณ คณะอักษรศาสตร์
ภาควิชาปรัชญา
โทร.0 2218 6951

ปรัชญา

ปรัชญา

จฬ.

เกษียณ ศูนย์พุทธศาสน
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
10330
โทร. 0 2218 4654

ศ.11 อ.บ.
อ.ม.(ปรัชญา)
อ.ม.(ภาษาไทย)

ศ.

อ.บ.
Ph.D.(Philosophy)
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เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

22 นายสมภาร พรมทา

ศ.

พธ.บ.(ครุศาสตร์)
อ.ม.(ปรัชญา)
อ.ด.(ปรัชญา)

23 นายเดือน คาดี

ศ.

ศน.บ.(ศาสนศาสตร์)
M.A.(Philosophy)
Ph.D.(Philosophy)

สาขาวิชา
ปรัชญา

ปรัชญาและศาสนา
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เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

ปรัชญา

จฬ.

ปรัชญาและศาสนา

มก.

สถานที่ติดต่ อ
ภาควิชาปรัชญา
คณะอักษรศาสตร์
โทร. 0 2218 4754

เกษียณ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาปรัขญาและ
ศาสนา
โทร.0 2942 8200-45

02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

24 นายอิมรอน มะลูลมี

ศ.

B.A.(Islamic Law)
M.A.(Islamic Studies)
M.Phil(West Asian
Studies)
Ph.D.(West Asian
Studies)

ปรัชญาและศาสนา

ปรัชญาและศาสนา

มก.

25 นายสิทธิ ์ บุตรอินทร์

ศ.

ปรัชญาและศาสนา

พุทธปรัชญา, ปรัชญา
เปรียบเทียบ, ปรัชญา
สังคม-การเมือง-การศึกษา,
ตรรกศาสตร์

มช.

เกษียณ 67 บ้านบุตรอินทร์
ซ.บุตรอินทร์ ถ. ศิรธิ ร
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. 0 5321 5327

26 นายแสง จันทร์งาม

ศ.

ศน.บ.(ปรัชญา)
Dip.in Anthropology
M.A.(Philosophy)
Dip.in Journalism
Dip.in International
Relations
D.Litt.
ศน.บ. In Philosophy

ปรัชญาและศาสนา

ปรัชญาและศาสนา

มช.

เกษียณ 123/15 ซ.โพธาราม 2
หมู่ 2 อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร.0 5321 2306

M.A.(Ling. & Eng. Lit.)
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เกษียณ รัฐสภา (สมาชิก
วุฒสิ มาชิก วุฒสิ ภา)กรุงเทพฯ
10900
โทร.0 2314 3644

02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา

เชี่ยวชาญ

มรภ.
สงขลา

สถานที่ติดต่ อ

27 นายอานวย ยัสโยธา

ศ.

กศ.บ.
น.บ.
อ.ม.(ปรัชญา)

28 นางกาญจนา นาคสกุล

ศ.

อ.บ.
อ.ม.(ภาษาไทย)
M.A.(General Linguistics
& Phonetics)
Ph.D

ภาษาไทย

ภาษาและวรรณคดีไทย
ภาษาไทย (สัทศาสตร์,
สัทวิทยา)

จฬ.

เกษียณ 52 ถ.สุขมุ วิท 55
ซอยทองหล่อ 23
ต.คลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ
โทร. 0 2392 8670

29 น.ส.วัชรี รมยะนันทน์

ศ.

อ.บ.
M.A.(Ed.)

ภาษาไทย

ภาษาและวรรณคดีไทย

จฬ.

เกษียณ 33/2 ถ.วิภาวดีรงั สิต
จตุจกั ร เขตบางเขน
กรุงเทพฯ
โทร.0 2272 3316
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ปรัชญาและศาสนา

ม/ส สถานภาพ

160/93 หมู่ 4 บ้านพัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทร.0 7433 7572

02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

30 นางศิราพร ณ ถลาง

31 นางกุสุมา รักษมณี

32 นางวิภา กงกะนันทน์

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
อ.บ.(ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย)
Ph.D.(Anthropology)

ศ.11 อ.บ.(ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย)
Ph.D.(Sanskrit and
Indian Studies)

ศ.

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(วรรณคดีองั กฤษอเมริกนั )
Ph.D.(วรรณคดีไทย)

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

ภาษาไทย

คติชนวิทยาและ
มานุษยวิทยา คติชนไทย,
ไท

จฬ.

ภาษาไทย

ภาษาและวรรณคดีไทย
,สันสกฤต

มศก. เกษียณ คณะโบราณคดี
ภาควิชาภาษา
ตะวันออก
โทร.0 2623 6115 ต่อ
1164

ภาษาไทย

วรรณคดีไทย

มศก. เกษียณ 1145 ซ.ไชยประชา
ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุร ี 39
บางซือ่ กทม. 10800
โทร 02-5867608
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ภาควิชาภาษาไทย
คณะอักษรศาสตร์
โทร. 0 2218 4687

02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

33 นายธวัช ปุณโณทก

34 นายสุธวิ งศ์ พงศ์ไพบูลย์

35 นายชวน เพชรแก้ว

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
กศ.บ.
ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย)

ศ.11 กศ.บ.(ภาษาและ
วรรณคดีไทย)

ศ.

กศ.บ.(ภาษาไทยประวัตศิ าสตร์)
ค.ม.(การสอนภาษาไทย)

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

ภาษาไทย

ภาษาไทยและวรรณกรรม
ท้องถิน่

มร.

ภาษาไทย

ภาษาไทย,ทักษิณคดีและ
คติชนวิทยา

มอ.

ภาษาไทย

ภาษาและวรรณกรรมไทย, มรภ.
สุราษฎร์
วรรณคดีทอ้ งถิน่ ,
วัฒนธรรมประเพณีทอ้ งถิน่
ภาคใต้, คติชนวิทยา
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สถานที่ติดต่ อ

เกษียณ 31/5 ซ.ลาดพร้าว 71
ถ.ลาดพร้าว แขวง
ลาดพร้าว เขต
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
10310 โทร.0 2538
4812
เกษียณ 92/10 ถ.กาญจนวนิช
ต.เขารูปช้าง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
โทร.0 7431 2589
คณะครุศาสตร์
โทร. 0 7735 5466-7

02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

36 น.ส.กาญจนา ปราบพาล

ศ.

อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(E.S.L.)
Ph.D.(Education)

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ การทดสอบ
การสอนภาษาอังกฤษ

จฬ.

เกษียณ สานักทดสอบ จุฬาฯ
โทร.0 2218 6053

37 คุณกัญดา ธรรมมงคล

ศ.

อ.บ.
M.S. in Ed.
Ph.D.( Reading)

ภาษาอังกฤษ

การสอนภาษาอังกฤษ

จฬ.

เกษียณ สถาบันภาษา จุฬาฯ
โทร. 0 2215 0871-3

38 นางธีระพันธ์ เหลืองทองคา

ศ.

อ.บ.(ภาษาอังกฤษ,ญี่ปนุ่ )
M.A.(Linguistics)
Ph.D.(ภาษาศาสตร์)

ภาษาตระกูลมอญ, เขมร
จฬ.
,กระตูอกิ , บัฮนาริก,
สัทศาสตร์, สัทวิทยา,
ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้, หลักการทาพจนานุกรม
, ภาษาศาสตร์ภาคสนาม,
ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ

คณะอักษรศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
โทร. 0 2218 4691-2

โบราณคดี
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02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

39 น.ส.ปราณี กุลละวณิชย์

ศ.

อ.บ.(ภาษาอังกฤษฝรั ่งเศส)
อ.ม.(ภาษาอังกฤษฝรั ่งเศส)
M.A.(Linguistics)
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์,วากยสัมพันธ์
,ภาษาศาสตร์เชิงประวัต,ิ
ภาษาศาสตร์ภาษาไท
เปรียบเทียบ, การทดสอบ
ภาษาไทย

40 นางพรสรรค์ วัฒนางกูร

ศ.

อ.บ.(ภาษาและ
วรรณคดีเยอรมัน)
อ.ม.(ภาษาและ
วรรณคดีเยอรมัน)
M.A.(Angewandte
Linguistik, Nevere
deutsche
Literaturwissenschaft
Musikwissenscnaft)
Dr.Phil

ภาษาศาสตร์

ภาษาเยอรมัน,ภาษาศาสตร์ จฬ.
,ภาษาศาสตร์วรรณคดี
เยอรมัน, ดนตรี
(ภาษาศาสตร์จติ วิทยา
วรรณคดีเยอรมัน คศ.
18-20 ละครเยอรมัน
วัฒนธรรมและศิลป
ตะวันตก ดนตรีคลาสสิค)
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จฬ.

สถานที่ติดต่ อ

เกษียณ คณะอักษรศาสตร์
ศูนย์ภาษาไทยสิรนิ ธร
โทร. 0 2218 9480
ภาควิชาภาษาศาสตร์
โทร. 0 2218 4691

คณะอักษรศาสตร์
ภาควิชาภาษาตะวันตก
โทร. 0 2218 4778,
0 2218 4773

02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

41 นางอมรา ประสิทธิ ์รัฐสินธุ์

ศ.

อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Linguistics)
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์

ภาษาไทย, ภาษาชนกลุ่ม
น้อยในประเทศไทย,
ภาษาศาสตร์สงั คม
วากยสัมพันธ์,
ภาษาศาสตร์ชาติพนั ธ์

จฬ.

เกษียณ คณะอักษรศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
โทร.0 2218 4663,
0 2218 4696

42 นางวิจนิ ตน์ ภานุพงศ์

ศ.

อ.บ.(ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย)
M.A.(Linguistics &
Phonetics)
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์,
วากยสัมพันธ์ สัทวิทยา,
ภาษาไทย

จฬ.

เกษียณ 32/29 ลาดพร้าว 23
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
โทร. 0 2513 1757,
0 2513 0368

43 น.ส.พิณทิพย์ ทวยเจริญ

ศ.

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม.(ภาษาและ
วรรณคดีองั กฤษ)
M.A.(Linguistics and
EL.)
Ph.D.(Phonetics)

ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์

มธ.

เกษียณ คณะศิลปศาสตร์
ภาควิชาภาษาศาสตร์
โทร.0 2221 6171-80
ต่อ 2629
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02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

44 นางสมทรง บุรุษพัฒน์

45 คุณหญิงสุรยิ า รัตนกุล

46 นายอุดม วโรตม์สกิ ขดิตถ์

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
ศศ.บ.(ภาษาศาสตร์)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์
เอเซียอาคเนย์)
Ph.D.(Linguistics)

ศ.11 อ.บ.
Docteur de l' Universiti'
de Paris

ศ.

กศ.บ.
A.M.
Ph.D.

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

ภาษาศาสตร์

วากยสัมพันธ์ ไทย, ไท
(วิเคราะห์ขอ้ ความ)
ภาษาชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศไทย

มม.

ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์, ภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์

มม.

เกษียณ สถาบันวิจยั ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท
โทร.0 2441 9020-4 ต่อ
3200

ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

มร.

เกษียณ 35/15 ซ.สังขะวัฒนะ 2
ถ.ลาดพร้าว แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2511 0470,
0 2512 4936
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สถาบันวิจยั ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท
โทร. 0 2800 2303

02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

47 นางสุไร พงษ์ทองเจริญ

ศ.

อ.บ.
ค.บ.
M.A.

ภาษาศาสตร์

การสอนภาษาอังกฤษ,
ภาษาศาสตร์ประยุกต์

48 น.ส.สุวไิ ล เปรมศรีรตั น์

ศ.

อ.บ.(ภาษาอังกฤษ,
ประวัตศิ าสตร์)
อ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์

ภาษาศาสตร์เอเซียอาคเนย์ มม.
, ภาษาศาสตร์ประยุกต์,
ภาษาชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศไทย; ภาษาโซ่,
ภาษาชอง, ภาษาขมุ
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มศว.

สถานที่ติดต่ อ

เกษียณ 4 ซ.พัฒนเวศน์ 3
ถ.สุขมุ วิท71 คลองตัน
วัฒนา กรุงเทพฯ
10110 โทร. 0 2392
7933, 0 2711 3267

เกษียณ สถาบันวิจยั ภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท
โทร. 0 2800 2329

02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

49 นางถนอมนวล โอเจริญ

ศ.

อ.บ.(ภาษาเยอรมัน)
Zeugnis über ein
abgeschlossenes
Grundstudium in der
Angewandten
Deutschen Philologie
อ.ม. (ภาษาเยอรมัน)

ภาษาเยอรมัน

50 นายเอนก กิมสุวรรณ

ศ.

ศศ.บ.(ประวัตศิ าสตร์)
Magister Artium
(M.A.Heidelberg)
Doktor der Philosophie

ภาษาเยอรมัน

ภาษาเยอรมัน

51 นางแพรวโพยม บุณยะผลึก

ศ.

อ.บ.(ฝรังเศส,
่
อังกฤษ)
อ.ม.(ฝรั ่งเศส)
Doctorat de 3 cycle en
phonetique appliquee

ภาษาฝรั ่งเศส

สัทศาสตร์ฝรั ่งเศสประยุกต์
การทาพจนานุกรมสอง
ภาษา
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ภาษาเยอรมัน, วรรณคดี
เยอรมันศตวรรษที่ 19-20
(คัพคา, โทมัส มันน์)

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

จฬ.

ศูนย์การแปลและการ
ล่ามเฉลิมพระเกียรติ
โทร. 0 2218 4634

มช.

ภาควิชาภาษาปจั จุบนั
ต่างประเทศ (สาขาวิชา
ภาษาเยอรมัน)
คณะมนุษยศาสตร์
โทร.0 5394 1000

จฬ. เกษียณ

ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะอักษรศาสตร์
โทร.0 2215 0871-3

02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

52 นายปญั ญา บริสุทธิ ์

53 นายอุดม รุ่งเรืองศรี

54 น.ส.รืน่ ฤทัย สัจจพันธุ์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.

อ.บ.(ฝรังเศส)
่
อ.ม.(วรรณคดีฝรั ่งเศส)
Docteur de L"
Universite" de Paris
Certificat d" Etudes
(Mention Tres
Honorable)
ศ.11 ศศ.บ.(ภาษาไทย)
ค.บ.(การศึกษา)
ค.ม.(ภาษาไทย)
Ph.D.(Linguistics)
ศ.

อ.บ.(อังกฤษ,ไทย
,ฝรั ่งเศส)
อ.ม.(ภาษาไทย)
อ.ด.(ภาษาไทย)

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

ภาษาและวรรณคดี ภาษาและวรรณคดี

มธ.

เกษียณ 130/3 ซ.พิเศษสุข
ถนนอิสรภาพ บางกอก
ใหญ่กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0 2466 6124

ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาและวรรณกรรม
ล้านนา ภาษาไทยถิน่

มช.

เกษียณ คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาภาษาไทย
โทร.0 5394 3265

ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาและวรรณคดีไทย

มร.
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ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 2310 8263

02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

55 นางทัศนีย์ นาควัชระ

ศ.

อ.บ.
Diplom e d'Etudes
superieures (Lettres
Modernes)

ภาษาและวรรณคดี ภาษาและวรรณคดีฝรั ่งเศส
ฝรังเศส
่

จฬ.

56 นางสาวสดชืน่ ชัย
ประสาธน์

ศ.

อ.บ.
อ.ม.(ภาษาตะวันตก)
Doctorat du 3e Cycle

ภาษาและวรรณคดี วรรณคดีฝรั ่งเศส และ
ฝรังเศส
่
ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณคดีกบั ศิลปะ

มศก. เกษียณ คณะโบราณคดี
โทร.0 2225 1847

57 นางนิยะดา เหล่าสุนทร

ศ.11 อ.บ.(ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย)
อ.ด.(ภาษาไทย)

วรรณคดีไทย
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วรรณคดีไทย

มก.

เกษียณ 35 ซ.สันติสุข แยก 1
สุขมุ วิท 38 กรุงเทพฯ
10110
โทร. 0 2391 5255

คณะมนุษยศาสตร์
ภาควิชาวรรณคดี
โทร.0 2579 5566 ต่อ
131

02 สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

58 นายเจตนา นาควัชระ

59 นางกุลวดี มกราภิรมย์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 B.A.
Ph.D.

ศ.

ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดี
อังกฤษ)
M.A.(English for NonNative Speakers)

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

วรรณคดีเปรียบเทียบ วรรณคดีเปรียบเทียบ,
มศก. เกษียณ 35 ซ.สันติสุข แยก 1
ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน
สุขมุ วิท 38 กรุงเทพฯ
,ฝรังเศส
่
10110
โทร.0 2434 6257,
0 2391 5255
วรรณคดีองั กฤษ
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วรรณคดีองั กฤษ

มก.

ภาควิชาวรรณคดี
คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 2579 5566-8
ต่อ 402

03_สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ ศิลป์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

เครือ่ งเคลือบดินเผา เครือ่ งเคลือบดินเผา,
มศก.
เคมีอุตสาหกรรม(เซรามิก)

สถานที่ติดต่ อ

1

นายเสริมศักดิ ์ นาคบัว

ศ.

อนุ ศ.บ.(จิตรกรรม
และประติมากรรม)
ศ.บ.(มัณฑนศิลป์)
M.F.A.(Ceramics)

2

นายวิโชค มุกดามณี

ศ.

ศ.บ.(จิตรกรรม)
ศ.ม.(จิตรกรรม)
Dip. (Graphic
Design and
Contemporary Art)

จิตรกรรม

ทัศนศิลป์, จิตรกรรม

มศก.

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ ภาควิชา
จิตกรรม
โทร.0 2623 6115-22

3

นายอิทธิพล ตัง้ โฉลก

ศ.

ศศ.บ. (ภาคพิมพ์)
ศ.ม. (จิตรกรรม)

จิตรกรรม

จิตรกรรม

มศก.

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ ภาควิชา
จิตรกรรม
โทร.0 2221 0820
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เกษียณ 54/1 ม.3 ต.บางกระเบา
อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120
โทร.0 3433 1388

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

4

นางณัชชา พันธุ์เจริญ
(โสคติยานุ รกั ษ์)

ศ.

B.A.(Music)
B.M.(Piano
Performance)
M.A.(Music Theory)
Ph.D.(Music Theory
and Composition)

ดุรยิ างคศิลป์

ทฤษฎีการดนตรี,
จฬ.
ดุรยิ างคศิลป์สากลและไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชาดุรยิ างคศิลป
โทร.0 2218 4611

5

นายวีรชาติ เปรมานนท์

ศ.

ศ.บ.(ดุรยิ างคศิลป์)
M.M.(Composition)
D.Mus (Compositon)

ดุรยิ างคศิลป์

ดุรยิ างคศิลป์สากล

คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชาดุรยิ างคศิลป์
โทร. 0 2256 9719
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จฬ.

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

6

นายพูนพิศ อมาตยกุล

ศ.

พ.บ.(โสต ศอ นาสิก
ลาริงซ์วทิ ยา)
ป.ชัน้ สูงสาขาโสต
ศอนาสิก ลาริงซ์วทิ ยา
M.A.
(Communicaition
Disorders)
ป.เอก (โสต ศอ
นาสิกลาริงซ์วทิ ยา)
ศ.ด.กิตติมศักดิ ์
(ดุรยิ างคศาสตร์)

ดุรยิ างคศิลป์

7

นายอภินนั ท์ โปษยานนท์

ศ.

B.A.(Fine Arts)
M.A.(Fine Arts)
Ph.D.(History of Art)

ทัศนศิลป์
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เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

ดุรยิ างค์ไทย

มม.

เกษียณ 1182 ถ.นครไชยศรี
เขตดุสติ กท.10300
โทร.0 2889 2201-4

ทัศนศิลป์, วิจติ รศิลป์,
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์

จฬ.

ลาออก ศูนย์วฒ
ั นธรรม
แห่งประเทศไทย
โทร.0 2645 3159

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

8

นายชาญณรงค์ พร
รุ่งโรจน์

ศ.

ค.บ.(ศิลปศึกษา)
ค.ม.(ศิลปศึกษา)
Ed.D.(Art
Education)

ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์, ศิลปศึกษา

จฬ.

9

นายชลูด นิม่ เสมอ

ศ.

ศ.บ.
Dip.(Decoration)

ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์, วิจติ รศิลป์

มศก.

เกษียณ 89 ม.9 ถ.พุทธมณฑล
สาย 4 ต.กระพุ่มล้ม
อ.สามพราน จ.นครปฐม
73110
โทร.0 2223 7684

10

นายประหยัด พงษ์ดา

ศ.

ศ.บ.(จิตรกรรม)
ประกาศนียบัตรชัน้ สูง

ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์, วิจติ รศิลป์
(จิตรกรรมและ
ภาพพิมพ์ไม้)

มศก.

เกษียณ 237/1 ซอยพรเกษม
ถนนเพชรเกษม
เขตบางแค กรุงเทพฯ
10160
โทร.0 2413 0982,
0 2804 3615
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คณะศิลปกรรมศาสตร์
ภาควิชาทัศนศิลป์
โทร. 0 2218 4563 ,
0 2218 4575

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

11

นายวิบูลย์ ลี้สุวรรณ

ศ.

ศ.บ.(ภาพพิมพ์)

ทัศนศิลป์

วิจติ รศิลป์ ประวัตศิ าสตร์
ศิลปะไทย-พื้นบ้าน

มศก.

เกษียณ คณะอักษรศาสตร์
หมวดวิชาทัศนศิลป์
โทร.0 2623 6115-22

12

นายวิรุณ ตัง้ เจริญ

ศ.

กศ.บ.(ศิลปศึกษา)
M.F.A.(Painting)
Ed.D.(Art Education)

ทัศนศิลป์

วิจติ รศิลป์, ศิลปศึกษา
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์
ตะวันตก

มศว.

เกษียณ คณะศิลปศาสตร์
ภาควิชาทัศนศิลป์
โทร.0 2260 0123

13

นายนราพงษ์ จรัสศรี

ศ.

สถ.บ.(ออกแบบ
อุตสาหกรรม)
ศศ.ม.(การจัดการทาง
วัฒนธรรม)
ปร.ด.(การจัดการ
มรดกทาง
สถาปตั ยกรรมและ
การท่องเทีย่ ว)

นาฏยศิลป์
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นาฏยศิลป์

จฬ.

ภาควิชานาฎยศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 4619

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

14

นายสุรพล วิรุฬห์รกั ษ์

ศ.

สถ.บ.
M.Arch.
M.A.(Drama and
Theatre)
Ph.D.(Drama and
Theatre)

นาฏยศิลป์

นาฏยศิลป์ไทย

จฬ.

15

นางผาสุข อินทราวุธ

ศ.

ศ.บ.(โบราณคดี)
M.A.(Archaeology)
Ph.D.(Archaeology)

โบราณคดี

ประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์
ตะวันออก

มศก.

16

คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

ศ.

อ.บ.
อ.ม.
ประกาศนียบัตรการ
สอนภาษาฝรั ่งเศส
เป็ น
ภาษาต่างประเทศ
Auditrice libre
ประกาศนียบัตร
สัทศาสตร์ฝรั ่งเศส

ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะไทย,
ภาษาฝรั ่งเศส
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มศก.

สถานที่ติดต่ อ

เกษียณ คณะนิเทศศาสตร์
ภาควิชาวาทวิทยาและ
สื่อสารการแสดง
โทร.0 2218 2182

คณะโบราณคดี
ภาควิชาโบราณคดี
โทร.0 2623 6115
ต่อ 1136
เกษียณ 590/2 ถ.จรัลสนิทวงศ์
ซอย 41 (นิตเิ ขต)
กรุงเทพฯ 10700
โทร.0 2880 9429,
0 2880 9334

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

17

ม.ร.ว.สุรยิ วุฒ ิ สุขสวัสดิ ์

18

นายสันติ เล็กสุขมุ

ตาแหน่ ง
ศ.

ศ.11

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

ศศ.บ.(โบราณคดี
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะไทย
สมัยก่อน
ประวัตศิ าสตร์)
ศศ.ม.(โบราณคดีสมัย
ประวัตศิ าสตร์)
Ph.D.(Archaeology
Etudes Indiennes)
Hitories et Civilisation

มศก.

ศบ.(จิตรกรรม)
ศ.ม.(โบราณคดีสมัย
ประวัตศิ าสตร์)
Ph.D.(Archaeology)

มศก.

ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะไทย
ตะวันออก
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สถานที่ติดต่ อ
คณะโบราณคดี
ภาควิชาโบราณคดี
โทร.0 2623 6115
ต่อ 1140

เกษียณ คณะโบราณคดี
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
ศิลปะ
โทร.0 2623 6115
ต่อ 1165

ลาดับ
19

ชื่อ - สกุล
นายศักดิ ์ชัย สายสิงห์

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศศ.บ.(โบราณคดี)
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ
ศศ.ม.(ประวัตศิ าสตร์
ศิลปะ)
D.E.A.(en Histoire de
l'art)
Doctorat(en Histoire
de l'art et
Archeologie)
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เชี่ยวชาญ
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ

ม/ส สถานภาพ
มศก.

สถานที่ติดต่ อ
ภาควิชาประวัตศิ าสตร์
ศิลปะ คณะโบราณคดี
โทร. 0 2224 7684

ลาดับ
20

ชื่อ - สกุล
นางมัทนี รัตนิน

ตาแหน่ ง
ศ.11

คุณวุฒิ
ป.ตรี(อักษรศาสตร์)
ป.ตรี(วรรณคดีและ
ภาษาฝรั ่งเศส)
ป.โท(วรรณคดี ศิลป
การละคอนและภาษา
ฝรั ่งเศส)
ป.โท(ภาษาฝรั ่งเศส
ภาพยนตร์/
สุนทรียศาสตร์)
ป.โท (การละคอน
เชคสเปี ยร์)
ป.ชัน้ สูง
(ศิลปการแสดงและ
การกากับการแสดง,
การผลิตโทรทัศน์)
ป.เอก(วรรณกรรม
การละคอนไทยและ
อิทธิพลต่างประเทศ)

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

วรรณกรรมการ การละคอน, นาฎยศิลป์
ละคอนและศิลปะ สากล
การละคอน

Page 9 of 12

ม/ส สถานภาพ
มธ.

สถานที่ติดต่ อ

เกษียณ 610/6 ซ.ประเสริฐดี
ถ.เอกมัย 28 แขวง
คลองตัน เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ10110
โทร. 0 2391 1467

ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

21

นายเดชา วราชุน

ศ.

ศ.บ.(ภาพพิมพ์)
ศ.ม.(ภาพพิมพ์)

วิจติ รศิลป์

ทัศนศิลป์ , ศิลปภาพพิมพ์ สจล.

เกษียณ คณะสถาปตั ยกรรม
ศาสตร์
ภาควิชาวิจติ รศิลป์
โทร.0 2737 2500-47

22

นายเกียรติศกั ดิ ์ ชานนนารถ

ศ.

ศ.บ.(จิตรกรรม)
ศ.ม.(จิตรกรรม)

วิจติ รศิลป์

ทัศนศิลป์, จิตรกรรม

สจล.

เกษียณ คณะสถาปตั ยกรรม
ศาสตร์
ภาควิชาวิจติ รศิลป์
โทร.0 2739 2151,
0 2737 3000 ต่อ 5155

23

นายสุชาติ เถาทอง

ศ.

ศ.บ.(จิตรกรรม)
MFA.(Painting)

ศิลปกรรม

ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมปิ ญั ญาพื้นถิน่
ภาคตะวันออก,
ประติมากรรมหิน,
การแกะสลักหิน

มบ.

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สานักงานเลขานุการ
โทร.0 38745 900

24

นายปรีชา เถาทอง

ศ.

ศ.บ.(จิตรกรรม)
ศ.ม.(จิตรกรรม)
Dip. Decaragiane L'

ศิลปไทย

ทัศนศิลป์, ศิลปะไทย
จิตรกรรมไทย

มศก.

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ ภาควิชาศิลปไทย
โทร.0 2623 6115-22
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ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

25

นางมณีรตั น์ จันทนะผะลิน

ศ.

กศ.บ.(คหกรรมศาสตร์)

ศิลปประดิษฐ์

26

นายกาจร สุนพงษ์ศรี

ศ.

ศ.บ.
(ประติมากรรม)
Master of Fine Arts
(Sculpture &
Painting)

ทัศนศิลป์

ศิลปศึกษา, ทัศนศิลป์,
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ป์
ตะวันตก

27

นายวิรตั น์ พิชญไพบูลย์

ศ.

ค.บ.(มัธยมศึกษา)
M.S.(Arts Ed.)

ศิลปศึกษา

ศิลปศึกษา, การสร้างแบบ จฬ.
ทดสอบความถนัดเชิง
ศิลปะ, การเขียนตารา
ศิลปศึกษา, ประยุกต์ศลิ ป์
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เชี่ยวชาญ
ศิลปประดิษฐ์, หัตถศิลป์,
ประยุกต์ศลิ ป์

ม/ส สถานภาพ
มรภ.
สวน
ดุสติ
จฬ.

สถานที่ติดต่ อ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โทร.0 2244 5625

เกษียณ 70/8 ถนนเอกมัย
เขตวัฒนา กท.10110
โทร.0 2390 0654

เกษียณ 755 ถ.อิสรภาพ
แขวงวัดอรุณ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทร.0 2465 3253,
0 2465 1445

ลาดับ
28

ชื่อ - สกุล
นายวัฒนะ จูฑะวิภาต

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
ศ.บ.(มัณฑนศิลป)
ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)

สาขาวิชา
ศิลปศึกษา
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เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

ศิลปหัตถกรรมไทย,
จฬ. เกษียณ
ประยุกต์ศลิ ป์, มัณฑนศิลป์

สถานที่ติดต่ อ
คณะครุศาสตร์
ภาควิชาศิลปศึกษา
โทร. 0 2215 0871 - 3

04_สาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

1 นายสมคิด เลิศไพฑูรย์

ศ.

2 นายสุรพล นิตไิ กรพจน์

ศ.

3 นายบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ

ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

น.บ.
น.บ.ท.
D.E.A.(De Droit
Public)
Doctorat en Droit
น.บ.
น.บ.ท.
D.E.A.(Droit Public)
Doctorat de
I'Universite'Robert
Schuman (mention
tres honorable)

กฎหมายมหาชน

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายปกครองท้องถิน่

มธ.

สานักอธิการบดี
โทร.0 2613 2006 ,
0 2223 3756

กฎหมายมหาชน

กฎหมายมหาชน
กฎหมายรัฐวิสาหกิจ

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
มหาชน
โทร.0 2613 2113

น.บ.
Doctor iuris utriusque

กฎหมายมหาชน

กฎหมายมหาชน

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
มหาชน
โทร. 0 2613 2118
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04_สาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

4 นายประสิทธิ ์ เอกบุตร

ศ.

5 นายกรันต์ ธนูเทพ

ศ.

6 นายไชยยศ เหมะรัชตะ

คุณวุฒิ
น.บ.
D.S.U.,D.E.A.
(Droit International)
Docteur en Droit
(Mention Tres
Honorable)

ธ.บ.
ป.โท(เศรษฐศาสตร์)
ป.โท(กฎหมาย
ระหว่างประเทศและ
กฎหมายมหาชนสวิส)
ป.เอก
(กฎหมายฝรั ่งเศส)
ศ.11 น.บ.
น.ม.
L.L.M.

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ

มธ.

กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมือง

มร.

เกษียณ 1845/167 ซ.71
ถ.จรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700

จฬ.

เกษียณ คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
วิธพี จิ ารณาและ
ธรรมนูญศาล
โทร.0 2218 4647

นิตศิ าสตร์
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นิตศิ าสตร์

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
ระหว่างประเทศ
โทร.0 2221 6171-80
ต่อ2116

04_สาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

7 นายชุมพร ปจั จุสานนท์

ศ.

นิตศิ าสตรบัณฑิต
D.E.A(Droit
International Publlic et
Prive)
D.E.A.(Recherche de
la Politique
internationale et
Europeenne)
Docteur en droit

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์ กฎหมาย
ระหว่างประเทศ

จฬ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
อาญาและอาชญาวิทยา
โทร.0 2218 4648

8 นายนันทวัฒน์ บรมานันท์

ศ.

นิตศิ าสตรบัณฑิต
Diplome Superieur de
L'Universite
Diplome D'Etudes
Doctorales

นิตศิ าสตร์

กฎหมายปกครอง

จฬ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
โทร.0 2218 2017
ต่อ 137
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

04_สาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

9 นายบวรศักดิ ์ อุวรรณโณ

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
นิตศิ าสตรบัณฑิต
เนติบณ
ั ฑิตไทย
D.S.U.(Droit admin.)
D.E.A.
Docteur de

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

นิตศิ าสตร์

กฎหมายมหาชน

จฬ.

ลาออก สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา อาคาร B ชัน้ 5
(โซนทิศใต้) เลขที่ 120
หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210
โทร.0 2141 9555

นิตศิ าสตร์

กฎหมายระหว่างประเทศ

จฬ.

เกษียณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
โทร.0 5633 4234 ,
0 5633 4714

3emeCycle(droit public
general)

10 นายพิชยั ศักดิ ์ หรยางกูร

ศ.

น.บ.
น.บ.ท.
L.L.M.
Diploma in
International Law and
Development

สถานที่ติดต่ อ
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04_สาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

11 นายวิฑติ มันตาภรณ์

12 นายวิษณุ เครืองาม

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 B.C.L.(LAW)
M.A. (LAW)
B.A.(LAW)
Licence speciale de
Droit EURO
Barrister at Law
ศ.

น.บ.
น.บ.ท.
LL.M.
J.S.D.

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์

จฬ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
ระหว่างประเทศ
โทร.0 2218 4648

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์, กฎหมาย
มหาชน

จฬ.

ลาออก 100/220 หมูบ่ า้ น
อมรพันธ์ 9
ถ.พหลโยธิน
ต.ลาดพร้าว
อ.ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2570 3803
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04_สาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

13 นายวีระพงษ์ บุญโญภาส

ศ.

น.บ.
เนติบณ
ั ฑิตไทย
LL.M.(Criminal
Justice)
Cert. in Real Estate
Law
Cert. in Law
Enforcement
Cert. of Completino in
International Money
Launedering

นิตศิ าสตร์

กฎหมายอาญา

จฬ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
อาญาและอาชญาวิทยา
โทร.0 2218 2017

14 นางสุดาศิร ิ วศวงศ์

ศ.

น.บ.
น.ม.

นิตศิ าสตร์

กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคม กฎหมาย
อุตสาหกรรม

จฬ.

เกษียณ คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
โทร.0 2218 2017
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เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

04_สาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

15 นางศุภลักษณ์ พินิจภูวดล

ศ.

น.บ.
Dip. Superieur De
L'Universite
Dip. D'Etudes
Approfondies
Docteur De
L'Universite (Droit)
(Nouveau Regrime)
Finances Publiques Et
Fiscalite

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์

จฬ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
มหาชน
โทร. 0 2218 2017

16 นางสุษม ศุภนิตย์

ศ.

น.บ.
เนติบณ
ั ฑิตไทย
LL.M.

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์

จฬ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
วิธพี จิ ารณาและ
ธรรมนูญศาล
โทร. 0 2218 2017
ต่อ 203
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เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

04_สาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

17 นางสุนีย์ มัลลิกะมาลย์

ศ.

น.บ.
น.ม.
Ph.D.(Environment
Science)

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์ , กฎหมาย
สิง่ แวดล้อม

จฬ.
โอน
ไป
มร.

เกษียณ คณะนิตศิ าสตร์
สถาบันกฎหมายไทย
โทร.0 2310 8558,
0 2310 8205

18 นายจตุรนต์ ถิระวัฒน์

ศ.

Licence en droit
Maitrise en droit
Diplome d' Etudes
Approfondies
(Mention : Droit
International et Droit
European)
Doctorat de L'
Universite de Paris II
(Droit International)

นิตศิ าสตร์

กฎหมายระหว่างประเทศ

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
ระหว่างประเทศ
โทร.0 2221 6171-80
ต่อ 2919
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04_สาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

19 นายจุมพต สายสุนทร

ศ.

น.บ.
น.บ.ท.
L.L.M.(International
Legal Studies)
Ph.D.(The field of Law)

นิตศิ าสตร์

กฎหมายระหว่างประเทศ

20 นายไผทชิต เอกจริยกร

ศ.

น.บ.
น.บ.ท.
น.ม.(กฎหมายมหาชน)
D.S.U. de Droit
Commercial
D.E.A. de Sciences
Humaines et Juridique
de La mer (Option
Juridique)
Docteur de
I'Universite de Nantes
France (Droit)

นิตศิ าสตร์

กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ มธ.
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เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ
มธ.

สถานที่ติดต่ อ
คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมาย
ระหว่างประเทศ
โทร.0 2221 6171-80
ต่อ 2116

คณะนิตศิ าสตร์
ภาควิชากฎหมายธุรกิจ
โทร.0 2221 6171-80
ต่อ 2117

04_สาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

21 นายวิรยิ ะ นามศิรพิ งศ์พนั ธุ์

ศ.

น.บ.
น.บ.ท.
น.ม.(กฎหมายแพ่ง)
LL.M. in Taxation

นิตศิ าสตร์

กฎหมายแพ่งหลักทั ่วไป
มธ.
กฎหมายลักษณะทรัพย์
กฎหมายเกีย่ วกับคนพิการ

คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2243 6828 ,
0 2668 2481

22 นางเสาวนีย์ อัศวโรจน์

ศ.

น.บ.
น.บ.ท.
L.L.M.(International
Legal Studies)

นิตศิ าสตร์

กฎหมายพาณิชย์

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2613 2111

23 นายแสวง บุญเฉลิมวิภาส

ศ.

น.บ.
น.บ.ท.
น.ม.
Master of Law

นิตศิ าสตร์

กฎหมายการแพทย์ ,
นิตเิ วชศาสตร์ ,
ประวัตศิ าสตร์กฎหมาย

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2243 6828 ,
0 2668 2481

24 นายไพโรจน์ กัมพูศริ ิ

ศ.

น.บ.
Docotorat de
I'Universite

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2613 2161
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04_สาขาวิชานิติศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

25 นายอานาจ วงศ์บณ
ั ฑิต

ศ.

น.บ.
เนติบณ
ั ฑิตไทย
LL.M.
D.Jur.

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์

มธ.

คณะนิตศิ าสตร์
โทร. 0 2613 2155

26 นายศรีราชา เจริญพานิช

ศ.

ค.บ.
น.บ.
LL.M.
Juris Doctor

นิตศิ าสตร์

นิตศิ าสตร์

มสธ.

สาขาวิชานิตศิ าสตร์
โทร. 0 2503 3602 ,
0 2564 8361-5
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

1

นายพรชัย ชุนหจินดา

ศ.

บช.บ.
M.B.A.
(บริหารธุรกิจ)
M.S. (Finance)
Ph.D. (Finance)

การเงิน

2

น.ส.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒ ิ

ศ.

พศ.บ.(การจัดการ)
พศ.ม.(การจัดการ)
D.M.S.(Shipping)
M.Sc.(Maritime
Studies)
Ph.D.(Maritime
Studies)

การจัดการการขนส่ง
ระหว่างประเทศ

3

นางปรียา วอนขอพร

ศ.

บช.บ.
M.B.A.(Personnel)

การตลาด
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เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

การเงินระหว่างประเทศ

มธ.

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
โทร.0 2224 8105

การขนส่งระหว่างประเทศ,
การขนส่งทางเรือ

จฬ.

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี ภาควิชา
พาณิชยศาสตร์
โทร.0 2218 5763-5

การตลาดทั ่วไป

จฬ.

เกษียณ

39/8 หมู่ 13 ถ.โชคชัย
4 ซ.78 เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2570 8269,
0 2255 3320

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ
เกษียณ

4

นางสุภาพรรณ รัตนาภรณ์

ศ.

บช.บ.
MBA. (Accounting)

การบัญชี

การบัญชี

จฬ.

5

นางอุทยั ตันละมัย

ศ.

การบัญชี

การบัญชี

จฬ.

6

นางเกษรี ณรงค์เดช

ศ.

บช.บ.
M.S.(Business
Administration)
Ph.D.(Management
Information
System)
บช.บ.
พณ.บ.
Master in
Professional
Accounting

การบัญชี

วิชาชีพบัญชี

มธ.
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สถานที่ติดต่ อ
คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
ภาควิชาบัญชี
โทร.0 2254 1824
คณะพาณิชย์ศาสตร์
ภาควิชาการบัญชี
โทร.0 2218 5799

เกษียณ

15/1 ถ.สุขมุ วิท ซ.39
แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ10110
โทร.0 2234 1678

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

7

คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี

ศ.

พณ.บ.
ป.ชันสู
้ งทางการ
บัญชี
M.S.(Economics)

การบัญชี

บัญชี, การบริหารธุรกิจ

มธ.

เกษียณ

สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ซ.อารีย์
สัมพันธ์ ถ.พระราม 6
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2561 2634

8

คุณหญิงพยอม สิงห์เสน่ ห์

ศ.

ป.ชันสู
้ งทางบัญชี
M.S.(Accountancy)
Ph.D.(Accountancy
)

การบัญชี

การสอบบัญชี

มธ.

เกษียณ

474 ถ.พหลโยธิน 28
ซ.เฉลิมสุข แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทร.0 2561 3945,
0 2650 2188-9

9

นางนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

ศ.

สส.บ.
สส.ม.(อาชญา
วิทยา) น.บ.
นบ.ท.(เนติ
บัณฑิตไทย)

มก.

เกษียณ

คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชารัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
โทร. 0 2561 3480 ,
0 2561 3484 ต่อ 326

การบริหารงานยุตธิ รรม การบริหารงานยุตธิ รรม
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

10 นายธเนตร นรภูมพิ ภิ ชั น์

ศ.

B.S.(Civil
Engineering)
M.S.(Civil
Engineering)
Ph.D.(Civil
Engineering)

การพัฒนาชนบท

การพัฒนาชนบท

มธ.

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
ภาควิชาการบริหาร
อุตสาหกรรม
โทร.0 2613 2223

11 นายสายันต์ ไพรชาญจิตร์

ศ.

ศศ.บ.(โบราณคดี)

การพัฒนาชุมชน

การพัฒนาชุมชน

มศก.

ภาควิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี
โทร. 0 2613 2515

มธ.

คณะรัฐศาสตร์
โทร. 0 2613 2302-03

12 นายชัยวัฒน์ สถาอานันท์

ศ.

M.Sc.(Environment
al Remote
Sensing& GeoInformation
System for
Development)
ร.บ.
Ph.D.(Political
Science)

การเมืองการปกครอง การเมืองการปกครอง
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

13 นายสมบัติ จันทรวงศ์

ศ.

อนุ ปริญญา
(รัฐศาสตร์)
B.A.(Political
Science)
M.A.(Government)
Ph.D.(Government)

14 นายสุรพงษ์ โสธนะเสถียร

ศ.

วท.บ.(คณิต-เคมี)
ร.ม.(การปกครอง)
ร.ด.(การปกครอง)

ศ.11

รบ.
นบ.ท.
M.A.(East Asia)
Ph.D.(Pol.Sci.)

15 นายเขียน ธีระวิทย์

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

การเมืองการปกครอง การเมืองการปกครอง
ปรัชญาการเมือง

การวิจยั การสือ่ สาร
(ทางการเมือง)

การวิจยั การสือ่ สาร
(ทางการเมือง)

ความสัมพันธ์ระหว่าง การเมืองการปกครองและ
ประเทศ
นโยบายต่างประเทศ
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ม/ส

สถานภาพ

มธ.

เกษียณ

มธ.

จฬ.

สถานที่ติดต่ อ
คณะรัฐศาสตร์
ภาควิชาการเมืองการ
ปกครอง
โทร.0 2221 6111-20

คณะวารสารศาสตร์
และสือ่ สารมวลชน
โทร.0 2221 0830

เกษียณ

487 ซ.จุฬาสัมพันธ์
ถ.พระราม 9 ซอย 13
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0 2318 1267

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11

B.A.(Com.)
Ph.D.(International
History)

17 นายชัยพร วิชชาวุธ

ศ.

ค.บ.
ค.ม.(จิตวิทยา
การศึกษาและการ
แนะแนว)
A.M.
Ph.D.in
Experimental
Psychology

จิตวิทยา

18 น.ส.รัตนา ศิรพิ านิช

ศ.

กศ.บ.
กศ.ม.(จิตวิทยา
พัฒนาการ)
Ph.D.(Edu.
Measurement &
Statistics)

จิตวิทยา

16 นายสมศักดิ ์ ชูโต

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สพบ

เกษียณ

75 พหลโยธิน 63
บางเขน กรุงเทพฯ
10220
โทร.0 2521 0609

จิตวิทยาการทดลอง

จฬ.

เกษียณ

คณะจิตวิทยา
โทร.0 2423 0767,
0 2255 0907

จิตวิทยาการศึกษา

มธ.

เกษียณ

80/173 ซ.อิม่ ทิพย์
(จรัญ ซ. 97)
ถ.จรัญสนิทวงศ์
กรุงเทพฯ 10700
โทร.0 2433 4535

ความสัมพันธ์ระหว่าง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
ประเทศ
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สถานที่ติดต่ อ

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

19 น.ส.ศรีเรือน แก้วกังวาล

ศ.

