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คาํนํา 
 

  ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตัง้บุคคลให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
กาํหนดใหส้ภาสถาบนัแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการ ซึง่ประกอบดว้ย ประธาน
กรรมการต้องเป็นกรรมการสภาสถาบนัประเภทผูท้รงคุณวุฒ ิส่วนกรรมการผูท้รงคุณวุฒติ้องเป็น
บุคคลภายนอกสถาบนั โดยคดัสรรจากบญัชรีายชื่อผูท้รงคุณวุฒทิี่ ก.พ.อ.กําหนด ซึ่งครอบคลุม  
คณะหรอืสาขาวชิาทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนในสถาบนันัน้ๆ จาํนวนไมน้่อยกว่าหา้คน แต่ไมเ่กนิ
สิบคน ซึ่ง ก.พ.อ.ได้รวบรวมรายชื่อผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารยข์องสถาบนัอุดมศกึษาของรฐั  
เอกชน และมหาวทิยาลยัในกํากบัซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์
ด้านวชิาการในระดบัสูง เป็นบุคคลที่อยู่ในวงวชิาการและยงัคงติดตามงานวชิาการอย่างต่อเน่ือง 
ตัง้แ ต่ ปี  พ .ศ .๒๕๑๙  – เดือนมีนาคม  ๒๕๕๐  โดยจัดทํา เป็นบัญชีรายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิฯ             
เพือ่ใหส้ถาบนัอุดมศกึษาใชป้ระกอบการดาํเนินการตัง้แต่วนัที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๕๐ นัน้ 
   
  บดัน้ี คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา (ก.พ.อ.) ไดป้รบัปรุง
บญัชรีายชื่อผูท้รงคุณวุฒดิงักล่าวใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ โดยเพิม่ผูด้ํารงตําแหน่งศาสตราจารยท์ีไ่ดร้บั 
การแต่งตัง้ภายหลงัมนีาคม ๒๕๕๐ - พฤษภาคม ๒๕๕๓  รวมทัง้ไดต้ดัรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒ ิ       
ทีเ่สยีชวีติ ผูสู้งอายุและสุขภาพไม่ด ีและผูม้ไิดต้ดิตามผลงานทางวชิาการอย่างต่อเน่ืองออก เพื่อให้
สภาสถาบนัอุดมศกึษาพจิารณาคดัสรรเป็นคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการต่อไป 
   
  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศกึษา (ก.พ.อ.) หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่
เอกสารข้อมูลน้ีจะเป็นประโยชน์ในการบรหิารจดัการด้านตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ในสถาบนัอุดมศกึษาต่อไป 
 
 
                       กลุ่มมาตรฐานการบรหิารงานบุคคล 
             สาํนกัสง่เสรมิและพฒันาสมรรถนะบุคลากร 
                                                                        สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

                                                                                                    กนัยายน  ๒๕๕๓ 

 
 
 
 



คาํนํา 
 

  ตามระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศกึษาว่าดว้ยการกําหนดคุณสมบตั ิหลกัเกณฑ ์
และวธิกีารไดม้าของคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประจําสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 
(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหส้ภาสถาบนัแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาตําแหน่ง         
ทางวชิาการประจําสถาบนั ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการต้องเป็นกรรมการสภาสถาบัน        
ประเภทผูท้รงคุณวุฒ ิส่วนกรรมการผูท้รงคุณวุฒติ้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบนั โดยคดัสรรจาก
บญัชรีายชื่อผูท้รงคุณวุฒทิี ่กกอ.กําหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรอืสาขาวชิาทีม่กีารจดัการเรยีน   
การสอนในสถาบนันัน้ๆ จาํนวนไมน้่อยกว่าหกคน แต่ไม่เกนิสบิสองคน ซึง่ กกอ. ไดร้วบรวมรายชื่อ    
ผู้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของสถาบนัอุดมศึกษาของรฐั เอกชน  และมหาวทิยาลยัในกํากบั    
ซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ดา้นวชิาการในระดบัสงู เป็นบุคคล 
ทีอ่ยู่ในวงวชิาการและยงัคงตดิตามงานวชิาการอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ปีพ.ศ.๒๕๑๙  – เดอืนมนีาคม 
๒๕๕๐ โดยจดัทําเป็นบญัชรีายชื่อผูท้รงคุณวุฒ ิเพื่อใหส้ถาบนัอุดมศกึษาใชป้ระกอบการดําเนินการ
ตัง้แต่วนัที ่๒๖ กนัยายน ๒๕๕๐ นัน้ 
   
  บดัน้ี คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ปรบัปรุงบญัชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ดงักล่าวใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ โดยเพิม่  ผูด้ํารงตําแหน่งศาสตราจารยท์ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ภายหลงัมนีาคม 
๒๕๕๐ - พฤษภาคม ๒๕๕๓ รวมทัง้ไดต้ดัรายชื่อผูท้รงคุณวุฒทิี่เสยีชวีติ ผูสู้งอายุและสุขภาพไม่ด ี
และผูม้ไิด้ติดตามผลงาน  ทางวชิาการอย่างต่อเน่ืองออก เพื่อใหส้ภาสถาบนัอุดมศึกษาพจิารณา   
คดัสรรเป็นคณะกรรมการพจิารณาตําแหน่งทางวชิาการประจาํสถาบนัต่อไป 
   
  คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารข้อมูลน้ีจะเป็น
ประโยชน์ในการบรหิารจดัการดา้นตําแหน่งทางวชิาการของคณาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษาต่อไป 
 
 
 
                      กลุ่มมาตรฐานการบรหิารงานบุคคล 

           สาํนกัสง่เสรมิและพฒันาสมรรถนะบุคลากร 
                                                                      สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

                                                                                                  กนัยายน  ๒๕๕๓ 
 



01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

1 นางผอ่งพรรณ  เกดิพทิกัษ์ ศ. ค.บ.(การสอน
วทิยาศาสตร)์           
ค.ม.(จติวทิยา
การศกึษา)
Ph.D.(Counseling and 
Guidance)

การแนะแนวและ
จติวทิยาการศกึษา

จติวทิยาการให้
ค าปรกึษา, จติวทิยา
การศกึษา, การแนะ
แนว

มศว. เกษยีณ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ
 วทิยาเขตพฒันาการ 
1761 ซ.พฒันาการ 37   
 ถ.พฒันาการ แขวง/เขต
สวนหลวง                   
กรุงเทพฯ 10250           
โทร. 0 2320 2777        
 ต่อ 1134

2 นายส าเรงิ  บุญเรอืงรตัน์ ศ. กศ.บ.(มธัยม)            
กศ.ม.(การวดัผล
การศกึษา)              
Ph.D.(Curriculum R&D)

การวดัและการ
ประเมนิผลการศกึษา

ทฤษฎกีารวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา

มศว. เกษยีณ ส านกัทดสอบทาง
การศกึษา                   
 โทร.0 2664 3836-43

3 นายพจน์    สะเพยีรชยั ศ. กศ.บ. (การ
ประถมศกึษา)           
ป.โท (สถติวิจิยัการ
วดัผลทางการศกึษา)   
 ป.เอก (จติวทิยา
ทางการศกึษา)

สถติแิละการ
ประเมนิผลการศกึษา

สถติกิารประเมนิผล
ทางการศกึษา

มศว. เกษยีณ 33 ซ.ปุณวถิ ี30  สุขมุวทิ
 101 บางจาก พระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260           
โทร.0 2331 1173
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

4 นางวรรณทพิา  รอดแรงคา้ ศ. ค.บ.                  
M.S.(Secondary 
Education)          
Ph.D.(Philosophy)   
Ed.D.(Education)

การศกึษา การสอนวทิยาศาสตร์ มก. คณะศกึษาศาสตร ์
ภาควชิาการศกึษา       
โทร.0 2579 7114

5 นายส าเนาว ์ ขจรศลิป์ ศ. กส.บ.(พชืไร่นา)        
ศศ.ม.(การพฒันา
ชมุชน) Ph.D.(Student
 Personnel & 
Guidance)

การศกึษา (กจิการ
นกัศกึษา)

กจิการนกัศกึษา มก. เกษยีณ คณะศกึษาศาสตร ์
ภาควชิาการศกึษา         
 โทร.0 2579 7114

6 นางรตันา  พุ่มไพศาล ศ. ค.บ.(การสอน
ภาษาองักฤษ, สงัคม
ศกึษา)                 
M.A.in Ed.  
(Supervision)           
Ph.D.(Adult Ed.)

การศกึษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่, 
การศกึษานอก
โรงเรยีน

จฬ. เกษยีณ คณะครุศาสตร ์             
โทร.0 2218 2631
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

7 นางอุ่นตา  นพคณุ ศ. ร.บ.(ความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ)       
 M.Ed.(Adult Ed.)

การศกึษานอกระบบ การศกึษาผูใ้หญ่ จฬ. เกษยีณ คณะครุศาสตร ์ภาควชิา
การศกึษานอกโรงเรยีน 
โทร.0 2218 2631

8 นายอนุรกัษ์   ปญัญานุวฒัน์ ศ. ศศ.บ.(รฐัศาสตร)์       
 Dip. In Community 
Development          
M.Ed. (Adult 
Educationเน้น 
Organization and 
Management)          
Ph.D. (Continuing 
Education เน้น Project
 Evaluation in 
Distance Education)

การศกึษานอกระบบ 
(เน้นการวางแผน การ

จดัการและการ
ประเมนิผล)

การศกึษานอกระบบ 
(เน้นการวางแผน 
การจดัการและการ
ประเมนิผล)

มช. ภาควชิาส่งเสรมิการศกึษา
 คณะศกึษาศาสตร ์        
โทร. 0 5394 4272 ,       
  0 5394 4208
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

9 น.ส.สุมาล ี สงัขศ์รี ศ. กศบ.(การสอน
วทิยาศาสตร)์            
 ค.ม.(ประชากรศกึษา)
Cert.in Adult/Non-
formal Edu. 
Ph.D.(Non-formal 
Edu.)