อ.บ.
ค.บ.
M.Ed.(Psy.)
Ph.D.(Development
al Psychology &
Language Studies)

จิตวิทยา

20 นางดวงเดือน พันธุมนาวิน

ศ.

B.A.(Psychology)
M.A.(Social
Psychology)
Ph.D.(Social
Psychology)

21 นางสุกญ
ั ญา สุดบรรทัด

ศ.

อ.บ.
M.A.
(Communication)

ม/ส

สถานภาพ

จิตวิทยา

มธ.

เกษียณ

คณะศิลปศาสตร์
โทร.0 2221 6111-20

จิตวิทยาสังคม

จิตวิทยาจริยธรรม,
การวิจยั และพัฒนาทาง
จิตวิทยา และพฤติกรรม
ศาสตร์

สพบ.

เกษียณ

คณะพัฒนาสังคม
ถนนสุขาภิบาล 2
คลองจั ่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร.0 2377 6764 ,
0 2377 7405 ต่อ 2613

นิเทศศาสตร์

หนังสือพิมพ์

จฬ.

เกษียณ

คณะนิเทศศาสตร์
ภาควิชาการหนังสือพิมพ์
โทร.0 2218 2173
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เชี่ยวชาญ

สถานที่ติดต่ อ

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

22 นางจารุวรรณ สินธุโสภณ

23 นางฉวีลกั ษณ์ บุณยะกาญจน

ตาแหน่ ง
ศ.

ศ.11

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

อ.บ.
M.A.L.S.

บรรณารักษศาสตร์

การสร้างหลักสูตร,
บรรณารักษศาสตร์

มธ.

เกษียณ

53/2 หมู่ 5 ถ.อ่างศิลาบางแสน กม. 7.5
ต.อ่างศิลา อ.เมือง
จ. ชลบุร ี
โทร. 0 2883 3660-3

ประกาศนียบัตรครู
ประถม
ประกาศนียบัตรครู
มัธยม
กศ.ม.
อนุ ปริญญา
บรรณารักษศาสตร์
อ.ม.(อักษรศาสตร์)
Ed.D.(Instructional
Tech. minor in
Library Sci.)

บรรณารักษศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์

มมส.

เกษียณ

สานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อ.เมือง
จ.มหาสารคาม 44000
โทร. 0 4371 1162
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

24 นางอัจฉรา จันทร์ฉาย

ศ.

บช.บ.
พบ.ม.(การเงิน)
Ph.D.(Quantative
Business Analysis)

บริหารธุรกิจ

25 นายเสนาะ ติเยาว์

ศ.

บช.บ.
M.B.A.

บช.บ.
M.Sc(Hons.)
M.Phil.
Ph.D.

26 นายอัญญา ขันธวิทย์

ศ.11

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

บริหารธุรกิจ การพยากรณ์ จฬ.
เพือ่ การตัดสินใจในทาง
ธุรกิจ

เกษียณ

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี ภาควิชา
พาณิชยศาสตร์
โทร.0 2218 5763-5

บริหารธุรกิจ

การบริหารงานบุคคล,การ
สือ่ สารในองค์การ

มธ.

เกษียณ

343 ซ.ผันวิชาญ
ถ.ราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0 2226 4500-2 ,
0 2463 638

บริหารธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร

มธ.
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เชี่ยวชาญ

ม/ส

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
โทร.0 2613 2223

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

27 นางสร้อยตระกูล อรรถมานะ

ศ.

ร.บ.
M.P.A.

บริหารรัฐกิจ

บริหารรัฐกิจ

มธ.

เกษียณ

คณะรัฐศาสตร์
โทร.0 2221 6111-20

28 นายอนันต์ เกตุวงศ์

ศ.

ร.บ.
M.S.(Public Ad.)

บริหารรัฐกิจ

บริหารรัฐกิจ

มธ.

เกษียณ

6/26 ถ.ลาดพร้าว 25
แขวงลาดพร้าว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
โทร.0 2511 2856

29 นายเกือ้ วงศ์บุญสิน

ศ.11

วท.บ.(ฟิสกิ ส์)
สค.ม.
(ประชากรศาสตร์)
A.M.(Demography)
Ph.D.
(Demography)

ประชากรศาสตร์
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ประชากรกับการพัฒนา
จฬ.
และแนวนโยบาย,ภาวะ
เจริญพันธุ์และการวางแผน
ครอบครัว

สถาบัน
ประชากรศาสตร์โทร.0
2218 1133

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

30 น.ส.ภัสสร ลิมานนท์

ศ.

31 นายบุญเลิศ เลียวประไพ

ศ.

คุณวุฒิ
ร.บ.(สังคมวิทยา)
สม.ม.(สังคม
วิทยา)
M.A.(Sociology
Demography)
Ph.D.(Sociology
Demography)
Bachelor of

สาขาวิชา

ศ.

ร.บ.
M.A.(Sociology)
Ph.D.(Sociology)

ม/ส

ประชากรศาสตร์

ประชากรศาสตร์

จฬ.

ประชากรศาสตร์

ประชากรศาสตร์และสังคม
วิทยา

มม.

ประชากรศาสตร์

ประชากรศาสตร์

มม.

Economic
Dip. for Advanced
Studies in
Economics and
Social Studies
M.A.
(Demography)
Ph.D.(Sociology
and Demography)
32 นายปราโมทย์ ประสาทกุล

เชี่ยวชาญ
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สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
วิทยาลัย
ประชากรศาสตร์
โทร.0 2218 7340,
0 2251 1135

เกษียณ

135/29 ถนนพุทธ
มณฑล สาย 4 หมู่ 6
อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
73170โทร. 0 2954
7911, 0 2954 7300
ต่อ 236

สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม
โทร.0 2441 0201-4
ต่อ 214

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ม/ส

สถานภาพ

33 นายพิชติ พิทกั ษ์เทพสมบัติ

ศ.

ร.บ
ร.ม.(สังคมวิทยา)
Cert. in Population
Studies
M.A. (Sociology)
Ph.D.(Sociology)

ประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์
(เน้นระเบียบวิธวี จิ ยั ) (เน้นระเบียบวิธวี จิ ยั )

สพบ.

เกษียณ

คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ โทร. 0 2377
7400-19

34 นายสันทัด เสริมศรี

ศ.

วท.บ.(สังคมวิทยา
และมานุ ษยวิทยา)
สค.ม.(สังคมวิทยา)
M.A.(Sociology &
Demography)
Ph.D.(Sociology
&emography)

ประชากรและสุขภาพ ประชากรและสุขภาพ

มม.

เกษียณ

คณะสังคมศาสตร์และ
มนุ ษยศาสตร์ ภาควิชา
สังคมศาสตร์
โทร.0 2441 0220-3
ต่อ 1010

35 นายอภิชาติ จารัสฤทธิรงค์

ศ.

รบ.
วิจยั ประชากรและสังคม วิจยั ประชากรและสังคม,
AM.(Sociology)
ประชากรศาสตร์และสังคม
Ph.D.(Demography
วิทยา
Sociology)

มม.

ลาออก

245/5 ซอย 7/2
หมูบ่ า้ นชวนชืน่ พาร์
ควิวแขวงบางระบาด
เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพฯ
10170
โทร. 0 2448 0999
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เชี่ยวชาญ

สถานที่ติดต่ อ

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ
อ.บ.
M.A.(Ed.)
Ed.D.

สาขาวิชา

36 นางจรรจา สุวรรณทัต

ศ.11

พฤติกรรมศาสตร์

37 นางนราศรี ไววนิชกุล

ศ.

พศ.บ.
M.S.(Stat.)
Ph.D.(Management
Sci.)

พาณิชยศาสตร์

38 นายณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

ศ.

ศ.บ.
M.A.(Politival
Economy)
Ph.D.(Economics)

พัฒนาการเศรษฐกิจ

Page 13 of 39

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

จิตวิทยาการศึกษาพฤติกรรมศาสตร์

มศว.

เกษียณ

60 ลาดพร้าว 43
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2511 4732

วิจยั ธุรกิจและการวิเคราะห์ จฬ.
เชิงปริมาณ

เกษียณ

สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ซอยจุฬาลงกรณ์ 12
ถนนพญาไท
กรุงเทพฯ 1 0330
โทร.0 2321 1811

พัฒนาการเศรษฐกิจ

สพบ.

สถานที่ติดต่ อ

คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ
โทร.0 2727 3000

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

39 นายฉัตรชัย พงศ์ประยูร

ศ.

อ.บ.
ค.บ.(การสอน
ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Geography)
Ph.D.(Geography)

ภูมศิ าสตร์

ทฤษฎีและแนวปฏิบตั กิ าร จฬ.
ตัง้ ถิน่ ฐาน ภูมศิ าสตร์เมือง

เกษียณ

70/219 ซ. 9 ประชา
นิเวศ 2 ประชาชืน่
จ.นนทบุร ี 10110
โทร.0 2573 0875,
0 2218 4826

40 นายไพฑูรย์ พงศะบุตร

ศ.

อ.บ.
M.A

ภูมศิ าสตร์

ภูมศิ าสตร์เกษตรกรรม

จฬ.

เกษียณ

50 ซ.วชิรธรรมสาธิต
32 ถ.สุขมุ วิท 10
กรุงเทพฯ
โทร.0 2393 1064

41 นางรัชนีกร บุญ-หลง

ศ.

อ.บ.
M.A.(Geography)
Dip.in Geography

ภูมศิ าสตร์

ภูมศิ าสตร์เอเซียตะวันออก จฬ.
เฉียงใต้

เกษียณ

295 ซ.มีสุวรรณ 3
ถ.สุขมุ วิท 71
พระโขนง คลองเตย
กรุงเทพฯ
โทร.0 2392 4871
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เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

42 นายมนัส สุวรรณ

ศ.

B.A.(Social
Studies)
B.A.(Geography)
M.A.(Geography)
Ph.D.(Agricultural
Geography)

ภูมศิ าสตร์

นิเวศวิทยากับการพัฒนา
เศรษฐกิจ

มช.

43 น.ส.วันเพ็ญ สุรฤกษ์

ศ.

อ.บ.
ค.บ.
M.A.
Dr.phil.

ภูมศิ าสตร์

ภูมศิ าสตร์การเกษตร,
การบริหารการจัดการน้ า
ชลประทาน

มช.

เกษียณ

160/4 ถ. อยูเ่ ย็น ซ.1
ต.ช้างเผือก หมู่ 2
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50300
โทร. 0 5321 7448

44 นายมนู วัลยะเพ็ชร์

ศ.

กศ.บ.
M.A.(Geography)
Ph.D.(Geography)

ภูมศิ าสตร์

ภูมศิ าสตร์การเมือง

มศก.

เกษียณ

861 สุขมุ วิท 103
ซ.อุดมสุข 42
แขวงบางนา กรุงเทพฯ
10260
โทร. 0 2398 4522
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เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาภูมศิ าสตร์
โทร.0 5394 3532 ,
0 5321 6181

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

45 นายประเสริฐ วิทยารัฐ

ศ.

กศ.บ.
M.A.(Geography)
Ph.D.(Geography)

ภูมศิ าสตร์

46 นายครองชัย หัตถา

ศ.

กศ.บ.(ภูมศิ าสตร์)
กศ.ม.(ภูมศิ าสตร์)
วท.ด.(ปฐพีวทิ ยา)

ภูมศิ าสตร์

47 นางอมรา พงศาพิชญ์

ศ.11

B.A.(Anthropology)
M.A.(Anthropology)
Ph.D.
(Anthropology)

มานุ ษยวิทยา
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เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

ภูมศิ าสตร์กายภาพของ
ประเทศไทย

มศว.

เกษียณ

3 พัฒนเวศน์ 5 สุขมุ วิท
71 คลองตัน คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร.0 2392 7934

ภูมศิ าสตร์

มอ.

มานุ ษยวิทยา

จฬ.

คณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาควิชา
ภูมศิ าสตร์
โทร.0 7331 3930-50
ต่อ 3036
เกษียณ

คณะรัฐศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุ ษยวิทยา
โทร. 0 2215 0871-3,
0 2215 3619

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

48 นายยศ สันตสมบัติ

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

ศ.11

วท.บ.(สังคมวิทยา
มานุ ษยวิทยา)
M.A.(Behavioral
Science)
Ph.D.
(Anthropology)

มานุ ษยวิทยา

สังคมวิทยาและ
มานุ ษยวิทยา

มช.

คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยามานุ ษยวิทยา
โทร. 0 5394 3575,
0 5394 3553

49 นายอานันท์ กาญจนพันธุ์

ศ.

ป.ตรี รัฐศาสตร์
ป.โท
(ประวัตศิ าสตร์
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้)
ป.เอก
(มานุ ษยวิทยา)

มานุ ษยวิทยา

มานุ ษยวิทยา

มช.

คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุ ษยวิทยา
โทร.0 5394 3511

50 นายเสมอชัย พูลสุวรรณ

ศ.

วท.บ. (เกษตร)
A.M.
(Anthropology)
Ph.D.
(Anthropology)

มานุ ษยวิทยา

มานุ ษยวิทยา

มธ.

คณะสังคมวิทยาและ
มานุ ษยวิทยา
โทร.0 2613 2808,
0 2221 6111-20
ต่อ 2801-03
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

51 นางปรานี วงษ์เทศ

ศ.

ศ.บ.(โบราณคดี)
M.A.(Anthropology)

มานุ ษยวิทยา

52 นายเกษม สุวรรณกุล

ศ.

ร.บ.
Ph.D.

53 นายจรัส สุวรรณมาลา

ศ.

ร.บ. (รัฐประศาสน
ศาสตร์)
พบ.ม.(รัฐประศาสน
ศาสตร์)
ศ.ม. (การจัดการ)
Ph.D. (Political
Science)

ม/ส

สถานภาพ

มานุ ษยวิทยา

มศก.

เกษียณ

คณะโบราณคดี
ภาควิชามานุ ษยวิทยา
โทร.0 2224 7684

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

จฬ.

เกษียณ

67 ถ.สุขมุ วิท
ซ. 101/1 พระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2218 3324-5,
0 2311 1630

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

จฬ.
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เชี่ยวชาญ

สถานที่ติดต่ อ

คณะรัฐศาสตร์
ภาควิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ โทร.0
2218 7209

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ
เกษียณ

54 นายติน ปรัชญพฤทธิ ์

ศ.

ร.บ.
M.P.A.
M.Phil.(Pol.Sci.)
Ph.D.(Pol.Sci.)

รัฐประศาสนศาสตร์

การบริหารเปรียบเทียบ

จฬ.

55 นายศุภชัย ยาวะประภาษ

ศ.

รัฐศาสตรบัณฑิต
(การปกครอง)
Master of Public
Administration
Ph.D. (Public
Administration &
Public Affairs)

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

จฬ.
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สถานที่ติดต่ อ
225 (เดิม 39/65)
ซอยนวศรี
ถนนรามคาแหง
เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร.0 2318 6363
คณะรัฐศาสตร์
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
โทร.0 2218 7262

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

56 นายเสน่ ห์ จามริก

ศ.

ธ.บ.
B.A.

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

มธ.

เกษียณ

สานักงานกรรมการ
สิทธิมนุ ษยชน
เชิงสะพานหัวช้าง
ถ.พญาไท กรุงเทพฯ
10400
โทร. 0 2511 1099 ,
0 2314 1638

57 นายปรัชญา เวสารัชช์

ศ.

ร.บ.(การฑูต)
ร.ม.(การฑูต)
Ph.D.(Pol.Sci.)

รัฐประศาสนศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

มสธ.

เกษียณ

สาขาวิชารัฐศาสตร์
โทร.0 2503 2121-4
ต่อ 3757

Page 20 of 39

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

58 นายกฤช เพิม่ ทันจิตต์

ศ.

สถ.บ.
M.Sc.(Human
Settlement
Planning and
Development)
MCP.,M.A.(City
and Regional
Planning)
Ph.D.(City and
Regional Planning)

59 นายชาติชาย ณ เชียงใหม่

ศ.

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
ร.ม.(การปกครอง)
M.A.(Pol.Sci.)
Ph.D.(Pol.Sci.)

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

สพบ.

คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์
โทร.0 2377 7400-19
ต่อ 8752, 8742

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

สพบ.

โครงการบัณฑิตศึกษา
การพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์
โทร.0 2377 7400-19
ต่อ 2354, 2357
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สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

60 นายจักรกฤษณ์ นรนิตผิ ดุงการ

ศ.

น.บ.
รป.ม.
Ph.D.(Public &
Internaitional
Affairs)

รัฐประศาสนศาสตร์

การวางแผน

สพบ.

เกษียณ

69 ซอยพัฒนเวศม์
ถนนสุขมุ วิท 71 แขวง
คลองตัน เขตพระ
โขนงกรุงเทพฯ 10110
โทร.0 2392 4949

61 นายบุญทัน ดอกไธสง

ศ.

B.A.(Pol.Sci.)
M.A.(Pol.Sci.Dev.)
Ph.D.(Leadership /
Human Behavior
with Specialization
in Urban
Development)

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์
(การใช้เทคโนโลยี)

สพบ.

ลาออก

21/296 ซ.สุวรรณ
นิเวศน์ ถ.นวมินทร์
คลองกุม่ เขตบึงกุม่
กรุงเทพฯ10240
โทร.0 2375 6555

62 นายปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์

ศ.

รป.บ.(ตารวจ)
M.S.(Criminal
Justice Admin,)
Ph.D.(Criminology)

รัฐประศาสนศาสตร์

การวิจยั ประเมินผล,
การบริหารรัฐกิจ

สพบ.

ลาออก

228/34 ซอยลาดพร้าว
10 เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2511 4673,
0 2949 2218
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

63 นางเพ็ญศรี วายวานนท์

ศ.

บช.บ.
M.P.A.
Cert. Of Public
Admin.

รัฐประศาสนศาสตร์

การวิเคราะห์โครงการ

สพบ.

เกษียณ

39/9 จันทรเกษม ซอย
ลาดพร้าว 23 จตุจกั ร
ลาดยาว กรุงเทพฯ
10900
โทร.0 2513 1328

64 นายไพบูลย์ ช่างเรียน

ศ.

ร.บ.
M.P.A.
Ph.D.(Pol.Sci.)

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

สพบ.

เกษียณ

56/1 ม.ณิวฒ
ั นา
ซอยศุภราช 1
พหลโยธิน กรุงเทพฯ
10400
โทร.0 2272 6522

65 นายวรเดช จันทรศร

ศ.

รป.บ.(ตารวจ)
พบ.ม.(รัฐประศาสน
ศาสตร์)
ร.ม.(การปกครอง)
Ph.D.(Public Ad.)

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์,
สพบ.
การพัฒนามาตรฐานภาครัฐ
, รัฐศาสตร์

ลาออก

79/83 หมูบ่ า้ นธารา
รมณ์ ซ.7/1
ถ.รามคาแหง
สะพานสูง กรุงเทพฯ
10240
โทร.0 2372 2817
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

66 นายสมบัติ ธารงธัญวงศ์

ศ.

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)
ร.ม.
พ.บ.ด.(การบริหาร
การพัฒนา)

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

สพบ.

67 นายสวัสดิ ์ สุคนธรังษี

ศ.

อ.บ.
M.A.
Ph.D.

รัฐประศาสนศาสตร์

การบริหารงานบุคคล

สพบ.

เกษียณ

คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ โทร.0 2727
3000

68 นายอรุณ รักธรรม

ศ.

ร.บ.
พบ.ม.
M.P.A.
Ph.D.

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

สพบ.

เกษียณ

คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ โทร. 0 2424
8498

69 นายอุดม ทุมโฆษิต

ศ.

ท.บ.
พบ.ม.(รัฐประศาสน
ศาสตร์)
พบ.ด.(การบริหาร
การพัฒนา)

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

สพบ.
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คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ โทร.0 2377
7400-19 ต่อ
8713,8725

คณะรัฐประศาสน
ศาสตร์ โทร. 0 2727
3893, 0 2727 3871

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

70 นายกนก วงษ์ตระหง่าน

71 นายกระมล ทองธรรมชาติ

72 นายจรูญ สุภาพ

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

ศ.

วท.บ.(การแพทย์)
M.A.(Pol.Sci.)
Ph.D.(Pol.Sci.)

รัฐศาสตร์

การปกครอง

จฬ.

ลาออก

21/34 สุขมุ วิท 29
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร.0 2248
8406, 0 2248 8340

ศ.11

ร.บ.
น.บ.
M.A.(Pol.Sci.)
Ph.D.(International
Relations)

รัฐศาสตร์

การเมืองการปกครองไทย,
การเมืองเปรียบเทียบ,
การเมืองระหว่างประเทศ

จฬ.

เกษียณ

53/4 ซอยลาดพร้าว 15
ถนนลาดพร้าว เขต
จตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
โทร.0 2218 7231,
0 2513 3543

ศ.

รบ.(การปกครอง)
M.A.(Pol.Sci.Gov.)

รัฐศาสตร์

การวิเคราะห์การเมือง
เปรียบเทียบ

จฬ.

เกษียณ

677 คลองจั ่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร.0 2377 6837
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

73 นายชัยอนันต์ สมุทวณิช

ศ.11

B.A.
M.A.
Ph.D.(Pol.Sci)

รัฐศาสตร์

ปรัชญาการเมือง, รัฐศาสตร์ จฬ.

ลาออก

99/131 ซ.หมูบ่ า้ นงาม
วงศ์วาน ถ.งามวงศ์วาน
บางเขน กทม. 10900
โทร. 0 2941 1831

74 นายสมบูรณ์ สุขสาราญ

ศ.

ร.บ.
ร.ม.
M.A.(Pol.Sci)
Ph.D.

รัฐศาสตร์

การเมืองการปกครอง

จฬ.

ลาออก

24 ซ.วชิรธรรมสาธิต
44 ถ.สุขมุ วิท 101/1
แขวงบางจาก เขตพระ
โขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2389 0660,
0 2389 0656

75 นายสุจติ บุญบงการ

ศ.

ร.บ.
M.A.
Ph.D.

รัฐศาสตร์

นโยบายสาธารณะและ
การเมืองเปรียบเทียบ

จฬ.

ลาออก

ตุลาการศาล
รัฐธรรมนู ญสานักงาน
ศาลรัฐธรรมนู ญ เลขที่
49/8ถ. พระอาทิตย์
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200
โทร.0 2623 9654,
0 2218 7432
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

76 นายอนุ สรณ์ ลิม่ มณี

ศ.

ร.บ.(การปกครอง)
ร.ม.(การปกครอง)
Ph.D.(Pol. Sci.)

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

จฬ.

คณะรัฐศาสตร์
ภาควิชาการปกครอง
โทร.0 2218 7203

77 นายไชยวัฒน์ ค้าชู

ศ.

ร.บ.(การปกครอง)
M.A.(East Asian
Studies)
Ph.D.(Pol. Sci.)

รัฐศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ (ญีป่ นุ่ ), ทฤษฎี
การเมืองและญีป่ นุ่ ศึกษา,
การเมืองเปรียบเทียบ

จฬ.

คณะรัฐศาสตร์
ภาควิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
โทร. 0 2218 7250-53

78 นายลิขติ ธีรเวคิน

ศ.11

น.บ.
M.A./M.A.L.D.
M.A.(Pol.Sci.)
Ph.D.(Pol.Sci.)

รัฐศาสตร์

การเมืองและการปกครอง
ไทย

มธ.

79 นายสุรชัย ศิรไิ กร

ศ.

ร.บ.
M.A.
Ph.D.

รัฐศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

มธ.

Page 27 of 39

ลาออก

คณะรัฐศาสตร์
โทร.0 2221 6111-20

คณะรัฐศาสตร์
ภาควิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ
โทร.0 2221 6111-20

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

80 นายธีรภัทร์ เสรีรงั สรรค์

ศ.

ร.บ.(การปกครอง)
ร.ม.(การปกครอง)
ร.ด.(การปกครอง)

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์

มสธ.

81 นายทินพันธุ์ นาคะตะ

ศ.

วท.บ.(ทบ.)
รป.ม.(มธ.)
M.A.(Pol.Sci.)
Ph.D.(Pol.Sci.)

รัฐศาสตร์

รัฐศาสตร์,การเมืองไทย

สพบ.

82 นางศิรลิ กั ษณ์
โรจนกิจอานวย

ศ.

บช.บ.
ระบบสารสนเทศเพือ่ การ ระบบสารสนเทศเพือ่ การ
บช.ม.
จัดการ
จัดการ
M.B.A.
Ph.D.(Management
of Technology)
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มธ.

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
สาขาวิชารัฐศาสตร์
โทร.0 2503 3575

ลาออก

4/226 หมูบ่ า้ นสหกรณ์
ซ.11 ถนนเสรีไทย
บึงกุม่ กรุงเทพฯ
10240 โทร. 0 2379
7721

คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
โทร. 0 2613 3333-50

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

83 นายฉัตรทิพย์ นาถสุภา

84 นายเทียนฉาย กีระนันทน์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศ.

รบ.(รัฐศาสตร์การ
ฑูต)
รม.(ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ)
M.A.(Economics)
M.A. in Law and
Diplomacy
M.A.(Economics)
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์

ศ.11

ร.บ.
M.A.(Economics)
A.M.(Economics)
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์
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เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจ

จฬ.

เกษียณ

54 ถนนเศรษฐศิร ิ
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2218 6203

เศรษฐศาสตร์ประชากร
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
มนุ ษย์

จฬ.

เกษียณ

8 ซ.ประสาทสุข
ถนนเย็นอากาศ
แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2249 1512

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

85 นายประชุม โฉมฉาย

ศ.

86 น.ส.ผาสุก พงษ์ไพจิตร

87 นางสมคิด แก้วสนธิ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

D.E.S.
B.A./B.Litt.

เศรษฐศาสตร์

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

จฬ.

เกษียณ

1131/298 ถนนเทอด
ศิร ิ อาคารเทอดศิร ิ
ชัน้ 19 ดุสติ
กรุงเทพฯ10300
โทร. 0 2243
1234, 0 2243 744

ศ.11

B.S.(Economics)
M.S.(Economics)
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การเมือง

จฬ.

เกษียณ

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 2218 6203

ศ.11

บช.บ.
M.A.(Economics)
Cert.in
Quantitative
Methods of
Economics

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

จฬ.

เกษียณ

170 ซ.องครักษ์
ถ.นครไชยศรี เขตดุสติ
กรุงเทพฯ 10300
โทร.0 2241 1853
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

88 นายตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

ศ.

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์
ปริมาณวิเคราะห์)
ศ.ม.
M.Sc.(Economics)
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์มหภาค

จฬ.

89 นายทองโรจน์ อ่อนจันทร์

ศ.

ศส.บ.
M.S. Agr.Econ.
Ph.D.Agr.Econ.

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์เกษตร,
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร

มก.

ลาออก

93/1 เคนซิงตันเพรส
ซอย 15 ชัน้ 4 ถนน
แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ
10210
โทร. 0 2575 1522

90 นายโสภิณ ทองปาน

ศ.

คส.บ.
M.S. in Agr.Econ.
Ph.D. in Agr.Econ.

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์เกษตร

มก.

เกษียณ

22/50 หมู่ 2 ซ.จุฬา
เกษม ถ.งามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมือง
จ.นนทบุร ี 11000
โทร. 0 2561 3467
ต่อ 107

Page 31 of 39

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2218 6200-96

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

91 นางมิง่ สรรพ์ ขาวสอาด

ตาแหน่ ง
ศ.11

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

ศศ.บ.
ศศ.ด.
ประกาศนียบัตร
การฝึ กอบรมด้าน
เศรษฐศาสตร์
สิง่ แวดล้อม

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

มช.

สถานภาพ

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 5322 1699

ั น์เสรีธรรม
92 นายเกริกเกียรติ พิพฒ

ศ.

พณ.บ.
บช.บ.
M.A.
M.S.

เศรษฐศาสตร์

การคลัง

มธ.

ลาออก

93 นายบุญคง หันจางสิทธิ ์

ศ.

ศ.บ.
M.A.(Economics)
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

มธ.

เกษียณ

94 นางปราณี ทินกร

ศ.

B.A. (Econ.)
Ph.D. (Econ.)

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

มธ.
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สถานที่ติดต่ อ

684 ซอยพหลโยธิน 24
ถนนพหลโยธิน
ลาดยาว จตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2511 3077
คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 2221 6111-20

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2613 3333

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

95 นายพรายพล คุม้ ทรัพย์

ศ.

ศ.บ.
ศ.ม.
ศ.ด.

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐกิจการเงินระหว่าง
ประเทศ, นโยบายการเงิน
และการคลัง

มธ.

96 นายรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

ศ.

ศ.บ.
B.A.(Cantab)
M.A.(Cantab)

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

มธ.

เกษียณ

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 2221 6111-20

ศ.11

ศ.บ.
(เศรษฐศาสตร์)
M.A.(Economics)
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

มธ.

เกษียณ

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 2221 6171-80
ต่อ 2438

ศ.

ศ.บ.
ศ.ม.
Energy
Management and
Policy
Regional Science

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

มธ.

97 นายอภิชยั พันธเสน

98 นายอารยะ ปรีชาเมตตา
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คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 2613 2409

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2613 2468

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

99 นายดิเรก ปทั มสิรวิ ฒ
ั น์

ศ.

ศศ.บ.
(เศรษฐศาสตร์)
M.S.(Economics)
Ph.D.(Economics)
Cert.(Training on
Development)

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

มน.

100 นายธรรมนูญ โสภารัตน์

ศ.

ศ.บ.
M.S.(Economic)
Ph.D.

เศรษฐศาสตร์

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์,
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

มร.

ลาออก

70 ซอยพูลทรัพย์สนิ
ถ.รามคาแหง 24
กรุงเทพฯ 10240
โทร.0 2318 0747,
0 2625-2930

101 นายเมธี ครองแก้ว

ศ.

B.A.(Economics
and Policy
Science)
M.A.(Economics)
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

สพบ.

ลาออก

คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ
โทร.0 2377 7400
ต่อ 2316
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เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
คณะมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ภาควิชา
พาณิชยศาสตร์
โทร.0 5526 1000-4

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

102 นางสุชาดา กีระนันทน์

ศ.

พศ.บ.
A.M.(Statistics)
Ph.D.(Statistics)

สถิติ

สถิตศิ าสตร์, ระบบ
สารสนเทศสถิติ

จฬ.

เกษียณ

บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0 2218 5715-16

103 นายสุชาติ ประสิทธิรฐั สินธุ์

ศ.

B.A.Economic &
Pol. Sci.
M.A.Sociology
Ph.D. in Sociology
(Phi Beta Kappa)

สถิติ

สถิตปิ ระยุกต์,สังคมวิทยา,
ประชากรศาสตร์,การ
ประเมินผลโครงการ/
แผนงานและนโยบาย

มร.

เกษียณ

38 ซอยลาดพร้าว 56
ถนนลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2514 1436

104 นายประเสริฐ แย้มกลิน่ ฟุ้ง

ศ.

ร.บ.
M.P.A.
Ph.D.(Candidate
in Sociology)

สังคมวิทยา

สังคมวิทยา

จฬ.

เกษียณ

160 ลาดพร้าว 15
ลาดยาว บางเขน
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2511 1382

Page 35 of 39

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

105 นายพัทยา สายหู

106 นางสุภางค์ จันทวานิช

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ศ.

B.A.(Philosophy
Politic &
Economic)
Dip.(Anthropology)
M.A.(Social
Anthropology)
D.Phil.(Social
Anthropology)

สังคมวิทยา

สังคมวิทยา (มานุ ษยวิทยา จฬ.
สังคม)

เกษียณ

149/1 ซอยวิเศษสุข
ถนนรามคาแหง 32
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2374 6543,
0 2732 1770

ศ.11

อ.บ.
M.A.(Anthropology)
Ph.D.(Sociology)

สังคมวิทยา

การย้ายถิน่

เกษียณ

คณะรัฐศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุ ษยวิทยา
โทร.0 2218 7203
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เชี่ยวชาญ

ม/ส

จฬ.

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

107 นายจานงค์ อดิวฒ
ั นสิทธิ ์

ศ.

พ.ม.
พธ.บ.
M.A.(Social
Sciences)
Post.Dip.in Politics
& Public.Ad.
M.A.(English)
Ph.D.(Social
Science)

สังคมวิทยา

สังคมกับพุทธศาสนา

มก.

108 นายสนิท สมัครการ

ศ.

ธ.บ.
M.A.(Soc.Anthro.)
Ph.D.(Anthro)

สังคมวิทยา

การเปลีย่ นแปลงทาง
สังคม-วัฒนธรรม

สพบ.
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เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
คณะสังคมศาสตร์
ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุ ษยวิทยา
โทร.0 2561 3480,
0 2561 3484

เกษียณ

4/383 หมูบ่ า้ นสหกรณ์
เคหะสถาน 4 ถนนเสรี
ไทย คลองกุม่ บึงกุม่
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2377 6764,
0 2379 7678

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

109 นายนิพนธ์ คันธเสวี

ศ.

B.S.(Agricultural
Edu.)
M.Ed.
Ph.D.(Agricultural
Ed.)

สังคมวิทยาและ
มานุ ษยวิทยา

การพัฒนาสังคม

มก.

เกษียณ

689 หมู่ 2 ซ.ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ 3
ถนนงามวงศ์วาน
ต.บางเขน อ.เมือง
จ.นนทบุร ี 11000
โทร.0 2588 0235

110 นายเสริน ปุณณะหิตานนท์

ศ.

ร.บ.
M.A.(Government)
Ph.D.(Sociology)

สังคมวิทยาและ
มานุ ษยวิทยา

อาชญาวิทยา

มธ.

เกษียณ

111 นางยุพา วงศ์ไชย

ศ.

สส.บ.
ประกาศนียบัตร
ชันสู
้ ง
M.S.W.(Social
Work)

สังคมสงเคราะห์

การบริหารนโยบาย
สวัสดิการสังคม
การบริหารองค์การสังคม
สงเคราะห์เอกชน ทฤษฎี
การสังคมสงเคราะห์

มธ.

เกษียณ

231 ซ.15 อาคาร
ทุ่งมหาเมฆ
แขวงทุ่งวัดดอน
เขตสาธร กรุงเทพฯ
10120
โทร.0 2286 7753
คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ภาควิชาสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์
โทร.0 2221 6171-80
ต่อ 2518
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

112 นายศศิพฒ
ั น์ ยอดเพชร

ศ.

สส.บ.
สส.ม.

113 น.ส.ชุตมิ า สัจจานันท์

ศ.

อ.บ.
อ.ม.
Post-Graduate
Dip. (Science
Information
Specialists)
M.Sc.(Information
Sciences)
D.Edu.

สาขาวิชา

เชี่ยวชาญ

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
(สวัสดิการผูส้ งู อายุ) (สวัสดิการผูส้ งู อายุ)

สารสนเทศศาสตร์
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สารสนเทศศาสตร์

ม/ส

สถานภาพ

มธ.

เกษียณ

มสธ.

สถานที่ติดต่ อ
คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ ภาควิชาสังคม
สงเคราะห์
โทร.0 2696 5502

สาขาวิชาศิลปศาสตร์
โทร. 0 2564 8511-14

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

1 นางยินดี กิตยิ านันท์

ศ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์
สัตวศาสตร์)
สพ.บ.(สัตว
แพทยศาสตร์)
วท.ม.(กายวิภาคสัตว์)

มม.

ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2201 5404

2 นายกฤษณะ เนียมมณี

ศ.

วท.บ.(คณิตศาสตร์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
วท.ด.(คณิตศาสตร์)

คณิตศาสตร์ Statistics, Stochastic
Modelling

จฬ.

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทร.0 2255 2287

3 นางยุพาภรณ์ เข็มประสิทธิ ์

ศ.

วท.บ.(คณิตศาสตร์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
Ph.D.(Mathematics)

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ , Graph
Theory

จฬ.

4 นายวิเชียร เลาหโกศล

ศ.

B.Sc.(Hons.)
(Mathematics)
M.Sc.(Mathematics)
Ph.D.(Mathematics)

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

มก.
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เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทร.0 2251 0871-3,
0 2215 3619
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2562 5444,
0 2562 5555 ต่อ
4417

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

5 นายสมพงษ์ ธรรมพงษา

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
กศ.ม.(คณิตศาสตร์)
M.S.(Mathematics)
Ph.D.(Mathematics)

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ , Topology
Functional Analysis

มช.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทร. 0 5394 3326-7

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทร. 0 5394 3326-7

6 นายอานวย ขนันไทย

ศ.

วท.บ.(คณิตศาสตร์)
M.Sc.(Mathematics)

คณิตศาสตร์ Patial Differential
Equation Distribution
Theory

มช.

7 นายสุเทพ สวนใต้

ศ.

วท.บ.(คณิตศาสตร์
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
วท.ด.(คณิตศาสตร์)

มช.

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 5394 3327
ต่อ 101

8 นายสมยศ พลับเทีย่ ง

ศ.

กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
วท.ด.(คณิตศาสตร์)

คณิตศาสตร์ Functional Analysis,
Banach Space Theory,
Topology, Real
Analysis, Fixed Point
Theory
คณิตศาสตร์ Analysis, Algebra

มน.

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 5526 1025
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

9 นางยงค์วมิ ล เลณบุร ี

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 B.Sc.
M.Sc.
Ph.D.(Mathematics)

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ,
Mathematical Modelling

มม.

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทร.0 2247 9893

10 นางฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ

ศ.

วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

มศก.

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 3424 3428
ต่อ 8112

ั ้ ม่
11 นายณรงค์ ปนนิ

ศ.

กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
กศ.ม.(คณิตศาสตร์)
Ph.D.(Mathematics)

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ , Graph
Theory

มศว.

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2258 3996

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

มทส.

สานักวิชา
วิทยาศาสตร์
โทร. 0 4422 4315

12 นายไพโรจน์ สัตยธรรม

ศ.(มทส.) ศศ.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

13 นายธวัชชัย ตันฑุลานิ

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรม
เหมืองแร่)
Ph.D.(Chemistry)

เคมี

เคมี

จฬ.

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5224-5

14 นายสุพจน์ หาญหนองบัว

ศ.

วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีเชิง
ฟิ สกิ ส์) Dr. rer. nat.
(Computational
Chemistry)

เคมี

เคมีฟิสกิ ส์

จฬ.

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 7603

15 นายจารัส ลิ้มตระกูล

ศ.

วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีเชิง
ฟิ สกิ ส์) Dr. rer. nat.
(Physical
Chemistry)Postdocto
ral Fellow

เคมี

เคมีฟิสกิ ส์

มก.

สังกัดภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2579 5047
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

16 นายเกตุ กรุดพันธ์

17 นายกฤษณะ สาคริก

18 นายโสภณ เริงสาราญ

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(เคมี)
Ph.D.(Analytical
Chemistry)
Post-doctorate
(International
Seminar at
Karlsruhe)
IAEA Fellow
Alexander von
Humboldt Fellow

ศ.(มทส.) วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(ฟิ สกิ ส์)
Dr.rar.nar.(Physical
Chemistry)
ศ.

วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(อินทรียเ์ คมี)
Ph.D.(Organic
Chemistry)

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

เคมี

เคมีฟิสกิ ส์

มช.

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 5394 1910

เคมี

เคมีฟิสกิ ส์

มทส.

สานักวิชา
วิทยาศาสตร์
โทร.0 4422 4187-8

เคมี

อินทรียเ์ คมี ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ

จฬ.
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สถานภาพ

เกษียณ

สถานที่ติดต่ อ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โทร.0 2246 1360-74
ต่อ 1110

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

19 นายวิชยั ริว้ ตระกูล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 B.Sc.
Ph.D.(Organic
Chemistry)

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

เคมี

เคมีอนิ ทรีย์ ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ

มม.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โทร.0 2201 5000

มม.

เกษียณ

545 ถนนจรัญสนิท
วงศ์ แขวงบางบาหรุ
เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
โทร.0 2423 0953

20 น.ต.กาจร มนูญปิ จุ

ศ.

วท.บ.
Ph.D.

เคมี

เคมีอนิ ทรีย์

21 นางชัชนาถ เทพธรานนท์

ศ.

วท.บ.
Ph.D.

เคมี

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
มม.
รอง
กลไกปฏิกริยาเคมีอนิ ทรีย์ (ลาออก) ผ.อ.สวทช.
กท.
วิทยาศาสตร์
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สถานที่ติดต่ อ

สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ 111
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2564 7000
ต่อ1553

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

22 นายมนัส พรหมโคตร

23 นายยอดหทัย เทพธรานนท์

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.
วท.ม.
Dr.rer.nat(Organic
Chemistry)

ศ.11 วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.(Organic
Chemistry)

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

เคมี

เคมี (เคมีสงั เคราะห์)

มม.

เคมี

อินทรียเ์ คมีสงั เคราะห์
และสารผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติทแ่ี สดงฤทธิ ์
ทางชีวภาพ

มม.
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สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โทร.0 2201 5000

เกษียณ

ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรม
และเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ
อุทยานวิทยาศาสตร์
133 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2564 6700
ต่อ 3538

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ
เกษียณ

สถานที่ติดต่ อ

24 นายสมศักดิ ์ รุจริ วัฒน์

ศ.

B.Sc.(Chemistry)
Ph.D.(Organic
Chemistry)

เคมี

เคมีอนิ ทรีย์

มม.

25 นายอภิชาต สุขสาราญ

ศ.

วท.บ. (เคมี)
วท.ม.(เคมีอนิ ทรีย)์
Ph.D.(Organic
Chemistry)

เคมี

เคมีอนิ ทรีย์

มร.

26 นางเสาวรภย์ ลิ้มเจริญ

ศ.

วท.บ.
วท.ม.
Dr.rer.nat(Chemistry)

เคมี

โมเลกุลผลึกเหลว เคมี
เชิงฟิ สกิ ส์

มม.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โทร.0 2201 5000

27 นางอรพินท์ รังสิมนั ต์

ศ.

วท.บ.
Dip.in.Phy.(Physics)

เคมี

เคมีเชิงฟิ สกิ ส์

มม.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โทร. 0 2201 5000
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คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โทร.0 2201 5000
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โทร. 0 2310 8000

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

28 น.ส.พิทยา ตันติเวชวุฒกิ ุล

29 นายสมศักดิ ์ ดารงค์เลิศ

30 น.ส.ภัทรพรรณ
ประศาสน์สารกิจ

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
ภ.บ.
M.Sc.
Ph.D.

ศ.11 วศ.บ.(เคมีวศิ วกรรม)
D.E.A.(Physical
Chem.)
Docteur in Genieu
(Chem.Eng.)
ศ.

วท.บ.(เคมีเทคนิค)
M.Sc.(CHEM.ENG.)
Ph.D.(CHEM.ENG.)

สาขาวิชา
เคมี

เคมีเทคนิค

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพ
ของพืช

มศก.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โทร. 0 3425 3910,
0 3425 3840-4

เคมีเทคนิค

จฬ.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมีเทคนิค
โทร.0 2218 5329-30

เคมีวศิ วกรรม Fuel Technology,
Polymer Technology
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จฬ.

สถานที่ติดต่ อ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมีเทคนิค
โทร.0 2218 7517

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

31 น.ส.ประมวล ตัง้ บริบูรณ์รตั น์

ศ.

วท.บ.(เคมี)
เคมี(พอลิเมอร์) เคมีพอลิเมอร์, พอลิ
วท.ม.(เคมีเชิงฟิ สกิ ส์)
เมอร์คอลลอย์
Diplome Elementair
de la Langue
Francise(DELF)
Diplome D'Etude
Applofondie
(DEA,Chimie
Physique)
Docteur(Chimie
Macromoleculaire)

มม.

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โทร. 0 2201 5135

32 นายวัชรินทร์
รุกขไชยศิรกิ ุล

ศ.

วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีอนิ ทรีย)์
Ph.D.(Organic
Chemistry)

มอ.

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 7428 8435

เคมีอนิ ทรีย์

Page 10 of 30

Bioactive Natural
Products

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ
เกษียณ

33 นางบุษบา ยงสมิทธ์

ศ.

กส.บ.
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Dr.Eng.(Applied
Microbiology and
Biotechnology)
Dip.(Microbiology
and Biotechnology)

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา

มก.

34 นางสาวิตรี ลิม่ ทอง

ศ.

วท.บ.(จุลชีววิทยา)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
D.Eng.(Fermentation
Technology)

จุลชีววิทยา

มก.

35 นางชโลบล อยู่สุข

ศ.

วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.(Microbiology)

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยาพื้นฐาน,
ความหลากหลายและ
อนุกรมวิธานของยีสต์
และรา,
เทคโนโลยีชวี ภาพ
(จุลนิ ทรีย)์
จุลชีววิทยา (ไวรัสวิทยา)
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มม.

สถานที่ติดต่ อ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร. 0 2579 2351,
0 2942-8386

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2562 5444

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร.0 2246 1360-7
ต่อ 6602,4601

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

36 นายวิทยา มีวุฒสิ ม

37 นายอมเรศ ภูมริ ตั น

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.(Organic
Chemistry)

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา

มม.

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา

มม.

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา

มม.

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2441 6340,
0 2201 5689

ชีวเคมี

จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร.0 2252 4986,
256-4482

ศ.11 B.S.(Bacteriology)
Ph.D.(Microbiology)

38 นางศันสนีย์ ไชยโรจน์

ศ.

วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์)
M.Sc.(Biology)
Ph.D.(Biology)
Postdoctoral Fellow

39 นายจิระพันธ์ กรึงไกร

ศ.

วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์)
วท.ม.(ชีวเคมี)
ปร.ด.(ชีวเคมี)

ชีวเคมี
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สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร.0 2246 1360-7
ต่อ 6602

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร.0 2201 5010

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

40 นายอรัญ อินเจริญศักดิ ์

ศ.

B.Sc.(Biochemestry
วท.ม. (ชีวเคมี)
Ph.D.(Agricultural
Science)

41 นางอัญชลี ทัศนาขจร

ศ.

ชีวเคมี

ชีวเคมี

จฬ.

ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร 0 2246 0063

วท.บ.(เคมี)
M.Sc.(Biochemistry)
Ph.D.(Biochemistry)

ชีวเคมี

ชีวเคมี

จฬ.

ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร 0 2246 0063

42 ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวตั น์

ศ.11 M.A.
Ph.D.(Biochemistry)

ชีวเคมี

ชีวเคมีโครงสร้างและ
หน้าทีท่ างชีวภาพของ
โปรตีนและเอนไซม์

มม.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร.0 2246 0063
ต่อ 6301

43 นายประพนธ์ วิไลรัตน์

ศ.11 B.Sc.(Chemistry)
Ph.D.(Biochemistry)

ชีวเคมี

ชีวเคมี, อณูชวี วิทยา

มม.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร.0 2354 7140
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สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

44 นายมนตรี จุฬาวัฒนทล

ศ.11 B.Sc.
Ph.D.(Biochemistry)

ชีวเคมี

ชีวเคมีของระบบสืบพันธุ์

มม.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร. 0 2246 0063
ต่อ 6301

45 นายยงยุทธ ยุทธวงศ์

ศ.11 B.Sc.
Ph.D.(Chemistry)

ชีวเคมี

ชีวเคมี, นโยบาย
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มม.

เกษียณ

สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
ถ.พระราม 6
เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2644 8002

46 นายวรชาติ สิรวราภรณ์

ศ.11 วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์)
วท.ม.(ชีวเคมี)
ปร.ด.(ชีวเคมี)

ชีวเคมี

ชีวเคมี, มาลาเรีย

มม.
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คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร.0 2201 5605

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

47 นายวิชยั บุญแสง

ศ.11 วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.(Biochemistry)

ชีวเคมี

ชีวเคมี

มม.

เกษียณ

48 นายสกล พันธุ์ย้มิ

ศ.11 B.Sc.(Biochemistry)
Ph.D.(Biochemistry)

ชีวเคมี

ชีวเคมี , อณูชวี วิทยา,
อณูพนั ธุศาสตร์

มม.

เกษียณ

49 นายสิรนิ ทร์ พิบูลนิยม

ศ.

ภ.บ.
M.Sc.
D.Sc.

ชีวเคมี

ฮอร์โมน

มม.

50 นายธีรยศ วิทติ สุวรรณกุล

ศ.

B.Sc.
M.Sc.
Ph.D.

ชีวเคมี

ชีวเคมี

มม.
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สถานที่ติดต่ อ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร.0 2246 0063
ต่อ 6301

สถาบันอณูชวี วิทยา
และพันธุ์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา นครปฐม
73170
โทร. 0 2800 3628
เกษียณ 135/21หมูบ่ า้ นธรากร
พุทธมณฑลสาย 4
จ.นครปฐม
โทร. 0 2441 0577
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2201 5450

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

51 นางอมรรัตน์ พงศ์ดารา

ศ.

วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์)
วท.ม.(ชีวเคมี)
D.Eng.(Fermentation
Technology)

52 นายทศพร วงศ์รตั น์

ศ.

53 นายไพบูลย์ นัยเนตร

ศ.

ชีวเคมี

ชีวเคมี

มอ.

วท.บ. (การประมง)
Ph.D.(Biology &
Taxonomy of Fish)

ชีววิทยา

อนุกรมวิธานของสัตว์น้ า
(เน้นกลุ่มปลา)

จฬ.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
โทร. 0 2218 5376

วท.บ.(สัตววิทยา)
วท.ม.(Zoology)
Cert. in Marine
Biology (Taxonomy
Crustaceans)
Cert. In Biology
(Investebrate)
Cert.in Marine
Fisheriers
Res(Zoogeography)

ชีววิทยา

อนุกรมวิธานของสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลัง

จฬ.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
โทร.0 2218 5275
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สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 7428 8382

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

54 น.ส.สดศรี ไทยทอง

ศ.

วท.บ.(สัตววิทยา)
วท.ม.(ปรสิตวิทยา)
Cert. In Marine
Biology
Cert. In Medical
Parasitology
Cert. In Human
Parasitology

ชีววิทยา

มาลาเรีย,ยุง

จฬ.

เกษียณ

262 ถ.เจริญนคร
บุคคโล เขตธนบุร ี
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0 2468 2652

55 นายสิรวิ ฒ
ั น์ วงษ์สริ ิ

ศ.

วท.บ.
M.S.(Entamology)
Ph.D.(Entamology)

ชีววิทยา

ชีววิทยาของผึง้

จฬ.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
โทร. 0 2218 5275
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

56 นายสมศักดิ ์ ปญั หา

ศ.

กศ.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(สัตววิทยา)
Cert.(Fresh Water
Fish Culture)
Ph.D.(Zoology)
Cert.(Conservation
Biological Diversity)

ชีววิทยา

ชีววิทยา, สัตววิทยา,
Systematics
(Taxonomy),
Evolutionary Biology

จฬ.

ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5273

57 นางสายสมร ลายอง

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์: ชีววิทยา
(ความหลาก
อารักขาพืช)
วท.ม. (จุลชีววิทยา) หลากทางชีวภาพ
Ph.D (Agriculture in และนิเวศวิทยา
จุลนิ ทรียเ์ น้น
Applied
การเกษตร)
Microbiology)

มช.

ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 5394 3001-9
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สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

58 นายบุญเสริม วิทยชานาญกุล

ศ.

วท.บ.
พ.บ.
Ph.D.(Anatomy)

ชีววิทยา

ประสาทกายวิภาค
ศาสตร์และวิทยาต่อมไร้
ท่อ

มม.

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์
โทร. 0 2201 5870,
0 2246 0063 ต่อ
4102

59 นางพรสวรรค์ วิสุทธิวเิ ศษ

ศ.

วท.บ.(สัตววิทยา)
M.S.(Microbiology)
Ph.D.(Plant
Pathology)

ชีววิทยา

ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

มม.

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
โทร. 0 2201 5000

60 น.ส.พิไล พูลสวัสดิ ์

ศ.

คบ.(มัธยมศึกษา)
ป.ชัน้ สูง(นิวเคลียร์
เทคโนโลยี)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
D.Sc.(Biology)

ชีววิทยา

ปกั ษีวทิ ยา,จุลชีววิทยา

มม.

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร.0 2201 5527,
201-5532
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

61 น.ส.มาลียา เครือตราชู

ศ.11 B.S.
M.S,
Ph.D.(Botany)

ชีววิทยา

ชีววิทยา , พฤกษศาสตร์,
เซลล์วทิ ยา

มม.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
โทร.0 2246 1376

62 นายวิสุทธิ ์ ใบไม้

ศ.11 B.Sc.
Ph.D.(Genetics)

ชีววิทยา

พันธุศาสตร์, Biodiversity

มม.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร.0 2644 8706

63 นายไพศาล สิทธิกรกุล

ศ.

กศ.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (สัตววิทยา)
M.A. (Cell Biology)
Ph.D. (Zoology)

64 น.ส.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด

ศ.

วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Dr.Eng.
(Fermentation
Technology)

ชีววิทยา

เทคโนโลยีชวี ภาพ Molecular Biology,

Bacterial Genetics

Page 20 of 30

สถานที่ติดต่ อ

มศว.

ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2664 4170-88
ต่อ 8515

มม.

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ
โทร.0 2201 5927

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

65 นายศกรณ์ มงคลสุข

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

ศ.

สาขาเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีชวี ภาพ เทคโนโลยีชวี ภาพ
B.Sc.
(Pharmacology)
M.Sc.(Biochemistry)
Ph.D.(Biological
Science)

66 นายณรงค์ฤทธิ ์ สมบัตสิ มภพ ศ.(มจธ.) วท.บ.(Industrial
Chemistry)
M.Sc.(Polymer
Science)
and Technology
Ph.D.(Polymer
Science
and Technology)
67 นายกิตติชยั วัฒนานิกร

สาขาวิชา

วท.บ.(ฟิ สกิ ส์)
M.S.(Geophysics)
Ph.D.(Mining and
Engineering)

เทคโนโลยีวสั ดุ Pheology of Polymer
Melts in Polymer
Processing Equipment
(Injection)

ธรณีฟิสกิ ส์
ประยุกต์
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ธรณีฟิสกิ ส์ประยุกต์และ
ด้านสิง่ แวดล้อม

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

มม.

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ
โทร.0 2201 5000

มจธ.

คณะพลังงาน
สิง่ แวดล้อมและวัสดุ
โทร.0 2470 8645

มช.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 5394 3301

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

68 นายธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล

ศ.

วท.บ.(ธรณีวทิ ยา)
M.Sc.(Quanternary)
Ph.D.(Quanternary)

ธรณีวทิ ยา

ธรณีวทิ ยา

จฬ.

69 นายทวีศกั ดิ ์ ระมิงค์วงศ์

ศ.

วท.บ.(ธรณีวทิ ยา)
Ph.D.(Geological
Science)

ธรณีวทิ ยา

อุทกธรณีวทิ ยา
(Hydrogeology)
พลังงานความร้อนใต้พภิ พ

มช.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาธรณีวทิ ยา
โทร 0 5394 3362

70 น.ส.รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร

ศ.

วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์)
Ph.D. (Immunology)

มม.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
โทร.0 2204 5576,
0 2246 1360 ต่อ
6204

พยาธิชวี วิทยา พยาธิชวี วิทยา
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สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
ภาควิชาธรณีวทิ ยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5442

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

71 นายสมพงศ์ สหพงศ์

72 นายวิรุฬห์ สายคณิต

73 นายถิรพัฒน์ วิลยั ทอง

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
Ph.D.(Experimental
Pathology)

ศ.11 วท.บ.
Filosofic
Doktorsexamen
(Theoretical Physics)
ศ.

B.Sc.
M.Sc.
M.A.
Ph.D.

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

พยาธิชวี วิทยา

ม/ส

สถานภาพ

มม.

เกษียณ

ภาควิชาพยาธิ
ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2201 5573,
0 2246 0063 ต่อ
6203

สถานที่ติดต่ อ

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์ของแข็ง ทฤษฎี
สารกึง่ ตัวนา

จฬ.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสกิ ส์
โทร.0 2218 9987

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์นิวเคลียร์
และการประยุกต์

มช.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสกิ ส์
โทร.0 5394 3376

Page 23 of 30

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

74 นายทวี ตันฆศิร ิ

ศ.

วท.บ.(ฟิ สกิ ส์)
M.Sc.(Physics
Methods of
Analysis)
Ph.D.
(Crystallography)

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์ของแข็ง
วัสดุศาสตร์

มช.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสกิ ส์
โทร.0 5394 3376

75 นายประสิทธิ ์ เจริญขวัญ

ศ.

B.S.(Physics,Math)
M.S.(Physics)
Ph.D.(Nuclear
Physics)

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์นิวเคลียร์, Nuclear
Physics; Beta and
Gamma Ray
Spectroscopy

มช.

เกษียณ

17 ซ. 12 ถ.โชตนา
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร.0 5394 3420
ต่อ 1133

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์ของแข็ง ทฤษฎี
สารตัวนายวดยิง่

มศว.

เกษียณ

ภาควิชาฟิสกิ ส์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2392 4021
ต่อ 1334

76 นายสุทศั น์ ยกส้าน

ศ.11 B.Sc.
M.Sc.(Physics)
Ph.D.(Physics)
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

77 นายพิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

วท.บ.(ฟิ สกิ ส์)
Ph.D.(Physics)

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์

มจธ.

ภาควิชาฟิสกิ ส์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2470 8868

78 นายชูกจิ ลิมปิจานงค์

ศ.(มทส.) วท.บ.
M.Sc.(Physics)
Ph.D.(Physics)

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์ของแข็ง ทฤษฎี
สารกึง่ ตัวนา

มทส.

สาขาวิชาฟิสกิ ส์
สานักวิชา
วิทยาศาสตร์
โทร.0 4422 4187-8

79 นายวุฑฒิ พันธุมนาวิน

ศ.(มทส.) วท.บ.(ฟิ สกิ ส์)
M.S.(Physics)
Ph.D.(Laser Physics)

ฟิ สกิ ส์

เลเซอร์และโฟตอนนิกส์
หลักสูตรและการบริหาร
ระดับอุดมศึกษา

มทส.
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เกษียณ

26 ถนนเสรี 1
หมูบ่ า้ นเสรี 1
หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10250
โทร.0 2599 0000
ต่อ 1261

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

80 นายประสาท สืบค้า

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.(มทส.) กศ.บ. (ฟิ สกิ ส์)
วท.ม. (ฟิ สกิ ส์)
M.S. (Physic)
Ph.D. (Physic)

สาขาวิชา
ฟิ สกิ ส์

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

ฟิ สกิ ส์

มทส.

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ
สานักวิชา
วิทยาศาสตร์
โทร. 0 4422 4315

81 นางสิรนิ ุช ลามศรีจนั ทร์

ศ.

กส.บ.(พืชไร่)
M.Sc.(Genetics)
Ph.D.(Genetics)

รังสีประยุกต์ พันธุศาสตร์,
การปรับปรุงพันธุ์พชื

มก.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชารังสี
ประยุกต์และ
ไอโซโทป
โทร. 0 2579 5530

82 นางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์

ศ.

กส.บ.
M.S.(Agronomy)

รังสีประยุกต์ รังสีประยุกต์และไอโซโทป
และไอโซโทป

มก.

เกษียณ

ภาควิชารังสี
ประยุกต์และ
ไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2562 5555
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

83 นายทวีศกั ดิ ์ ปิยะกาญจน์

ศ.11 วท.บ.(ชีววิทยา)
M.S.(Marine
Biology)
Ph.D.(Zoology)

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ทางทะเล สาขานิเวศวิทยาทางทะเล
, สัตว์ปีก

จฬ.

เกษียณ

สถาบันวิจยั สภาวะ
แวดล้อม
โทร. 0 2271 0990 ,
0 2270 1669

84 นายเปี่ยมศักดิ ์ เมนะเศวต

ศ.11 วท.บ.(ประมง)
M.S.(Fishery)
Ph.D.(Fishery)

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์มลพิษทาง
ทางทะเล น้ า,วิทยาศาสตร์ทางทะเล
,สิง่ แวดล้อมแหล่งประมง
เทคโนโลยีชวี ภาพทาง
ทะเล, ปญั หามลพิษ
ั่
ชายฝงทะเล

จฬ.

เกษียณ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล
โทร. 0 2218 5394
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ
เกษียณ

85 นายศักดา ศิรพิ นั ธุ์

ศ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์
ทั ่วไป)
Cert. In
Photographic
Science
M.S.(Photographic
Science)

วิทยาศาสตร์ Photography / Printing
ภาพถ่าย

จฬ.

86 นายสมชาย ทองเต็ม

ศ.

วท.บ.(ฟิ สกิ ส์)
วท.ม.(ฟิ สกิ ส์)
M.S.
Ph.D.(Metallurgical
Engineering)

วัสดุศาสตร์

มช.
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สถานที่ติดต่ อ
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2218 5471-4

ภาควิชาฟิสกิ ส์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 5394 3001-9

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

87 นายประชุม สุวตั ถี

ศ.

B.Sc.(Math)
M.S.(Math)
M.S.(Pure Math)
Ph.D.(Stat)

88 นายชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว

ศ.

วท.บ.
สพ.บ.
วท.ม.(สรีรวิทยา)
Cert.in Biochemical
Toxicology
ปร.ด.(สรีรวิทยา)
Postdoctoral
Training in
Physiology)

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

สถิตปิ ระยุกต์ ทฤษฎีสถิต,ิ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ

สรีรวิทยา
ประยุกต์
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ระบบทางเดินอาหาร

ม/ส

สถานภาพ

สพบ.

เกษียณ

มม.

สถานที่ติดต่ อ
คณะสถิตปิ ระยุกต์
ภาควิชาสถิติ
โทร. 0 2727 3052

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาสรีรวิทยา
โทร.0 2201 5615,
0 2246 1375

06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดต่ อ

89 นางภาวิณี ปิ ยะจตุรวัฒน์

ศ.

ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)
วท.บ.(สรีรวิทยา)
ปร.ด.(สรีรวิทยา)

สรีรวิทยา
ประยุกต์
(พิษวิทยา)

การศึกษาฤทธิ ์และกลไก
การออกฤทธิ ์กระตุน้ การ
หลั ่งน้าดีและลดไขมัน

มม.

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาสรีรวิทยา
โทร. 0 2201 5615,
0 2246 1375

90 นางละออศรี เสนาะเมือง

ศ.

วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยาทาง
ทะเล)
Cert. in Limnology
Ph.D.(Zoology)
Cert. in Freshwater
Zooplankton

สัตววิทยา

ชีววิทยาน้าจืด,
นิเวศวิทยาน้าจืด,
อนุกรมวิธานและ
นิเวศวิทยาสัตว์ไม่ม ี
กระดูกสันหลัง

มข.

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
โทร.0 4320 2372
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

1 นายเรือน สมณะ

2 นายบุญเสริม วิทยชานาญกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

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

ศ.

พ.บ.
Ph.D.(Anatomy)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

กายวิภาคศาสตร์

จุลกายวิภาค
ศาสตร์

มม.

กายวิภาคศาสตร์

ชีววิทยาระบบ
สืบพันธุ์

มม.

Page 1 of 220

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 34/109 ซอยชินเขต
ถ.งามวงศ์วาน
ทุ่งสองห้อง ดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทร.0 2589 6414,
0 2246 1358 ต่อ 4103
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์
โทร. 0 2201 5870 ,
0 2246 0063 ต่อ
4102

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

3 นายประเสริฐ โศภน

4 นายมีชยั ศรีใส

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

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

ศ.

พ.บ.
Ph.D.(Neuroanatomy)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

กายวิภาคศาสตร์

เซลล์ชวี วิทยา

มม.

เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์
โทร. 0 2245 5198,
0 2251 2024

กายวิภาคศาสตร์

ประสาทกาย
วิภาคศาสตร์

จฬ.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์
โทร. 0 2256 4281
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

5 นายสมบูรณ์ สรุงบุญมี

ศ.

สพ.บ.
M.S.(Anatomy)
Ph.D.(Anatomy)

กายวิภาคศาสตร์

มหกายวิภาค
ศาสตร์

มข.

เกษียณ 123/780 ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40002
โทร. 0 4324 2767

6 นางผาสุก มหรรฆานุ เคราะห์

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(ศัลยศาสตร์)
ว.ว.(เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู)

กายวิภาคศาสตร์

กายวิภาคศาสตร์

มช.

ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์
โทร. 0 5394 3001-9

กีฏวิทยาการแพทย์ พยาธิเท้าช้างและ
ยุง

มม.

เกษียณ 200/152-4 หมูบ่ า้ น
อยู่เจริญเปรมประชา
ถ.วิภาวดีรงั สิต
ต.หลักหก อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
โทร. 0 2536 2187

7 นายสุภทั ร สุจริต

ศ.11 พ.บ.
ป.อ.ร.ส.
Cert. In Filariology
Ph.D.
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

8 น.ส.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

พ.บ.
Dip.Amer. Board of
Pediatrics
Dip.Amer.
Subspecialty Board
of Neonatal –
Perinatal medicine
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว.(ทารกแรกเกิด
และปริกาเนิด)

กุมารเวชศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ
การดูแลทารก
แรกเกิด

ม/ส สถานภาพ
จฬ.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2256 4951

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

9 นางนวลอนงค์ วิศษิ ฎสุนทร

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(กุมารเวช
ศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
Fellowship in
Pediatric Allergy and
Immunology
Cert. of Fellowship in
Gastroenterology
and Nutrition

กุมารเวชศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ
การรักษาโรค
หอบหืดในเด็ก

ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2419 8998

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

10 นายวรศักดิ ์ โชติเลอศักดิ ์

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(กุมารเวช
ศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
Dip.Amer.Board of
Medical Genetics as
a Clinical Geneticist
and Clinical
Biochemical
Geneticist

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

จฬ.

พนักงาน คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 2256 4000,
0 2256 4183

11 นางเสาวนีย์ จาเดิมเผด็จศึก

ศ.

พ.บ.
Dip.Amer.Board of
Pediatrics.
Jefferson Medical
College

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

จฬ.

เกษียณ 46 ซอย 13 สุขมุ วิท
พระโขนง กรุงเทพฯ
10110
โทร. 0 2253 8233,
0 2252 4141
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

12 นายมนัส ปะนะมณฑา

13 นายสุขชาติ เกิดผล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การแพทย์)
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(กุมารเวช
ศาสตร์)
Cert. in Pediatric
Cardiology
Cert. of Visiting
Professor in
Pediatric
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจ)
พ.บ.
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
Dr.med.(cum laude)
อ.บ.(กุมารเวชศาสตร์
โรคไต)
อ.บ.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

มข.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 4334 8382

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

มข.

ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 4336 3235,
0 4336 3355
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

14 นางจารุพมิ พ์ สูงสว่าง

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินกิ สาขากุมารเวช
ศาสตร์
ว.บ.กุมารเวชศาสตร์
Cert. in Pediatric
Cardiology,
Interventional
CardiacCatheterization,
Electrophysiology
Cert. in Pediatric
Cardiology(Electrophys
iology)
ว.บ.กุมารเวชศาสตร์
หัวใจ
อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว

กุมารเวชศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ
กุมารเวชศาสตร์

ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 2419 7000 ,
0 2411 0241-9

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

15 นางสุวรรณา
เรืองกาญจนเศรษฐ์

ศ.

16 นางอรุณวรรณ พฤทธิพนั ธุ์

ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง (กุมารเวช
ศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
M.Sc.(Clinical
Epidemiology)
วท.บ.
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง (กุมารเวช
ศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
ว.เฉพาะทาง (โรค
ระบบการหายใจ)

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2201 2387

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 2246 0025
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

17 นางศิรวิ รรณ วนานุ กลู

ศ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การแพทย์)
พ.บ.
ป. บัณฑิต (กุมารเวช
ศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
วท.ม.(ตจวิทยา)
อ.ว.(ตจวิทยา)

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์ ,
ตจวิทยา

จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 2256 4183

18 นางจุฬาภรณ์
พฤกษชาติคุณากร

ศ.

วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การแพทย์)
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(กุมาร
เวชศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
ป.บัณฑิต (ตจวิทยา)
Cert. in Pediatric
Dermatolog

กุมารเวชศาสตร์
(ตจวิทยา)

ตจวิทยา

มช.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 5322 1122

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

19 นายต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูง (กุมารเวช
ศาสตร์)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์
,โลหิตวิทยา

มช.

20 นางดวงมณี เลาหประสิทธิพร

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์
โรคหัวใจ)

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์
ทั ่วไป

มม.

21 นางวันเพ็ญ บุญประกอบ

ศ.

พ.บ.
อ.ว.(จิตเวชศาสตร์)
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์)

กุมารเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์เด็ก
และวัยรุ่น

มม.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 5394 6480
42 ปุณณวิถี 43
สุขมุ วิท 101 พระโขนง
บางจาก กรุงเทพฯ
10110
โทร. 0 2311 0370,
0 2311 1940
เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2419 8888
ต่อ 5829-30

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

22 นายสุทธิพงศ์ วัชรสินธุ

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)

กุมารเวชศาสตร์

วิทยาเอนโดไครน์
ในเด็ก , โรคต่อม
ไร้ท่อและ
เมแทบอลิสม
ในเด็ก

จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 2256 4951

23 นางสมจิตร์ จารุรตั นศิรกิ ุล

ศ.

กุมารเวชศาสตร์

ต่อมไร้ท่อและ
เมตาบอลิสม

มอ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 7442 9618

24 นายเกรียงศักดิ ์ จีระแพทย์

ศ.

พ.บ.
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์
โรคต่อมไร้ท่อ)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)
Fellowship in
Pediatric
Endocrinology
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(กุมารเวช
ศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
M.P.H.

กุมารเวชศาสตร์

ทารกแรกเกิด

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2419 7014

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

25 นายอนันต์ เตชะเวช

ศ.

Bachelor of Medicine
and Surgery
Dip. In Child Health
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์)

กุมารเวชศาสตร์

ทารกแรกเกิด

มม.

26 นายพัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงฯ (กุมารเวช
ศาสตร์)
วุฒบิ ตั รฯ (กุมารเวช
ศาสตร์)
ป.แพทย์เฉพาะทาง
(กุมารเวชศาสตร์โรค
ต่อมไร้ท่อ)
Cert. in Pediatric
Endocrinology
Fellowship

กุมารเวชศาสตร์

โรคต่อมไร้ท่อใน
เด็ก

มม.

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 315 ซอย 31 (สวัสดี)
ถนนสุขมุ วิท วัฒนา
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2201 1816,
0 2258 1041-2
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 2201 1394 ,
0 2201 1384,
0 2201 1814 ต่อ 1394

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

27 น.ส.สุรางค์ เจียมจรรยา

28 นายพงษ์ศกั ดิ ์ วิสุทธิพนั ธ์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)

กุมารเวชศาสตร์

ประสาทวิทยา
ในเด็ก

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 2243 2928,
0 2201 1683,
0 2201 1727

กุมารเวชศาสตร์

ประสาทวิทยา
ในเด็ก

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2201 1488,
0 2201 1482

ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(กุมารเวช
ศาสตร์)
Dip.Amer.Board of
Pediatric
Cert.In Pediatric
Nuerology
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

29 น.ส.พรสวรรค์ วสันต์

ศ.

พ.บ.
Certificate,
Postdoctoral
Fellowship Medical
Genetics
Certificate,
Postdoctoral
Fellowship Pediatric
Genetics
Dip. of the Amer.
Board of Pediatrics
อ.ว. (กุมารเวชศาสตร์)

กุมารเวชศาสตร์

พันธุเวชศาสตร์

มม.

30 นายเฉลิม วราวิทย์

ศ.

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

กุมารเวชศาสตร์

แพทยศาสตร์
ศึกษา

จฬ.

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 2419 7675-8

เกษียณ 10/3 ซ.อินทามระ 4
ถ.สุทธิสาร พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2926 9794,
0 2279 8305

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

31 นายพิภพ จิรภิญโญ

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(กุมารเวช
ศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)

กุมารเวชศาสตร์

โภชนศาสตร์

มม.

32 นายไพบูลย์ สุทธิวรรณ

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(ศัลยศาสตร์)
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
Cert.of Specialist
General Surgery
FACS
Dip. Amer. Board of
Sergery FRCSC

กุมารเวชศาสตร์

โรคดีซ่าน, กุมาร
ศัลยศาสตร์,
แพทยศาสตร์
ศึกษา

มม.

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2411 2535,
0 2419 8888 ต่อ 5946

เกษียณ 555 ม.4 ซ.แตงแก้ว
สุขสวัสดิ ์ 27
บางปะกอก
ราษฎร์บูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0 2427 3074

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

33 นายวิโรจน์ สืบหลินวงศ์

ศ.

พ.บ.
Dip.Amer.Board of
Pediatrics.
Dip.Amer.
Subspecialty- Board
of Pediatrics Cardiology

กุมารเวชศาสตร์

โรคเด็ก โรคหัวใจ

จฬ.

เกษียณ 74/3 เย็นอากาศ ซ. 2
ยานนาวา กรุงเทพฯ
10120
โทร.0 2256 4379 ,
0 2256 4966

34 นายชวลิต ปรียาสมบัติ

ศ.

พ.บ.
Dip.Amer.Board of
Pediatrics

กุมารเวชศาสตร์

โรคต่อมไร้ท่อ
ในเด็ก

มม.

เกษียณ 54/101 หมูบ่ า้ นเมือง
ทอง 2/4 ซอย 65
ถ.พัฒนาการ ประเวศ
กรุงเทพฯ
โทร.0 2321 2816
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

35 นายกิตติ อังศุสงิ ห์

ศ.

พ.บ.
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
Dip.Amer.Board of
Pediatrics.

กุมารเวชศาสตร์

โรคต่อมไร้ท่อและ
เมตาบอลิซมึ

มม.

เกษียณ 20/1 สุขมุ วิท ซ.28
คลองเตย กรุงเทพฯ
10110
โทร. 0 2258 1069

36 นางชนิกา ตูจ้ นิ ดา

ศ.

พ.บ.
M.S.
F.A.A.P
Dip.Amer.Board of
Pediatrics.
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์)

กุมารเวชศาสตร์

โรคต่อมไร้ท่อและ
เมตาบอลิสม

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2419 8998

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

37 นายยง ภู่วรวรรณ

38 น.ส.กุลกัญญา
โชคไพบูลย์กจิ

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง (กุมารเวช
ศาสตร์)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์
ทั ่วไป)
Dip. American Board
of Pediatrics
(Infectious Diseases)

สาขาวิ ชา
กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์
(โรคติดเชือ้ )
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

โรคตับในเด็ก ,
ไข้หวัดนก

จฬ.

กุมารเวชศาสตร์
(โรคติดเชือ้ )

มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะ
ด้านไวรัสตับอักเสบ
ตึก สก.ชัน้ 9
โทร. 0 2256 4909
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 2419 5671

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

39 นางศศิธร ลิขติ นุ กลู

40 นางอุษา ทิสยากร

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ศ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์)
พ.บ.
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
ป.สาขาโรคติดเชือ้
Cert. in Pediatric
Infectious Disease

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์ ,
โรคติดเชือ้ ในเด็ก

จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2256 4281

ศ.11 พ.บ.
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)

กุมารเวชศาสตร์

โรคติดเชือ้ ในเด็ก

จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2256 4951
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

41 นางผกากรอง ลุมพิกานนท์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(กุมารเวช
ศาสตร์)
ว.ว.(สาขากุมารเวชศาสตร์)
Cert.of Post
Doctoral Fellowship
in Medical
Microbiology
ป.แสดงความรูค้ วาม
ชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพ
เฉพาะทาง(โรคติดเชือ้
เด็ก)
Cert.in Research
Meth. and
Biostatistics

กุมารเวชศาสตร์

โรคติดเชือ้ ในเด็ก
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ม/ส สถานภาพ
มข.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 4334 8360-9

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

42 นางวิรตั ศิรสิ นั ธนะ

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(กุมารเวช
ศาสตร์)

กุมารเวชศาสตร์

โรคติดเชือ้ ในเด็ก

มช.

43 นายสมศักดิ ์ โล่หเ์ ลขา

ศ.

พ.บ.
Ph.D.(Microbiology)
Dip.Amer.Board of
Pediatrics.

กุมารเวชศาสตร์

โรคติดเชือ้ ในเด็ก

มม.

44 น.ส.สยมพร ศิรนิ าวิน

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์
ทั ่วไป)

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์ ,
โรคติดเชือ้ ในเด็ก

มม.
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สถานที่ ติดต่อ

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 5394 5412-5
เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2246 1073,
0 2201 1674
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 2246 0025

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

45 น.ส.ประยงค์ เวชวนิชสนอง

46 นายประสิทธิ ์ ฟูตระกูล

47 นางอัจฉรา สัมบุณณานนท์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(กุมารเวช
ศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
อ.ว.(โลหิตวิทยา)
ศ.11 พ.บ.
Fellow in Renal and
Metabolic Diseases
D.A.A.P.
Diplomate Am
Subsp. Board Ped
Nephrol
ศ. พ.บ.
ป.ชัน้ สูง (กุมารเวช
ศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
อ.ว.(โลหิตวิทยา)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

กุมารเวชศาสตร์

โรคไตเด็ก

มอ.

กุมารเวชศาสตร์

โรคไตเด็ก

จฬ.

กุมารเวชศาสตร์

โรคไตในเด็ก

มม.
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สถานที่ ติดต่อ

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 7421 2070
ต่อ 1251, 1252
เกษียณ 102/16 ซอยรณชัย 2
ถนนเศรษฐศิร ิ แขวง
สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2256 4951

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2419 9918

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

48 นายบูรณะ ชวลิตธารง

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

พ.บ.
น.บ.
อ.ว.
Dip.of Amer.Board of
Pediatrics

กุมารเวชศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ
โรคทรวงอก

ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ

ลาออก คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2411 3010,
0 2419 7014-16

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

49 นายมนตรี ตูจ้ นิ ดา

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิค
Dip.of the
Amer.Board of
Pediatrics.
Dip.of the Amer. SubBoard of Pediatrics
Allergy. Dip.of the
Amer. Board of
Allergy &
Immunology.

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

โรคภูมแิ พ้ในเด็ก,
กุมารเวชศาสตร์
ทั ่วไป
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ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2411 3010

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

50 นายปกิต วิชยานนท์

51 นางสุภรี สุวรรณจูฑะ

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
Dip.Amer.Board of
pediatrics
Dip.Amer.Board of
Allergy &
Immunology
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
อ.ว.(โรคระบบ
ทางเดินหายใจ)
ศ.11 พ.บ.
F.C.C.P.
Dip.Amer.Board of
Pediatrics/

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

กุมารเวชศาสตร์

โรคภูมแิ พ้และ
โรคปอด ,
วิทยาอิมมูโน

มม.

กุมารเวชศาสตร์

โรคระบบ
ทางเดินหายใจ

มม.
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สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 2419 7014

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 2243 2928,
0 2201 1683,
0 2201 1727

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

52 นางวันดี วราวิทย์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
Dip.of the
Amer.Board of
Pediatrics.

53 นางจิราศรี วัชรดุลย์

ศ.

54 นายธีรชัย ฉันทโรจน์ศริ ิ

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(กุมารเวช
ศาสตร์)
Dip.Amer.Board of
pediatrics.
Dr.Med.
พ.บ.
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)

สาขาเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

โรคระบบทางเดิน
อาหาร

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 2201 1488,
0 2201 4461

กุมารเวชศาสตร์

โรคระบบทางเดิน
อาหารในเด็ก

มม.

กุมารเวชศาสตร์

โรคระบบหายใจ
และเวชบาบัด
วิกฤต

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2411 3010,
0 2419 7014-16
7/148 ซอยเย็นจิตต์
ถนนจันทร์ ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร.0 2245 6068 ,
0 2211 8644
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

สาขาวิ ชา

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

55 นายจุล ทิสยากร

ศ.

กุมารเวชศาสตร์

โรคหัวใจ

จฬ.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2256 4951

56 นายชาลี พรพัฒน์กุล

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(กุมารเวช
ศาสตร์)
Dip.Amer.Board of
Pediatrics.
Cert.in Ped. Card.
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
การแพทย์คลินิค
Dip.of Amer.Board of
Pediatrics Cardiology

กุมารเวชศาสตร์

โรคหัวใจเด็ก

มช.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 5380 1999

กุมารเวชศาสตร์

โรคหัวใจเด็ก

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 2201 1488

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

57 นายบุญชอบ พงษ์พาณิชย์

ศ.11 พ.บ.
Dip.in Child Health
Dip. Of Amer.Board
of pediatrics
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

58 น.ส.จุฬารัตน์ มหาสันทนะ

59 นางวรวรรณ ตันไพจิตร

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

พ.บ.
Dip.Amer.Board of
pediatrics.
Cert. In Pediatric Hemato
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิค
สาขากุมารเวชศาสตร์
M.S.(Biochemistry)
Cert. In Ped.
Hematology
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
อ.ว.(โลหิตวิทยา)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

กุมารเวชศาสตร์

โลหิตวิทยา

มม.

กุมารเวชศาสตร์

โลหิตวิทยา

มม.

Page 29 of 220

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2419 8888
ต่อ 5971-3
เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2866 3021,
0 2419 8329 ,
0 2419 7024

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

60 นายวิชยั เหล่าสมบัติ

ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(กุมารเวช
ศาสตร์)
วท.ม.(กุมารเวช
ศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
อ.ว.(โลหิตวิทยา)

กุมารเวชศาสตร์

โลหิตวิทยา

มอ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 7421 2070-8
ต่อ 1270

61 น.ส.อาไพวรรณ จวนสัมฤทธิ ์

ศ.11 พ.บ.
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว.(โลหิตวิทยา)

กุมารเวชศาสตร์

โลหิตวิทยาในเด็ก

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์ หน่วยโลหิต
วิทยา
โทร. 0 2201 1748-9
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

62 นางภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(กุมารเวช
ศาสตร์)
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์/
โลหิตวิทยา)
D.Sc.(Med.)
63 นายวินยั สุวตั ถี
ศ.11 พ.บ.
F.C.C.P. Cert. Of
Pediatrics
Hematology
Dip.Amer.Board of
pediatrics
Ph.D(Philosophy)
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
อ.ว.(โลหิตวิทยา)

สาขาเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์

โลหิตวิทยาในเด็ก

มม.

เกษียณ 171 ซอยระนอง 1
ถนนพระราม 6
กรุงเทพฯ 10400
โทร.0 2279 0479,
0 2201 1748-9

กุมารเวชศาสตร์

โลหิตวิทยาในเด็ก
,อิมมิวโนวิทยา

มม.

เกษียณ 9 ซอยศรีสุกรี ถนน
สุขมุ วิท ซอยสุขมุ วิท
71 กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2419 7024,
0 2411 3010
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

สาขาวิ ชา

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

64 นายวิทยา เมฆานันท์

ศ.

65 นางเพ็ญศรี พิชยั สนิท

ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
Dip.of the
Amer.Board of
Pediatrics.
Cert. In Medical
Genetics.
พ.บ.
Dip.of the
Amer.Board of
Pediatrics
M.P.H.

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

กุมารเวชศาสตร์

เวชพันธุศาสตร์

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 2245 6068

กุมารเวชศาสตร์

อนามัยแม่และ
มม.
เด็กและการ
วางแผนครอบครัว

เกษียณ 1502 ถนน
พาณิชยการ ธนบุร ี
ซอย 30 บางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0 2412 2681,
0 2465 0841
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

66 นางอวยพร ปะนะมณฑา

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การแพทย์)
พ.บ.
ป. ชัน้ สูง (กุมารเวช
ศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
Cert. of Fellowship in
Pediatric
Endocrinology

กุมารเวชศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ
โรคต่อมไร้ท่อ
ในเด็ก

ม/ส สถานภาพ
มข.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร.0 4320 2222-41

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

67 นายกฤตย์วกิ รม ดุรงค์พศิ ษิ ฏ์กุล

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.บัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(กุมารเวชศาสตร์)
Dip. American
Board of pediatrics
Dip. American
Sub-Board of
Pediatric Cardiology
Mini MBA in
Health MBA
(Ececutive)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจและ
(โรคหัวใจและหลอด หลอดเลือด
เลือด)
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ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร์
โทร. 0 2419 7000 ,
0 2411 0241-9

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

68 นางกฤษณา เพ็งสา

69 นางอรุณี ทรัพย์เจริญ

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

พ.บ.
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
ป.บัณฑิต
(อายุรศาสตร์เขตร้อน
และสุขวิทยา)อ.ว.
(กุมารเวชศาสตร์โรค
ติดเชือ้ )
อ.ว.
(กุมารเวชศาสตร์
ทารกแรกเกิดและ
ปริกาเนิด)
ศ.11 พ.บ.
ป.อายุรศาสตร์
เขตร้อนและสุขวิทยา
(D.T.M.& H.)
Cert. In Neonatology
Amer.Board of
pediatrics.

สาขาวิ ชา
กุมารเวชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

กุมาร
มม.
เวชศาสตร์เขตร้อน

กุมาร
กุมาร
มม.
เวชศาสตร์เขตร้อน เวชศาสตร์เขตร้อน
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สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์เขตร้อน
โทร. 0 2354
9100-12ต่อ 1462,
1466

เกษียณ คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน ภาควิชากุมาร
เวชศาสตร์เขตร้อน
โทร.0 2245 7197

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

70 นายแทน จงศุภชัยสิทธิ ์

71 นางทวีสุข กรรณล้วน

72 นายยศอนันต์ ยศไพบูลย์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
D.T.M.& H.
Ph.D. (Tropical
Medicine)
F.R.C.P.(Edinburgh)
ศ. วท.บ.
วท.ม. (ชีวเคมี)
Cert. in Human
Reproductive
Endocrinology
Cert. in
Radioimmunoassay
Technique
Cert. in Quality
Assurance in Clinical
Biochemistry
ศ. พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(จักษุวทิ ยา)
ว.ว.(จักษุวทิ ยา)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

กุมาร
กุมาร
มม.
เวชศาสตร์เขตร้อน เวชศาสตร์เขตร้อน

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 22/4 งามวงศ์วาน 18
นนทบุร ี 11000
โทร.0 2589 5562

เคมีเทคนิค

เคมีเทคนิค

มม.

คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชาเคมีเทคนิค
โทร.0 2419 7168

จักษุวทิ ยา

จักษุวทิ ยา

มข.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาจักษุวทิ ยา
โทร. 0 4336 8383
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

73 นางสมสงวน อัษญคุณ

ศ.

จักษุวทิ ยา

จักษุวทิ ยา

มช.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาจักษุวทิ ยา
โทร. 0 5394 5512

74 นางวณิชา ชืน่ กองแก้ว

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง (จักษุวทิ ยา)
ว.ว.(จักษุวทิ ยา)
M.Health Sci.
อ.ว. (เวชศาสตร์
ครอบครัว)
พ.บ.
ป.บัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(จักษุวทิ ยา)
ว.ว.(จักษุวทิ ยา)
Cert. Fellowship in
Neuro-ophthalmology
อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)

จักษุวทิ ยา

จักษุวทิ ยา

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาจักษุวทิ ยา
โทร.0 2419 8033-4

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

75 น.ส.ละอองศรี
อัชชนียะสกุล

ศ.

พ.บ.
ป.บัณทิตทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
สาขาจักษุวทิ ยา
ว.ว.(จักษุวทิ ยา)
Cert. in Ophthalmic
Genetics and
Pediatric
Ophthalmology
Cert. in Ocular
Oncology
อ.บ.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)

จักษุวทิ ยา

จักษุวทิ ยาเด็ก
และกล้ามเนื้อ

มม.

76 นายประจักษ์ ประจักษ์เวช

ศ.

พ.บ.
อ.ว.
Dip. Of the American
Board of
Ophthalmology

จักษุวทิ ยา

จักษุวทิ ยาทั ่วไป

จฬ.
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สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาจักษุวทิ ยา
โทร. 0 2419 8033-4

เกษียณ 83 ถ.ทรัพย์
ต.สีพ่ ระยา เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2234 4506

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

77 นายสุรพงษ์ ดวงรัตน์

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทางคลินิค
(จักษุวทิ ยา)
D.O.M.S.
อ.ว.(จักษุวทิ ยา)

จักษุวทิ ยา

จักษุวทิ ยาทั ่วไป

มช.

78 นางพนิดา โกสียรักษ์วงศ์

ศ.

พ.บ.
ป.แพทย์ฝึกหัด
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(จักษุวทิ ยา)
ว.ว. (จักษุวทิ ยา)
ป.วิชากระจกตา
ป. Lasik

จักษุวทิ ยา

จักษุวทิ ยาทั ่วไป

มม.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 9/35 หมูบ่ า้ นอิงดอย
ถ.เลียบคลอง
ชลประทาน
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร 0 5394 5512-3
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาจักษุวทิ ยา
โทร.0 2419 8033-4

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา
จักษุวทิ ยา

79 นางสกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(จักษุวทิ ยา)

80 นางนันทิกา ทวิชาชาติ

ศ.

81 นางพริม้ เพรา ดิษยวณิช

ศ.

พ.บ.
ป.บัณฑิต(จิตเวช
ศาสตร์)
ว.ว.(จิตเวชศาสตร์)
M.Sc.(Clinical
Epidemiology)
วท.บ.(จิตวิทยา)
M.A.(Clinical
Psychology)
Ph.D.(Education
Administration and
Foundations)

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

โรคต้อหิน

มม.

จิตเวชทั ่วไป ,
PsychiatryPsychiatric
Epidemiology ,
Geriatric
Psychiatry
จิตเวชศาสตร์

จฬ.

มช.

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ โรงพยาบาลตา หู คอ
จมูก เลขที่ 585
ถ.สิรนิ ธร
แขวงบางบาหรุ
เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0 2886 6600
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
โทร. 0 2256 4346 ,
0 2256 4298

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
โทร.0 5322 1122

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

82 นายพิเชฐ อุดมรัตน์

83 นายมานิต ศรีสุรภานนท์

84 นายรณชัย คงสกนธ์

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง (จิตเวช
ศาสตร์)
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์)
ศ.11 พ.บ.
ป.ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิกสาขา
จิตเวชศาสตร์
ว.ว. (จิตเวชศาสตร์)
Cert.in Mood
Disorders and
Schizophrenia
ศ. พ.บ.
ป.ชัน้ สูง
น.บ.
ว.ว.(จิตเวชศาสตร์)
วท.ม.

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์

มอ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
โทร.0 7445 1351-2

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์

มช.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
โทร.0 5394 5422-3

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
โทร. 0 201 1929
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

85 นางอลิสา วัชรสินธุ

ศ.

86 นางนงพงา ลิ้มสุวรรณ

ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.บัณฑิต (จิตเวช
ศาสตร์)
Membership of the
Royal College of
Psychiatrists
(MRCPsych)
อ.ว. (จิตเวชศาสตร์
เด็กและวัยรุ่น)
พ.บ.
Dip.Amer.Board of
Psychiatry

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์(เด็ก) จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
โทร.0 2215 0871-3

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์
เด็ก-วัยรุ่น

700 ซอยธนาคาร 3
ถนนงามวงศ์วาน
อ.เมือง จ.นนทบุร ี
11000
โทร. 0 2201 1478
ต่อ 1235, 201-1275
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มม.

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

87 นางพยอม อิงคตานุ วฒ
ั น์

ศ.

พ.บ.
อ.ว.

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์
เด็ก-วัยรุ่น

จฬ.

เกษียณ 56/34 ซ.ศรีสง่า
ถ.รองเมือง 4
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
โทร. 0 2214 4090

88 นางอุมาพร ตรังคสมบัติ

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
ว.ว.(จิตเวชศาสตร์)
อ.ว.(จิตเวชศาสตร์
เด็กและวัยรุ่น)

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์
เด็ก-วัยรุ่น

จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
โทร.0 2256 5176
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

89 นายกวี สุวรรณกิจ

ศ.

90 นางดวงใจ กสานติกุล

ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
M.S.in Behavioral
Sc. M.P.H.(Heat
Services Admin)
ว.ว.(จิตเวชศาสตร์)
อ.ว.(จิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น)
พ.บ.
Cert. In Child &
Adolescent
Psychiatry
Dip.Amer.Board of
Phychi & Neuro

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์
เด็ก-วัยรุ่น

มม.

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์
ทั ่วไป

จฬ.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 54 สุขมุ วิท 13
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
โทร. 0 2651 2538

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
โทร.0 2256 4298 ,
0 2256 4346

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

91 นางสุวทั นา อารีพรรค

92 นายจาลอง ดิษยวณิช

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทางคลินิค
(จิตเวชศาสตร์)
ว.ว.(จิตเวชศาสตร์)

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์
ทั ่วไป

จฬ.

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

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์
ทั ่วไป

มช.
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สถานที่ ติดต่อ

ลาออก 35 ถนนพระราม 9
ซ.15.แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2734 0000 ,
0 2734 0033 ต่อ
1206
เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
โทร. 0 5394 5422

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

93 นายสมพร บุษราทิจ

ศ.

พ.บ.
อ.ว.(จิตเวชศาสตร์)
Dip. of the Amer.
Board of Psychiatry

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์
ทั ่วไป

มม.

เกษียณ 60/5 ถ.บางกอกน้อย
ตลิง่ ชัน เขตบางกอก
น้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0 2412 7542,
0 2419 7423

94 นายสมภพ เรืองตระกูล

ศ.

พ.บ.
อ.ว.(จิตเวชศาสตร์)

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์
ทั ่วไป

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
โทร. 0 2412 7542,
0 2419 7423

95 นายสุชาติ พหลภาคย์

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(จิตเวชศาสตร์)

จิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์
ทั ่วไป

มข.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
โทร. 04334 8384
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

96 น.ส.มาลัย วรจิตร

97 นายนิวตั น์ มณีกาญจน์

98 นายสนิท มกรแก้วเกยูร

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

วท.บ. (เทคนิค
การแพทย์)
วท.ม. (พยาธิวทิ ยา
คลินิก)
วท.ด. (พยาธิวทิ ยา
คลินิก)
ศ. สพ.บ.(สัตวแพทย์)
วท.ม.(พยาธิ
ชีววิทยา)
Ph.D.(Microbiology
and Immunology)
ศ.11 วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Ph.D.(Microbiology)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

จุลชีววิทยา

การวิจยั เชือ้
แบคทีเรีย

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
โทร. 0 2245 5706

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา

มช.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร. 0 5394 5332-3
ต่อ 108

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา
มช.
ภูมคิ มุ้ กันวิทยา
และเซลล์ชวี วิทยา
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เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร.0 5394 6006,
0 5394 5332-3

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

99 นางรวงผึง้ สุทเธนทร์

ศ.

พ.บ.
Ph.D. (Microbiology)
Postdoctoral
Fellowship
Fogarty Fellowship

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา(H.I.V.) มม.

100 นางมาลิน จุลศิร ิ

ศ.

ภ.บ.
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ปร.ด. (จุลชีววิทยา)

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยาทาง
เภสัชกรรม

มม.

ศ.11 วท.บ.
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
Dr.rer.nat(Cum
Laude)

จุลชีววิทยา

เชือ้ รา

มช.

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

101 นางนงนุ ช วณิตย์ธนาคม
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร. 0 2419 7068-9

ลาออก คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร. 0 2644
8677-91 ต่อ 1133-36
,
0 2644 8692
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร.0 5394 5333
ต่อ 412

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

102 น.ส.ศรีสนิ คูสมิทธิ ์

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ. (เทคนิค
การแพทย์)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
D.Sc.

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

จุลชีววิทยา

ภูมคิ มุ้ กันวิทยา

มม.

103 นายกวี รัตนบรรณางกูร

ศ.11 วท.บ.
Ph.D.(Pharmacology)

จุลชีววิทยา

ภูมคิ มุ้ กันวิทยา

มม.

104 นายสถิตย์ สิรสิ งิ ห

ศ.11 B.A./ B.S.
M.S.(Microbiology)
D.M.D.
Ph.D
ศ. พ.บ.
ป.อ.ร.ส.

จุลชีววิทยา

ภูมคิ มุ้ กันวิทยา

มม.

จุลชีววิทยา

โรคติดเชือ้

มม.

105 นางศมนีย์ ศุขรุ่งเรือง
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สถานที่ ติดต่อ

คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน ภาควิชา
จุลชีววิทยาและ
อิมมิวโนโลยี
โทร. 0 2246 0056
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร. 0 2246 1360-78
ต่อ 4602
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร. 0 2201 5675
เกษียณ 1033 ซอย 34
การเคหะแห่งชาติ
ถนนสุขาภิบาล 1
คลองจั ่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2378 2247

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

106 นางอรษา สุตเธียรกุล

ศ.

วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
Ph.D.(Medical
Science)

จุลชีววิทยา

โรคติดเชือ้

มม.

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ภาควิชาจุล
ชีววิทยา
โทร. 0 2644 6875-6

107 นายโสภณ คงสาราญ

ศ.

พ.บ.

จุลชีววิทยา

โรคติดเชือ้

มม.

108 นางสดใส เวชชาชีวะ

ศ.

พ.บ.

จุลชีววิทยา

วิทยาภูมคิ มุ้ กัน

จฬ.

เกษียณ 1119 ซ.13 วิทยาลัย
พณิชยการธนุบรี
แขวงวัดท่าพระ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0 2412 2482 ,
0 2864 0270
ลาออก 32 ซ.สุขมุ วิท 31
แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กทม.
10110
โทร. 0 2258 8070,
0 2259 2316
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

109 นางสุทธิพนั ธ์ สาระสมบัติ

110 นางพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(พยาธิวทิ ยา)
Dip.Amer.Board of
Pathology
Dip.Amer.Board of
Nuclear Medicine
F.C.A.P
อ.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
อ.ว.(โรคระบบ
ทางเดินหายใจ)

จุลชีววิทยา

วิทยาภูมคิ มุ้ กัน
ของโรคติดเชือ้

มม.

จุลชีววิทยา

ไวรัสวิทยา

มม.

ศ.11 วท.บ. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาวิทยา
ภูมคิ มุ้ กัน
โทร. 0 2418 0569

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร.0 2419 7068-9

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

111 นายประเสริฐ ทองเจริญ

112 นายสมศักดิ ์ พันธุวฒ
ั นา

113 นางจริยา บรอคเคลแมน

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
Diplom der
Tropermedizin.
Doktor der Medizin
ศ. วท.บ.(พฤกษศาสตร์)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
M.Sc.(Virology)
Ph.D.(Virology)

ศ.

Dr.Rer.Nat.
(Magna. Cum
Laude) Vordiplom

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

จุลชีววิทยา

ไวรัสวิทยา,
โรคติดเชือ้

มม.

จุลชีววิทยา

ไวรัสวิทยาทั ่วไป

มม.

จุลชีววิทยา

สรีรวิทยาของ
ปาราสิต

มม.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร.0 2419 7457
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 3839 0354
745-900 ต่อ 3013

ลาออก วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม 73170
โทร.0 2441 9846

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

114 นางอัญชลี ตัณฑ์ศุภศิร ิ

ศ.

ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
M.S. (Microbiology)

115 นางวนิดา อิฐรัตน์

ศ.

วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์)
วท.ม.(พยาธิวทิ ยา
คลินิค)
ปร.ด.(ชีวเคมี)
Postdoctoral
Research Fellow)

สาขาวิ ชา
จุลชีววิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
จุลชีววิทยา

จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์
คลินิก
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ม/ส สถานภาพ
มม.

มม.

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 100/202 หมูบ่ า้ น
ชวนชืน่ กอล์ฟอเวนิว
ซ.29 ถ.กรุงเทพปทุมธานี ต.บางคูวดั
อ.เมือง จ.ปทุมธานี
12000
โทร. 0 2967 3183
คณะเทคนิค
การแพทย์ภาควิชา
จุลทรรศน์ศาสตร์
คลินิก โทร.0 2411
2258

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

116 นายจิระพันธ์ กรึงไกร

ศ.

117 นางอุษณีย์
วินิจเขตคานวณ

ศ.

118 นางมุกดา ฐิตะสุต

ศ.

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์)
วท.ม.(ชีวเคมี)
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(สาขาวิชาชีวเคมี)
Postdoctoral Fellow
(medical
Biochemistry)
Bs.C.(เคมี)
M.S.(ชีวเคมี)
Ph.S.(ชีวเคมี)

ชีวเคมี

ชีวเคมี

จฬ.

ชีวเคมี

ชีวเคมี

มช.

วท.บ.
ป.ม.
M.Sc.

ชีวเคมี

ชีวเคมี,
เมตาบอลิสม

มช.

Page 54 of 220

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร. 0 2252 4986,
0 2256 4482

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร. 0 5394 322-25
ต่อ 233
เกษียณ 9 ถ.สันติธรรม
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50500
โทร. 0 5321 6961

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

119 นางปิ ยะรัตน์ โตสุโขวงศ์

ศ.

วท.บ. (วิทยาศาสตร์)
วท.ม. (ชีวเคมี)

ชีวเคมี

ชีวเคมีคลินิก

จฬ.

120 นางนีโลบล เนื่องตัน

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)

ชีวเคมี

ชีวเคมีท ั ่วไป

มม.

121 นางสมทรง เลขะกุล

ศ.

วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีวเคมี)
M.S.(Nutrition)

ชีวเคมี

ชีวเคมีท ั ่วไป

มม.

122 นายพจน์ ศรีบุญลือ

ศ.

วท.บ.
(เกษตรศาสตร์)วท.ม.
(ชีวเคมี)
M.C.H.(Nutrition)

ชีวเคมี

ชีวเคมีท ั ่วไป

มข.
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สถานที่ ติดต่อ

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร. 0 2252 4986,
0 2256 4482
เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาชีวเคมี
โทร. 0 2419 7581,
0 2419 8583
เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
โทร. 0 2930 6696,
0 2511 4186
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร. 0 4334 8386 ,
0 4324 6535-53
ต่อ 3256

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

123 นายไมตรี สุทธจิตต์

ศ.

124 นางธาดา สืบหลินวงศ์

ศ.

125 นายสุชาติ อุปถัมภ์

คุณวุฒิ
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (ชีวเคมี)
Ph.D(Biochemistry)
พ.บ.
วท.ม.

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

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

ชีวเคมี

พิษวิทยาเชิง
ชีวเคมี

มช.

ชีวเคมี

ชีวเคมีทาง
การแพทย์

จฬ.

ชีววิทยา

พยาธิใบไม้,
สังขวิทยา

มม.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร.0 5394 5412-5
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร.0 2256 4281
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
โทร. 0 2247 7058

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา
เซลล์วทิ ยา

126 นายเวคิน นพนิตย์

ศ.

B.A.(Zoology)
Ph.D.(Anatomic
Pathology)

127 นางเพ็ญวดี ทิมพัฒนพงศ์

ศ.

พ.บ.
Dip.Amer.Board of
Dermatology
อ.ว.(ตจวิทยา)

ตจวิทยา
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

เซลล์วทิ ยา

มธ.

ตจวิทยา

มม.

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศูนย์รงั สิต จ.ปทุมธานี
12121
โทร. 0 2516 5366
ต่อ 2215
เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1211,
0 2201 1166,
0 2201 1141

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

128 นายวรพงษ์ มนัสเกียรติ

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

พ.บ.
ตจวิทยา (โรคผิวหนัง) ตจวิทยา
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์
(โรคผิวหนัง)
ทั ่วไป)
ป.หลักสูตรแพทย์เฟล
โลว์(ตจวิทยา)
Cert.Research
Fellowship in
Dermarology
Research
Cert.Clinical
Fellowship in Laser
Dermatology
Cert.Clinical
Fellowship in Laser
Dermatology
Cert.Clinical
Fellowship in
Cosmetic Laser
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ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาตจวิทยา
โทร.0 2419 7675-8

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

129 นางศิรเิ พ็ญ พัววิไล

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(ตจวิทยา)

ตจวิทยา

ตจวิทยา

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1686

130 นายสมยศ จารุวจิ ติ รรัตนา

ศ.

พ.บ.
ว.ว. (ตจวิทยา)

ตจวิทยา

โรคผิวหนัง,
โรคของ
หนังศีรษะและ
เส้นผม

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1141
ต่อ 403

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

131 นายวิชติ ลีนุตพงษ์

ศ.

132 นางพรรณแข มไหสวริยะ

ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

พ.บ.
ตจวิทยา
ตจวิทยา
Facharzt fÜr Haut
und
Geschlechtskrankheit
er
อ.ว.(ตจวิทยา)
อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)
พ.บ.
ตจวิทยา (โรคผิวหนัง) โรคผิวหนัง
ป.ชัน้ สูง
(อายุรศาสตร์) ว.ว.
(ตจวิทยา)
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาตจวิทยา
โทร.0 2419 7000 ,
0 2411 0241-9

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาตจวิทยา
โทร. 0 2419 7000

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

133 นายสุทนิ ศรีอษั ฎาพร

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

วท.บ.
ต่อมไร้ท่อและเมตะบอ ต่อมไร้ท่อและ
พ.บ.
ลิสม
เมตะบอลิสม
ป.ชัน้ สูงทางวิทยา
การแพทย์คลินิก
สาขาอายุรศาสตร์
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
Cert. of Fellowship in
Bone , Calcium and
Vitamin D Research
ว.ว. (ต่อมไร้ท่อและ
เมตะบอลิสม)
อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)
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ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 2419 7000 ,
0 2522 0241-9

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

134 นายพรเทพ เทียนสิวากุล

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.

135 นายวัชระ กสิณฤกษ์

ศ.

วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Ph.D.(Doctor rerum
naturalium
technicarum)

เทคนิคการแพทย์

เทคนิคการแพทย์

มช.

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะสหเวชศาสตร์
ภาควิชาจุลทรรศน์
ศาสตร์คลินิก
โทร. 0 2215 0871-3

คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์
โทร. 0 5394 6027

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

เทคนิคการแพทย์

เทคนิคการแพทย์

มม.

เทคนิคการแพทย์

เทคนิคการแพทย์
(โลหิตวิทยา)

มม.

136 นายวีระพงศ์
ปรัชชญาสิทธิกุล

ศ.

137 นางกนกนาถ ชูปญั ญา

ศ.

138 นายณรงค์ สิงห์ประเสริฐ

ศ.

พ.บ.
น.บ.

นิตเิ วชศาสตร์

กฎหมาย
การแพทย์

มม.

139 นายธานินทร์ ภู่พฒ
ั น์

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(นิตเิ วชศาสตร์)

นิตเิ วชศาสตร์

นิตพิ นั ธุกรรม
ศาสตร์

มช.

วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์)
วท.ม.(เภสัชวิทยา)
Ph.D.(Microbiology)
พ.บ.
Dip. In Clinical
Pathology.
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สถานที่ ติดต่อ

คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คลินิก
โทร.0 2419 7172
เกษียณ 38/1 สุขมุ วิท 15 ซอย
ร่วมใจ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2250 1369
เกษียณ 27 ซอยตากสิน 11
ถนนตากสิน
แขวงบุคโล เขตธนบุร ี
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0 2438 2193

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชานิตเิ วชศาสตร์
โทร. 0 5394 5432-4

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

140 นายวิฑรู ย์ อึ้งประพันธ์

ศ.

พ.บ.
น.บ.
Dr.Med.

นิตเิ วชศาสตร์

นิตเิ วชศาสตร์

มม.

141 นายวิรตั ิ พาณิชย์พงษ์

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงฯ(ศัลยศาสตร์
ว.ว.(ศัลยศาสตร์)
อ.ว. (นิตเิ วชศาสตร์)
Certified Visiting
Fellow in Forensic
Pathology

นิตเิ วชศาสตร์

นิตเิ วชศาสตร์

จฬ.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 102/202-203
ม.ลัดดารมย์
รัตนาธิเบศ
ถ.รัตนาธิเบศ ต.ไทรม้า
อ.เมือง จ.นนทบุร ี
11000
โทร. 0 2985 9838-9
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชานิตเิ วชศาสตร์
โทร.0 2251 6981,
0 2256 4269

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

142 นายวิโรจน์ ไวยวุฒ ิ

ศ.

143 นายไพฑูรย์ ณรงค์ชยั

ศ.

144 นายเทพนม เมืองแมน

ศ.

คุณวุฒิ
น.บ.
พ.บ.
อ.ว.(นิตเิ วชศาสตร์)
D.T.M.& H.
Dr.Med.
วท.บ.
พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทางวิทยา
การแพทย์คลินิก
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
อ.ว.(นิตเิ วชศาสตร์)
น.บ.
อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)
B.A.
Dip.Amer.Board of
Medical Examiners.

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

นิตเิ วชศาสตร์

นิตเิ วชศาสตร์
ทั ่วไป

มม.

นิตเิ วชศาสตร์

นิตเิ วชศาสตร์

มช.

บริหารงานสาธารณสุข การสาธารณสุข
ทั ่วไป (ประชากร
และการวางแผน
ครอบครัว
สิง่ แวดล้อม)
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มม.

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชานิตเิ วชศาสตร์
โทร.0 2419 7000
ต่อ 6585
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชานิตเิ วชศาสตร์
โทร.0 5394 3001-9

เกษียณ 9/1 ซอยวิภาวดีรงั สิต
8 ถนนวิภาวดีรงั สิต
ดินแดง กรุงเทพฯ
10320
โทร. 0 2276 2354

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

145 นายสมชาย จงวุฒเิ วศย์

ศ.

146 นางสุรางค์ นุ ชประยูร

ศ.

147 นายเวช ชูโชติ

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.
พ.บ.
D.T.M.&H.(Danjika
Aword)
Ph.D.(Molecular
Protozoology)
พ.บ.
MPH.
Ph.D.(Molecular
Parasitology and
Immunology)
อ.บ.(พยาธิวทิ ยา
คลินิก)
วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์)
วท.ม.(อายุรศาสตร์
เขตร้อน)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ปรสิตวิทยา

ปรสิตวิทยา

จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาปรสิตวิทยา
โทร.0 2252 5944

ปรสิตวิทยา

Molecular
Parasitology,
Doagnosis,
Filariasis

จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาปรสิตวิทยา
โทร.0 2252 5944
ต่อ 3681

ปรสิตวิทยา

ปรสิตวิทยา

มช.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาปรสิตวิทยา
โทร. 0 5394 5342-5
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

148 น.ส.พีรพรรณ ตันอารีย์

ศ.

วท.บ. (เทคนิค
การแพทย์)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ปร.ด. (จุลชีววิทยา)
Post. Doct.
(Parasitology)

ปรสิตวิทยา

ปรสิตวิทยา

มม.

149 นายประยงค์ ระดมยศ

ศ.

วท.บ.
วท.ม.

ปรสิตวิทยา

ปรสิตวิทยาทั ่วไป

มม.

วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์)
วท.ม.(อายุรศาสตร์
เขตร้อน)
พ.บ.

ปรสิตวิทยา

ปรสิตวิทยา

มข.

150 นางผิวพรรณ
(อินต๊ะพันธุ)์ มาลีวงษ์
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สถานที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร. 0 2201 5524,
0 2246 1360 ต่อ
4604, 4603

เกษียณ 23/17 ซอยศิรวิ ฒ
ั น์
ถนนบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0 2246 1272-3 ,
0 2245 8270
ต่อ 532,533
ภาควิชาปรสิตวิทยา
คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 2561 2445

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

151 นายวันชัย มาลีวงษ์

152 นายวิฑรู ย์ ไวยนันท์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 วท.บ. (เทคนิค
การแพทย์)
วท.ม. (ปาราสิตวิทยา)
วท.ด. (อายุรศาสตร์
เขตร้อน)
ศ.

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

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

ปรสิตวิทยา

ปรสิตวิทยาทาง
การแพทย์

มข.

ปรสิตวิทยา

วิทยาภูมคิ มุ้ กัน
ของปรสิต

มม.
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สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาปรสิตวิทยา
โทร.0 4334 8387

เกษียณ คณะสหเวชศาสตร์
ศูนย์รงั สิต 99 ม.18
ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12121
โทร. 0 2926 9441-2,
0 2926 1358-74
ต่อ 4409

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

153 นางปิ ยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์

154 นายอนันต์ ศรีเกียรติขจร

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เภสัชวิทยา)
Ph.D. (เภสัชวิทยา)

ศ.

พ.บ.
ป.บัณฑิตฯ
(อายุรศาสตร์)
ว.ว. (ประสาท
วิทยา) วท.ม.(การ
พัฒนาสุขภาพ)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ประสาทวิทยาศาสตร์ ประสาท
วิทยาศาสตร์

ประสาทวิทยา
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ประสาทวิทยา

ม/ส สถานภาพ
มม.

จฬ.

สถานที่ ติดต่อ
โครงการวิจยั ชีววิทยา
ระบบประสาทและ
พฤติกรรม
สถาบันวิจยั และพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2441 4125
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาสรีรวิทยา
โทร.0 2251 0871-3,
0 2215 3619

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

155 นายสงวนสิน รัตนเลิศ

ศ.

156 นายมนูญ ไพบูลย์

ศ.

157 นางสมเนตร บุญพรรคนาวิก

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (ประสาท
ศัลยศาสตร์)
Cert.in Advance
Neurosurgical
Training
พ.บ.
ป.อ.ร.ส.
Ph.D.(Parasitology)

ศ.11 พ.บ.
ป.อ.ร.ส.

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ประสาทศัลยศาสตร์ ประสาท
ศัลยศาสตร์

ม/ส สถานภาพ
มอ.

ปาราสิตวิทยา

ปาราสิตวิทยา
ทางการแพทย์,
โรคปรสิตและ
โรคเขตร้อน

มม.

พยาธิชวี วิทยา

พยาธิวทิ ยาคลินิก

มม.
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สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร.0 7445 5000

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาปาราสิตวิทยา
โทร. 0 2419 7000
ต่อ 6468
เกษียณ 187 ถนนจรัญสนิทวงศ์
ซอย 44 บางยีข่ นั
บางพลัด กรุงเทพฯ
10700
โทร. 0 2424 2226

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

158 นายศุภกิจ อังศุภากร

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 สพ.บ.
วท.ม(พยาธิชวี วิทยา)
Ph.D.(Medical
Science)

159 นายวิทยา ธรรมวิทย์

ศ.

สพ.บ.
วท.ม(พยาธิชวี วิทยา)

160 นายชนพ ช่วงโชติ

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(พยาธิวทิ ยา
กายวิภาค)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

พยาธิชวี วิทยา

โรคเชือ้ รา

มม.

เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพยาธิชวี วิทยา
โทร.0 2201 5573 ,
0 2246 0063 ต่อ 6203

พยาธิชวี วิทยา

โรคตับ

มม.

เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพยาธิชวี วิทยา
โทร. 0 2201 5555-6,
0 2246 1358-70
ต่อ 6103-4

พยาธิวทิ ยา

จฬ.

พยาธิวทิ ยา
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คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
โทร. 0 2256 4235

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

161 นายพงษ์ศกั ดิ ์
วรรณไกรโรจน์

ศ.

พยาธิวทิ ยา

พยาธิวทิ ยา

จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
โทร. 0 2256 4235

162 น.ส.เบญจพร ไชยวรรณ์

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง (พยาธิวทิ ยา)
ว.ว.(พยาธิวทิ ยาภาย
วิภาค)
Fellowship in
Immunopathology
Fellowship in Bone
marrow
transplantation
Pathology
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง
ว.ว.(พยาธิวทิ ยา
กายวิภาค)
ป.ฝึกอบรม(Cytology,

พยาธิวทิ ยา

พยาธิวทิ ยา

มช.

คณะแพทย์ศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
โทร. 0 5394 5442-4

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

Immunohistochemistry

และ
Immunocytochemistry)
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

163 นางพรทิพย์ โล่หเ์ ลขา

ศ.

B.Sc.
พ.บ.
M.T.(ASCP)
M.Sc.

พยาธิวทิ ยา

เคมีคลินิกประยุกต์ มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
โทร. 0 2201 1336

164 นายรังสรรค์ ปญั ญาธัญญะ

ศ.

พ.บ.
ป. ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิค
(พยาธิวทิ ยา)

พยาธิวทิ ยา

ประสาทพยาธิ
วิทยากายวิภาค

มม.

พยาธิวทิ ยา

ประสาทพยาธิ
วิทยากายวิภาค

จฬ.

เกษียณ 100/351 หมูบ่ า้ น
ชลลดา ต.บางรัก
พัฒนา อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุร ี 11110
โทร. 0 2571 1021,
0 2924 0889
เกษียณ 995 ซอยอ่อนนุ ช 46
แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2321 1212

165 นายสารวย ช่วงโชติ

ศ.11 พ.บ.
พ.ด.
อ.ว.(พยาธิวทิ ยา)
Dip.Amer.Board of
Anatomic Pathology
and Neuropathology.
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

166 นายนิวฒ
ั น์ จันทรกุล

ศ.

พ.บ.

พยาธิวทิ ยา

พยาธิกายวิภาค
ทั ่วไป

มม.

167 นายวิญญู มิตรานันท์

ศ.

พยาธิวทิ ยา

พยาธิวทิ ยา

มอ.

168 นายทวีพนั ธ์ ตัณฑจารูญ

ศ.

พ.บ.
Amer. Board of
Pathology, Clinical
and Anatomical
พ.บ.
Cert. In Experimental
Pathology &
Cancer, Research.
อ.ว.(พยาธิวทิ ยากาย
วิภาค)

พยาธิวทิ ยา

พยาธิวทิ ยากาย
วิภาค

มช.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
โทร. 0 2930 6696
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
โทร. 0 7421 2070-9
เกษียณ 1/40 ซ.ลานนาวิลล่า
ถ.เชียงใหม่-ลาปาง
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร.0 5394 5660 ,
0 5321 3248 ,
0 5388 11450

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

169 นายวรชัย ศิรกิ ุลชยานนท์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
ว.ว.(พยาธิวทิ ยากาย
วิภาค)

170 นายนิธิ จงจิตรนันท์

ศ.

171 นายโชติ ธีตรานนท์

ศ.

พ.บ.
วุฒบิ ตั รพยาธิวทิ ยา
Certi. of Fellowship
in Anatomic
Pathology
Certi. in
Dermatopathology
B.A.
B.S.
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(พยาธิวทิ ยา)
Ph.D (Medicine)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

พยาธิวทิ ยา

พยาธิวทิ ยากาย
วิภาค

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
โทร. 0 2201 1718,
0 2201 1432

พยาธิวทิ ยา

พยาธิวทิ ยากายวิ
ภาพ, พยาธิวทิ ยา
โรคผิวหนัง

มอ.

ลาออก โรงพยาบาลกรุงเทพ
(แผนกพยาธิวทิ ยา)
เลขที่ 2 ซ.ศูนย์วจิ ยั 7
ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่
กทม. 10320
โทร. 0 2310 3000

พยาธิวทิ ยา

พยาธิวทิ ยาทั ่วไป

มช.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาพยาธิชวี วิทยา
โทร.0 5394 5442
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

172 นายวิจติ ร บุญพรรคนาวิก

ศ.11 พ.บ.
อ.ว. สาขาพยาธิวทิ ยา
กายวิภาค
Fellow in Pathology

พยาธิวทิ ยา

พยาธิวทิ ยาทั ่วไป

มม.

173 นางเลิศลักขณา ภู่พฒ
ั น์

ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์)

พยาธิวทิ ยา

โรคของต่อม
น้ าเหลือง

มช.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ บริษทั เนชั ่นแนล
เฮลแคร์ ซิสเต็ม
(NHS) ชัน้ 4
ตึกทันตกรรม 2301/2
ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่
บางกะปิ กรุงเทพฯ
10310
โทร. 0 2310 3176
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาพยาธิชวี วิทยา
โทร.0 5394 5442-5

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

174 นายอานนท์ บุณยะรัตเวช

175 ม.ร.ว.ธีรา โสณกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์)
วท.ม. (พยาธิวทิ ยา
คลีนิค)
วท.ด. (พยาธิชวี วิทยา)

ศ.

M.B.
B.Ch.
D.T.M.H.
Amer. Specialty
Board in Clinical and
Anatomic Pathology.

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

พยาธิวทิ ยา

โลหิตวิทยา

มม.

พยาธิวทิ ยา

โลหิตวิทยา

มม.
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สถานที่ ติดต่อ

ลาออก สานักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 196
ถ.พหลโยธิน จตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2561 2445
ต่อ 420
เกษียณ 59 ถ.เตชะวนิช
แขวงบางซือ่ เขตดุสติ
กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0 2930 6696

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

176 นางภุมรา ตาละลักษมณ์

177 น.ส.ทัศน์ยานี จันทนยิง่ ยง

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
Dip. of the Amer.
Board of Pathology.
Dr.Med
D.T.M.

ศ.11 พ.บ.
อ.ว.(โลหิตวิทยา)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

พยาธิวทิ ยา

โลหิตวิทยา,
พยาธิวทิ ยาคลีนิค

มม.

พยาธิวทิ ยา

เวชศาสตร์การ
บริการโลหิต

มม.
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 120/804 P.S.T.
คอนโดวิว (ตึก2)
ซอยนาคสุวรรณ ถนน
นนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพ 10120
โทร. 0 2681 4928
เกษียณ 1204/1 ถนนเทอดไท
แขวงตลาดพลู
เขตธนบุร ี กรุงเทพฯ
10600
โทร. 0 2466 6041,
0 2419 7096

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
178 นางพิมล เชีย่ วศิลป์

179 นายพิเชฐ สัมปทานุ กลู

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
ป. ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิค
Dip. of the
Amer.Board of
Pathology in Clinical
Pathology
ศ. พ.บ.
อ.ว.(พยาธิวทิ ยากาย
วิภาค)
วท.ม.(การพัฒนา
สุขภาพ)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

พยาธิวทิ ยา

เวชศาสตร์การ
บริการโลหิต

มม.

พยาธิวทิ ยา

พยาธิวทิ ยา

จฬ.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
โทร. 0 2251 3111
ต่อ 191

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
โทร. 0 2256 4281

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

180 นายสัญญา สุขพณิชนันท์

ศ.

พยาธิวทิ ยา

181 น.ส.นวพรรณ จารุรกั ษ์

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(พยาธิวทิ ยากาย
วิภาค)
ว.ว.(พยาธิวทิ ยากาย
วิภาค)
Cert. of Fellow in
Hematopathology
วท.บ.(เทคนิค
การแพทย์)
Doctor of Medicine
ป.(พยาธิวทิ ยาคลินิก)
ว.ว. (พยาธิวทิ ยา
คลินิก) Postdoctoral
Fellowship Training
in Molecular
Cytogenetics

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

พยาธิวทิ ยาคลินิก
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

พยาธิวทิ ยา

มม.

การวิเคราะห์เม็ด
เลือดด้วยเครือ่ ง
อัตโนมัติ

จฬ.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
โทร. 0 2419 7000 ,
0 2411 0241-9

ลาออก โรงพยาบาล
บารุงราษฎร์
ฝา่ ยห้องปฏิบตั กิ าร
ชัน้ 4 เลขที่ 33
ถ.สุขมุ วิท ซ.3 วัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2667 1490

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

182 นายทวิป กิตยาภรณ์

ศ.

พ.บ.
D.T.M.& H.
M.P.H.
Dr.P.H.(Epi.)

ระบาดวิทยา

ระบาดวิทยาของ
โรคเอดส์ และ
การติดเชือ้ HIV

มม.

ลาออก โรงพยาบาล
บารุงราษฎร์
ศูนย์วจิ ยั ทาง
การแพทย์ ชัน้ 10
อาคาร BH Residence
เลขที่ 33 ถ.สุขมุ วิท
ซ.3 วัฒนา กรุงเทพฯ
10110
โทร. 0 2667 2284

183 นางพันธุ์ทพิ ย์ รามสูต

ศ.

Masterr of Public
Health (Social
Medicine)
Bachelo of Science
(Sociology)
Doctor of Public
Health

ระบาดวิทยา

ระบาดวิทยา
ทางสังคม

มม.

เกษียณ 1063 ซ.สมิงราชาเทวะ
ถ.ศรีนครินทร์ บางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0 2393 5530
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

184 นายพิทยภูม ิ ภัทรนุ ธาพร

ศ.

รังสีรกั ษา

รังสีรกั ษา

มม.

185 น.ส.ปรียา กาญจนัษฐิติ

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง (รังสีรกั ษา
และเวชศาสตร์
นิวเคลียร์)
ว.ว. (รังสีรกั ษาและ
เวชศาสตร์นิวเคลียร์)
พ.บ.
Dip. of the Amer.
Board of Radiology.
Cert. In Radiology.

รังสีวทิ ยา

ประสาทรังสีวทิ ยา

มม.

เกษียณ 15 ถ.อิสรภาพ ซ.17/1
หิรญ
ั รูจี เขตธนบุร ี
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0 2465 0841

รังสีวทิ ยา

รังสีรกั ษาและ
การใช้เคมีบาบัด

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชารังสีวทิ ยา
โทร.0 2412 1360 ,
0 2419 7081

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

186 นายไพรัช เทพมงคล

ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(รังสีวทิ ยา)
Cert. of Medical
Registration
อ.ว.(รังสีวทิ ยา)
D.T.M. & H
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชารังสีวทิ ยา
โทร. 0 2419 7000

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

187 น.ส.พวงทอง ไกรพิบูลย์

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(รังสีรกั ษาและ
เวชศาสตร์นิวเคลียร์)

รังสีวทิ ยา

รังสีรกั ษาและ
เวชศาสตร์
นิวเคลียร์

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชารังสีวทิ ยา
โทร. 0 2201 1149 ,
0 2201 1199

188 นางลักษณา โพชนุกลู

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(รังสีรกั ษาและ
เวชศาสตร์นิวเคลียร์)

รังสีวทิ ยา

รังสีรกั ษา ,
วิทยาการมะเร็ง

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชารังสีวทิ ยา
หน่วยรังสีรกั ษาและ
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
โทร.0 2201 2241 ,
0 2201 1025 ,
0 2201 1199
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

189 นางเอมอร ไม้เรียง

190 นางพรรณี วิศรุตรัตน

ศ.

191 นางวิมล สุขถมยา

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การแพทย์)
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง
(วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก)
ว.ว.(รังสีวทิ ยาทั ่วไป)
Fellow of
International Atomic
Energy Agency)
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง
ว.ว.(รังสีวทิ ยาทั ่วไป)
Cert.in Pediatric
Radiology
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(รังสีวทิ ยา)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

รังสีวทิ ยา

รังสีวทิ ยา

มข.

ภาควิชารังสีวทิ ยา
คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 4324 4287

รังสีวทิ ยา

รังสีวทิ ยา

มช.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชารังสีวทิ ยา
โทร.0 5394 5450

รังสีวทิ ยา

รังสีวทิ ยา

มช.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชารังสีรกั ษา
โทร.0 5394 5456
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

192 นาวาตรีหญิงสุภนีวรรณ
เชาว์วศิ ษิ ฐ

193 นางมาลัย มุตตารักษ์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(วิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์คลินิค)
Fellowship.musculosk
eletal Radiologic
Pathology Cer. In
Osteoradiology &
Research
ว.ว.(รังสีวทิ ยา)

รังสีวทิ ยา

รังสีวทิ ยา

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชารังสีวทิ ยา
โทร. 02 201 1140

รังสีวทิ ยา

รังสีวทิ ยาทั ่วไป

มช.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชารังสีรกั ษา
โทร.0 5394 5450

ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(รังสีวทิ ยา)
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

194 นายชรินทร์ เอื้อวิไลจิต

ศ.

พ.บ.
Amer.Board of
Diagnostic Radiology
Cert.of Fellowship in
Cardiovascular
Radiology
อ.ว.(รังสีวนิ ิจฉัย)

รังสีวทิ ยา

รังสีวทิ ยาทั ่วไป

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชารังสีวทิ ยา
โทร. 0 2201 1260,
0 2201 1232,
0 2245 9684

195 คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิค
อ.ว.
Cert. in
Neuroradiology

รังสีวทิ ยา

รังสีวนิ ิจฉัย

จฬ.

เกษียณ วิทยาลัยการ
สาธารณสุข อาคาร
สถาบัน 3 ชัน้ 10
ซ. 62 ถ.พญาไท
กทม.10330
โทร. 0 2256 4418,
0 2256 4594

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

196 นางพูนสุข จิตรนุ สนธิ ์

ศ.

รังสีวทิ ยา

รังสีวนิ ิจฉัย

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชารังสีวทิ ยา
โทร. 0 2419 7086-9

197 นายดิเรก ดารงศักดิ ์

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์)
Cert. of training in
Radiology
ว.ว.(รังสีวทิ ยา)
พ.บ.
อ.ว.
Dip. Of the Amer.
Board of Radiology.

รังสีวทิ ยา

รังสีวนิ ิจฉัย

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชารังสีวทิ ยา
โทร. 0 2419 7086-9

198 นายดุษฎี ประภาสะวัต

ศ.

พ.บ.
Dip. of the Amer.
Board of Neuclear
Medicine.

รังสีวทิ ยา

รังสีวนิ ิจฉัย

มม.

เกษียณ 197/2 ถ.เทิดไท
แขวงปากคลอง
เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0 2467 0676

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

199 นายนรา แววศร

ศ.

พ.บ.
Dip. of the Amer.
Board of Radiology.
อ.ว.(รังสีวทิ ยา)

รังสีวทิ ยา

รังสีวนิ ิจฉัย

มม.

เกษียณ 345 ถนนอรุณอัมริ
นทร์ แขวงวัดอรุณฯ
เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0 2465 3620

200 นายอนันต์ ส่งแสง

ศ.

พ.บ.
อ.ว.
M.Sc.
Dip. of the Amer.
Board of Radiology.

รังสีวทิ ยา

รังสีวนิ ิจฉัยและ
รังสีวทิ ยาของ
ระบบประสาท

มม.

201 นางมาคุม้ ครอง โปษยะจินดา

ศ.

พ.บ.
Cert.in Radiosotope
technique

รังสีวทิ ยา

เวชศาสตร์
นิวเคลียร์

จฬ.

เกษียณ 47 ซอยสายลม 2
ถ.พหลโยธิน
ต.สามเสนใน พญาไท
กทม. 10400
โทร. 0 2272 6386 ,
0 2272 4386
เกษียณ 29 ถ.สุขมุ วิท ซ. 11
แขวงวัฒนา
เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2253 3237,
0 2256 4162

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

202 นายกวี ทังสุบุตร

ศ.

พ.บ.
F.F.R.
D.M.R.T.
R.C.S.
R.C.P.

รังสีวทิ ยา

เวชศาสตร์
นิวเคลียร์,รังสี
รักษา

มข.

203 นายสุทธิศกั ดิ ์ สุทธิพงษ์ชยั

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง (รังสีวทิ ยา)
ว.ว. (รังสีวนิ ิจฉัย)

รังสีวนิ ิจฉัย

รังสีวนิ ิจฉัย

มม.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 123 ซ.สุทธาราม
ตากสิน 19 ถ.สมเด็จ
พระเจ้าตากสิน บุคคโล
ธนบุร ี กรุงเทพฯ
10600
โทร. 0 2465 8518
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชารังสีวทิ ยา
โทร. 02 419 7078

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

204 นายขวัญชัย
ศุภรัตน์ภญ
ิ โญ

ศ.

โรคติดเชือ้

205 นางยุพนิ ศุพุทธมงคล

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง
(อายุรศาสตร์)ป.
ฝึกอบรมระยะสัน้
(โรคติดเชือ้ )
ว.ว.(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
ป.ฝึกอบรมระยะสัน้
(ระบาดวิทยาคลินิค)
อ.ว.(อายุรศาสตร์
โรคติดเชือ้ )
พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
M.Sc.(Epidemiology)
DTM&H

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

สาขาเชี่ยวชาญ
โรคติดเชือ้

โรคติดเชือ้ และ โรคติดเชือ้ และ
อายุรศาสตร์เขตร้อน อายุรศาสตร์
เขตร้อน
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

มช.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 5394 5482-5

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 2419 7203

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

206 นางนภาธร บานชืน่

ศ.

พ.บ.
Ph.D. (Immunology)

วิทยาภูมคิ มุ้ กัน

วิทยาภูมคิ มุ้ กัน

มม.

207 น.ส.ธารารัชต์ ธารากุล

ศ.

พ.บ.
Ph.D.
Postdoctoral
Certificate

วิทยาภูมคิ มุ้ กัน

วิทยาภูมคิ มุ้ กัน

มม.

208 นายสิรฤิ กษ์ ทรงศิวไิ ล

ศ.

พ.บ.
Ph.D.

วิทยาภูมคิ มุ้ กัน

วิทยาภูมคิ มุ้ กัน

มม.
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สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาวิทยา
ภูมคิ มุ้ กัน
โทร. 0 2419 7000
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาวิทยา
ภูมคิ มุ้ กัน
โทร. 0 2419 7000
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาวิทยา
ภูมคิ มุ้ กัน
โทร. 0 2419 7000
ต่อ 6677

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

209 นางวันเพ็ญ ชัยคาภา

ศ.11 สพ.บ.
Ph.D.(Microbiol. &
Immunol)

วิทยาภูมคิ มุ้ กัน

วิทยาภูมคิ มุ้ กัน
ของโรคติดเชือ้
สาขาสัตว
แพทยศาสตร์

มม.

210 นายโกวิท พัฒนาปญั ญาสัตย์

ศ.11 วท.บ. (ชีวเคมี)
วท.ม. (ชีวเคมี)
Ph.D.(Iron
Metabolism)

วิทยาภูมคิ มุ้ กัน

วิทยาภูมคิ มุ้ กัน ,
โลหิตวิทยา ,
โรคมาลาเรีย ,
โรคธาลัสซีเมี

มม.

211 นายจารูญ ยาสมุทร

ศ.

วท.บ.(สุขาภิบาล)
Master of Public
Health

วิทยาศาสตร์อนามัย สุขาภิบาล
สิง่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อม
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มช.

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาปรสิตวิทยา
ตึกอดุลยเดชวิกรม
โทร. 0 2419 6468
ต่อ 6487
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
สถานการส่งเสริม
การวิจยั
โทร. 0 2419 8946,
0 2419 7000
ต่อ 6644
เกษียณ 31 หมู่ 1 ซ. 2 ถ.สุเทพ
ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0 5327 7410

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

212 นายพิชติ สกุลพราหมณ์

ศ.

วท.บ.
M.P.H.(Env.H.)

213 นายเทวารักษ์
วีระวัฒกานนท์

ศ.

214 นายสมรัตน์
จารุลกั ษณานันท์

ศ.

พ.บ.
ศศ.บ.(บริหารรัฐกิจ)
ป.บัณฑิต (วิสญ
ั ญี
วิทยา)
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา
Fellow in Anesthesia
วท.ม.(การพัฒนา
สุขภาพ)
พ.บ.
ว.ว.(วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
Fellow in
Anesthesiology
วท.ม.(พัฒนาสุขภาพ)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

วิทยาศาสตร์อนามัย วิทยาศาสตร์
มม.
สิง่ แวดล้อม
อนามัยสิง่ แวดล้อม

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

Medical Science

จฬ.

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

จฬ.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 10/20 หมู่ 5
ซ.สามัคคี
ถ.บางกรวย ไทรน้อย
10 อ. บางกรวย
จ.นนทบุร ี 11130
โทร. 0 2446 0469
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
โทร. 0 2256 4215

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
โทร. 0 2256 4215

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

215 น.ส.สุณรี ตั น์ คงเสรีพงศ์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง (สาขาวิสญ
ั ญี
วิทยา)
ว.ว. (สาขาวิสญ
ั ญี
วิทยา)
Certificate,Fellowship
in Research in
cardiovascular
Anesthesia
Certificate,Fellowship
in critical care
Certificate,Fellowship
in Pediatric
Anesthesia Dip.of
American Board of
Anesthesia

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

การใช้ยา
Ketamine,
วิสญ
ั ญีวทิ ยา
สาหรับผูป้ ่วยเด็ก
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ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
โทร. 0 2419 7000

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

216 นางจริยา เลิศอรรฆยมณี

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
สาขาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
ว.ว. (วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
Fellow of Royal
College of
Anaesthetists of U.K.
MPH (Health Policy
and Administration)

วิสญ
ั ญีวทิ ยา
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สาขาเชี่ยวชาญ
วิสญ
ั ญีวทิ ยา

ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
โทร. 0 2419 9465 -6

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

217 นางชูศรี พิศลยบุตร

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
F.R.C.A.T.
Fellowship in
Obstetric
Aneshthesia
F.I.C.S

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

มม.

218 นายพงษ์ธารา วิจติ รเวชไพศาล

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(วิสญ
ั วิทยา)
Cert. of Fellowship in
Anesthesiolog
ว.ว.(วิสญ
ั ญีวทิ ยา)

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

มม.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
โทร. 0 2419 7990

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
โทร. 0 2419 7989-90

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

219 นางเพลินจิตต์ ศิรวิ นั สาณฑ์

ศ.

พ.บ.
อ.ว.(วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
F.A.C.A
Dip.Amer.Board. of
Anes.
Subspecialty Ped.
Anes.

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
โทร.0 2201 1513 ,
0 2201 1523 ,
0 2245 9641,
0 2245 9641

220 นางวรภา สุวรรณจินดา

ศ.

พ.บ.
อ.ว.(วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
F.A.C.A
Dip.Amer.Board. of
Anes.

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
โทร. 0 2411 3256
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

221 นางศิรวิ รรณ จิรสิรธิ รรม

ศ.

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
โทร. 0 2354 7308

222 นายสมบูรณ์ เทียนทอง

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(วิสญ
ั ญี
วิทยา)ว.ว.(วิสญ
ั ญี
วิทยา)
Clinical Fellowship in
Anesthesia for
Cardiothoracic
Surgery Clinical
Fellowship in
Anesthesia for
Organ
Transplantation
(Liver and Kidney)
พ.บ.
ว.ว.(วิสญ
ั ญี)

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

มข.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
โทร.0 4334 8390

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

223 นางสมศรี เผ่าสวัสดิ ์

ศ.

224 นางสุวรรณี สุรเศรณีวงศ์

ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ว.ว.(วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
Postgrad Dip in Cli.
Sc.
Dr. Med.
D.T.M.
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การแพทย์)
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง (วิสญ
ั ญี
วิทยา)
Master of Medical
Science (Clinical
Epidemiology)
ว.ว. (สาขาวิสญ
ั ญี
วิทยา)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

มม.

เกษียณ 188/1 ซอยมิตรอนันต์
ถนนนครไชยศรี
เขตดุสติ กรุงเทพฯ
10300
โทร. 0 2241 0869

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
โทร. 0 2419 7675-8
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

225 นางอมรา พานิช

ศ.

226 น.ส.อังกาบ ปราการรัตน์

ศ.

227 นายธารา ตริตระการ

คุณวุฒิ
พ.บ.
ว.ว.(วิสญ
ั ญีวทิ ยา)

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
อ.ว.(วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
F.A.C.A.
ศ.11 พ.บ.
ว.ว.(วิสญ
ั ญีวทิ ยา)
Fellow
Cardiovascular
Anes. F.A.C.A.
F.I.C.S

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
โทร. 0 2201 1523 ,
0 2201 1943 ,
0 2201 1513

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

มม.

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

วิสญ
ั ญีวทิ ยา

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
โทร. 0 2419 9348
เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาวิสญ
ั ญีวทิ ยา
โทร. 0 2419 7991
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ
อณูพนั ธุศาสตร์
มะเร็งโพรงหลัง
จมูก, แผนที่
จีโนมของยีนต้าน
มะเร็ง
ระบาดวิทยาของ
อุบตั เิ หตุจราจร

228 นายอภิวฒ
ั น์ มุทริ างกูร

ศ.

พ.บ.
Ph.D.(Human and
Molecular Genetics)

เวชพันธุศาสตร์

229 นายไพบูลย์ สุรยิ ะวงศ์ไพศาล

ศ.

พ.บ.
อ.ว. (เวชศาสตร์
ป้องกัน)
Master of Medical
Science

เวชศาสตร์ชมุ ชน
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์
โทร. 0 2252 7028

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สานักงานศูนย์
เวชศาสตร์ชมุ ชน
โทร.0 2246 0025

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

230 นายวีระศักดิ ์ จงสู่ววิ ฒ
ั น์วงศ์

231 นายศุภสิทธิ ์ พรรณารุโณทัย

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พบ.
ป.อายุรศาสตร์เขต
ร้อนและสุขวิทยา
อ.ว. (เวชกรรมสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน)
ศ.บ.
M.S.(Medical
Science)
Ph.D.
ศ. พ.บ.(อายุรศาสตร์เขต
ร้อนและสุขวิทยา)
(DTM&H)
วท.ม. (สาธารณสุข
ศาสตร์)
ปร.ด. (การวางแผน
และการคลัง
สาธารณสุข)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เวชศาสตร์ชมุ ชน

เวชศาสตร์ชมุ ชน

มอ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์
ชุมชน
โทร.0 7428 2000

เวชศาสตร์ชมุ ชน

เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข

มน.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์
ชุมชน
โทร. 0 5526 1200-5
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

232 นายสุวทิ ย์ อารีกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

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

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ เวชศาสตร์
นิวเคลียร์เขตร้อน

มม.

233 นายไพรัช ดีสุดจิต

ศ.

พ.บ.
M.P.H. & T.M.

เวชศาสตร์ป้องกันและ กามโรคและเวช
สังคม
ศาสตร์ป้องกัน

จฬ.

234 นางเติมศรี ชานิจารกิจ

ศ.

พ.บ.
เวชศาสตร์ป้องกันและ ชีวสถิตแิ ละเวช
Dip. of Tropical
สังคม
ศาสตร์ป้องกัน
Medicine & Hygiene.
Dip. of Tropical
Public Health.

จฬ.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน ภาควิชารังสี
ไอโซโทปเขตร้อน
พญาไท กรุงเทพฯ
10400
โทร.0 2246 9000-13
เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม
โทร. 0 2272 6475 ,
0 2256 4236 ,
0 22432644
เกษียณ 153/1 ถ.พหลโยธิน 24
แขวงลาดยาว เขต
จตุจกั ร บางเขน
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2513 7299

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ป้องกันและ ระบาดวิทยาของ
สังคม
โรคติดเชือ้

ม/ส สถานภาพ

235 นายสุรพล สุวรรณกูล

ศ.

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

236 นางทัสสนี นุ ชประยูร

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง
M.of Public Health

เวชศาสตร์ป้องกันและ ระบาดวิทยาและ จฬ.
สังคม
เวชศาสตร์ป้องกัน

237 นายไพบูลย์ โล่หส์ ุนทร

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง (สูตนิ รีเวช
ศาสตร์)
ส.ม.
M.P.H.

เวชศาสตร์ป้องกันและ ระบาดวิทยาและ จฬ.
สังคม
เวชศาสตร์ป้องกัน
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มม.

สถานที่ ติดต่อ

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม
โทร. 0 2419 7284 ,
0 2411 3019
เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม
โทร. 0 2252 7864 ,
0 2256 4000
ต่อ 1370
เกษียณ 209/22 ถ.พัฒนาการ
เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
โทร.0 2231 2127,
0 2256 4236

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

238 นายภิรมย์ กมลรัตนกุล

239 นายพรชัย สิทธิศรัณย์กุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
M.S.(Clinical
Epidemilogy
ว.ว.(เวชปฏิบตั ทิ ั ่วไป)
อ.ว.(เวชศาสตร์
ป้องกัน)
ศ.

พบ.
อนุมตั บิ ตั รฯ(เวช
ศาสตร์ป้องกันคลินิก)
M.S.(Public Health)
Doctor of Public
Health
อนุมตั บิ ตั รฯ (เวช
ศาสตร์ป้องกันสาขา
อาชีวเวชศาสตร์)

สถานที่ ติดต่อ

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ป้องกันและ ระบาดวิทยาและ
สังคม
เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข

ม/ส สถานภาพ
จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม
โทร. 0 2256 4464 ,
0 2256 4244

เวชศาสตร์ป้องกันและ วิทยาการระบาด
สังคม
ระดับโมเลกุล,
พิษของสารตะกั ่ว

จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม
โทร.0 2215 0871-3,
0 2215 3619
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

240 นายศาสตรี เสาวคนธ์

241 นายหัชชา ณ บางช้าง

242 นายไพโรจน์ อุ่นสมบัติ

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.

พ.บ.
ป.อายุรศาสตร์
เขตร้อนและสุขวิทยา
Dip. in Nutrition
Doctor of Philosophy

ศ.11 พ.บ.
ส.ม.
M.P.H.

ศ.

พ.บ.
M.P.H

สถานที่ ติดต่อ

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ป้องกันและ เวชศาสตร์ชมุ ชน
สังคม

ม/ส สถานภาพ
มบ.

เกษียณ 51 ซ.อารีสมั พันธ์ 7
ถ.พระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2278 3569,
0 3839 3471

เวชศาสตร์ป้องกันและ เวชศาสตร์ชมุ ชน
สังคม

มช.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์
ครอบครัว
โทร. 0 5394 5462 ,
0 53222 1122 ,
0 5327 7602
เกษียณ 269 ซอยเสริมสุข 3
ถนนประชาชืน่
ลาดยาว บางเขน
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2419 7284

เวชศาสตร์ป้องกันและ เวชศาสตร์ป้องกัน มม.
สังคม
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

243 นางบุญเยือน ทุมวิภาต

ศ

พ.บ.
D.T.M. & H.
D.T.P.H

244 นายเสก อักษรานุ เคราะห์

ศ.

พ.บ.
The American Board
of physicail
Medicine and
Rehabilitation.
อ.ว.(เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ ติดต่อ
เวชศาสตร์ป้องกันและ เวชศาสตร์ป้องกัน มม. เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
สังคม
, พิษวิทยา
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาเวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม
โทร. 0 2411 3019
เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
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เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
ทั ่วไป

จฬ.

เกษียณ ผูอ้ านวยการศูนย์
เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
สภากาชาดไทย 199
ถ.สุขมุ วิท สวางคนิวาส
หมู่ 2 ต.ท้ายบ้าน
อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
10280
โทร. 0 2395 4068 ,
0 2395 0021-2

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

245 นางอารีรตั น์ สุพุทธิธาดา

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู)

เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู

246 นายประเสริฐ เอื้อวรากุล

ศ.

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
ศศ.บ.
พ.บ.
Doctor der Medizin
Magna cum laude)

ไวรัสวิทยา

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

เวชศาสตร์ฟ้ื นฟู
ระบบประสาท

จฬ.

ไวรัสวิทยา

มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์
ฟื้ นฟู
โทร. 0 2256 4433 ,
0 2256 4455
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร. 0 2419 7053

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

247 นายศรีประสิทธิ ์ บุญวิสุทธิ ์

ศ.

วบ.บ.
พ.บ.
ป.ชัน้ สูงฯ (สาขา
ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)
Certificate in Plastic
Surgery
Certificate in LASER
Surgery Plastic
Surgery

ศัลยศาสตร์

Frontoethmoidal มม.
Encephalomening
oceles

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2419 7675-8

248 นายสุทธิพร จิตต์มติ รภาพ

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์
ทั ่วไป)
ว.ว. (กุมารเวชศาสตร์)

ศัลยศาสตร์

กุมารศัลยศาสตร์

61/123 ซ.วิภาวดี
รังสิต 20 ถ.วิภาวดี
รังสิต ลาดยาว
กรุงเทพฯ 10990
โทร. 0 2997 9899 ,
0 22184370

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

จฬ.

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

249 นายจรัส สุวรรณเวลา

ศ.

พ.บ.
M.Sc.
Dip. Amer.
Board. of
Neurological Surgery.

ศัลยศาสตร์

ประสาท
ศัลยศาสตร์

จฬ.

เกษียณ วิทยาลัยการ
สาธารณสุข อาคาร
สถาบัน 3 ชัน้ 10
ซ. 62 ถ.พญาไท
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2391 2320 ,
0 2218 8180

250 นายจเร ผลประเสริฐ

ศ.

พ.บ.
Dip. Amer.
Board. Of
Neurological Surgery.

ศัลยศาสตร์

ประสาท
ศัลยศาสตร์

จฬ.

ลาออก 41 ซ.ศูนย์วจิ ยั 4
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2314 6370 ,
0 2314 5648

251 นายนครชัย เผือ่ นปฐม

ศ.

พ.บ.
ว.ว. (ประสาท
ศัลยศาสตร์)

ศัลยศาสตร์

ประสาท
ศัลยศาสตร์

มอ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 7421 2070-9

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

252 นายสิระ บุณยะรัตเวช

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

พ.บ.
อ.ว. (ประสาท
ศัลยศาสตร์)

ศัลยศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ
ประสาท
ศัลยศาสตร์

ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 1867/4 ซอย 13
รามคาแหง หัวหมาก
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2314 2354

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

253 นายสมเกียรติ วัฒนศิรชิ ยั กุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินกิ
วท.ม.(การแพทย์คลินกิ )
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ท ั่วไป)
รป.บ. (บริหารรัฐกิจ)
Fellowship in
Minimally invasive
Surgery
Research Fellow in
Surgical Critical Care
and Trauma

ศัลยศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ
ภาวะช็อก

ม/ส สถานภาพ
มศว.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2668 7150

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

254 นายวชิร คชการ

255 นายอภิชาติ กงกะนันทน์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การแพทย์)
พ.บ.
นิตศิ าสตรบัณฑิต
ป.ชัน้ สูงฯ (สาขา
ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (สาขา
ศัลยศาสตร์ยโู รวิทยา)
Certificate Clinical
Fellow in Female
Urology
ศ.

Dr.Med.
Cert. of resident
Training in Surgery
Dip. Amer. Board of
Urology
วว.(ระบบทางเดิน
ปสั สาวะ)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

โรคระบบทางเดิน
ปสั สาวะ

มม.

ศัลยศาสตร์

โรคหย่อน
สมรรถภาพ
ทางเพศ

จฬ.
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร.0 2245 7095

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2256 4568

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

256 เรือโทจุมพล วิลาศรัศมี

ศ.

257 นายสมบุญ เหลืองวัฒนากิจ

ศ.

258 นายวิวฒ
ั น์ วิสุทธิโกศล

ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิค
(ศัลยศาสตร์)
วท.ม.(การแพทย์
คลินิค)
ว.ว.ศัลยศาสตร์ท ั ่วไป
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(ศัลยศาสตร์
ยูโรวิทยา)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์
ยูโรวิทยา)
พ.บ.
อ.ว.(ศัลยศาสตร์
ตกแต่ง)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2201 1315 ,
0 2201 1325

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์ (ยูโร
วิทยา) ระบบ
ปสั สาวะ

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร.0 2246 0025

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์
ตกแต่งและ
บาดแผลไฟไหม้
น้ าร้อนลวก

มม.

เกษียณ 59/23 เมืองทองธานี
ถ.แจ้งวัฒนะ
ปากเกร็ด จ. นนทบุร ี
11120
โทร. 0 2573 1830
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

259 นายธีระ ลิม่ ศิลา

ศ.

พ.บ.
อ.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวง
อก)

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์ทรวง
อก

มม.

เกษียณ 133/1 ซ.ประสาทสุข
ถ.เย็นอากาศ
เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2249 1983

260 นายกาพล เลาหเพ็ญแสง

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิค
(ศัลยศาสตร์)
ว.ว.ศัลยศาสตร์
Cert. in Vascular
Surgery
อ.ว.(ศัลยศาสตร์
หลอดเลือด)

ศัลยศาสตร์ท ั ่วไป

ศัลยศาสตร์ท ั ่วไป

มช.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 5394 5534

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

261 นายกิจจา สินธวานนท์

ศ.

พ.บ.
อ.ว.(ศัลยศาสตร์)

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์ท ั ่วไป

มม.

เกษียณ 108/7 หมู่ 2
ถ.วิภาวดีรงั สิต ซ. 60
แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210
โทร. 0 2270 1517 ,
0 2579 5335

262 นายจอมจักร จันทรสกุล

ศ.

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์ท ั ่วไป

มม.

เกษียณ 489/7 ถนนราชวิถี
พญาไท กรุงเทพฯ
10400
โทร. 0 2419 7727-8
, 0 2245 2543

263 นายชาญวิทย์ ตันติพพิ ฒ
ั น์

ศ.

พ.บ.
อ.ว.
Diplomate of the
American Board of
Surgery
Cert. Fellow in
Training of Vascular
Surgery
M.B.Ch.B.
D.T.M.& H.
F.R.C.S

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์ท ั ่วไป

จฬ.

ลาออก คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2256 4117
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

264 นายธนพล ไหมแพง

ศ.

265 นายธนิต วัชรพุกก์

ศ.

266 นายประสิทธิ ์ วัฒนาภา

267 นายไพศาล พงศ์ชยั ฤกษ์

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(ศัลยศาสตร์)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์)

B.Sc.(Physiology)
Hons.
M.S.(CHB)
F.R.C.S.
ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(ศัลยศาสตร์)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์)
F.R.C.S.
ศ. พ.บ.(เกียรตินิยม)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ท ั ่วไป)

สาขาเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์ท ั ่วไป

มอ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 7421 2070-8
ต่อ 1401,1403

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์ท ั ่วไป

จฬ.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2256 4117

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์ท ั ่วไป

มม.

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์ท ั ่วไป
,ศัลยศาสตร์
ช่องท้อง

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2411 0267
ลาออก โรงพยาบาลบารุง
ราษฎ์ ซ.นานาเหนือ
สุขมุ วิท 3 วัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2667 1000
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

สาขาวิ ชา

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

268 นายวุฒชิ ยั ธนาพงศธร

ศ.

269 นายอรุณ เผ่าสวัสดิ ์

ศ.

270 นายวันชัย วัฒนศัพท์

ศ.

คุณวุฒิ
สศ.บ.(การบริหาร
โรงพยาบาล)
วท.บ.
พ.บ.(แพทยศาสตร์)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์)
พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
การแพทย์คลีนิก
Dr.Med.
พ.บ.
ว.ว.(ศัลยศาสตร์
โรคมะเร็ง)

สาขาเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์ท ั ่วไป

มศว.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2260 2122-24

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์ท ั ่วไป

มม.

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์มะเร็ง
ศีรษะและคอ

มข.

เกษียณ 188/1 ซอยมิตรอนันต์
ถนนนครไชยศรี เขต
ดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2419 8285-6
เกษียณ โรงเรียนขอนแก่น
วิเทศศึกษา 99/2
ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40000
โทร. 0 4323 7770
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

สาขาวิ ชา

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์ยโู ร
วิทยา (ระบบ
ทางเดินปสั สาวะ
และระบบอวัยวะ
เพศชาย)
ศัลยศาสตร์ระบบ
ปสั สาวะ

271 นายวรวัฒน์ ชุมสาย ณ อุยธยา

ศ.

พ.บ.

ศัลยศาสตร์

272 นายกฤษฎา รัตนโอฬาร

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(ศัลยศาสตร์
ทั ่วไป) อ.ว.(ยูโรวิทยา)
F.I.C.S.

ศัลยศาสตร์

273 นายพิชยั บุณยะรัตเวช

ศ.

พ.บ.
F.R.C.S. (Ed)
M.R.C.S.(Eng)
L.R.C.P.(Lon)
F.R.C.S.

ศัลยศาสตร์

Page 119 of 220

ศัลยศาสตร์ระบบ
ปสั สาวะ

ม/ส สถานภาพ
มช.

มม.

จฬ.

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 73/11 ซ.แก้วเกษม
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร.0 5321 3866
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2201 1315
เกษียณ 152/9 ซ.เกงชวน
แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาธร กรุงเทพฯ
10120
โทร. 0 2286 4457

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

274 นายวีระสิงห์ เมืองมั ่น

ศ.

พ.บ.
Amer. Board Eligible
in Urology Fellow
of the International
College of Surgeons
อ.ว.(ยูโรวิทยา
,ศัลยศาสตร์)
Fellow of the Royal
College of Surgeons

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์ระบบ
ปสั สาวะ

มม.

เกษียณ 424/2 ซอย 10
พหลโยธิน สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ
10400
โทร. 0 2278 2957 ,
0 2245 5708 ,
0 2245 7095

275 นายธงชัย พรรณลาภ

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(ศัลยศาสตร์
ทั ่วไป)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์
ทั ่วไป) อ.ว.
(ศัลยศาสตร์ยโู รวิทยา)

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์ระบบ
ปสั สาวะและ
สืบพันธุ์ชาย

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2411 0267

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

276 นายกัมพล ประจวบเหมาะ

277 นายจรรยา มะโนทัย

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

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

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์
โรคหัวใจและ
ทรวงอกและ
หลอดเลือด

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2310 3273

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์หวั ใจ
และทรวงอก

จฬ.

ลาออก 430 อาคารสงเคราะห์
ทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2286 6501

Dip. Amer.
Board. of Surgery.
Dip Amer.
Board of Thoracic
Surgery.
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

278 นายชวลิต อ่องจริต

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง
ศ.11 พ.บ.

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์หวั ใจ
และทรวงอก

Cert.in Cardiothoracic
Surgery
Dip.in Tuberculosis
and Diseases of the
Chest
Fellow of the
American college of
Surgery
อ.ว.(ศัลยศาสตร์ทรวง
อกและศัลยศาสตร์
ทั่วไป)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
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ม/ส สถานภาพ
จฬ.

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 55 สุขมุ วิท 49
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
โทร. 0 2258 7857

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

279 นายชิน บูรณธรรม

ศ.

พ.บ.
อ.ว.
Dr.Med
D.T.M.
FACS
FRCST
FFIMS

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์หวั ใจ
และทรวงอก

จฬ.

เกษียณ 43/1 ซ.58 ถ.สุขมุ วิท
แขวงบางจาก
เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2311 3327

280 นายปริญญา สากิยลักษณ์

ศ.

พ.บ.(เกียรตินิยม)
M.S.(Surgery )
Dip. Amer.Board of
Surgery
Dip.Amer.Board of
Thoracic Surgery
F.A.C.S.

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์หวั ใจ
และทรวงอก

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2374 3449
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

281 นายพงษ์ศริ ิ ปรารถนาดี

ศ.

พ.บ.
Research Fellow in
Thoracic Surgery
F.A.C.S.
F.C.C.P.

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์หวั ใจ
และทรวงอก

มช.

เกษียณ บ้าน 54/9 ถ. สิงหราช
อ. เมือง จ. เชียงใหม่
50200
โทร. 0 5341 7247

282 นายสุวทิ ย์ ศรีอษั ฎาพร

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(ศัลยศาสตร์)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ท ั ่วไป)

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์
อุบตั เิ หตุ

จฬ.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2256 4568

283 นายโสภณ จิรสิรธิ รรม

ศ.

วท.บ.
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง (ศัลยศาสตร์)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์)
FICS

ศัลยศาสตร์

การผ่าตัดไต,
การปลูกถ่ายไต

มม.
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คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร.0 2246 0025

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

284 นายจรัญ มหาทุมะรัตน์

ศ.

285 นายบวรศิลป์ เชาวน์ชน่ื

ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(ศัลยศาสตร์)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์
ทั ่วไป)Cert. in
Cranio-Facial
Surgery
Cert. in Plastics &
Reconstructive
Surgery
อ.ว.(ศัลยศาสตร์
ตกแต่ง)
พ.บ.
ว.ว.(ศัลยศาสตร์)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์
ตกแต่ง,
ศัลยศาสตร์ท ั ่วไป

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2564 000,
0 2564 4183

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศัลยศาสตร์ตกแต่ง มข.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร.0 4334 8393
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

286 นายสุพจน์ วุฒกิ ารณ์

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

พ.บ.
ศัลยศาสตร์ยโู รวิทยา ศัลยศาสตร์ยโู ร
ป.ชัน้ สูง(วิทยาศาสตร์
วิทยา
คลินิก)
Cert. of
Uro-Oncology Fellow
in Urology
ว.ว ศัลยศาสตร์ท ั ่วไป
อ.ว. ยูโรวิทยา
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ม/ส สถานภาพ
มช.

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร.0 5394 1005 ,
0 5322 4004

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

287 นายบรรณกิจ โลจนาภิวฒ
ั น์

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.บัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(ศัลยศาสตร์)
Fellowship in organ
transplantation
อ.ว. (ศัลยศาสตร์ยโู ร
วิทยา)
Fellowship in
Endourology

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยโู รวิทยา ศัลยศาสตร์ยโู ร
วิทยา
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ม/ส สถานภาพ
มช.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร.0 5394 3001-9

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

288 นายสุชาย สุนทราภา

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

วท.บ. (วิทยาศาสตร์
ศัลยศาสตร์ยโู รวิทยา ศัลยศาสตร์ยโู ร
การแพทย์)
วิทยา
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง (ศัลยศาสตร์
ทั ่วไป)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์
ทั ่วไป) อ.ว.
(ศัลยศาสตร์ยโู รวิทยา)
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ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2419 7000 ,
0 2411 0241-9

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

289 นายพรชัย โอเจริญรัตน์

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

พ.บ.
ศัลยศาสตร์ศรี ษะ-คอ ศัลยศาสตร์
ป.บัณฑิตทาง
และเต้านม
ศีรษะ-คอ และ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
เต้านม
คลินกิ (ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (ศัลยศาสตร์
ทั่วไป) 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
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ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2419 7000 ,
0 2411 0241-9

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

290 นายศุภกร โรจนนินทร์

ศ.

291 นายภานุ พนั ธ์ ทรงเจริญ

ศ.

292 นายอาทร์ อาทรธุระสุข

ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิค
(ศัลยศาสตร์)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์)
พ.บ.
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดกิ ส์)
F.I.C.S.
F.I.M.S.
พ.บ.
อ.ว. (ศัลยศาสตร์)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ศรี ษะ-คอ ศัลยศาสตร์
และเต้านม
ศีรษะ-คอ และ
เต้านม

ศัลยศาสตร์ออร์
โทปิดคิ ส์

ศัลยศาสตร์ทาง
มือ, ศัลยศาสตร์
เส้นประสาท, จุล
ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์ ศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดกิ ส์
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2419 8013-4

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดกิ ส์
โทร. 0 2411 0241-9
ต่อ 7968
เกษียณ 28/6 ถ.พหลโยธิน
53/8 เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0 2972 8826

มอ.

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

293 นายเจริญ โชติกวณิชย์

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลีนิก
(ศัลยศาสตร์)

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์ ศัลยศาสตร์ทางมือ มม

294 นายวิเชียร
เลาหเจริญสมบัติ

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดคิ ส์)

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดคิ ส์ ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดคิ ส์

มม.

295 นายสารเนตร์ ไวคกุล

ศ.

พ.บ.
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดคิ ส์ ศัลยศาสตร์ออร์
ป.ชัน้ สูง(ศัลยศาสตร์)
โธปิดคิ ส์
ว.ว.
Fellowship
International De
Medicine Sportive

มม.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดกิ ส์และ
กายภาพบาบัด
โทร. 0 2411 1271,
0 2411 3740
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาออร์โธปิดคิ ส์
โทร. 0 2201 1599
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดกิ ส์
โทร.0 2419 7000 ,
0 2411 0241-9

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

296 นายบรรจง มไหสวริยะ

297 นายยงยุทธ วัชรดุลย์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ศ.11 พ.บ.
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดคิ ส์ ศัลยกรรมทางมือ
ป.ชัน้ สูง(ศัลยศาสตร์)
และจุลศัลยกรรม,
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์
ชีวกลศาสตร์
โธปิดกิ ส์)
ทางออร์โธปิดคิ ส์

ศ.

พ.บ.
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดคิ ส์ ศัลยศาสตร์ออร์
ป.ชัน้ สูงทาง
โธปิดคิ ส์
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลีนิกสาขา
ศัลยศาสตร์ Sportarzt
Doktor der Medizin
Fachrazt fur
Orthopaedie
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดกิ ส์
โทร. 0 2419 7968

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดคิ ส์และ
กายภาพบาบัด
โทร. 0 2419 7524-5

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

298 นายทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์

ศ.

พ.บ.
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดคิ ส์ ศัลยศาสตร์ออร์
ป.ชัน้ สูง(ศัลยศาสตร์)
โธปิดคิ ส์ท ั ่วไป
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดกิ ส์)
Arzt Fur Orthopedie
Dr.Med (Magna Cum
Laude)

มม.

299 น.ส.นริสา ฟูตระกูล

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
วท.ด.(สรีรวิทยา)

จฬ.

สรีรวิทยา
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สรีรวิทยา

สถานที่ ติดต่อ

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาศัลยศาสตร์
ออร์โธปิดกิ ส์
โทร. 0 2411 3191,
0 2419 7968 ,
0 2411 0241-9
ต่อ 7968
พนักงาน คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาสรีรวิทยา
โทร. 0 2256 4000,
0 2256 4183

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

300 นายธีระยุทธ กลิน่ สุคนธ์

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง
ศ.

วท.บ.
วท.ม.
D.Sc.

สาขาวิ ชา
สรีรวิทยา
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สาขาเชี่ยวชาญ
พิษวิทยา

ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ

ลาออก คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ หมวดวิชา
เภสัชวิทยา
มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก จ.ปทุมธานี
12000
โทร. 0 2533 9020-24
ต่อ 1247,
0 2977 2222 ต่อ
1412 , 1473 , 1417

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

301 นายณรงค์ศกั ดิ ์ ชัยบุตร

302 นายเลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

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

ศ.

B.Sc.
Ph.D.(Physiology)

สาขาวิ ชา
สรีรวิทยา

สรีรวิทยา
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สาขาเชี่ยวชาญ
สรีรวิทยาการ
หลั ่งน้านม
การทางานของ
ร่างกายใน
สภาพแวดล้อม
อุณหภูมสิ งู
พยาธิชวี วิทยา
ระบบขับถ่าย
ปสั สาวะ
สรีรวิทยาทั ่วไป

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

จฬ.

เกษียณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
โทร. 0 2218
9779-80 , 0 2218
9740-1

มม.

เกษียณ วิทยาลัยการจัดการ
มม. เลขที่ 18 อาคาร
ไทยพาณิชย์ปาร์ค
พลาซ่า อาคารเวสต์ 2
ชัน้ 15 ถ.รัชดาภิเษก
จตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
โทร. 0 2937 5655-60
ต่อ 102

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

303 นางบังอร ชมเดช

304 นางนทีทพิ ย์ กฤษณามระ

305 นางราตรี สุดทรวง

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(กุมารเวช
ศาสตร์)
Ph.D.(Physiology)

ศ.11 B.Sc.
วท.ม.
ปร.ด.(สรีรวิทยา)

ศ.

ภ.บ.
M.S.(สรีรวิทยา)
Ph.D.
(Neurophysiology)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

สรีรวิทยา

สรีรวิทยาระบบ
ขับถ่ายปสั สาวะ

จฬ.

สรีรวิทยา

สรีรวิทยาระบบ
ต่อมไร้ท่อ, ระบบ
ทางเดินอาหาร

มม.

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาสรีรวิทยา
โทร. 0 2246 0063
ต่อ 6402

สรีรวิทยา

สรีรวิทยาระบบ
ประสาท

จฬ.

เกษียณ 9/70 ซ.คลังมนตรี
ถ.ประชาชืน่ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2911 0131
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เกษียณ 17/47 ซ.ลาซาล 7
ถ.สุขมวิท 105 บางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0 2252 7854

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

306 นายนิพนธ์ ฉัตรทิพากร

ศ.

สรีรวิทยา

สรีรวิทยา

มช.

307 นายชุมพล ผลประมูล

ศ.

พ.บ.
ป.บัณฑิต
(วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก)
Ph.d.(Physiology and
Biophysics)
Cardiac
electrophysiology
postdoctoral
fellowship
วท.บ.(อินทรียเ์ คมี)
Ph.D.(Physiology)

สรีรวิทยา

สรีรวิทยาระบบ
สืบพันธุ์

มม.

308 นายวัฒนา ผลากรกุล

ศ.

พ.บ.
M.Sc.

สรีรวิทยา

สรีรวิทยาระบบ
ไหลเวียนของ
โลหิต

มม.

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาสรีรวิทยา
โทร.0 5394 5329

เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาสรีรวิทยา
โทร. 0 2201 5513
เกษียณ 573/3 ถนนสามเสน
แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสติ กรุงเทพฯ
10300
โทร. 0 2243 5526

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

309 นายทวีทอง หงษ์ววิ ฒ
ั น์

ศ.

ร.บ.
ศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Social
Sciences)

310 นายสมอาจ วงษ์ขมทอง

ศ.

M.D.
M.H.P.
D.H.Sc.

สาขาวิ ชา
สังคมศาสตร์
การแพทย์และ
สาธารณสุข

สาขาเชี่ยวชาญ
การพัฒนา
สาธารณสุข
มูลฐาน,
เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข

สาธารณสุขมูลฐาน บริหารงาน
สาธารณสุข
มูลฐาน
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ม/ส สถานภาพ
มม.

มม.

สถานที่ ติดต่อ

ศูนย์อาเซียน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
จังหวัดนครปฐม
73170
โทร. 0 2441 0207
ลาออก โรงพยาบาลกรุงเทพ
ซ.ศูนย์วจิ ยั 7
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310
โทร. 0 2310 3000

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

311 นางดุษณี สุทธปรียาศรี

312 นายธีระ ทองสง

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง
ศ.

พ.บ.
ส.ม.
M.S.
Dr.P.H.

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

สาธารณสุขศาสตร์ โภชนวิทยา

ศ.11 พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา การใช้คลื่นเสียง
ป.ชัน้ สูงทาง
ความถีส่ งู
วิทยาศาสตร์
ทางสูตศิ าสตร์
การแพทย์คลินิก
(สูต-ิ นรีเวชฯ)
ว.ว.(สูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยา)
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ม/ส สถานภาพ
มม.

มช.

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 7 อินทามระ 45
ถนนสุทธิสาร ดินแดง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0 2277 0401,
0 2693 7324

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 5322 1122

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

313 นายอภิชาติ จิตต์เจริญ

ศ.

พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
ป.ชัน้ สูงฯ (สาขาสูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (สาขาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา)

314 นายหะทัย เทพพิสยั

ศ.

พ.บ.
อ.ว.(สูตศิ าสตร์-นรี
เวชวิทยา)

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

การตัง้ ครรภ์แฝด, มม.
การระบาดวิทยา,
การใช้ยา
Misoprosol
เพื่อยุตกิ าร
ตัง้ ครรภ์
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา การมีบุตรยาก
จฬ.
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สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร.0 2245 8528

เกษียณ 63 ซ.สันติสุข
ถ.สุขมุ วิท
เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2390 2515 ,
0 2391 2662

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

315 นายสุรศักดิ ์ ฐานีพานิชสกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

ศ.11 พ.บ.

สาขาเชี่ยวชาญ

สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา การวางแผน
ป.ทางวิทยาศาสตร์
ครอบครัวและ
การแพทย์คลินกิ สาขา
เทคโนโลยีการ
สูตศิ าสตร์ - นรีเวช
คุมกาเนิด
วิทยา
ว.ว.(สูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยา)
Cert. in Tropical
Epidemiology
Cert. in Family
Planning
Administration
Master of Medicine
(Public Health)
อ.ว.เวชกรรมป้องกัน
(สาธารณสุขศาสตร์))
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ม/ส สถานภาพ
จฬ.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาคสูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยา
โทร. 0 2218 4192

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

316 นางอุรุษา เทพพิสยั

ศ.

พ.บ.
Dip.Amer.Board of
Ob&Gyn.(Part 1)

สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา การวิจยั สตรีวยั
หมดระดู

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 2201 1412

317 นางอมร เกิดสว่าง

ศ.

พ.บ.
อ.ว. (สูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา)

สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา เนื้องอกและ
มะเร็งของระบบ
สืบพันธุ์สตรี

มม.

เกษียณ 159 ถนนพิชยั
เขตดุสติ กรุงเทพฯ
10300
โทร. 0 2241 4208
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

318 นายสมภพ ลิ้มพงศานุรกั ษ์

ศ.

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา มะเร็งครรภ์ไข่
การแพทย์)
ปลาอุก
พ.บ.
ป.ชัน้ สูงฯ (สาขาวิชา
สูตศิ าสตร์ - นรีเวช
วิทยา)
Diploma in Clinical
Phamacology of
Fertility Regulation
ว.ว. (สาขาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา)
Master of Public

319 นายดารง เหรียญประยูร

ศ.

พ.บ.
M.Sc.

ม/ส สถานภาพ
จฬ.

สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา วางแผนครอบครัว จฬ.
,อนามัยเจริญพันธุ์
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สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 2256 4241,
0 2256 4164

เกษียณ 507/212 ถ.สาธุ
ประดิษฐ์ ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2256 4427-9 ,
0 2210 2512 ,
0 2210 3020

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

320 คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์การ
ป.ทางการแพทย์
เจริญพันธุ์
คลีนิก
Cert. Amer. Board
of Obstetricians and
Gyneecologists
Cert. in Reproductive
Physiology
Cert.In Med. Edu.
อ.ว.(สูตศิ าสตร์-นรี
เวชวิทยา)
Cert. in Gynecologic
Microsurgery
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ม/ส สถานภาพ
จฬ.

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ วิทยาลัยสูตนิ รีแพทย์
แห่งประเทศไทย
ซ.ศูนย์วจิ ยั
ถ.เพชรบุรตี ดั ใหม่
กทม.10320
โทร. 0 2716 5721-3 ,
0 2435 566

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

321 นายอร่าม โรจนสกุล

ศ.

พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์การ
ว.ว.(สูตศิ าสตร์-นรีเวช
เจริญพันธุ์
วิทยา)

มม.

322 นายกอสิน อมาตยกุล

ศ.

อ.ว.
M.B.Ch.B.
FRCOG

สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์การ
เจริญพันธุ์และ
การคุมกาเนิด

มช.

สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์

มม.

323 นายกาแหง จาตุรจินดา

ศ.11 M.B./Ch.B.
M.R.C.O.G.
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สถานที่ ติดต่อ

ลาออก คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 2201 1451
เกษียณ 246/3 ถ.มณีนพรัตน์
ตาบลศรีภมู ิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5321 0838
เกษียณ 511/2 ซอย 6
ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2245 4795

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

324 นายยงยุทธ เหราบัตย์

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

สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์มารดา
และทารกในครรภ์

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 2201 1412

325 นายเยื้อน ตันนิรนั ดร

ศ.11 พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์มารดา
ป.ชัน้ สูง(สูตศิ าสตร์-นรี
และทารกในครรภ์
เวชวิทยา)
Cert.in Subspecialty
Training in
Maternal-Fetal
Medicine
ว.ว.(สูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยา)

จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 2256 4165
ต่อ 210
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

326 นายวินิต พัวประดิษฐ์

ศ.

พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา เวชศาสตร์มารดา
ว.ว.(สูตศิ าสตร์-นรีเวช
และทารกในครรภ์
วิทยา)
M.P.H.(MCH)

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 2201 1412

327 นางอุ่นใจ กออนันตกุล

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง (สูตศิ าสตร์
และนรีเวชวิทยา)
ว.ว.(สูตศิ าสตร์และ
นรีเวชวิทยา)
Dip. In Clinical
Epidemiology
อ.บ.(เวชศาสตร์
มารดาและทารก
ในครรภ์)

มอ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาสูตศิ าสตร์
และนรีเวชวิทยา
โทร.0 7445 1201-3

สูตศิ าสตร์และนรีเวช
วิทยา (เวชศาสตร์
มารดาและทารก
ในครรภ์)
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สูตศิ าสตร์และ
นรีเวชวิทยา
(เวชศาสตร์
มารดาและ
ทารกในครรภ์)

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

328 นายนเรศร สุขเจริญ

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา สูตศิ าสตร์-นรีเวช
ป.บัณฑิตทาง
วิทยา
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก(สูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว.(สูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยา)
Dip. in Medical
Education
Cert. in Reproductive
Medicine
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ม/ส สถานภาพ
จฬ.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 2256 4192 ,
0 2256 4241

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

329 นายวงศ์กุลพัทธ์
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ศ.

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

สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา สูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยา

จฬ.

ลาออก 67 สุขมุ วิท 26 (ซอย
อารี) กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2661 5599

330 นายศุภวัฒน์ ชุตวิ งศ์

ศ.

พ.บ.
Dip.Amer.Board of
Ob&Gyn
อ.ว.(สูตศิ าสตร์-นรี
เวชวิทยา)

สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา สูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยา

จฬ.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 2256 4192
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

331 นางเจศฎา ถิน่ คารพ

332 นายภิเศก ลุมพิกานนท์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

พ.บ.
สูตศิ าสตร์และนรีเวช
ป.ชัน้ สูง(สูตศิ าสตร์
วิทยา
และนรีเวชวิทยา)
ว.ว.(สูตศิ าสตร์และ
นรีเวชวิทยา)
วท.ม.(ระบาดวิทยา
คลินิก)
อ.ว.(เวชศาสตร์
มารดาและทารก
ในครรภ์)
ศ.11 พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
ป.ชัน้ สูง(สูตศิ าสตร์-นรี
เวชวิทยา)
Certificate in
Clinical
Epidemiology
ว.ว.(สูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยา)
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

สูตศิ าสตร์และ
นรีเวชวิทยา

มข.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาสูตศิ าสตร์
และนรีเวชวิทยา
โทร.0 4320 2789

สูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยา

มข.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 4324 6445 ,
0 4324 6535-53
ต่อ 3030

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

333 นายทวีพงษ์ สุวรรณโคต

ศ.

พ.บ.
อ.ว.(สูตศิ าสตร์-นรี
เวชวิทยา)
Dip.Obst.
F.I.C.S.
F.R.T.C.O.G.

สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา สูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยา

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 2411 2088

334 นายพงษ์ศกั ดิ ์ ชัยศิลป์วฒ
ั นา

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (สูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว. (สูตศิ าสตร์-นรี
เวชวิทยา)
Fellowship in
Obstetrics &
Gynecology

สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา สูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยา

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 2419 7551
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

335 นายแสงชัย พฤทธิพนั ธุ์

336 นายนิมติ เตชไกรชนะ

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ศ.11 พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา สูตศิ าสตร์-นรีเวช
ว.ว.(สูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยา (อนามัย
วิทยา)
เจริญพันธุ)์
Cert. in Assisted
Reproduction
Cert. in
Reproduction
Endocrinology

ศ.

พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา สูตศิ าสตร์-นรีเวช
ว.ว.(สูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยาทั ่วไป
วิทยา)
ป.ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลีนิก
(สูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยา)
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 2201 1412

จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 2256 4241

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

337 น.ส.ยุวนั อนุมานราชธน

ศ.

พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา อนามัยการเจริญ
อ.ว.(สูตศิ าสตร์-นรี
พันธุ์
เวชวิทยา)
M.Sc.(Endocrinology)

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 2411 0241

338 นางชวนชม สกลธวัฒน์

ศ.

พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา อนามัยการเจริญ
ป.ชัน้ สูง(สูตศิ าสตร์นรี
พันธุ์
เวชวิทยา)
ว.ว.(สูตศิ าสตร์นรีเวช
วิทยา)
Fellow of the
International
College of
Surgeons (FICS)

มข.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 4324 6445
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

339 นายนิกร ดุสติ สิน

340 นายประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ ์

341 นายประมวล วีรุตมเสน

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
อ.ว.
M.Sc.(Med.)

ศ.

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา อนามัยการเจริญ
พันธุ์

จฬ.

พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา อนามัยการเจริญ
ว.ว.(สูตศิ าสตร์-นรีเวช
พันธุ์
วิทยา)

มม.

ศ.11 พ.บ.
อ.ว.(สูตศิ าสตร์-นรี
เวชวิทยา)
M.Sc.(Phisiology)

สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา อนามัยการเจริญ
พันธุ์
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จฬ.

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 39/2 ซ.งามดูพลี
ถ.พระราม 4 เขตสาธร
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2218 8152-5 ,
0 2286 468-4
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 2201 1451
เกษียณ 228/1 ซอยระนอง 1
ถ.พระราม 6 พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2278 5274

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

342 นายวิทรู โอสถานนท์

343 นายสมพล พงศ์ไทย

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
M.S.
Ph.D. (Pathology)

ศ.

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา อนามัยการเจริญ
พันธุ์

มม.

เกษียณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โทร. 0 4421 6191-8
ต่อ 4241

พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา อนามัยการเจริญ
ว.ว.(สูตศิ าสตร์-นรีเวช
พันธุ์
วิทยา)
M.P.H.(MCH)

มม.

เกษียณ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุร ี 20131
โทร. 0 3874 5820-40
ต่อ 1010
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

344 นางสฤกพรรณ วิไลลักษณ์

345 นายสุพร เกิดสว่าง

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา สูตศิ าสตร์-นรีเวช
ป.ชัน้ สูง(สูตศิ าสตร์วิทยา
นรีเวชวิทยา)
ว.ว.(สูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยา)
ว.ผูช้ านาญการด้าน
มะเร็งทางนรีเวชวิทยา

ศ.11 พ.บ.
อ.ว.(สูตศิ าสตร์-นรี
เวชวิทยา)
L.M. Diploma
D.T.M.&H.
F.R.C.O.G.

สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา อนามัยการเจริญ
พันธุ์
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ม/ส สถานภาพ
มม.

มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 2201 1412,
0 2201 2165

เกษียณ 134/4
ซ.กรุงเทพนนท์ 7
ถ.กรุงเทพ - นนทบุร ี
อ.เมือง จ.นนทบุร ี
11000
โทร. 0 2525 2513 ,
0 2419 7550 ,
0 2411 3011

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

346 นายเอนก อารีพรรค

347 นายสมบูรณ์ คุณาธิคม

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 M.B.B.S.
M.R.C.O.G.
Dip. in Child Health
อ.ว. (สูตศิ าสตร์-นรี
เวชวิทยา)
F.R.C.O.G.
ศ.

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา อนามัยการเจริญ
พันธุ์และ
เพศศึกษา

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

จฬ.

เกษียณ 35 ถ.เสรี 5 หมูบ่ า้ น
เสรี ซ.รามคาแหง 24
เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2300 5726,
0 2300 5167

พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา สูตศิ าสตร์-นรีเวช มม.
ประกาศนียบัตร
(ผูม้ บี ุตรยาก)
วิทยา(ผูม้ บี ุตรยาก)
แพทย์ฝึกหัด
ป.ชัน้ สูงฯ (สูตศิ าสตร์
- นรีเวชวิทยา)
Research Fellow in
Gynecologic
Endocrinology and
Infertility
ว.ว. (สาขาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา)

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร.0 2419 7675-8
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

348 นายอนุวตั ร รุ่งพิสุทธิพงษ์

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา
ป.ชัน้ สูง (สูตศิ าสตร์-นรี
(โรคติดเชือ้ ทาง
เวชวิทยา)
เพศสัมพันธ์สตรี)
ว.ว. (สูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยา)
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)
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สาขาเชี่ยวชาญ
สูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยา(โรคติดเชือ้
ทางเพศสัมพันธ์
สตรี)

ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร.0 2419 7000 ,
0 2411 0241-9

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

349 นายหเทิญ ถิน่ ธารา

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

พ.บ.
สูตศิ าสตร์และนรีเวช
ว.ว. (สูตศิ าสตร์และนรี
วิทยา
เวชวิทยา)
Certificate in
Operative
Laparoscopy and
Laparoscopic
Assisted Vaginal
Hysterectomy
Certificate of FIGO
Fellowship in
Obstetrics and
Gynecology
Certificat
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

การผ่าตัดผ่าน
มอ.
กล้องส่องช่อง
ท้องและกล้องส่อง
โพรงมดลูก

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาสูตศิ าสตร์
และนรีเวชวิทยา
โทร. 0 7428 2000

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

350 นายจตุพล ศรีสมบูรณ์

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง (สูต-ิ นรีเวชฯ)
ว.ว.(สูตศิ าสตร์และ
นรีเวชวิทยา)
Cert. in Gynecologic
Oncology

สูตศิ าสตร์และนรีเวช สูตศิ าสตร์และ
วิทยา
นรีเวชวิทยา

มช.

351 นายประสิทธิ ์ เพ็งสา

ศ.

วท.บ.
พ.บ.
ว.ว.(สูตศิ าสตร์และนรี
เวชวิทยา)

สูตศิ าสตร์และนรีเวช สูตศิ าสตร์และนรี
วิทยา : โรคมะเร็ง เวชวิทยา :
โรคมะเร็ง

มข.

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

สาขาวิ ชา
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาสูตศิ าสตร์
และนรีเวชวิทยา
โทร 0 5322 1122

เกษียณ 296/3 ถ.สายอุทศิ
ต.หมากแข้ง อ.เมือง
จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0 4221 3110

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

352 น.ส.มณี รัตนไชยานนท์

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

พ.บ.
สูตศิ าสตร์-นรีเวชวิทยา สูตศิ าสตร์-นรีเวช
ป.ชัน้ สูงทาง
(เวชศาสตร์การ วิทยา(เวชศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เจริญพันธุ)์
การเจริญพันธุ)์
การแพทย์คลินิก(สูติ
ศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
ว.ว.(สูตศิ าสตร์-นรีเวช
วิทยา)
Cert. in Reproductive
Biology
วุฒบิ ตั รผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะสาขาเวช
ศาสตร์การเจริญพันธุ์
วท.ม.
อ.ว.(อนุสาขาเวช
ศาสตร์การเจริญพันธุ)์
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ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาสูตศิ าสตร์นรีเวชวิทยา
โทร. 0 2411 4828

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

353 นายสมยศ คุณจักร

ศ.

354 นางฉวีวรรณ บุนนาค

ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

พ.บ.
โสต นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา การใช้เลเซอร์ใน
ป.ชัน้ สูงสาขา
ช่องปากและ
เวชศาสตร์เขตร้อน
หลอดคอหอย
(DTM & H)
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ว.ว. (โสต นาสิก
ลาริงซ์วทิ ยา)
Diplomate American
Board of Cosmetic
Surgery
พ.บ.
โสต นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา โรคภูมแิ พ้
อ.ว.(โสต)
F.I.C.S.
F.A.C.A.
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ม/ส สถานภาพ
มม.

มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาโสต นาสิก
ลาริงซ์วทิ ยา
โทร. 0 2245 9505

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาโสต นาสิก
ลาริงซ์วทิ ยา
โทร. 0 2411 4748

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

355 นางสุจติ รา ประสานสุข

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

พ.บ.
โสต นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา โรคระบบโสต
มม.
ป.ทางวิทยาศาสตร์
นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา
การแพทย์คลีนิก
(จักษุ โสต นาสิก ลา
ริงซ์) Cert.of
Micro-Surgery of Ear
Dip.(โสต นาสิก ลา
ริงซ์) ป.ผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะทาง(โสต นาสิก
ลาริงซ์)
Dip. in Laryngology
& Otology
Cert. of Proficiency
in ORL
F.I.C.S.
ป. (โสตประสาทการ
ได้ยนิ )
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาโสต นาสิก
ลาริงซ์วทิ ยา
โทร. 0 2419 8043

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

356 นายบุญชู กุลประดิษฐารมณ์

ศ.

357 นายอานวย คัจฉวารี

ศ.

358 นายชัยรัตน์ นิรนั ตรัตน์

ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป. ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ว.ว.(โสต นาสิก ลา
ริงซ์วทิ ยา)
Cert. in
Otolaryngology &
Head and Neck
Surgery
พ.บ.
Dip.Amer.Board of
Otolaryngology

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

โสต นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา โรคระบบโสต
มม.
นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาโสต นาสิก
ลาริงซ์วทิ ยา
โทร. 0 2201 1515

โสต นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา โรคระบบโสต
จฬ.
นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา

เกษียณ 550 หมูบ่ า้ นสุขไพศาล
ซ.ไพศาล ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2277 3090
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาจักษุ โสต ศอ
นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา
โทร.0 2260 2233-5

พ.บ.
โสต นาสิก ลาริงซ์วทิ ยา โสต นาสิก ลา
ป.ชัน้ สูงทาง
ริงซ์วทิ ยา
วิทยาศาสตร์
ว.ว.(โสต นาสิกลาริงซ์
วิทยา)
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มศว.

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

359 นายวิทรู ลีลามานิตย์

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
สาขาวิชาโสต นาสิก
และลาริงซ์วทิ ยา
วว. (โสต นาสิก
ลาริงซ์วทิ ยา)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา โสต ศอ นาสิก
วิทยา
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ม/ส สถานภาพ
มอ.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาโสต ศอ
นาสิกวิทยา
โทร. 0 7442 9620

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

360 นางศิรกิ ุล อิศรานุรกั ษ์

ศ.

อนามัยครอบครัว

อนามัยครอบครัว

มม.

สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน
โทร. 0 2441 9040-3

361 นายเพทาย เย็นจิตโสมนัส

ศ.

วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การแพทย์)
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง (กุมารเวช
ศาสตร์)
ว.ว.(กุมารเวชศาสตร์)
Master of Public
Health (Maternal and
Family Planning)
อ.บ.(สาธารณสุข
ศาสตร์)
อ.บ.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)
วท.บ. (เทคนิค
การแพทย์)
วท.ม. (ชีวเคมี)
Ph.D. (Human
Genetics)

อณูพนั ธุศาสตร์-อณู อณูพนั ธุศาสตร์ชีววิทยาการแพทย์ อณูชวี วิทยา
การแพทย์

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
โทร. 0 2419 7000 ,
0 2411 0241-9

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

362 นายอดิศร ภัทราดูลย์

ศ.

363 นายสุกจิ แสงนิพนั ธ์กลู

ศ.

364 นายพลศักดิ ์ จีระวิพลู วรรณ

ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.บัณฑิต
(ศัลยศาสตร์)
ว.ว. (ออร์โธปิดกิ ส์
Hand and
Microsurgery
Fellowship
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(ศัลยศาสตร์)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดกิ ส์)
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(ศัลยศาสตร์)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดกิ ส์)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

ออร์โธปิ ดกิ ส์

ออร์โธปิดกิ ส์

จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาออร์โธปิดคิ ส์
โทร. 0 2256 4230

ออร์โทปิดกิ ส์

ศัลยศาสตร์ออร์
โทปิดกิ ส์ท ั ่วไป

มข.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาออร์โทปิดกิ ส์
โทร. 0 4324 6535-53
ต่อ 3657, 3742, 3532

ออร์โทปิดกิ ส์

ออร์โทปิดกิ ส์ใน
เด็ก

มข.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาออร์โทปิดกิ ส์
โทร. 0 4324
6535-53ต่อ 3657,
3742 , 3532
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

365 นายวิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(ศัลยศาสตร์)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดกิ ส์)
อ.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดกิ ส์)

ออร์โธปิ ดกิ ส์

ออร์โธปิดคิ ส์

มข.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาออร์โทปิดกิ ส์
โทร. 0 4324
6535-53ต่อ 3657,
3742 , 3532

366 นายพิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์

ศ.

พ.บ.
ป.(ศัลยศาสตร์)
ว.ว.(ออร์โธปิ ดกิ ส์)
Dip. British
Orthopaedics
Cert. in Spinal
Surgery

ออร์โธปิ ดกิ ส์

ออร์โธปิดกิ ส์

จฬ.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาออร์โธปิดกิ ส์
โทร. 0 2246 0025
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

367 นายวีระชัย โควสุวรรณ

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การแพทย์)
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(ศัลยศาสตร์)
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ออร์
โธปิดกิ ส์)

สาขาวิ ชา
ออร์โธปิ ดกิ ส์
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สาขาเชี่ยวชาญ
เมลิออยโดซิส
ทางออร์โธปิดกิ ส์

ม/ส สถานภาพ
มข.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาออร์โธปิดกิ ส์
โทร. 0 4324
6535-53ต่อ 3657

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

368 นายเกียรติ รักษ์รุ่งธรรม

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
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

อายุรศาสตร์

Page 170 of 220

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

โรคภูมแิ พ้ โรคหืด จฬ.
Autoimmune
disease HIV and
AIDS Cellular
and molecular

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2256 4000 ,
0 2256 4183

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

369 น.ส.ดิษยา รัตนากร

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

พ.บ.
Dip. in Clinical
Neurology
ป. ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
Cert.in
Neurosonology
Cert.of Fellowship in
Neurosonology
ว.ว. (ประสาทวิทยา)

อายุรศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ
การตรวจผูป้ ่วย
โดยใช้คลื่น
ความถีส่ งู ใน
ระบบประสาท

ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 2246 0024,
0 2201 1734-6

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

370 นายอภิชาติ วิชญาณรัตน์

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
Dip.Amer.Board of
Internal Med. SubBoard of
Endocrinology and
Metabolism

อายุรศาสตร์

ต่อมไร้ท่อและ
เมตาบอลิซมึ

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2411 2004

371 นายกัมมันต์ พันธุมจินดา

ศ.

พ.บ.
M.Sc.(clinical
Epidemiology)
ว.ว.(ประสาทวิทยา)

อายุรศาสตร์

ประสาทวิทยา

จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2256 4246

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

372 นายนิพนธ์ พวงวรินทร์

373 นายประเสริฐ บุญเกิด

374 นายสุทธิพนั ธ์ จิตพิมลมาศ

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
D.T.M.&H.
M.M.Sc.
อ.ว.(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
อ.ว.(ประสาทวิทยา)
F.R.C.P.
ศ. พ.บ.
ว.ว.(ประสาทวิทยา)
Dip. Amer.Board
(eligible) of
Neurology &
Psychiatry
ศ. พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
Dip.in Clinical
Neurology
อ.ว.(ประสาทวิทยา)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

อายุรศาสตร์

ประสาทวิทยา

มม.

อายุรศาสตร์

ประสาทวิทยา

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1386

อายุรศาสตร์

ประสาทวิทยา

มข.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 4334 7542 ,
0 4324 6535-53 ต่อ
3664 , 3764
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คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2411 2004

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

375 นายอดุลย์ วิรยิ เวชกุล

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
น.บ.
ป.บัณฑิต
(อายุรศาสตร์)
ป.บัณฑิต
(ประสาทวิทยา)
M.R.C.P.
M.R.C.P.
R.C.P.S. (Glasg.)
ป.(แพทยศาสตร
ศึกษา)
อ.ว.(ประสาทวิทยา)
อ.ว.(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
F.R.C.P.
F.R.C.P.
R.C.P.S.(Glasg.)

สาขาวิ ชา
อายุรศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ
ประสาทวิทยา

ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 35/56 ซอยเรวดี 11
ถนนติวานนท์ หมู่ 1
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุร ี 11000
โทร. 0 2954 7354

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

376 นายอรรถสิทธิ ์ เวชชาชีวะ

ศ.11 MBBS (Lond.)
FRCP
FRACP
FACP

อายุรศาสตร์

ประสาทวิทยา

มม.

377 นายธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ศ.11 พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(ประสาทวิทยา)
ศ. พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์)

อายุรศาสตร์

ประสาทวิทยา,
โรคพิษสุนขั บ้า

จฬ.

อายุรศาสตร์

โภชนบาบัด

มม.

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

378 นายสุรตั น์ โคมินทร์

ตาแหน่ ง

Page 175 of 220

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ โรงพยาบาลพร้อมมิตร
12 ถนนสุขมุ วิท
ซอย 39 แขวงคลอง
ตันเขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2259
0376 ต่อ 186
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2256 4246
คณะแพทยศาสตร์โน
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1681

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

379 นางจุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงศ์

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์)

อายุรศาสตร์

โภชนศาสตร์

มม.

คณะแพทยศาสตร์โน
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1922

380 นางวรนันท์ ศุภพิพฒ
ั น์

ศ.

M.S.
Ph.D.

อายุรศาสตร์

โภชนาการด้าน
พิษวิทยา

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1618

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

381 นายธานินทร์ อินทรกาธรธัย

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การแพทย์)
พ.บ.
ป.ชัน้ สูงฯ (สาขา
อายุรศาสตร์)
วท.ม. (การพัฒนา
สุขภาพ)
ว.ว. (สาขา
อายุรศาสตร์ท ั ่วไป)
ว.ว. (สาขาโลหิตวิทยา)

อายุรศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ
มะเร็งต่อม
น้ าเหลืองชนิด
Non-Hodgkin

ม/ส สถานภาพ
จฬ.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 2256 4246,
0 2256 4563

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

382 นายวิษณุ ธรรมลิขติ กุล

383 นายจิตร สิทธิอมร

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
M.Sc. (Clinical
Epidemiology)
Cert. Clinical
Fellowship Infections
Diseases
ศ. พ.บ.
Ph.D.(Neuro.Science)

สาขาเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

ระบาดวิทยา
คลินิกและโรคติด
เชือ้

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2411 2004

อายุรศาสตร์

ระบาดวิทยาคลีนิก จฬ.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2675 5000
ต่อ 10860

Page 178 of 220

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

สาขาวิ ชา

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

384 นางสุชลี า จันทร์วทิ ยานุ ชติ

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(โรคข้อและรูมาติ
ซั ่ม)

สาขาวิ ชา
อายุรศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ
โรคข้อ

ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1477

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

385 นางรัตนวดี ณ นคร

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลีนิก
(อายุรศาสตร์ท ั ่วไป)
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
Diploma International
cause of F.I.M.S.
(กีฬาเวชศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์โรค
ข้อและรูมาติซ ั ่ม)
Cert. Research
Fellowship in
Rheumatology

อายุรศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ
โรคข้อและรูมา
ติสซั ่ม

ม/ส สถานภาพ
มข.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 4324 6535-53
ต่อ 3664 , 3764 ,
0 4323 7386

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

386 นายวรวิทย์ เลาห์เรณู

ศ.

387 นายอุทศิ ดีสมโชค

ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
Cert. of Proficiency
in Clinical
Rheumatology
พ.บ.
Dip.Amer.Board of
International
Medicine
อ.ว.(อายุรศาสตร์โรค
ข้อและรูมาติซ ั ่ม)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

อายุรศาสตร์

โรคข้อและรูมา
ติสซั ่ม

มช.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 5394 6449

อายุรศาสตร์

โรคข้อและรูมา
ติสซั ่ม

จฬ.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2256 4246 ,
0 2256 4563
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

388 นางวรรณี นิธยิ านันท์

389 นายบุญส่ง องค์พพิ ฒ
ั นกุล

390 นายรัชตะ รัชตะนาวิน

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

พ.บ.
Dip.Amer.Board of
Internal Med. SubBoard of
Endocrinology and
Metabolism
ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลีนิก
ว.ว.
Cert. of Fellowship in
Endocrinology
ศ.11 พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

อายุรศาสตร์

โรคต่อมไร้ท่อ

มม.

อายุรศาสตร์

โรคต่อมไร้ท่อ

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 2416

อายุรศาสตร์

โรคต่อมไร้ท่อ

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1714
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เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 2411 2004 ,
0 2419 7768

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

391 ท่านผูห้ ญิงศรีจติ รา บุนนาค

ศ.

พ.บ.
อ.ว.
S.M
Ph.D.

อายุรศาสตร์

โรคต่อมไร้ท่อและ
เมตาบอลิซมึ

จฬ.

392 นายเทพ หิมะทองคา

ศ.

B.A.
D.M./National Board
of Medical Examiner

อายุรศาสตร์

โรคต่อมไร้ท่อและ
เมตาบอลิซมึ

มม.

393 นายสาธิต วรรณแสง

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
M.Sc.(Clinical
Epidemiology)

อายุรศาสตร์

โรคต่อมไร้ท่อและ
เมตาบอลิซมึ

มม.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 38 ถ.สุขมุ วิท 89/1
ต.บางจาก
เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2256 4267
ลาออก โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 3850
ถนนพระราม 4
คลองเตย กรุงเทพฯ
10110
โทร. 0 2240 2727
ต่อ 2933
เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2411 2004

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

394 นายกอบชัย พัววิไล

ศ.

395 น.ส.บุญมี สถาปตั ยวงศ์

ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
อ.ว.(อายุรศาสตร์)
Dip.Amer.Board of
Internal Med.
Sub-Board of
Endocrinology &
Metabolism
ว.ว.(โรคต่อมไร้ท่อ)
พ.บ.
FRCP

สาขาเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

โรคต่อมไร้ท่อและ
เมตามอลิซมึ

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1714

อายุรศาสตร์

โรคติดเชือ้

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1052
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

สาขาวิ ชา

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

396 นายเดชา ตันไพจิตร

397 นายธีระ ศิรสิ นั ธนะ

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

พ.บ.
F.A.C.P.
Dip.Amer.Board. of
Internal Med.
Dip.Amer.Board of
Infectious Disease
อ.ว.(อายุรศาสตร์)

อายุรศาสตร์

โรคติดเชือ้

มม.

ศ.11 พ.บ.
Dip.Amer.Board of
Internal Medicine
อ.ว.(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
อ.ว.(อายุรศาสตร์โรค
ติดเชือ้ )

อายุรศาสตร์

โรคติดเชือ้

มช.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1393

คณะแพทยศาสตร์
สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
โทร. 0 5394 5055
ต่อ 109

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

398 นายวีรจิตต์ โชติมงคล

399 นายสมหวัง ด่านชัยวิจติ ร

400 นายอมร ลีลารัศมี

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

อายุรศาสตร์

โรคติดเชือ้

มข.

พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
M.R.C.P.

อายุรศาสตร์

โรคติดเชือ้

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2419 7742-3

ศ.11 พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
M.Sc.(Clinical
Epidemiology)

อายุรศาสตร์

โรคติดเชือ้ และยา
ต้านจุลชีพ

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2419 7783-4

ศ.
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คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 4324 6535-53
ต่อ 3664 , 3764

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

401 นายอนุวตั ร ลิ้มสุวรรณ

ศ.

402 นางลีนา องอาจยุทธ

ศ.

403 นายเกรียง ตัง้ สง่า

404 นายดุสติ ล้าเลิศกุล

คุณวุฒิ
พ.บ.
M.P.H. & T.M.
Dr. P.H.
(Epidemiology)
Dip. Amer.Board of
Prev. Med.

พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
Dr.Med.
ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
ศ. พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์)
ว.ว.

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

อายุรศาสตร์

โรคติดเชือ้ และ
ระบาดวิทยา

มม.

อายุรศาสตร์

โรคไต

มม.

อายุรศาสตร์

โรคไต

จฬ.

อายุรศาสตร์

โรคไต

มช.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1581

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2411 2004
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2218 3969
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 5394 5486

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

405 นายวสันต์ สุเมธกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลีนิก
ว.ว.(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป) Registrar in
Real Medicine
Fellow in
Immunology
Fellow in Nephrology

อายุรศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ
โรคไต

ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1618

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

406 นายวิศษิ ฏ์ สิตปรีชา

407 นายสง่า นิลวรางกูร

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
Ph.D.(Medicine)
FACP
FRCP
FRCPE
FRACP
อ.ว.(อายุรศาสตร์)
อ.ว.(อายุรศาสตร์โรค
ไต)
ศ. พ.บ.

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

อายุรศาสตร์

โรคไต

จฬ.

เกษียณ ผูอ้ านวยการสถาน
เสาวภา
สภากาชาดไทย
1871 ถนนพระราม 4
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
โทร. 0 2252 6117

อายุรศาสตร์

โรคไต

มม.

เกษียณ 99/25 ถ.ปิ่นเกล้านครชัยศรี กรุงเทพฯ
10700
โทร. 0 2411 0261 ,
0 2281 2159
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

408 นายสมชาย เอี่ยมอ่อง

409 นายสุชาติ อินทรประสิทธิ ์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์โรค
ไต)
ศ.

พ.บ.
M.Sc.Fellow in
Nephrology(Medicine)
อ.ว.(อายุรศาสตร์)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

อายุรศาสตร์

โรคไต

จฬ.

อายุรศาสตร์

โรคไต

มม.
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สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2256 4246 ,
0 2256 4563

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2411 2004

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

410 นายสมนึก ดารงกิจชัยพร

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
วท.บ.
วว. (อายุรศาสตร์โรค
ไต)
วว. (อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
ป.ชัน้ สูงวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
Fellowship in
Nephrology

สาขาวิ ชา
อายุรศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ
โรคนิว่ โรคไต

ม/ส สถานภาพ
มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 2245 5704 ,
0 2201 1296

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

411 นายชัชลิต รัตรสาร

ศ.

412 นายธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร

ศ.

413 น.ส.สุมติ รา ทองประเสริฐ

คุณวุฒิ
วท.บ.
พ.บ.
ว.ว. (สาขา
อายุรศาสตร์ท ั ่วไป)
Fellowship in
Endocrinology,
Diabetes and
Metabolism

พ.บ.
ว.ว. (สาขา
อายุรศาสตร์)
ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์)
Cert.in Heamatology
Oncology
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
อ.ว. (มะเร็งวิทยา)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

อายุรศาสตร์

โรคเบาหวาน

มอ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 7445 5000

อายุรศาสตร์

โรคพิษสุนขั บ้า ,
HIV, โรคติดเชือ้

จฬ.

อายุรศาสตร์

โรคมะเร็ง

มช.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 2215 0871-3
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 5394 5477
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

414 นางอรพรรณ ชินะภัค

ศ.

พ.บ.
Dr.Med. Marburg

อายุรศาสตร์

โรคมะเร็งตับ,
โรคระบบทางเดิน
อาหาร

มม.

415 นายวรชัย รัตนธราธร

ศ.

พ.บ.
Dip.Amer.Board of
Internal Med.
Dip.Amer.Board of
Medical Oncology

อายุรศาสตร์

โรคมะเร็งและ
เคมีบาบัด

มม.

416 คุณนันทา มาระเนตร์

ศ.

พ.บ.
วท.ม.
M.D.

อายุรศาสตร์

โรคระบบการ
หายใจ

มม.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2419 7281-3
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1672
เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2411 2004

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

417 นายบัญญัติ ปริชญานนท์

ศ.

พ.บ.

อายุรศาสตร์

โรคระบบการ
หายใจ

มม.

418 นายประกิต วาทีสาธกกิจ

ศ.

อายุรศาสตร์

โรคระบบการ
หายใจ

มม.

419 นายประพาฬ ยงใจยุทธ

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ)
F.C.C.P.
Dip.Amer.Board of
Internal Med.
พ.บ.

อายุรศาสตร์

โรคระบบการ
หายใจ

มม.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2279 1354 ,
0 2270 1033
เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2245 5707

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2411 4850

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

420 นายรังสรรค์ ปุษปาคม

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงคลีนิก
(อายุรศาสตร์)
M.S.

อายุรศาสตร์

โรคระบบการ
หายใจ

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2448 3308 ,
0 2419 7757

421 นายวิศษิ ฎ์ อุดมพาณิชย์

ศ.

อายุรศาสตร์

โรคระบบการ
หายใจ

จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2256 4264 ,
0 2256 4569

422 นายศักดิ ์ชัย ลิ้มทองกุล

ศ.

พ.บ.
Dip.Amer.Board of
Internal Medicine
Dip.Amer.Board of
Pulmonary Disease
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง
(อายุรศาสตร์)
Dip.Amer.Board of
Internal Medicine

อายุรศาสตร์

โรคระบบการ
หายใจ

จฬ.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2256 4264
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

423 นายสุชยั เจริญรัตนกุล

ศ.

พ.บ.
F.R.C.P.E.
F.R.C.P.

อายุรศาสตร์

โรคระบบการ
มม.
หายใจและวัณโรค

ลาออก คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2411 2004

424 นายอรรถ นานา

ศ.

อายุรศาสตร์

โรคระบบการ
มม.
หายใจและวัณโรค

425 นายชัยเวช นุชประยูร

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
อ.ว.(โรคระบบการ
หายใจ)
พ.บ.
M.Sc.(Surgery)
อ.ว.

อายุรศาสตร์

โรคระบบการ
จฬ.
หายใจและวัณโรค

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2411 2004 ,
0 2419 7768
เกษียณ 50/94 สุขมุ วิท 62
บางจาก พระโขนง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2804 6179 ,
0 2332 5785
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

426 นายจิตร จิรรัตน์สถิต

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์)
Ph.D.(Medicine)

อายุรศาสตร์

โรคระบบต่อมไร้
ท่อ

มช.

427 น.ส.สุมาลี เกียรติบุญศรี

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
อ.ว.(ทางเดินหายใจ)

อายุรศาสตร์

โรคระบบ
ทางเดินหายใจ

มม.

อายุรศาสตร์

โรคระบบ
ทางเดินหายใจ

มม.

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

428 นายสมชัย บวรกิตติ

ศ.11 พ.บ.
พ.ด.
D.T.M.&H.
T.D.D.
M.R.C.P.Lond.
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ โรงพยาบาลราชเวท
316/1 ถ.เชียงใหม่ลาพูน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5380 1999
ต่อ 103
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1383
เกษียณ ศูนย์เวชศาสตร์
สิง่ แวดล้อม
โรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ์ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม
โทร. 0 2583 4098-9

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

429 นางกรรณิการ์ พรพัฒน์กุล

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์)

อายุรศาสตร์

โรคระบบทางเดิน
อาหาร

มช.

430 นางศศิประภา บุญญพิสฎิ ฐ์

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)

อายุรศาสตร์

โรคระบบทางเดิน
อาหาร

มม.

431 นายกาพล กลั ่นกลิน่

ศ.

ภ.บ.
พ.บ.
M.S.

อายุรศาสตร์

โรคระบบทางเดิน
อาหาร

มช.

432 นายเติมชัย ไชยนุ วตั ิ

ศ.

พ.บ.
อ.ว.
Dip. Amer. Board of
Internal Med.

อายุรศาสตร์

โรคระบบทางเดิน
อาหาร

มม.

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 5394 5482-5
เกษียณ 434 ถ.บริพตั ร
เวืง้ นครเกษม
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2225 7015
เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 5394 5196 ,
0 5394 6830 ,
0 5394 5182-5
ลาออก คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2255 1715-6

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

433 นายสมหมาย วิไลรัตน์

ศ.

อายุรศาสตร์

โรคระบบทางเดิน
อาหาร

จฬ.

434 นายสวัสดิ ์ หิตะนันท์

ศ.

อายุรศาสตร์

โรคระบบทางเดิน
อาหาร

มม.

435 นายสุชา คูระทอง

ศ.

พ.บ.
Dip. in Tropical
Medicine and
Medical Parasitology
พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ป. ระบบทางเดิน
อาหาร
F.A.C.G
F.A.C.P
พ.บ.
Dip. Amer.Board of
Internal Med.
Dip. Amer.
Subspecialty Board
in Gastroenterology

อายุรศาสตร์

โรคระบบทางเดิน
อาหาร

มม.

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 327/2 ถ.เอกมัย
ซ.ลีลานุช เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2391 4559
เกษียณ 59/10 ซอยจุฬา 14
บรรทัดทอง
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10500
โทร. 0 2419 7290-1

เกษียณ 19/116 ซอยมหาศาล
ถนนวงศ์สว่าง
กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0 2585 9357

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

436 นางชุตมิ า ประมูลสินทรัพย์

ศ.

อายุรศาสตร์

โรคระบบทางเดิน
อาหาร

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1387

437 นางนิจศรี ชาญณรงค์

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง
(อายุรศาสตร์) ป.
ชัน้ สูง (อายุรศาสตร์
เขตร้อนและสุขวิทยา)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรค
ระบบทางเดินอาหาร)
พ.บ.
ป.บัณฑิต
(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(ประสาทวิทยา)
Cert. in
Neurosonology
Clinical & Research
Fellow in Advanced
Neurology
(Cerebrovascular
Disease)

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์
(โรคหลอดเลือด
สมอง)

จฬ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 2256 4627

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

438 นางอรทัย พาชีรตั น์

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
ว.ว. (อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
อ.ว. (อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ)
Cert.in Reaearch
Fellow in
Cardiovascular
Diseases

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ
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ม/ส สถานภาพ
มข.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 4336 3664

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

439 นายเกษม วัฒนชัย

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลีนิก
Dip. of the American
Board of Internal
Medicine & Dip. of
the American Board
of subspecialty in
Cardiovascular
Disease

อายุรศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจ

ม/ส สถานภาพ
มช.

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 1131/79
ถนนเทอดดาริ
เขตดุสติ กรุงเทพฯ
10300
โทร. 0 2312 6300-73,
0 2312 6237,
0 2312 6477

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
440 นายเกียรติชยั ภูรปิ ญั โญ

ตาแหน่ ง
ศ.

441 นายธาดา ยิบอินซอย

ศ.

442 นายนิธิ มหานนท์

ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
Cert. in Clinical
Cardiology
M.S.(Clinical
Epidemiology)
Cert. in Cardiac
Electrophysiology
and Pacing
พ.บ. (MD)
MB. BCh.
PhD. (Physiology)
พ.บ.
F.R.A.C.P.
อ.ว.(อายุรศาสตร์)
อ.ว.(อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

อายุรศาสตร์

โรคหัวใจ

มม.

ลาออก โรงพยาบาลปิยะเวท
998 ถ.ริมคลอง
สามเสน แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2625 6863

อายุรศาสตร์

โรคหัวใจ

มอ.

อายุรศาสตร์

โรคหัวใจ

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 7421 2902
ลาออก โรงพยาบาลกรุงเทพ
ซ.ศูนย์วจิ ยั 7
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
10310
โทร. 0 2310 3000
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

443 นายพยงค์ จูฑา

ศ.

444 นายยงยุทธ สหัสกุล

ศ.

445 นายวิเชียร ทองแตง

ศ.

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

พ.บ.
Dip.Amer.Board of
Internal Med.
Sub-Board of
Cardiovascular
Disease
F.C.C.P.
F.A.C.A.
พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)

อายุรศาสตร์

โรคหัวใจ

มม.

เกษียณ 261/27-28 ถ.จรัญ
สนิทวงศ์ สามแยก
ไฟฉาย บางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0 2412 4261

อายุรศาสตร์

โรคหัวใจ

มม.

พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์)

อายุรศาสตร์

โรคหัวใจ

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2411 2004
เกษียณ 71/40 ซ.ปิ่นประภาคม
ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุร ี
11000
โทร. 0 2951 0430

Page 204 of 220

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

446 นายศุภชัย ไชยธีระพันธ์

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.

อายุรศาสตร์

โรคหัวใจ

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2411 2004

447 นางชมภูนุท อ่องจริต

ศ.

พ.บ.
Dip. in Tropical
Medicine and Hygine

อายุรศาสตร์

โรคหัวใจและ
หลอดเลือด

จฬ.

เกษียณ 55 สุขมุ วิท 49
คลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
โทร. 0 2258 7857
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

448 นายปิยทัศน์ ทัศนาวิวฒ
ั น์

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์)

อายุรศาสตร์

โรคหัวใจและ
หลอดเลือด

มข.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 4324 6535-53
ต่อ 3664 , 3764

449 นายสันต์ หัตถีรตั น์

ศ.

พ.บ.
F.R.C.P.(C)

อายุรศาสตร์

โรคหัวใจและ
หลอดเลือด

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1174

อายุรศาสตร์

โลหิตวิทยา

มม.

เกษียณ สถาบันวิจยั และพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โครงการ
วิจยั ธาลัสซีเมีย
โทร. 0 2889 2557-8

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

450 ท่านผูห้ ญิงเพ็ญศรี ภู่ตระกูล

ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลีนิก
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

451 นางสุคนธ์ วิสุทธิพนั ธ์

คุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลีนิก
Ph.D.(Hematology)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

อายุรศาสตร์

โลหิตวิทยา

มม.

452 นางแสงสุรยี ์ จูฑา

ศ.

พ.บ.
อ.ว.(โลหิตวิทยา)
Dip.Amer.Board of
Internal Med.
Cert. In Heamatology

อายุรศาสตร์

โลหิตวิทยา

มม.

453 นางอนงค์ เพียรกิจกรรม

ศ.

พ.บ.
Ph.D.

อายุรศาสตร์

โลหิตวิทยา

มม.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 588/68 ตรอกนกไทย
เจริญ 2 ซ.ประดิษฐ์ผล
ถ.จรัลสนิทวงศ์
บางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0 2424 5245
เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1785-6

เกษียณ 432 ซอยวรพงษ์
ถ.จรัลสนิทวงศ์
บางยีข่ นั บางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0 2424 2067

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

454 นายประเวศ วะสี

ศ.11 พ.บ.
Ph.D. (โลหิตวิทยา)

อายุรศาสตร์

โลหิตวิทยา

มม.

455 นายวันชัย วนะชิวนาวิน

ศ.11 พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
อ.ว.(โลหิตวิทยา)
ศ.11 พ.บ.
Dip.Amer.Board of
Internal Med.
Sub-Board in
Heamatology
F.A.C.P.

อายุรศาสตร์

โลหิตวิทยา

มม.

อายุรศาสตร์

โลหิตวิทยา

มม.

456 นายวิชยั อติชาตการ
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2419 7000
ต่อ 4481, 4476
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2411 2004
เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1392

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
457 นายสุทศั น์ ฟู่เจริญ

458 นายสุรพล อิสรไกรศีล

459 นายประพันธ์ ภานุ ภาค

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
อ.ว.(โลหิตวิทยา)

อายุรศาสตร์

โลหิตวิทยา

มม.

ศ.11 พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
ว.ว.(โลหิตวิทยา)
ศ.11 พ.บ.
Dip.Amer.Board of
Allergy and
Immunology

อายุรศาสตร์

โลหิตวิทยา

มม.

อายุรศาสตร์

วิทยาภูมคิ มุ้ กัน,
โรคภูมแิ พ้

จฬ.
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สถานที่ ติดต่อ

โครงการวิจยั ธาลัส
ซีเมีย สถาบันวิจยั
และพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โทร.
0 2889 2557-8
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2411 2004
เกษียณ ศูนย์วจิ ยั โรคเอดส์
สภากาดไทย 104
ถ.ราชดาริ ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2252 7888

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

460 น.ส.นิภา จรูญเวศม์

461 นายสุทธิชยั จิตะพันธ์กุล

462 นายพลรัตน์ วิไลรัตน์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
D.T.M&H
Ph.D.

ศ.

พ.บ.
วท.ม.
Cert. in Geriatric
Medicine
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
อ.ว.(อายุรศาสตร์โรค
ระบบทางเดินอาหาร)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

อายุรศาสตร์

เวชศาสตร์เขตร้อน มม.

อายุรศาสตร์

เวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ จฬ.

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์เขต
ร้อน
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มม.

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 39/51 หมูบ่ า้ น
สินพัฒนาธานี ถนน
พุทธมณฑล สาย 4
แขวงทวีวฒ
ั นา
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0 2814 3099
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2256 4246

คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน ภาควิชา
อายุรศาสตร์เขตร้อน
โทร. 0 2246 0321

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

463 นายอภิชาต สุคนธสรรพ์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
(อายุรศาสตร์)
ว.ว.
(อายุรศาสตร์ท ั ่วไป)
อ.ว.
(อายุรศาสตร์โรคหัวใจ)

อายุรศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

อายุรศาสตร์ท ั ่วไป มช.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 5394 5448

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

464 นายสมเกียรติ วงษ์ทมิ

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
พ.บ.
ป.บัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
สาขาอายุรศาสตร์
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
อ.ว.(อายุรศาสตร์)
Fellowship in
Pulmonare,Allergy
and Clinical
Immunology

สาขาวิ ชา
อายุรศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ
อายุรศาสตร์

ม/ส สถานภาพ
จฬ.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 2256 4281

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

465 นายชัยรัตน์ ฉายากุล

ศ.

466 นายปิยะมิตร ศรีธรา

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.
พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์
โรคไต)
Cert.Fellowship in
Medicine
(Nephrology)
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง
ว.ว.(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
Dip. In Cardiology
อ.ว.(อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 2419 7675

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

มม.

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1301 ,
0 2201 1391 ,
0 2201 1082
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

467 นายกรีฑา ธรรมคาภีร์

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก)
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
Cert.Fellowship in
pulmonary
อ.บ.(อายุรศาสตร์
โรคระบบการหายใจ)

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

มอ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 7445 1474

468 นายขจรศักดิ ์ ศิลปโภชากุล

ศ.

วท.บ.
พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
Cert. followship
training in Infectious
Diseases

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์

มอ.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 7445 1454 ,
0 7445 1456

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

469 นายสัจพันธ์
อิศรเสนา ณ อยุธยา

ศ.

อายุรศาสตร์

อายุรศาสตร์
ระบบทางเดิน
อาหาร

จฬ.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 2256 4281

470 นายรุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์

ศ.

พ.บ.
Dip. American Board
of Internal Medicine
Dip. Subspeciality
Board of
Gastroenterology
พ.บ.
ว.ว. (สาขา
อายุรศาสตร์)
ว.ว. (อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ)
Certificate in
Cardiology
Certificate in Cardiac
Electrophysiology

อายุรศาสตร์
(หทัยวิทยา)

ภาวะหัวใจเต้น
ผิดจังหวะ

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 2419 7675-8

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

471 น.ส.ศรีวชิ า ครุฑสูตร

ศ.

472 นางสว่างใจ พึง่ พักตร์

ศ.

473 น.ส.ปราณีต ผ่องแผ้ว

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(ชีววิทยา)
พ.บ.
D.T.M.&H.
วท.ม.(อายุรศาสตร์
เขตร้อนคลินิก)
อ.ว.(อายุรศาสตร์)
พ.บ.
D.T.M.&H.
Dip.Amer.Board of
pediatrics.
พ.บ.(ชีวเคมี)
M.S.(Human
Nutrition)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์เขตร้อน อายุรศาสตร์
เขตร้อน

ม/ส สถานภาพ
มม.

อายุรศาสตร์เขตร้อน กุมารเวชศาสตร์ มม.
และ
เวชศาสตร์เขตร้อน
อายุรศาสตร์เขตร้อน โภชนศาสตร์
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มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน ภาควิชา
สุขวิทยาเขตร้อน
โทร. 0 2246 0056-8 ,
0 2246 1272-3

เกษียณ คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน ภาควิชา
อายุรศาสตร์เขตร้อน
โทร. 0 2246 0321
เกษียณ คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน ภาควิชา
โภชนศาสตร์เขตร้อน
และวิทยาศาสตร์
อาหาร
โทร. 0 2246 0321

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

474 นายปณต มิคะเสน

475 นายทนงศักดิ ์ บุนนาค

476 นายประวรรณ สุนทรสมัย

477 น.ส.ศศิธร ผูก้ ฤตยาคามี

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 พ.บ.
D.T.M.& H.
Cert. in General
Isotope
Ph.D
F.R.C.P.(T)
ศ. พ.บ.
D.T.M.&H.
Dr.P.H.
ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(ทาง
อายุรศาสตร์)
D.C.M.T.
Ph.D.
ศ.11 B.S.
M.B.
D.T.M.&H.
Ph.D. (Clin.Immuno.)

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

อายุรศาสตร์เขตร้อน โภชนศาสตร์

มม.

เกษียณ 30 ซ.สันทัด
ถ.เศรษฐศิร ิ เขตดุสติ
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2241 5584

อายุรศาสตร์เขตร้อน ระบาดวิทยา

มม.

อายุรศาสตร์เขตร้อน โรคเขตร้อน

มม.

เกษียณ 33/4 สุขมุ วิท 105
บางนา พระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0 2393 3764
เกษียณ คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน ภาควิชา
อายุรศาสตร์เขตร้อน
โทร. 0 2246 0321

อายุรศาสตร์เขตร้อน โรคเขตร้อน,
โรคมาเลเรีย

มม.
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คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน ภาควิชา
อายุรศาสตร์เขตร้อน
โทร. 0 2246 0321

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

478 นางศิรวิ รรณ วนิชชานนท์

ศ.

พ.บ.
วว.(อายุรศาสตร์)

อายุรศาสตร์เขตร้อน โรคเขตร้อนทั ่วไป

มม.

479 นายสันต์ศริ ิ ศรมณี

ศ.

พ.บ.
อายุรศาสตร์เขตร้อน โรคเขตร้อนทั ่วไป
Ph.D. (Tropical Med.)

มม.

480 นายดนัย บุนนาค

481 นายสว่าง แสงหิรญ
ั วัฒนา

ศ.11 D.T.M.&H
M.R.C.S./L.R.C.P.
(Trop.Med.)

ศ.

พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์)

อายุรศาสตร์เขตร้อน โรคพยาธิใบไม้

มม.

อายุรศาสตร์เขตร้อน โรคระบบ
ทางเดินหายใจ

มม.
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สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน ภาควิชา
อายุรศาสตร์เขตร้อน
โทร. 0 2246 0321
เกษียณ คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน ภาควิชา
อายุรศาสตร์เขตร้อน
โทร. 0 2531 9993
เกษียณ บ้านบรรทมสินธุ์ เลขที่
6 ถนนกรุงเกษม
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2281 3384 ,
0 2245 7558
ลาออก โรงพยาบาลบารุง
ราษฎ์ ซ.นานาเหนือ
สุขมุ วิท 3 วัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2667 1000

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

482 นางพรรณี ปิ ตสิ ุทธิธรรม

ตาแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

M.B. , B.S.
D.T.M. & H.
ป. ชัน้ สูง
(อายุรศาสตร์) อ.บ.
(อายุรศาสตร์)
483 นายทรงขวัญ ศิลารักษ์
ศ. พ.บ.
อ.ว.(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์
โรคหัวใจ)
484 น.ส.เพลินจันทร์ เชษฐ์โชติศกั ดิ ์ ศ.11 พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์
ทั ่วไป)
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
Cert. of Clinical
Fellowship Training
in Infectious Disease
ว.ว. (อายุรศาสตร์
โรคติดเชือ้ )

สาขาวิ ชา

สาขาเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์เขตร้อน อายุรศาสตร์
เขตร้อน

ม/ส สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

มม.

คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน ภาควิชา
อายุรศาสตร์เขตร้อน
โทร. 0 2643 5599

อายุรศาสตร์ท ั ่วไป

อายุรศาสตร์ท ั ่วไป มข.

อายุรศาสตร์ท ั ่วไป

อายุรศาสตร์ท ั ่วไป มข.

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 4334 8399 ,
0 4320 2491
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 4324
6535-53ต่อ 3664
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

485 นางวิภา รีชยั พิชติ กุล

ศ.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูง(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์โรค
ระบบการหายใจ)
อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครัว)
อ.ว.(เวชบาบัดวิกฤต)

อายุรศาสตร์ท ั ่วไป

486 นายพรชัย มาตังคสมบัติ

ศ.

B.A.
M.Sc.
M.D.(Medicine)
Ph.D(Microbiology)

อิมมูโนวิทยา

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส สถานภาพ

อายุรศาสตร์ท ั ่วไป มข.

จุลชีววิทยา,
วิทยาภูมคิ มุ้ กัน

มม.

สถานที่ ติดต่อ
คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 4323 6808,
0 4324 4700

เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาอิมมูโนวิทยา
โทร. 0 2201 5675

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
1 น.ส.มรกต ตันติเจริญ

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ.(มจธ.) วท.บ.(ชีววิทยา)
Ph.D.(จุลชีววิทยา)

2 นายปรีดา วิบูลย์สวัสดิ ์

ศ.11 B.Sc. In ME
D.I.C. in Thermal Process
Ph.D. in Heat Transfer

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
ชีวภาพ

เทคโนโลยี
พลังงาน
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สาขาเชีย่ วชาญ

เทคโนโลยีพลังงานและ
สิง่ แวดล้อม เทคโนโลยี
อุณหภาพ

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
มจธ. ลาออก รองผูอ้ านวยการ
สานักงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและ
เทคโนโลยีชวี ภาพ 113
ถ.พหลโยธิน ต.คลอง
1 อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2564 6700
ต่อ 3508
มจธ. ลาออก มหาวิทยาลัยชินวัตร
99 ม.10 ต.บางเตย
อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี 12160
โทร. 0 2949 2412

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
3 นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ ์

4 น.ส.จงจิตร์ หิรญ
ั ลาภ

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ.11 วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)
M.Eng.(Agriculture
System Engineering
andManagement)
D.Eng.(Production
andProcessing of
VegetalRaw Materials)

สาขาวิชา
เทคโนโลยี
พลังงาน

ศ.(มจธ.) วท.บ.(วิทยาศาสตร์ท ั่วไป)

เทคโนโลยี
พลังงาน

วท.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน)
Doc.de3eme cycle(Engergy)
Doc.Eng.Sc.(Engergy
Technology)
Post.Doct.(Solar Energy)
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สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรมเครือ่ งกล,
Renewable Energy;
Agricultural Process
Engineering

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
มจธ.
คณะพลังงาน
สิง่ แวดล้อมและวัสดุ
โทร.0 2470 8695-9
ต่อ 110

มจธ.

คณะพลังงาน
สิง่ แวดล้อมและวัสดุ
โทร.0 2470 8695-9
ต่อ 110

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
5 นายสันทัด ศิรอิ นันต์ไพบูลย์
ศ. วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.(เกษตรศาสตร์)

6 นายจุลละพงษ์ จุลละโพธิ

ศ.

B.E.(Mech.Eng.)
M.Eng.(Power Plants)
Ph.D.(Boiling Heat
Transfer)

สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม
สิง่ แวดล้อม

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
มจธ.
คณะพลังงงาน
สิง่ แวดล้อมและวัสดุ
โทร.0 2470 8653

พลังงานและ
วิศวกรรม
เครือ่ งกล

มจธ.
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ลาออก คณะพลังงาน
สิง่ แวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
โทร. 0 2470 8633-4

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
7 นายสุรพงศ์ จิระรัตนานนท์

8 นายชิดชนก เหลือสินทรัพย์

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ.(AIT) B.Eng.(Electrical Eng.)
M.Eng.(Electrical Eng.)
Ph.D.(Electrical Eng.)

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์)
M.S.(Comp.Sci.)
Ph.D.(Comp. Sci.)

สาขาวิชา
การอนุรกั ษ์
พลังงานและ
สิง่ แวดล้อม

สาขาเชีย่ วชาญ

วิทยาการ วิทยาการคอมพิวเตอร์,
คอมพิวเตอร์ Neural Network ;
Artificial Intelligence;
VLSI design
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สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
AIT
บัณฑิตวิทยาลัยร่วม
ด้านพลังงานและ
สิง่ แวดล้อม
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
โทร. 0 2470 8309
ต่อ 4147, 4142
จฬ.

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทร.0 2218 5141

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
9 น.ส.สุดา เกียรติกาจรวงศ์

10 นายอรรถพล นุ่มหอม

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
ศ.11 วท.บ.(เคมี)
วิทยาศาสตร์ Polymer Synthesis,
วท.ม.(เคมีฟิสกิ ลั )
พอลิเมอร์ Polymer Blends and
Cert. In Photographic
Composites, Coatings
Science
Ph.D.(Polymer Science
and Engineering)
Post
Doctor(Radiationchemistro
Polymer)

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
จฬ. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทางภาพถ่ายและ
เทคโนโลยีทางการพิมพ์
โทร. 0 2218 5587

ศ.(AIT) วท.บ.(เกษตรกลวิธาน)
M.Eng.(Mechanical
Enginering)
Ph.D.(Engineering
science)

AIT

วิศวกรรมการ วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
อาหาร
เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกีย่ วธัญพืช ผักและ
ผลไม้ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Engineering
Science
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สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย ตู้ ป.ณ.4
คลองหลวง ปทุมธานี
12120
โทร.0 2524 5476

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
11 นายสุรนิ ทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ ์

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)
M.S.(Agriculture System
Eng. and Management)
D.Arg.(Agriculture
Engineering)

สาขาวิชา
วิศวกรรม
เกษตร

สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรมเกษตร, การ
ออกแบบและการวาง
แผนการใช้เครือ่ งจักรกล
เกษตรขนาดเล็ก
สาหรับการทานา

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
จฬ. ลาออก คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
โทร. 0 2218 6610-1

การจัดการน้า, การวาง
แผนพัฒนาแหล่งน้า

มก.

12 นายฉลอง เกิดพิทกั ษ์

ศ.

วศ.บ.(ชลประทาน)
M.Sc.(Civil
Engineering),(Water
Resource Eng.)

วิศวกรรม
เกษตร

13 นายบัณฑิต จริโมภาส

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.Eng. (Agricultural
System Engineering)
Doctor of Science in
Technology

วิศวกรรม
เกษตร
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วิศวกรรมเกษตร

มก.

เกษียณ บริษทั แมคโครคอนซัล
แตนท์ จากัด 20
รัชดาภิเษก 36 จตุจกั ร
กท.10900
โทร.0 2939 0511-5
ภาควิชาวิศวกรรม
เกษตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
กาแพงแสน
จ.นครปฐม 73140
โทร. 0 3435 1896

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
14 นายบุญเสริม กิจศิรกิ ุล

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ. B.E.(Electrical&Electronic
Engineering)
M.S.(Computer Science)
Ph.D.(Computer Science)

สาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
จฬ.
ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6956

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จฬ.

15 นายประภาส
จงสถิตย์วฒ
ั นา

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D.(Computer
Engineering

วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

16 นายไพรัช ธัชยพงษ์

ศ.

B.Sc.
A.C.G.I.
Ph.D.

วิศวกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์

Page 7 of 29

สจล.

ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6965

เกษียณ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
73/1 ถ.พระราม 6
เขตราชเทวี กท.10400
โทร.0 2644 8118

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
17 นายศรีศกั ดิ ์ จามรมาน

18 นายวิลาศ วูวงษ์

19 นายปิยะสาร ประเสริฐธรรม

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ.11 วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
M.Eng.(Hydraulics
Engineering)
Ph.D.(Engineering
computation)

สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรม คอมพิวเตอร์(ทฤษฎี/
คอมพิวเตอร์ ประยุกต์)

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
สจล. เกษียณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กท.10240
โทร.0 2300 4543-62

ศ.(AIT) B.Eng.(Control Eng.)
M.Eng.(Control Eng.)
D.Eng.(System Science)

วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ,
คอมพิวเตอร์ Information
Management

AIT

สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย ตู้ ป.ณ.4
คลองหลวง ปทุมธานี
12120
โทร.0 2524 5704

วิศวกรรมเคมี ตัวเร่งปฏิกริ ยิ า

จฬ.

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2218 6711

ศ.11 วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)
M.S.(Chemical
Engineering)
Ph.D.(Chemical
Engineering)
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08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
20 นายวิวฒ
ั น์ ตัณฑะพานิชกุล
ศ. B.Eng.(Chemical
Engineering)
M.S.(Chemical
Engineering)
Ph.D.(Chemical
Engineering)

สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี (aerosol)

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
จฬ. ลาออก คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
โทร. 0 2218 6480

21 นายสมชาย โอสุวรรณ

ศ.

วท.บ.
Ph.D.(Chemical Eng.)

วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี (Heat
Transfer)

จฬ.

เกษียณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาเคมีเทคนิค
โทร.0 2218 1548

22 นายสุทธิชยั อัสสะบารุงรัตน์

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)
M.S.(Advanced Chemical
Engineering)
Ph.D.(Chemical
Engineering)

วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี

จฬ.

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 6868 ,
0 2218 6767
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08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
23 นายสุเมธ ชวเดช

24 นางรัตนา จิระรัตนานนท์

25 นายดารง ขุมมงคล

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ. วท.บ.(เคมีวศิ วกรรม)
M.Sc. (Public Health
Eng.)
Ph.D.(Chemical
Engineering)

สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
จฬ.
วิทยาลัยปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี
โทร.0 2218 4110

ศ.(มจธ.) วท.บ.(วิศวกรรมเคมี)
Mappl.Sc.(Chemistry
Engineering)
Ph.D. (Chemstry
Engineering)

วิศวกรรมเคมี

มจธ.

ศ.

B.Eng.
Ph.D.

วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี

Page 10 of 29

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
โทร.0 2470 9222-34
ต่อ 202

ม.รังสิต ลาออก มหาวิทยาลัยชินวัตร
คณะเทคโนโลยี
ต.บางเตย อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี 12160
โทร.0 2599 0000

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
26 นายปราโมทย์ เดชะอาไพ

27 นายวริทธิ ์ อึ๊งภากรณ์

28 นายสมศักดิ ์ ไชยะภินนั ท์

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ.11 วศ.บ.(อุตสาหการ)
M.S.(Mechanical
Engineering)
Ph.D.(Mechanical
Engineering)
ศ.11 วศ.บ.
Ph.D.(Eng.Science and
Mechanics)

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
M.S.(Mechanical
Engineering)
Ph.D. (Mechanical
Engineering)

สาขาวิชา
วิศวกรรม
เครือ่ งกล

สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรมเครือ่ งกล,
Numerical Methods in
Engineering

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
จฬ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรม
เครือ่ งกล
โทร.0 2218 8991

วิศวกรรม
เครือ่ งกล

กลศาสตร์ของแข็ง การ
วิเคราะห์ความเค้นใน
โครงสร้างแผ่นแบนและ
โครงสร้างผิวโค้งการ
ออกแบบเครือ่ งจักรกล

จฬ.

เกษียณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรม
เครือ่ งกล
โทร.0 2218 6610

จฬ.

ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร 0 2218 6610

วิศวกรรม
เครือ่ งกล
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08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
29 นายทนงเกียรติ เกียรติศริ โิ รจน์ ศ.11 วท.บ.(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
วท.ม.(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
Ph.D.(Energy Technology)

สาขาวิชา
วิศวกรรม
เครือ่ งกล

สาขาเชีย่ วชาญ
เทคโนโลยีพลังงาน,
กระบวนการทางความ
ร้อนและการประหยัด
พลังงาน

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
มช.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 5394 4144,
0 5394 4146

30 นายปิยะวัติ บุญหลง

ศ.

B.S.M.E.
M.Eng.
Ph.D.

วิศวกรรม
เครือ่ งกล

วิศวกรรมเครือ่ งกล

มช.

ลาออก สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
(สกว.)ชัน้ 14 อาคาร
เอส เอ็ม ทาวเวอร์
กรุงเทพฯ 10400
โทร.0 2298 0455

31 นายนักสิทธ์ คูวฒ
ั นาชัย

ศ.

B.E.(Mech.Eng.)
M.Sc.(Applied
Thermodynamics)
Ph.D.(Heat Transfer)

วิศวกรรม
เครือ่ งกล

วิศวกรรมเครือ่ งกล

มธ.

ลาออก สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
(สกว.)ชัน้ 14 อาคาร
เอส เอ็ม ทาวเวอร์
กรุงเทพฯ 10400
โทร.0 2298 0455
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08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
32 นายผดุงศักดิ ์ รัตนเดโช

33 นายสมชาติ ฉันทศิรวิ รรณ

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ. B.Eng.(Mechanical
Engineering)
M.Eng.(Mechanical
Engineering)
Ph.D.(Mechanical
Engineering)
M.A.(Politics and
Government)
ศ.

B.Sc.(Engineering and
Applied Science)
M.Sc.(Mechanical
Engineering)
Ph.D.(Mechanical
Engineering)

สาขาวิชา
วิศวกรรม
เครือ่ งกล

สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรมเครือ่ งกล

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
มธ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2564 3001-9
ต่อ 3153

วิศวกรรม
เครือ่ งกล

วิธเี ชิงตัวเลข,
การถ่ายเทความร้อน,
การอนุ รกั ษ์พลังงาน

มธ.
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ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2564 3001-9

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
34 นายสมชาย วงศ์วเิ ศษ

35 นายสาเริง จักรใจ

36 นายประกอบ วิโรจนกูฎ

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ.11 วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
M.Eng.(Engerytech)
วศ.ด.(เครือ่ งกล)

สาขาวิชา
วิศวกรรม
เครือ่ งกล

ศ.(มจธ.) วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่ งกล)
M.Eng.(Mechanical
Engineering)
D.Eng.(Mechanical
Engineering)

วิศวกรรม
เครือ่ งกล

ศ.

วท.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมปฐพี)
Ph.D.(Water Resource
Engineering)

สาขาเชีย่ วชาญ
กลศาสตร์ของไหล,
เทอร์โมไดนามิกส์,การ
ถ่ายเทความร้อน

วิศวกรรม ทรัพยากรน้า
ทรัพยากรน้ า
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สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
มจธ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
โทร.0 2470 9124 ,
0 2470 9115
มจธ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
โทร.0 2470 9128

มอบ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โทร.0 4324 6535-53
ต่อ 2157

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
37 นายสง่า ตัง้ ชวาล

38 นายประดิษฐ์ เทอดทูล

39 นายมนูญ สุขเกษม

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ. วท.บ. (ธรณีวทิ ยา)
M.App.Sc. (Engineering
Geology)
Ph.D. (Mining Engineerng)
ศ.

ศ.

B.Eng.
M.Sc.
Ph.D.

B.Eng.
(Telecommnunications)
M.Eng.
(Telecommnunications)

สาขาวิชา
วิศวกรรม
เหมืองแร่

สาขาเชีย่ วชาญ
เสถียรภาพของการขุด
เจาะ

เทอร์โมของไหล การเดือด

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
จฬ. เกษียณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรม
เหมืองแร่และ
ปิโตรเลียมโทร.0 2218
6919,
0 2218
6518
มช.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 5394 4148

วิศวกรรม วิศวกรรมโทรคมนาคม
โทรคมนาคม
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สจล.

เกษียณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม
โทร.0 2326 9967
ต่อ 2548

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
40 นายวิวฒ
ั น์ กิรานนท์

41 นายถวิล พึง่ มา

42 นายโมไนย ไกรฤกษ์

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.Eng.(Electrical Eng.)
Ph.D.(Electrical Eng.)

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
D.Eng.(Electrical Eng.)

ศ.11 วศ.บ.(ไฟฟ้า)
วศ.ม.(ไฟฟ้า)
วศ.ด.(ไฟฟ้า)

สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าและ
โทรคมนาคม โทรคมนาคม, การ
ออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
สจล.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม
โทร.0 2737 3000
ต่อ 3340-41

วิศวกรรม
โทรคมนาคม

สจล.

ภาควิชาโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2737 3000

วิศวกรรม วิศวกรรมโทรคมนาคม
โทรคมนาคม

สจล.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรม
โทรคมนาคม
โทร.0 2737 2500-47
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08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
43 นายฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร

44 นายดุสติ เครืองาม

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D.(Electronic
Engineering)

ศ.

B.Eng.(Electrical Eng.)
M.Eng.(Electrical Eng.)
D.Eng.(Electrical Eng.)

สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสายอากาศ

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าด้าน
เทคโนโลยีสารกึง่ ตัวนา
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สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
จฬ. ลาออก สานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ โทร. 0 7567
2319
จฬ. ลาออก บมจ.โซลาร์ตรอน 38
อาคารชวนิชย์ ชัน้ 2
ซ.ลาลีนิมติ ร สุขมวิท
69 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
10110
โทร. 0 2392 0224-6

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
45 นายประสิทธิ ์ ประพิณมงคลการ ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.Eng.(Communication
Eng.)
D.Eng.(Communication
Eng.)

46 นายมงคล เดชนครินทร์

47 นายสมศักดิ ์ ปญั ญาแก้ว

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.S.(Electrical Eng.)
Ph.D.(Electrical Eng.)

ศ.11 B.Eng.(Electrical Eng.)
M.Eng.(Electrical Eng.)
D.Eng.(Electrical Eng.)

สถานทีต่ ดิ ต่อ
สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
ม/ส สถานภาพ
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าและ
จฬ. ลาออก สานักงานกิจการ
โทรคมนาคม,การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
สื่อสารผ่านใยแก้วนาแสง
ชัน้ 3 ซ.สายลม
พหลโยธิน 8 พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2290 5205 ต่อ
920-1
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ไฟฟ้าและโทรคมนาคม
ทฤษฎีสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า

จฬ.

เกษียณ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2218 8991

วิศวกรรมไฟฟ้า วัสดุไฟฟ้า ระบบเซล
แสงอาทิตย์, เทคโนโลยี
สารกึง่ ตัวนาออปโต
อิเล็กทรอนิกส์เลเซอร์
วิศวกรรม

จฬ.

เกษียณ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2218 6491
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08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
48 นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์

49 นายสวัสดิ ์ ตันตระรัตน์

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D.(Electrical
Engineering)
ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
จฬ.
ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2218 8090

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้าและ
โทรคมนาคม
Signal Processing for
Communications

มธ.
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ลาออก ผูอ้ านวยการ
สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั
อาคารเอฟเอ็มทาว
เวอร์ชนั ้ 14 979/17-21
ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท
กทม. 10400
โทร. 0 2278 8201

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
50 นาวาอากาศโทสราวุฒ ิ สุจติ
ศ. วท.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
จร
(มทส.) Ph.D.(Electronic and
Electrical Engineering)

51 นายวัลลภ สุระกาพลธร

52 นายสุภทั ท์ วงศ์วเิ ศษสมใจ

ศ.11 วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D.(Electronics Eng.)
ศ.(AIT) Doctor of Engineering

สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า Control Systems,
Evolutionary
algorithms, Power
converters, Harmonic
and filtering in power
systems

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
มทส.
สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า สานัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 4422 4400,
0 4422 4750

อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า
โทรคมนาคมและ
อิเล็กทรอนิกส์

สจล.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
โทร.0 2326 4224

AIT

ลาออก บจก.Team
Consulting
Engineering and
Management บึงกุ่ม
กรุงเทพฯ 10230
โทร.0 2509 9000 ต่อ
2201

วิศวกรรม
แหล่งน้า
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08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
53 นายดิเรก ลาวัณย์ศริ ิ

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
M.S.C.E.(Civil Eng.)
Ph.D.(Civil Eng.)

สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง

54 นายทักษิณ เทพชาตรี

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา โครงสร้าง)
M.S.(Structural Eng.)
Ph.D.(Structural Eng.)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง,
Reingforced Concrete
Structure, Steel
Structure, Structural
Optimization

55 นายปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ ์

ศ.

วศ.บ.
M.S.(Structural Eng.)
Ph.D.(Structural Eng.)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง,
Seismic Analysis,
Prestressed Concrete
Structure High-rise
Buildings

Page 21 of 29

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
จฬ. ลาออก สานักงาน
คณะกรรมการกากับ
กิจการพลเรือน ชัน้ 19
อาคารจัตุรสั จามจุร ี
พญาไท ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10300
โทร.0 2207 3599
จฬ. เกษียณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โทร.0 2218 6460

จฬ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โทร.0 2218 6460-2

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
56 นายวัฒนา ธรรมมงคล

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)

สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
จฬ. เกษียณ 328 ซ.ศูนย์วจิ ยั 4
ถ.เพชรบุร ี ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร.0 2218 6460

57 นายวินิต ช่อวิเชียร

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
M.S.(Structural Eng.)
Ph.D.(Structural Eng.)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง

จฬ.

เกษียณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โทร.0 2218 6462

58 นายสนัน่ เจริญเผ่า

ศ.

วศ.บ.
M.S.(C.E.)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง

จฬ.

เกษียณ 922 ถ.สุขมุ วิท 101/1
ต.บางจาก อ.พระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2747 6712
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08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
59 นายวรศักดิ ์ กนกนุกุลชัย

60 นายธารง เปรมปรีดิ ์

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ.(AIT) B.Eng.
M.Eng.
Ph.D.

ศ.

B.Sc.(Eng.)
A.C.G.I.(Const.Eng.)
M.Sc.(Hydropower Eng.)
Cert. in Irrigation
Management
Cert. in Quality
Management
Cert. in GIS and
Management

สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
AIT เกษียณ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย ตู้ ป.ณ.4
คลองหลวง ปทุมธานี
12120
โทร.0 2524 6053

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา,
วิศวกรรมแหล่งน้า

จฬ.
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เกษียณ มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 4420 3778-84

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
61 นายเอกสิทธิ ์ ลิ้มสุวรรณ

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
M.S.C.E.(Civil Eng.)
Ph.D.(Civil Eng.)

สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา, High
Performance concrete
Formwork Technology
Structural concrete
Structural Erosion

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
จฬ.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โทร.0 2218 6460-2

62 นายต่อกุล กาญจนาลัย

ศ.

B.E.(Civil Eng.)
M.Eng.(Structural Eng.)
Ph.D.(Structural Eng.)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา,คอนกรีต มก.
เทคโนโลยี

63 นายธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒไิ ชย

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
M.Eng.(Structural
Engineering)
Ph.D.(Civil Engineering)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา
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จฬ.

ลาออก 67 ซ.พหลโยธิน 41
ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
โทร.0 2562 0204
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2579 4575

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
64 นายปริญญา จินดาประเสริฐ ศ.11 B.E.
M.E.
Ph.D.(วิศวกรรมโยธา)

65 นายสมชาย ชูชพี สกุล

66 นายชัย จาตุรพิทกั ษ์กุล

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
M.S.C.E. Diploma in
Marine Civil Eng.
Ph.D.(Civil Eng.)

ศ.(มจธ.) วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
M.Eng. (Structural
Engineering and
Construction)
Ph.D.(Civil Engineering)

สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา (วัสดุ
ก่อสร้าง)

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
มข.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โทร.0 4320 2847

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา ,
วิศวกรรมโครงสร้าง
กลศาสตร์ โครงสร้าง
และการคานวณ

มจธ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โทร.0 2470 9146,
0 2470 9134

วิศวกรรมโยธา

มจธ.

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2470 9137
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08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
67 นายธวัชชัย ติงสัญชลี

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ.(AIT) B.Eng.(Mechanical
Engineering)
M.Eng.(Hydraulic
Engineering)
Ph.D.(Water Resource
Engineering and
Management)

สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรมโยธา Water Engineering
and Management

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
AIT
สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย ตู้ ป.ณ.4
คลองหลวง ปทุมธานี
12120
โทร.0 2524 5557

มอ.

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 7428 7015-6

มธ.

สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสริ นิ ธร
โทร.0 2986 9009
ต่อ 1103, 1106

68 นายพิชยั ธานีรณานนท์

ศ.

B.E.
M.Eng.Sc.
Ph.D.

วิศวกรรมโยธา

69 นายสมนึก ตัง้ เติมสิรกิ ุล

ศ.

B.Eng.(Honors)
M.Eng.
D.Eng.

วิศวกรรมโยธา
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วิศวกรรมโยธา

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
70 นายธงชัย พรรณสวัสดิ ์

71 นายจงรักษ์ ผลประเสริฐ

72 นายสุรนิ ทร์ เศรษฐมานิต

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ.11 วศ.บ.(สุขาภิบาล)
Ms.(Environmental)
Ph.D.(Philosophy
Environment Eng.)

สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรม การระบายน้าเสียชุมชน,
สิง่ แวดล้อม วิศวกรรมน้าเสีย ,
การจัดการสิง่ แวดล้อม ,
การแปรรูปของเสีย
ใช้ใหม่

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
จฬ.
94/11 ซ.ราชครู
ถ.พหลโยธิน 5
กรุงเทพฯ10400
โทร.0 2298 2416

ศ.(AIT) B.Eng. (Civil Engineering)
M.Eng.(Environmental
Engineering)
Ph.D. (Civil /
Environmental
Engineering)

วิศวกรรม
สิง่ แวดล้อม

AIT

ศ.

B.Sc.(Eng.)
D.I.C.
Ph.D.(Public Health Eng.)

วิศวกรรม
สุขาภิบาล
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วิศวกรรมสุขาภิบาล

จฬ.

สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย ตู้ ปณ.4
คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12120
โทร.0 2516 0110
เกษียณ 28/7 ลาดพร้าว 55
กรุงเทพฯ 10310
โทร.0 2215 1979

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
73 นายเฉลิมชนม์ สถิระพจน์

74 นายสิทธิชยั โภไคยอุดม

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ. วศ.บ.(วิศวกรรมสารวจ)
วศ.ม.(วิศวกรรมสารวจ)
Ph.D.(Geomatic
Engineering)

ศ.(มทม.) B.E.

Ph.D.(Solid - State
electronic)
75 นางศิรจิ นั ทร์ ทองประเสริฐ

ศ.

วศ.บ.(อุตสาหการโรงงาน)
วศ.ม.(วิศวกรรม
อุตสาหการ)
วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรมสารวจ

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
จฬ.
ภาควิชาวิศวกรรม
สารวจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.0 2218 6651

วิศวกรรม วิศวกรรมไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์

มทม.

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
โทร.0 2988 3666

จฬ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ
โทร.0 2218 6814-6

วิศวกรรม การควบคุมระบบ
อุตสาหการ อัตโนมัตในโรงงาน,
การอบแห้งด้วย
พลังงานร่วม
แสงอาทิตย์-ชีวมวล,
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
การจัดการคลังสินค้า
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08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชือ่ - สกุล
76 นางอัมพิกา ไกรฤทธิ ์

77 นายมนู วีระบุรุษ

ตาแหน่ง
คุณวุฒ ิ
ศ. วศ.บ.(วิศวกรรม
อุตสาหการ
M.S.(Eng.Management)

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
B.S.(Metallurgical
Engineering)
M.S.(Metallurgical
Engineering)
Ph.D.(Metallurgical
Engineering)

สาขาวิชา
สาขาเชีย่ วชาญ
วิศวกรรม การลดต้นทุนและการ
อุตสาหการ เพิม่ ผลผลิตใน
อุตสาหกรรม,
การวิเคราะห์คุณค่า

สถานทีต่ ดิ ต่อ
ม/ส สถานภาพ
จฬ. เกษียณ 59/29 ซ.ผาภูม ิ
ต.บางพระ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุร ี 20110
โทร. 089 095 3711

วิศวกรรมโลหการ เทอร์ โมไดนามิกส์โลหะการ จฬ.
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เกษียณ 338 ซ.17 ถ.พระราม 9
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
10320 โทร.0 2314 5799

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

1 นายอภินนั ท์ สุประเสริฐ

ศ.

วท.บ.
กายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์
สพ.บ.(Veterinary
Medicine)
Dr.Agri.Sci.(Veterinary
Anatomy)

มก.

2 นายนิพนธ์ ตัง้ ธรรม

ศ.

วน.บ.
วน.ม.(วนศาสตร์)
Ph.D.(Forest
Resource)

มก. เกษียณ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาอนุรกั ษ์วทิ ยา
โทร.0 2579 0172

3 นายขวัญชัย สมบัตศิ ริ ิ

ศ.

กส.บ.
Dip.Ing.Agr.
Dr.Agr.

การจัดการลุ่มน้า การจัดการลุ่มน้ า

กีฏวิทยา
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สารธรรมชาติและสารเคมี
ป้องกันและกาจัดแมลง

ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์
โทร.0 2579 7539
ต่อ 6201

มก. เกษียณ 100/750
ซ.เสนานิคม 1
ถ.พหลโยธิน
ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
โทร.0 2570 2622,
0 2570 2708

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

4 นายณรรฐพล วัลลียล์ กั ษณ์

ตำแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
กส.บ.(กีฏวิทยา)
M.S.(Natural
Products)
Dr.rer.Nat.tech.Cert.
in Argriculture

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาสิง่ แวดล้อม

มก. เกษียณ 51/2 ซ.อยู่เย็น
ถ.รามอินทรา
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2510 5860

5 นายสุธรรม อารีกุล

ศ.11 กส.บ.
ประกาศนียบัตรรังสี
ไอโซโทป
M.S.
Ph.D.

กีฎวิทยา

พิษวิทยาของแมลง

มก. เกษียณ 58/27 ซอยท่าน
ผูห้ ญิงพหลฯ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทร.0 2579 2045
0 2579 2027

6 นางอังศุมาลย์ จันทราปตั ย์

ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Entomology)

กีฎวิทยา

อนุกรมวิธานของไร

มก.
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ภาควิชากีฏวิทยา
คณะเกษตร
โทร.0 2579 1027

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

7 นางทิพย์วดี อรรถธรรม

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
M.S.(Entomology)
Ph.D.(Entomology)

กีฏวิทยา

โรควิทยาของแมลง และ
การควบคุมกาจัดแมลง
ด้วยจุลนิ ทรีย,์ ไหมป่าและ
การเพาะเลี้ยง

มก.

ภาควิชากีฏวิทยา
คณะเกษตร
กาแพงแสน
โทร. 0 3428 1268

8 นายธีรภาพ เจริญวิรยิ ะภาพ

ศ.

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะ
แวดล้อม)
Ph.D. (Medical
Zoology)

กีฏวิทยา

กีฏวิทยา

มก.

ภาควิชากีฏวิทยา
คณะเกษตร
โทร. 0 2942 7131

9 นางสาวประภารัจ หอมจันทน์

ศ.

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
M.S. (Entomology)
Ph.D(Entomology)

กีฏวิทยา

กีฏวิทยา

มก.

ภาควิชากีฏวิทยา
คณะเกษตร
โทร.0 2942 8350
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

10 นายนิวตั ิ เรืองพานิช

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.

วน.บ.(การจัดการ
ป่าไม้)
วท.ม.(วนวัฒนวิทยา)
Ph.D.(Rang Ecology)

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ชีววิทยาป่าไม้ นิเวศวิทยาทุ่งหญ้า

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

มก. เกษียณ 88/155 ซ.เอี่ยม
พานิช ถ.รามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร.0 2552 1261

11 นายไพศาล เหล่าสุวรรณ

ศ.(มทส.) กส.บ.
M.S.(Plant Science)
Ph.D.(Plant Breeding)

เทคโนโลยี
การผลิตพืช

ปรับปรุงพันธุ์พชื

มทส.

สานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ
โทร.0 4422 4152-3

12 นายอารีย์ วรัญํูวฒ
ั ก์

ศ.(มทส.) Ph.D.(Agronomy)

เทคโนโลยี
การผลิตพืช

ปรับปรุงพันธุ์พชื

มทส.

สานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ
โทร.0 4422 4152-3
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

13 นายนันทกร บุญเกิด

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.(มทส.) กส.บ.(ปฐพีวทิ ยา)
M.S.(Soil
Microbiology)
Ph.D.(Soil
Microbiology)

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

จุลนิ ทรียด์ นิ

การผลิตปุ๋ยชีวภาพ, การ
ผลิตองุ่นและไวน์, เกษตร
อินทรีย์

มทส.

สถำนที่ติดต่ อ
สานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ
โทร.0 4421 7006

14 นางทัศนีย์ อัตตะนันทน์

ศ.

กส.บ.
M.S.(Soil Science)
Dr.Agr.(Soil Science)

ปฐพีวทิ ยา

เคมีและความสมบูรณ์
ของดิน

มก. เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาปฐพีวทิ ยา
โทร.0 2942 8104-5 ,
0 2942 8513

15 นายปิ ยะ ดวงพัตรา

ศ.

กส.บ.
M.S.(Soils)
Ph.D.(Soild Fertility
and Chemistry)

ปฐพีวทิ ยา

ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน,
ปฐพีวทิ ยา

มก. เกษียณ 77/6 ดาวเรือง จี-6
หมูบ่ า้ นเสนานิเวศน์
เสนานิคม 1
พหลโยธิน ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
โทร.0 2578 1619,
0 2579 2292
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

16 นายศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา

17 นายสรสิทธิ ์ วัชโรทยาน

18 นางสุนทรี ยิง่ ชัชวาลย์

ตำแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
กส.บ.(ปฐพีวทิ ยา)
วท.ม.(ปฐพีวทิ ยา)
Ph.D.(Agricultural
Chemistry)

ศ.11 B.S.
M.S.
Ph.D.

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
M.S.(Soil Physics)
Ph.D.(Soil Physics)

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

ปฐพีวทิ ยา

จุลชีววิทยาและมลภาวะ,
ภาวะมลพิษของดินและ
การจัดการวัสดุเหลือใช้

มก.

ปฐพีวทิ ยา

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

มก. เกษียณ 50 นวธานี ซอย 4
สุขาภิบาล 2
คันนายาว กรุงเทพฯ
10230
โทร.0 2376 1255-6

ปฐพีวทิ ยา

ชลศาสตร์ในระบบดิน
(ฟิ สกิ ส์ของดิน)

มก.
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สถำนที่ติดต่ อ
คณะเกษตร
ภาควิชาปฐพีวทิ ยา
โทร. 0 2942 8538,
0 2942 8533

คณะเกษตร
โทร.0 3428 1105-7
ต่อ 452

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

19 นายอานาจ สุวรรณฤทธิ ์

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 กส.บ.
Ph.D.(Soil Science)

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

ปฐพีวทิ ยา

ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
และโภชนาการของพืช

มก. เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาปฐพีวทิ ยา
โทร.0 2942 8104-5

20 นายเอิบ เขียวรืน่ รมณ์

ศ.

กส.บ.
M.Sc.(Applied
Geomorphology)
Ph.D.(Geochemistry)

ปฐพีวทิ ยา

Soil Genesis and
Calssification, Survey
and Land Use Planning

มก. เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาปฐพีวทิ ยา
โทร.0 2942 8104-5
ต่อ 219

21 นางบุปผา โตภาคงาม

ศ.

กศ.บ.(เกษตรศาสตร์)
M.Sc.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(ปฐพีศาสตร์)

ปฐพีศาสตร์

ปฐพีศาสตร์

มข.
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ภาควิชาพืชศาสตร์
และทรัพยากร
การเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์
โทร.0 4320 4296

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

22 นายชัยทัศน์ ไพรินทร์

ศ.

กส.บ.(ปฐพีวทิ ยา)
M.Sc.(Soil Science)
Ph.D.(Soil Fertility &
Management)

ปฐพีวทิ ยา

การจัดการดินและการ
อนุรกั ษ์ดนิ

มข. เกษียณ 619/9 ถ.มะลิวลั ย์
ต.บ้านเป็ ด อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0 4333 3819

23 นางพงศ์ศริ ิ พชรปรีชา

ศ.

กส.บ.(ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน)
M.S.(Soil Fertility)
Ph.D.(Improvement of
Saline Soil)

ปฐพีวทิ ยา

ความสมบูรณ์ของดิน

มข. เกษียณ คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีศาสตร์
โทร.0 4324 6535-53
ต่อ 2330,2331

24 นางเพิม่ พูน กีรติกสิกร

ศ.

กส.บ.(ปฐพีวทิ ยา)
M.Sc.(Soil Fertility)
Ph.D.(Soil Chemistry)

ปฐพีศาสตร์

จุลธาตุอาหารพืช, โบรอน

มข.
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เกษียณ คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาทรัพยากร
ทีด่ นิ และสิง่ แวดล้อม
โทร.0 4336 4639

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

25 นายไพบูลย์ วิวฒ
ั น์วงศ์วนา

ศ.

B.S.(Agronomy)
M.S.(Soil Science)
Ph.D.(Soil Science)

26 นางสุภาพ มงคลประสิทธิ ์

ศ.

M.S.(Fisheries)
M.A.(Biological
Science)
ภ.บ.

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

ปฐพีศาสตร์

เคมีดนิ , ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน

มช.

เกษียณ 117/104 หมูท่ ่ี 12
ต.ป่าแดด อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0 5328 4965

มก.

เกษียณ 52/56
ซ.เกษตรศาสตร์ 7
ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2579 5838,
0 2940 5052

ชีววิทยาประมง ชีววิทยาประมง,
อนุกรมวิธาน
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สถำนที่ติดต่ อ

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

27 นางกาญจนภาชน์ ลิว่ มโนมนต์

ศ.

ภ.บ.
M.Sc.(Fisheries)

ประมง

ชีววิทยาประมง (สาหร่าย
และหญ้าทะเล)

มก. เกษียณ 135 ซ.เฉลิมสุข
ถ.พหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทร.0 2942 8701

28 นางลัดดา วงศ์รตั น์

ศ.

กม.บ.
M.S.(Natural
Resource)

ประมง

ชีววิทยาประมง
(แพลงตอน)

มก. เกษียณ คณะประมง ภาควิชา
ชีววิทยาประมง
โทร.0 2579 8801,
0 2579 5545 ต่อ
422

29 นายวิทย์ ธารชลานุ กจิ

ศ.

กม.บ.

ประมง

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
การสร้างและการจัดการ
บ่อปลา

มก. เกษียณ 43/160 หมู่ 3
ซ.อัมรินทร์นิเวศ
แขวงอนุสาวรีย์
ขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทร.0 2561 3031
0 2521 5103
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

30 นางอุทยั รัตน์ ณ นคร

ศ.

วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
Ph.D.(Genetics and
Breeding in Aquatic
Animal)

ประมง

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

มก.

31 นายเกษม จันทร์แก้ว

ศ.

วน.บ.(วนศาสตร์)
วท.ม.(วนศาสตร์)
Ph.D.(Forest
Hydrology)

ป่าไม้

อนุรกั ษ์วทิ ยาและ
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม

มก. เกษียณ 100/2 ซ.รามอินทรา
นิเวศน์ ถ.รามอินทรา
แขวงจรเข้บวั
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2579 2116
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คณะประมง ภาควิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
โทร. 0 2579 7828 ,
0 2579 7831

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

32 นางสุภรณ์ โพธิ ์เงิน

ศ.

สพ.บ.
Dr.med.Vet

ปรสิตวิทยา

Helminthology

จฬ. เกษียณ 140 อินทามระ 29
แยก 4 ถ.สุทธิสาร
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2278 4743
0 2511 3318

33 นางมนทกานติ วัชราภัย

ศ.

วท.บ.(พฤกษศาสตร์)
วท.ม.(พฤกษศาสตร์)

พฤกษศาสตร์

การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช,
กล้วยไม้

จฬ. เกษียณ 26 ถนนสุขมุ วิท
ซอย 59 แขวงคลอง
ตันเหนือเขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร.0 2390 1485,
0 2391 5651
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

34 นายทวีศกั ดิ ์ บุญเกิด

ตำแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สัณฐานวิทยา, กายวิภาค,
อนุกรมวิธาน, เฟิรน์ , ไม้
ดอก

จฬ.

สถำนที่ติดต่ อ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์

วท.บ.(พฤกษศาสตร์)
วท.ม.(พฤกษศาสตร์)
Ph.D.(Plant Ecology)

พฤกษศาสตร์

35 นายประนอม จันทรโณทัย

ศ.11 วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(พฤกษศาสตร์)
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
Doctor of Philosophy
(Plant Taxonomy)

พฤกษศาสตร์

พฤกษศาสตร์

มข.

36 นางอักษร ศรีเปล่ง

ศ.11 วท.บ.(ชีววิทยา)
M.S.(Botany)

พฤกษศาสตร์

สาหร่าย, เฟิรน์

มก. เกษียณ 44/23 ซอยจอมพล
ลาดพร้าว 15
ถนนลาดพร้าว
แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
โทร. 0 2511 0052
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คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5505
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
โทร.0 4324 2331-9

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

37 น.ส.พวงเพ็ญ ศิรริ กั ษ์

ศ.

วท.บ.(พฤกษศาสตร์)
M.S. (Botany)

พฤกษศาสตร์

อนุกรมวิธานพืช

มอ. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
โทร.0 7428 8515

38 นายรุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช

ศ.

สพ.บ.
M.S.(Veterinary
Pathology)
Ph.D.(Veterinary
Pathology)

พยาธิวทิ ยา

พยาธิวนิ ิจฉัย, โรคพีอาร์
อาร์เอสในสุกร, วิทยา
ภูมคิ มุ้ กัน

จฬ.

ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
(หน่วยพยาธิวทิ ยา)
คณะสัตว
แพทยศาสตร์
โทร. 0 2218 9616

39 นายประดิษฐ์ พงศ์ทองคา

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)

พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์

มก.

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพันธุศาสตร์
โทร.0 2942 8761-7
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

พันธุศาสตร์

มก.

สถำนที่ติดต่ อ

40 นายอานวย จรด้วง

ศ.

วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
Dr.Phil.(Genetics
and Developmental
Biology)

พันธุศาสตร์

41 นายกฤษฎา สัมพันธารักษ์

ศ.

กส.บ.
M.S.(Farm Crops)
Ph.D.(Agronomic
Crop Science)

พืชไร่นา

การปรับปรุงพันธุ์พชื ,
ข้าวโพด

มก. เกษียณ ภาควิชาพืชไร่
คณะเกษตร
โทร.0 2579 4371
ต่อ 110 ,
0 2942 8640

42 นายเจริญศักดิ ์
โรจนฤทธิ ์พิเชษฐ์

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Plant Breeding)

พืชไร่นา

การปรับปรุงพันธุ์พชื

มก.
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ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2562 5444,
0 2562 5555

คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา
โทร.0 2942 8641

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

43 นายพีระศักดิ ์ ศรีนิเวศน์

44 นายรังสิต สุวรรณมรรคา
(สุวรรณเขตนิคม)

45 นายสายัณห์ ทัดศรี

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

พืชไร่นา

พันธุศาสตร์และการ
ปรับปรุง พันธุ์พชื ,พืชไร่
,สถิตกิ ารวางแผนทดลอง

มก.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Crop and Soil
Science)

พืชไร่นา

สารกาจัดวัชพืช

มก. เกษียณ สถาบันวิจยั และ
พัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
โทร.0 2579 4956,
0 2579 0032

ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
DTA.(Agronomy)
M.Agr.Sc.
(Agronomy)
Ph.D.(Agronomy and
Physiology)

พืชไร่นา

พืชอาหารสัตว์และการ
จัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

มก.

ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
Ph.D.(Plant Breeding
and Genetics)
ศ.
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สถำนที่ติดต่ อ
คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา
โทร.0 2942 8010-9
ต่อ 211

คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา
โทร.0 2579 3130

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

46 นายสุจนิ ต์ จินายน

ศ.

B.S.(Plant Genetics)
M.S.(Genetics)
Ph.D.(Plant Breeding)

พืชไร่นา

พันธุศาสตร์และการ
ปรับปรุงพันธุ์พชื

มก. เกษียณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร
โทร.0 5526 1000-4

47 นายสุมนิ ทร์ สมุทคุปต์

ศ.

กส.บ.(พืชไร่นา)
M.S.(Plant Breeding)
Dr.sc.arg.(Plant
Breeding)

พืชไร่นา

การปรับปรุงพันธุ์

มก. เกษียณ 270/30 หมูบ่ า้ น
โรแยล รามคาแหง
65 กรุงเทพฯ 10310
โทร.0 2542 2394

48 นายอภิพรรณ พุกภักดี

ศ.

B.S.Agriculture
Dip.Agr.Sci.
M.Agr.sci.
Ph.D.(Crop
Physiology)

พืชไร่นา

ถัวเหลื
่ อง

มก.
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สถำนที่ติดต่ อ

เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา
โทร.0 2579 3130
ต่อ 116

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

49 นายอารันต์ พัฒโนทัย

ศ.

กส.บ.
M.S.(Plant Breeding)
Ph.D.(Plant Breeding)

50 นายอานวยศิลป์ สุขศรี

ศ.

51 นายจักรี เส้นทอง

ศ.

B.A.(English)
B.S.Argi.(Plant Sci.)
M.Sc.(Crop
Physiology)
Ph.D.(Crop
วท.ม.(พืชไร่)
M.S.(Agronomy)
Ph.D.(Agronomy)

52 นายเฉลิมพล แซมเพชร

ศ.

วท.บ.(พืชไร่)
M.Agr.(Agronomy)

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

พืชไร่

การปรับปรุงพันธุ์พชื ; ถั ่ว
ลิสง, เกษตรเชิงระบบ

มข. เกษียณ คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่
โทร.0 4334 2949

พืชไร่

การปรับปรุงพันธุ์

มข. เกษียณ คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่
โทร.0 4324 6535-53

พืชไร่นา

สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่
โดยเฉพาะสรีร วิทยาการ
ทนแล้ง

มช. เกษียณ คณะเกษตรศาตร์
ภาควิชาพืชไร่
โทร.0 5394 4047

พืชไร่นา

สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่

มช. เกษียณ คณะเกษตรศาตร์
ภาควิชาพืชไร่
โทร.0 5394 4049-51
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สถำนที่ติดต่ อ

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

53 นางเบญจวรรณ ฤกษ์เกษม

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 B.S.(Agriculture)
M.S.(Agriculture)
Ph.D.(Plant Nutrition)

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

พืชไร่นา

จุลธาตุอาหาร, ธาตุอาหาร มช. เกษียณ คณะเกษตรศาตร์
พืช , เกษตรนิเวศน์
ภาควิชาพืชไร่
โทร.0 5394 4621-2

54 นายจริงแท้ ศิรพิ านิช

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
M.S.(Plant
Physiology)
Ph.D.(Plant
Physiology)

พืชสวน

ชีววิทยาหลังการเก็บเกีย่ ว มก.

55 นายชูพงษ์ สุกุมลนันทน์

ศ.

กส.บ.
M.Sc.(Horticulture)

พืชสวน

พืชสวน-ไม้ผล

มก. เกษียณ ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร
โทร.0 2579 0308

พืชสวน

การปรับปรุงพันธุ์

มก. เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน
โทร.0 2579 308
ต่อ 138

56 นางเบญจมาศ ศิลาย้อย

ศ.11 กส.บ.(พืชสวน)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
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ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร
โทร.0 2942 8200-45

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

57 นายปวิณ ปุณศรี

ศ.

B.S.(Horticulture)
M.S.(Horticulture)

พืชสวน

สรีรวิทยาทางไม้ผล

มก. เกษียณ 111 ถ.พหลโยธิน
ซ.สายลม สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ
10400
โทร.0 227 26780

58 นางสมเพียร เกษมทรัพย์

ศ.

กส.บ.
M.Sc.(Horticulture)

พืชสวน

ไม้ดอก

มก. เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน
โทร.0 2591 4891

พืชสวน

สรีรวิทยาและเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกีย่ วพืชสวน

มก.

59 นายสายชล เกตุษา

ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
M.S.(Horticulture)
Ph.D.(Postharvest
Physiology)
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คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน
โทร.0 2579 0308

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

60 นายเวียง เชือ้ โพธิ ์หัก

ศ.

กม.บ.
M.S.(Zoology)
Ph.D.(Fisheries and
Allied Aquacultures)

เพาะเลี้ยงสัตว์น้า เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

61 น.ส.มาลินี ลิ้มโภคา

ศ.

สพ.บ.
M.S.(Veterinary
Medical Science)
Ph.D.(Veterinary
Medical Science)

เภสัชวิทยาทาง
สัตวแพทย์

62 นางสิรนุช ลามศรีจนั ทร์

ศ.

กส.บ.
M.S.(Genetics)
Ph.D.(Crop Science)

รังสีประยุกต์และ การปรับปรุงพันธุ์พชื ,
มก. เกษียณ 100/459
ไอโซโทป
รังสีประยุกต์และไอโซโทป,
ซ.รามอินทรา 67
พันธุศาสตร์
ถ.รามอินทรา
เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
โทร.0 2510 1999
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มก. เกษียณ 12/5 หมู่ 1
ซ.ลาดพร้าว 19
แขวงจรเข้บวั
เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
โทร.
เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ มก.
คณะสั0ต2570
ว 5381
แพทยศาสตร์
ภาควิชาเภสัชวิทยา
โทร.0 2579 7537

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

63 นายธรรมศักดิ ์ สมมาตย์

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Plant Pathology)

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

โรคพืช

ม/ส สถำนภำพ
มก.

สถำนที่ติดต่ อ
คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช
โทร.0 2579 1026

64 นายธีระ สูตะบุตร

ศ.

B.S.(Plant Pathology)
M.S.(Plant Pathology)
Ph.D.(Plant Pathology)

โรคพืช

วิสาวิทยา

มก. เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช
โทร. 0 2579 1027

65 นายสืบศักดิ ์ สนธิรตั น์

ศ.

กส.บ.
M.S.(Plant Pathology)
Ph.D.(Plant Pathology)

โรคพืช

โรคพืช

มก. เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช
โทร.0 2942 8044 ,
0 2942 8349 ต่อ 22
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

66 นายเชิดชัย รัตนเศรษฐากุล

67 นายพงษ์ศกั ดิ ์ สหุนาฬุ

68 นายสนิท อักษรแก้ว

ตำแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
สพ.บ.
M.Sc.(Avian
Pathology)
Ph.D.(Avian
Immunology)

ศ.11 วน.บ.(วนศาสตร์)
วท.ม.(วนศาสตร์ สาขา
วนวัฒน์วทิ ยา)
D.Agr.(Forest Ecology)
ศ.

วน.บ.
วท.ม.(วนศาสตร์)
Ph.D.(Botany and
Plant Pathology)

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

โรคสัตว์ปีก

พยาธิวทิ ยา

มข. เกษียณ คณะสัตว
แพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร.0 4324 6535-53
ต่อ 2491

วนศาสตร์

วนวัฒนวิทยา

มก. เกษียณ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาวนวัฒน์
วิทยา
โทร.0 2579 0171

วนศาสตร์

นิเวศวิทยาทางพืช,
ป่าชายเลน

มก. เกษียณ 3/509 เมืองทอง
นิเวศน์ 1 ริมพะเยา
4แจ้งวัฒนะ 14
แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โทร. 0 2573 2963
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สถำนที่ติดต่ อ

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

69 นางเสาวภา อังสุภานิช

70 นายพีระศักดิ ์ จันทร์ประทีป

ตำแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)
วท.ม. (ชีววิทยาทาง
ทะเล)
Ph.D. (Aquatic
Environmental
Science)

ศ.11 สพ.บ.
F.R.V.A.C.
(Microbiology /Food
Hygiene)
D.T.V.M.(Tropical
Veterinary Medicine)
M.Sc.V.(Veterinary
Medicine/
Reproduction)

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

วาริชศาสตร์

วิทยาการสืบพันธุ์ วิทยาการสืบพันธุ์
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ม/ส สถำนภำพ
มอ.

สถำนที่ติดต่ อ
ภาควิชาวาริชศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทร.0 7421 2822

จฬ. เกษียณ คณะสัตว
แพทยศาสตร์
ภาควิชาสูตศิ าสตร์เธนุเวชวิทยา และ
วิทยาการสืบพันธุ์
โทร.0 2218 9644-5

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

71 นายอรรณพ คุณาวงษ์กฤต

72 นางนิธยิ า รัตนาปานนท์

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 สพ.บ.
F.R.V.C.S.(Animal
Reproduction)
Ph.D.(Animal
Reproduction)

ศ.

วท.บ.(ชีวเคมี)
วิทยาศาสตร์
การแพทย์พ้นื ฐาน
(ชีวเคมี)
Ph.D.(วิทยาศาสตร์
การอาหาร)

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

วิทยาการสืบพันธุ์ วิทยาการสืบพันธุ์ ระบบ
การสืบพันธุ์สตั ว์
(เชีย่ วชาญพิเศษในสุกร)

ม/ส สถำนภำพ
จฬ.

สถำนที่ติดต่ อ
คณะสัตว
แพทยศาสตร์
ภาควิชาสูตศิ าสตร์เธนุเวชวิทยา และ
วิทยาการสืบพันธุ์
โทร.0 2218 9644-5

วิทยาศาสตร์การ เคมีอาหาร, วิทยาการหลัง มช. เกษียณ คณะอุตสาหกรรม
อาหาร
การเก็บเกีย่ วพืชสวน
เกษตร ภาควิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
โทร.0 5322 1699
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

73 นางอรอนงค์ นัยวิกุล

ศ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์
การอาหาร)
M.S.(Food Science)
Ph.D.(Cereal Chem.
& Tech.)

วิทยาศาสตร์และ การใช้ประโยชน์จากข้าว มก.
เทคโนโลยีการ ข้าวสาลี มันสาปะหลัง และ
อาหาร
เมล็ดถั ่ว, เคมีอาหาร,
วิเคราะห์อาหาร

ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการ
อาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
โทร.0 2562 5023

74 นายสุทธวัฒน์ เบญจกุล

ศ.

วท.บ. (อุตสาหกรรม
เกษตร)
วท.ม. (เทคโนโลยีการ
อาหาร)
Ph.D. (Food Science
and Technology)

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ
อาหาร

ภาควิชาเทคโนโลยี
การอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร
โทร.0 7421 2822
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วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

มอ.

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

75 นางสาววรรณา ตุลยธัญ

ศ.

วท.บ.(เทคโนโลยีทาง
อาหาร)
M.S.(Food
Technology)
Ph.D.(Agricultural and
Environmental
Chemistry)

76 นางปราณี ตันติวนิช

ศ.

สพ.บ.
M.S.(Veterinary and
Surgery)

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

เทคโนโลยีทาง เทคโนโลยีทางอาหาร
อาหาร

ศัลยศาสตร์
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ศัลยศาสตร์สตั ว์เล็ก, รังสี
วิทยา,โรคนัยน์ตาสัตว์

ม/ส สถำนภำพ
จฬ.

สถำนที่ติดต่ อ
ภาควิชาเทคโนโลยี
ทางอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218
5515-16

จฬ. เกษียณ คณะสัตว
แพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร.0 2218 9639

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

77 นายมาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์

ศ.

สพ.บ.
MS.(Veterinary
Clinical Sciences)
Ph.D (Veterinary
Clinical Sciences)

ศัลยศาสตร์

วิสญ
ั ญีและศัลยศาสตร์ออร์ จฬ.
โธปิดกิ ส์ทางสัตวแพทย์

คณะสัตว
แพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร.0 2218 9639

78 นางอารี วิบูลย์พงศ์

ศ.

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
บัณฑิต
M.Sc.(Agricultural
Development
Economics)
Ph.D.(Agricultural
Economics)

เศรษฐศาสตร์
เกษตร

เศรษฐศาสตร์เกษตร

ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 5394 4621
ต่อ 232

79 นายมงคล เตชะกาพุช

ศ.

วท.บ. (สัตวศาสตร์)
สพ.บ.
Doctorat de 3e
cycle(Reproductive
Physiology)

มช.

สูตศิ าสตร์เธนุ เวช เทคโนโลยีการย้ายฝากตัว จฬ.
วิทยาและ
อ่อนเพื่อการปรับปรุงพันธุ์
วิทยาการสืบพันธุ์
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คณะสัตว
แพทยศาสตร์
ภาควิชาสูตศิ าสตร์
เธนุเวชวิทยาและ
วิทยาการสืบพันธุ์
โทร.0 2218 7007

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

80 นายอติชาต พรหมาสา

ศ.

สพ.บ.
M.Sc.V.(Phthologie
Chirurgicale)

81 นางโอภาวดี เข็มทอง

ศ.

กส.บ.
พบ.ม.

82 นายดิเรก ฤกษ์หร่าย

ศ.

กส.บ.
ศศ.ม.(พัฒนาขุมชน)
Ph.D.(Extension
Education)
Post Doctoral Fellow
(Institutional
Research)

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

ศัลยศาสตร์

ศัลยศาสตร์สตั ว์ใหญ่

จฬ.

สหกรณ์

มสธ เกษียณ สาขาวิชาส่งเสริม
.
การเกษตรและ
สหกรณ์
โทร. 0 2504 8046

สหกรณ์

ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรและ
พัฒนาชนบท
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สถำนที่ติดต่ อ
คณะสัตว
แพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร.0 2215 0871-3,
0 2215 3619

มก. เกษียณ สานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม ฝา่ ย
วิเคราะห์โครงการ
โทร.0 2579 2715

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

83 นายบุญธรรม จิตต์อนันต์

ศ.

กส.บ.(กีฏวิทยา)
M.S.(Cooperative
Extension)
Ph.D.(Agricultural
Education)

ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร,
ศึกษาศาสตร์-เกษตร

มก. เกษียณ 99/10 หมู่ 3
ซ.วิภาวดี 60
ถ.วิภาวดีรงั สิต
กรุงเทพฯ 10210
โทร.0 2942 8706 ,
0 2579 4897

84 นายวิจติ ร อาวะกุล

ศ.

กส.บ.(ส่งเสริม
การเกษตร)
M.A.(Ag.Ed. &
Ext.Ed.)

ส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการเกษตร,
การฝึกอบรม, การ
ประชาสัมพันธ์ ,
การศึกษาการเกษตร

มก. เกษียณ 52/66 ซอยพหลโยธิน
45 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900
โทร.0 2579 0641
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

85 นายพงษ์ศกั ดิ ์ อังกสิทธิ ์

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
M.S.(Agr.Extention
and Agr.Ed.)
Ed.D.(Agr.Extention
and Agr.Ed.)

ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและเผยแพร่
การเกษตร

86 นายนาชัย ทนุผล

ศ.

B.S.A. (Agronomy)
ส่งเสริมการเกษตร การจัดการการท่องเทีย่ ว
M.Agr.(Agricultural
เชิงนิเวศ, ศึกษาศาสตร์
and Extension
เกษตร, การพัฒนาชนบท
Education)
Ed.S (Agricultural and
Extension Education)
Ph.D.(Extension
Education and
Community
Development)
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ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

มช.

คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาส่งเสริมและ
เผยแพร่การเกษตร
โทร.0 5394 4018-9

มจ.

คณะพัฒนาการ
ท่องเทีย่ ว
โทร.0 5349 8136

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

87 นายสิน พันธุ์พนิ ิจ

88 นางเกศินี ปายะนันทน์

89 นายณรงค์ศกั ดิ ์ ชัยบุตร

ตำแหน่ ง
ศ.

ศ.

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

มสธ. เกษียณ 32/211 หมูท่ ่ี 9

วท.บ.(ศึกษาศาสตร์เกษตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Extension
Education)

ส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการเกษตร

กส.บ.(เคหศาสตร์)
ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน)
Ph.D.(Agricultural
Economics)

ส่งเสริมและนิเทศ การพัฒนาชุมชน การปลูก มก. เกษียณ คณะเกษตร ภาควิชา
ศาสตร์เกษตร หม่อนเลีย้ งไหม
ส่งเสริมและนิเทศ
ศาสตร์เกษตร
โทร. 0 2942 8010-9

ศ.11 สพ.บ.
วท.ม.(สรีรวิทยา)
Dip. In
Animal(Physiology
and Biochemistry)
Ph.D.(Nutrition
Physiology)

(ตลาดไท)
ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2529 4916

สรีรวิทยา
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สรีรวิทยาการหลั ่งน้านม
จฬ. เกษียณ
การทางานของร่างกายใน
สภาพแวดล้อมอุณหภูมสิ งู
พยาธิชวี วิทยาระบบ
ขับถ่ายปสั สาวะ

คณะสัตว
แพทยศาสตร์
ภาควิชาสรีรวิทยา
โทร.0 2218 9740

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

90 นางประภา ลอยเพ็ชร

ศ.

สพ.บ.
F.R.V.A.C.(Anim
Physiol)

สรีรวิทยา

การปรับตัวของสัตว์ต่อ
อุณหภูม ิ สรีรวิทยา
เกีย่ วกับสัตว์

จฬ. เกษียณ 61 ซ. สวนแดน
ถ.ชัยพฤกษ์
ต.ตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทร.0 2433 4908

91 น.ส.ชลลดา บูรณกาล

ศ.

วท.บ.(สัตวศาสตร์)
สพ.บ.
วท.ม.
Ph.D.(Comparative
Medial Science)

สรีรวิทยา

Medical Science
Agriculture and Biology

จฬ.

ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะสัตว
แพทยศาสตร์
โทร. 0 2218 9741

92 นายสมชาย จันทร์ผ่องแสง

ศ.

สพ.บ.
M.Agri.Sci.(Animal
Production)

สัตวบาล

สัตวบาล

จฬ.

ภาควิชาสัตวบาล
คณะสัตว
แพทยศาสตร์
โทร. 0 2218 9678,
0 2218 9687
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

93 นายจรัญ จันทลักขณา

94 นายชาญวิทย์ วัชรพุกก์

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.11 B.S.(Animal
Husbandry)
M.S.(Animal
Husbandry)
Ph.D.(Diary Breeding)

ศ.

B.App.Sc.(Rural
Technology)
M.Agr.Sc.(Animal
Science)
Ph.D.(Animal Science)

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สัตวบาล

การผลิตสัตว์, ระบบการ
ผลิต ปศุสตั ว์ ,
การเกษตรยั ่งยืน, การ
ปรับปรุงพันธุ์สตั ว์

มก. เกษียณ ตู้ ป.ณ. 1014 ปทฝ.
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
โทร.0 2579 4214

สัตวบาล

สรีรวิทยาสิง่ แวดล้อมของ
สัตว์

มก. เกษียณ คณะเกษตร ภาควิชา
สัตวบาล
โทร.0 2579 1120
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สถำนที่ติดต่ อ

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

95 นายไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ

ศ.

B.S.(Animal Science)
Ph.D.(Animal
Physiology)

สัตวบาล

สัตวบาล สรีรวิทยา

มก. เกษียณ 32 หมูบ่ า้ นเมืองแก้ว
หมูท่ ่ี 13 อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
10540
โทร.0 2316 6745

96 นายบุญฤา วิไลพล

ศ.

กส.บ.(พืชอาหารสัตว์)
M.Agr.Sc.(Tropical
Pasture
Management)
M.S.(Forage
Husbandry and
Animal Nutrition)
Ph.D.(Tropical
Pasture Management)

สัตวบาล

พืชอาหารสัตว์และการ
จัดการ

มข. เกษียณ คณะเกษตรศาตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทร.0 4324 4419,
0 4324 6535-53
ต่อ 1984
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สถำนที่ติดต่ อ

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

97 นายปรารถนา พฤกษะศรี

98 นายเมธา วรรณพัฒน์

ตำแหน่ ง
ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ศ.11 วท.บ.(สัตวศาสตร์)
M.S.(Ruminant
Nutrition)
Ph.D.(Ruminant
Nutrition)

99 นายวินยั ประลมพ์กาญจน์ ศ.(มวล.) วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (การผลิตสัตว์)
Ph.D. (Animal
Nutririon)

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สัตวบาล

การเลี้ยงโคขุน โคเนื้อ

มก. เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล
โทร.0 2579 8555

สัตวศาสตร์

โภชนศาสตร์สตั ว์เคีย้ วเอื้อง มข.

สัตวศาสตร์

การผลิตสัตว์เคีย้ วเอื้อง
ขนาดเล็ก, การผลิตสุกร,
อาหารสัตว์

Page 36 of 37

มวล.

สถำนที่ติดต่ อ

ภาควิชาสัตวศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
โทร.0 4320 2368

สานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
โทร.0 7567 3813

09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

100 นายสืบสิน สนธิรตั น

ศ.

กม.บ.
M.S.(Zoology)
Ph.D.(Fisheries)

อนุกรมวิธาน

อนุกรมวิธานของปลา

มก. เกษียณ 20/50 หมู่ 18
ซ.หมูบ่ า้ นแหวนยอด
ถ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร.0 2995 9753

101 นายณรงค์ นิยมวิทย์

ศ.

วท.บ.
M.Sc.(Food
Technology)
Ph.D.(Food
Technology)

อาหารและ
โภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

มก. เกษียณ 100/398 หมูบ่ า้ น
รามอินทรานิเวศน์
ถ.รามอินทรา
เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
โทร.0 2510 1258

102 นายจิโรจ ศศิปรียจันทร์

ศ.

วท.บ.(สัตวศาสตร์)
สพ.บ.
Ph.D.(veterinary
Microbiology)

อายุรศาสตร์

โรคสัตว์ปีก เวชศาสตร์
ป้องกันในสัตว์ปีก การ
วินิจฉัยโรคสัตว์ปีก

จฬ.
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ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะสัตว
แพทยศาสตร์
โทร.0 2218 9412 ,
0 2218 9409

10 สาขาวิชาอื่น ๆ
ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

1 นายสมบัติ กาญจนกิจ

ศ.

2 นายสุชาติ โสมประยูร

ศ.

ค.บ.(การสอนพลศึกษา)
M.A.(Physical Education)
Ed.D(Administration &
Supervision in Physical Education
& Sport) กษา)
ค.บ.(ประถมศึ
M.S.(Health Ed.)
Ed.D.

3 นายวรศักดิ์ เพียรชอบ

ศ.

B.S.(P.E.)
M.S.(P.E.)
M.S.(Ed.)
Ph.D.(Physical Education)

สำขำวิชำ

สำขำเชี่ยวชำญ

ม/ส สถำนภำพ

สถำนที่ติดต่ อ

พลศึกษา พลศึกษา

จฬ.

คณะครุศาสตร์
ภาควิชาพลศึกษา
โทร.0 2218 2804

พลศึกษา สุขศึกษาในโรงเรียน
เพศศึกษาและ
สวัสดิศกึ ษา

จฬ. เกษียณ 163 ซ.เกษมสุวรรณ
ถ.สุขมุ วิท 50
พระโขนง คลองตัน
กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0 2331 3203,
0 2331 3241

ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและการสอน จฬ. เกษียณ 150 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12
พลศึกษา สุขศึกษา
ถ.จรัลสนิทวงศ์
และการนิเทศการศึกษา
บางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
โทร.0 2424 6077,
0 2882 2783
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071 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
1 นายสิทธิชยั
ศ. วท.บ.
ชีววิทยาช่องปาก ชีววิทยาช่องปาก มธ.
คณะทันตแพทยศาสตร์
ขุนทองแก้ว
ท.บ.
ศูนย์รงั สิต 99 หมู่ 18
ปร.ด.
ถ.พหลโยธิน อ. คลองหลวง
อ.บ.(ทันต
จ.ปทุมธานี 12121
สาธารณสุข)
โทร. 0 2986 9205
2 นายวัฒนะ มธุราสัย
ศ. ท.บ.
ทันตกรรมจัดฟนั การเคลื่อนฟนั
จฬ. เกษียณ 20/1 ราชวิถี 24 ถ.ราชวิถี
M.S. (Orthodontics)
เฉพาะตาแหน่ง
สวนจิตรลดา ดุสติ
ทันตกรรมจัดฟนั
กรุงเทพฯ10300
(ORTHODONTICS)
โทร.0 2241 5485,
0 2658 4401-4
3 น.ส.สมรตรี วิถพี ร
ศ. ท.บ.
ทันตกรรมจัดฟนั ทันตกรรมจัดฟนั
จฬ. เกษียณ 142 ซ.เพชรเกษม 4
ท.ม.
ต.เพชรเกษม เขตบางกอก
Cert. in
ใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
Craniofacial
โทร.0 2218 6224,
Anomalies
0 2218 8834
Orthodontics
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071 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
4 นายสมศักดิ ์ จักรไพวงศ์ ศ. ท.บ.
ป.ชัน้ สูงทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิค
อ.ว.(ทันตกรรม
ทั ่วไป)
วุฒบิ ตั รโครงการ
พัฒนาและฝึ กอบรม
เตรียมผูบ้ ริหารรัฐกิจ
(Mini MPA) รุ่นที่ 1

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมทั ่วไป ทันตกรรมชุมชน
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ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
มม. เกษียณ 1309 ถ.จรัลสนิทวงศ์ ซ. 3
ท่าพระ บางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ
โทร.0 2467 0176

071 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
5 นางโสภี ชาติสุทธิพนั ธุ์ ศ. ท.บ.
ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมประดิษฐ์
ป.ชัน้ สูงคลินิค
ทั ่วไป
ทันตกรรมประดิษฐ์
Cert. in
DENT.MAT.
Cert. in Removable
PROS.
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ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
จฬ. เกษียณ 14/9 หมู่ 3 ซอย 17
ถนนฉิมพลี 2 เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพฯ 10170
โทร.0 2448 5349,
0 2884 0256

071 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
6 นางพจนรรถ เบญจกุล
ศ. ท.บ.
ทันตกรรมประดิษฐ์ การใส่ฟนั ปลอม
Cert. In
Prosthodontics
M.Ed.
(InstructionalTechno
logy)
M.S.D.
(Prosthodontics)
อ.ว.(ทันตกรรม
ประดิษฐ์)
7 นายวินยั ศิรจิ ติ ร

ศ.

ท.บ.
M.S. (Oral
Pathology)
Cert. in Oral
Oncology

ทันตพยาธิวทิ ยา ทันตพยาธิวทิ ยา
ทั ่วไป
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ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
มอ. เกษียณ คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์
โทร. 0 7442 9871,
0 7428 2525

จฬ.

เกษียณ 105 ลาดพร้าว 127
คลองจั ่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ. 10240
โทร.0 2377 7926

071 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
8 นางใจนุ ช จงรักษ์

ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
ศ. ท.บ.
M.S.(Radiology)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
ทันตรังสีวทิ ยา ทันตรังสีวนิ ิจฉัย

ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
มม.
คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชารังสีวทิ ยา
โทร. 0 2246 0051,
0 2644 8644-6 ต่อ 2510

พยาธิวทิ ยาช่อง พยาธิวทิ ยาช่องปาก
ปาก

มช.

9 นายอะนัฆ เอี่ยมอรุณ

ศ.

ท.บ.
M.S.
Ph.D.
อ.บ(วิทยาการ
วินจิ ฉัยโรคช่องปาก)

10 นางละอองทอง วัชราภัย

ศ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์ วิทยาเอ็นโดดอนต์ วิทยาเอ็นโดดอนต์
การแพทย์)
ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต
ป.บัณฑิตฯ
(สาขาวิชาวิทยาเอ็น
โดดอนต์)
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มม.

ภาควิชาทันตวิทยาและ
พยาธิวทิ ยาช่องปาก
คณะทันตแพทยศาสตร์
โทร.0 53394 3001-9
คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
โทร. 0 2644 8644-6

071 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
11 น.ส.ศิรพิ ร ทิมปาวัฒน์
ศ. ท.บ.
วิทยาเอ็นโดดอนต์ วิทยาเอ็นโดดอนต์
ป.บัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(วิทยาเอ็นโด
ดอนต์)
M.Sc.(Endodontics)
อ.บ.(วิทยาเอ็นโด
ดอนต์)
12 นางกอบกาญจน์
ศ. ท.บ.
เวชศาสตร์ชอ่ งปาก เวชศาสตร์ชอ่ งปาก
ทองประสม
M.Sc. (Oral
Medicine)
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ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
มม.
ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
คณะทันตแพทยศาตร์
โทร. 0 2644 8644-6
ต่อ 3411-3

จฬ.

คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ชอ่ งปาก
โทร. 0 2218 8935,
0 2218 8942

071 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
13 นางจิรพันธ์ พันธ์วุฒกิ ร ศ. ท.บ.
ป.ชัน้ สูง
(ศัลยศาสตร์ชอ่ ง
ปาก)
Cert. in Oral and
Maxillofacial
Surgery

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก

Page 7 of 9

ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
มม.
คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2644 6599

071 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
14 นายณัฐเมศร์
ศ. ท.บ.
ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก
วงศ์สริ ฉิ ตั ร
ว.ว.(ศัลยศาสตร์
(ชือ่ เดิม นายสุทศั
ช่องปาก)
รักประสิทธิ ์
Cert. of The
กุล)
Advanced Surgical
Study Programme
in Oral and
Maxillofacial
Surgery
อ.ว.(ศัลยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล)
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ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
มม.
คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2660 7660,
0 2644 6599, 0 2246 0051

071 สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
15 น.ส.อรสา ไวคกุล

16 น.ส.วิภาวี นิตยานันทะ

ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
ศ. ท.บ.
ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก การปลูกถ่ายฟนั
วุฒบิ ตั รฝึกอบรม
ทันตแพทย์ประจา
บ้านสาขา
ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก
Post graduate
training in Oral and
Maxillofacial
SurgeryMaster of
Science
ศ.

ท.บ.
Dr. med. Dent.
(Oral Medicine)

อายุรศาสตร์
ช่องปาก

ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
มม.
คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์
โทร. 0 2246 0051,
0 2644 6599

อายุรศาสตร์ชอ่ งปาก มอ.
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คณะทันตแพทยศาสตร์
ภาควิชาโอษฐวิทยา
โทร. 0 7442 9878 ,
0 7428 2545

072 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
1 นางประนอม โอทกานนท์ ศ. วท.บ.(พยาบาล)
พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผูส้ งู อายุ จฬ. เกษียณ 40 ซอยน้อมจิตร
ป.ผดุงครรภ์
บางซือ่ กรุงเทพฯ
ค.บ.(มัธยมศึกษา)
10800
M.Sc. in Nursing
โทร. 0 2526 1108
กศ.ด. (การวิจยั และ
พัฒนาหลักสูตร)
2 นางศิรพิ ร จิรวัฒน์กุล
ศ. ค.บ.(การพยาบาลจิตเวช) พยาบาลศาสตร์ การวิจยั เชิงคุณภาพ มข.
คณะพยาบาลศาสตร์
ค.ม. (การบริหารการ
ในวิชาชีพการพยาบาล
โทร.0 4320 2407
พยาบาล)
Doctor of Philosophy
(Medical Anthropology)
Certificate: Gender and
Reproductive Health
3 นางวิจติ ร ศรีสุพรรณ

ศ.

วท.บ.(พยาบาล)
พยาบาลศาสตร์ การวิจยั ทางการ
ค.บ.
พยาบาล:หลักการและ
M.S.of Public Health
แนวปฏิบตั ิ
Doctor of Public Health
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มช. เกษียณ

คณะพยาบาลศาสตร์
ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข
โทร.0 5394 6080

072 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
4 นางวิภาดา คุณาวิกติกุล ศ. วท.บ.
พยาบาลศาสตร์ การบริหารการ
ค.ม.(การบริหารการ
พยาบาลและระบบ
พยาบาล)
บริการสุขภาพ, การ
D.Sci. in Nursing
จัดการด้านคุณภาพ
(Nursing Administration)
และการพยาบาล,
Health care policy
Nursing Ethies
5 นางรุจา ภู่ไพบูลย์
ศ. วท.บ.(พยาบาลและ
พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเด็กและ
ผดุงครรภ์)
วัยรุ่น
M.S.(Parents and Child
Nursing)
Ph.D.(Family Health
Care Nursing)
6 น.ส.สมจิต หนุ เจริญกุล

ศ.

วท.บ.(พยาบาล)
M.S. (Nursing)
Ph.D. (Nursing)

พยาบาลศาสตร์ การดูแลตนเอง ,
การพยาบาล
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ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
มช.
ภาควิชาบริหารการ
พยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 5394 5011,
0 5394 5023

มม.

คณะแพทยศาสตร์
ร.พ. รามาธิบดี
ภาควิชาพยาบาล
ศาสตร์โทร. 0 2201
2013

มม.

เกษียณ คณะแพทยศาสตร์
ร.พ. รามาธิบดี
ภาควิชาพยาบาล
ศาสตร์
โทร. 0 2201 2013

072 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
7 นางวีณา จีระแพทย์

ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
ศ.11 ป.พยาบาลศาสตร์
M.Sc. (Nursing of the
Developing Family)
Doctor of Nursing
Science (Clinical
Nursing Research)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
พยาบาลศาสตร์ สารสนเทศทางการ
พยาบาลและทาง
สุขภาพ
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ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
จฬ.
อาคารวิทยกิตย์
คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 2218 9823

073 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 น.ส.วิมล ตันติไชยากุล

2

นายวงศ์สถิตย์ ฉั ่วกุล

3

น.ส.เกศรา ณ บางช้าง

ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
สาขาวิ ชา
ศ. ภ.บ.
เภสัชเคมี
ภ.ม.(เภสัชเคมี)
Ph.D.Medicinal
Chemistry
(Pharmacy)
ศ. ภ.บ.
เภสัชพฤกษศาสตร์
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
วท.ม.(เภสัชศาสตร์)
วท.ด.(พืชไร่นา)
ศ. วท.บ.
เภสัชวิทยา
วท.ม. (เภสัชวิทยา
เทคนิคการแพทย์)
Ph.D.(Pharmacology)
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สาขาเชี่ยวชาญ
เภสัชเคมี

เภสัชพฤกษศาสตร์

เภสัชวิทยาคลินิก
โรคเขตร้อนคลินิก

ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
มอ.
ภาควิชาเภสัชเคมี
คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0 7421 2906 ,
0 7428 2000 ต่อ
8800, 8804
มม.
ภาควิชาเภสัช
พฤกษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0 2644 8677-91
มธ.
คณะสหเวชศาสตร์
ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์
โทร. 0 2926 9434,
0 2926 9441

073 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
4 นายบุญเจือ ธรณินทร์

5

นายอานวย ถิฐาพันธ์

ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
ศ. พ.บ.
Doktor der Medizin

สาขาวิ ชา
เภสัชวิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
เภสัชวิทยา
ภูมคิ มุ้ กันและโรค
ภูมแิ พ้

ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
มม. เกษียณ 296 ซอย ว.ป.อ.
ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าไม้
อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110
โทร. 0 3447 2791

ศ.11 B.Sc.
M.S.
Ph.D.
(Pharmacology)

เภสัชวิทยา

เภสัชจลนศาสตร์,
เภสัชพันธุศาสตร์

มม.
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เกษียณ สานักวิจยั งานบริการ
วิชาการและวิจยั
ศูนย์การแพทย์สริ กิ ติ ิ ์
ชัน้ 5 ห้อง 508
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0 2201 2606
บ้าน 0 2274 5392

073 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
6 น.ส.นันทวัน บุณยะประภัศร ศ. ภ.บ.
M.Sc.
(Pharmacognosy)
Ph.D.
(Phytochemistry)
7

นายกิตติศกั ดิ ์
ลิขติ วิทยาวุฒ ิ

8

นางสสี ปนั ยารชุน

ศ.

สาขาวิ ชา
เภสัชวินิจฉัย

สาขาเชี่ยวชาญ
พฤกษเคมี

ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
มม.
คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย
โทร. 0 2644 8677-91
ต่อ 1503

ร.บ.
Ph.D.(Political
Science)

เภสัชเวท

เภสัชเวท

จฬ.

ภ.บ.
M.Sc.
Ph.D.

เภสัชเวท

พฤกษเคมี

มช.
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ภาควิชาเภสัชเวท
คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0 2215 0871

เกษียณ 58/40 ม.เสนานิเวศ 1
ซอย114 ถ.พหลโยธิน
32 กรุงเทพฯ 10230
โทร.0 2578 1240

073 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
9 นางกาญจน์พมิ ล ฤทธิเดช

ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
ศ. ภ.บ.

สาขาวิ ชา
เภสัชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
เภสัชอุตสาหกรรม

เภสัชศาสตร์

เภสัชชีวภาพ

เภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตร์

M.S.
(Phamacotherapeutics)

10 นายจีรเดช มโนสร้อย

11 นางอรัญญา มโนสร้อย

ศ.

Ph.D. (Industrial
Pharmacy)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Dr. rer. Nat.
(Immunology)
น.บ.
ภ.บ.
ร.บ. (บริหารรัฐกิจ)
Ph.D.(Industrial and
Physical Pharmacy)
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ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
จฬ.
คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชา
เภสัชอุตสาหกรรม
โทร.0 2218 8271,
0 2218 8273
มช.
คณะเภสัชศาสตร์
สายวิชาเภสัชกรรม
โทร. 0 5389 4806 ,
0 5394 4338
มช.

คณะเภสัชศาสตร์
สายวิชาเภสัชกรรม
โทร. 0 5389 4806 ,
0 5394 4338

073 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
12 นายณรงค์ สาริสุต

13 นายสมพล ประคองพันธ์

ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
ศ. ภ.บ.
M.S.(Pharmaceutics)
Ph.D.(Pharmaceutics)

ศ.

ภ.บ.
วท.ม. (ชีวเคมี)
M.S. (Pharmacy)
Ph.D. (Phar. Chem.)

สาขาวิ ชา
เภสัชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
เภสัชอุตสาหการ

เภสัชศาสตร์

เภสัชกรรม
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ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
มม.
คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชาเภสัช
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2644 8702 ,
0 2644 8677-91
ต่อ 1201-2
มม. เกษียณ คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชาเภสัชกรรม
โทร.0 2245 7797,
0 2644 8677-93
ต่อ 1303

073 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
14 นายอาพล ไมตรีเวช

15 นางณัฐนันท์ สินชัยพานิช

ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
ศ. ภ.บ.
M.S.
(Pharmaceutics),
Ph.D.
(Pharmaceutics)

ภ.บ.
วท.ม.(เภสัชศาสตร์)
ปร.ด.(เภสัช
อุตสาหกรรม)

สาขาวิ ชา
เภสัชศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
เภสัชอุตสาหกรรม

เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชอุตสาหกรรม
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ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
มม.
คณะเภสัชศาสตร์
ภาควิชาเภสัช
อุตสาหกรรม
โทร. 0 2644 8677-93
ต่อ 1200 , 1201 ,
0 2664 8702
มม.

ภาควิชาเภสัช
อุตสาหกรรม
คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0 2644 8677-91
ต่อ 1201

073 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
16 นายสมิง เก่าเจริญ

17 นายสุเทพ จารุรตั นศิรกิ ุล

ตาแหน่ ง
คุณวุฒิ
ศ. วท.บ.
พ.บ.
ป.ชัน้ สูง
(อายุรศาสตร์) ว.ว.
(อายุรศาสตร์)
Fellowship Training
in Toxicology
Cert. of Clinical
Pharmacology
ศ. พ.บ.
ป.ชัน้ สูง
(อายุรศาสตร์) ว.ว.
(อายุรศาสตร์)

สาขาวิ ชา
อายุรศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
เภสัชวิทยาและ
พิษวิทยาคลินิก

ม/ส สถานภาพ
สถานที่ ติดต่อ
มม.
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 2201 1610
ต่อ 1126

อายุรศาสตร์

เภสัชวิทยาคลินิก

มอ.
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คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาอายุรศาสตร์
โทร. 0 7442 9385

081 สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายกาธร กุลชล

ตาแหน่ ง คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาขาเชี่ยวชาญ
ศ. สถ.บ.
การออกแบบชุมชน
M.Arch (Urban เมือง
Design)
Dip. in
Housing,
Planning and
Building

2 นายเดชา บุญค้า

ศ.

สถ.บ.
ภูมสิ ถาปตั ยกรรม
M.L.A.(Landsc
ape Arch.)

3 นายไขแสง ศุขะวัฒนะ

ศ.

สถ.บ.
สถ.ม.
ค.ม.
Diploma in
ICHPB
Diploma in
Trop.Arch.

ภูมสิ ถาปตั ยกรรม

สถาปตั ยกรรมศาสตร์ สถาปตั ยกรรมศาสตร์
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ม/ส สถานภาพ
สถานทีต่ ดิ ต่อ
มศก. เกษียณ ภาควิชาการออกแบบ
และวางผังชุมชนเมือง
คณะสถาปตั ยกรรม
ศาสตร์
โทร.0 2623 6115

จฬ.

จฬ.

เกษียณ คณะสถาปตั ยกรรม
ศาสตร์ ภาควิชา
สถาปตั ยกรรม
โทร.0 2218 4370-71
เกษียณ คณะสถาปตั ยกรรม
ศาสตร์ ภาควิชา
สถาปตั ยกรรม
โทร.0 2218 4370-71

081 สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ ง คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาขาเชี่ยวชาญ
4 ม.ร.ว.แน่งน้อย ศักดิ ์ศรี
ศ. สถ.บ.
สถาปตั ยกรรมศาสตร์ สถาปตั ยกรรมศาสตร์
M.Arch.(Archite
chure)
5 นางผุสดี ทิพทัส

ศ.

สถ.บ.
สถาปตั ยกรรมศาสตร์
(สถาปตั ยกรรม)
M.Arch.(Archite
cture)

6 นายบัณฑิต จุลาสัย

ศ.

สถ.บ.
M.Arch.(Archite
cture)
Cert. in Town
and Regional
Planning

สถาปตั ยกรรม
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ม/ส สถานภาพ
สถานทีต่ ดิ ต่อ
จฬ. เกษียณ คณะสถาปตั ยกรรม
ศาสตร์ ภาควิชา
สถาปตั ยกรรม
โทร.0 2218 4370-71

สถาปตั ยกรรมศาสตร์,
ออกแบบสถาปตั ยกรรม,
ประวัตศิ าสตร์
สถาปตั ยกรรม ,การ
อนุรกั ษ์สถาปตั ยกรรมและ
ชุมชน

จฬ.

เกษียณ คณะสถาปตั ยกรรม
ศาสตร์ ภาควิชา
สถาปตั ยกรรม
โทร.0 2218 4370-71

สถาปตั ยกรรม

จฬ.

ภาควิชา
สถาปตั ยกรรมศาสตร์
คณะสถาปตั ยกรรม
ศาสตร์
โทร. 0 2218 4370-2

081 สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ ง คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาขาเชี่ยวชาญ
7 นายสุนทร บุญญาธิการ ศ.11 สถ.บ.
สถาปตั ยกรรมศาสตร์ สถาปตั ยกรรมศาสตร์
(สถาปตั ยกรรม)
M.Arch.
D.Arch.
8 นายวิมลสิทธิ ์ หรยางกูร

ศ.11 สถ.บ.
สถาปตั ยกรรมศาสตร์
M.A.
Master in
Architecture
Ph.D.
(Architecture)
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ม/ส สถานภาพ
สถานทีต่ ดิ ต่อ
จฬ.
คณะสถาปตั ยกรรม
ศาสตร์ ภาควิชา
สถาปตั ยกรรม
โทร.0 2218 4370-71

การออกแบบงาน
มธ.
สถาปตั ยกรรม
สถาปตั ยกรรมชุมชนและ
เมือง จิตวิทยา
สภาพแวดล้อม
(Environment
Psychology) การวิจยั ทาง
สถาปตั ยกรรมไทยสมัยใหม่

เกษียณ โครงการจัดการศึกษา
สาขาวิชา
สถาปตั ยกรรม
โทร.0 2564 6304-12
ต่อ 3188

081 สาขาวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ ง คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาขาเชี่ยวชาญ
9 นางตรึงใจ บูรณสมภพ ศ.11 สถ.บ.
สถาปตั ยกรรมศาสตร์ สถาปตั ยกรรมศาสตร์เขต
M.Arch.(Archite
ร้อนพลังงานในอาคาร
cture)
Ph.D.
(Architecture)
10 ม.ร.ว.ทองใหญ่ ทอง
ใหญ่

11 นางอรศิร ิ ปาณินท์

ศ.

สถ.บ.
M.Arch.

ม/ส สถานภาพ
สถานทีต่ ดิ ต่อ
มศก. เกษียณ คณะสถาปตั ยกรรม
ศาสตร์
ภาควิชา
สถาปตั ยกรรม โทร.0
2218 4369

สถาปตั ยกรรมศาสตร์ การวิจยั และการออกแบบ มศก.
สถาปตั ยกรรมเพื่อ
การศึกษาและการ
ออกแบบชุมชนเมือง

ศ.11 ศ.บ.
สถาปตั ยกรรมศาสตร์ สถาปตั ยกรรมและการ
(สถาปตั ยกรรม
อนุรกั ษ์สถาปตั ยกรรม
ไทย)
M.S.(Tropical
Architecture)
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มศก.

เกษียณ ตึกคุณหญิงพัฒนา ชัน้
4 คณะ
สถาปตั ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร.0
2997 2222 ต่อ
3410,3414
เกษียณ คณะสถาปตั ยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
โทร.0 2942 8960 ต่อ
310