การศกึษานอกระบบ การศกึษานอกระบบ
ทางไกล

มสธ. สาขาวชิาศกึษาศาสตร ์  
โทร.0 2503 2121-4

10 เรอือากาศโททวปี  ศริริศัมี ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)         
ค.ม.(วจิยัการศกึษา)   
 Ph.D.(Higher 
Education)            
Cert. in Survey 
Research 
Methodology in Social 
Sciences    Cert. 
Executive Master 
Class in MICE 
(Meeting , Incentive , 
Convention and 
Exhibition)

การศกึษานอกโรงเรยีน การวางแผนพฒันา
และประเมนิโครงการ
 ระเบยีบวธิวีจิยั       
   การอุดมศกึษา

มศก. เกษยีณ ภาควชิาการศกึษา      
นอกโรงเรยีน              
คณะศกึษาศาสตร ์        
โทร. 0 3425 5095
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

11 นายผดุง  อารยะวญิญู ศ. กศ.บ.(ภาษาองักฤษ) 
M.A.(Special 
Education)          
Ed.D.(Administration 
Special Education)

การศกึษาพเิศษ การศกึษาพเิศษ มศว. เกษยีณ คณะศกึษาศาสคร ์
ภาควชิาการศกึษาพเิศษ 
โทร. 0 2258 3997

12 นางศรยีา  นิยมธรรม ศ. กศ.บ.(มธัยม)             
 กศ.ม.(จติวทิยา
พฒันาการ)             
M.A.(Special Ed. in 
Deaf Vezs)

การศกึษาพเิศษ การศกึษาเดก็พกิาร มศว. เกษยีณ คณะศกึษาศาสคร ์
ภาควชิาการศกึษาพเิศษ 
 โทร. 0 2664 1000 ต่อ 
5631

13 นางอจัฉรา  วงศโ์สธร ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ)    
M.A.(English)      
Ph.D.(Foreign 
Language Research & 
Education)

การสอนภาษาองักฤษ การสอน
ภาษาองักฤษ
ภาษาศาสตร์
ประยกุตก์ารทดสอบ
วดัและประเมนิผล
ทางภาษา

จฬ. เกษยีณ สถาบนัภาษา             
โทร.0 2218 6037
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

14 นางสมบรูณ์  ศาลยาชวีนิ ศ. กศ.บ.(ภาษาองักฤษ)  
 กศ.ม.(จติวทิยา
การศกึษา)            
M.Ed.(จติวทิยา
การศกึษา)           
Ph.D.(จติวทิยา
การศกึษา)

จติวทิยาการศกึษา การศกึษานอกระบบ มช. ลาออก 24 ซ.วชริธรรมสาธติ 44 
ถ.สุขมุวทิ 101/1           
  บางจาก พระโขนง       
   กรุงเทพฯ 10260        
 โทร.0 2940 1290,        
 0  2421 1579

15 นายชยัยงค ์ พรหมวงศ์ ศ.11 ค.บ.(การสอน
ภาษาองักฤษ/
คณติศาสตร)์             
 ค.ม.(โสตทศันศกึษา) 
 M.S. in Ed.(School 
Adm.& Supervision)  
Ph.D.in 
Ed.(Instructional 
Technology 
Specialized in 
Educational Television)

เทคโนโลยกีารศกึษา เทคโนโลยกีารศกึษา
 การศกึษาทางไกล   
  การฝึกอบรม

มสธ. เกษยีณ สาขาวชิาภาษาศาสตร ์ 
โทร.0 2503 2121-4       
 ต่อ 3914
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

16 นายนิพนธ ์ ศขุปรดีี ศ. กศ.บ.(ฟิสกิสแ์ละ
คณติศาสตร)์             
กศ.ม.(โสตทศันศกึษา)
Ed.D.(Curriculum 
Instruction and 
Educational Media)

เทคโนโลยกีารศกึษา เทคโนโลยกีารศกึษา มสธ. ลาออก 5/1326 ซ.14         
หมูบ่า้นประชาชืน่
ต.บางตลาด อ.ปากเกรด็
จ.นนทบุร ี11120       
โทร. 0 2503 2121-4     
ต่อ 3914

17 นายวจิติร  ศรสีอา้น ศ. อ.บ.                     
ค.บ.                      
 M.A.(บรหิารการศกึษา)
 Ph.D.(บรหิาร
การศกึษา)

บรหิารการศกึษา การวางแผน          
การบรหิารบุคคล   
การอุดมศกึษา

จฬ. เกษยีณ 55/163 หมูบ่า้นเมอืงทอง
ธานี ถ.แจง้วฒันะ         
ต.บางพดู อ.ปากเกรด็     
 จ.นนทบุร ี11120       
โทร.0 2503 3140

18 นายเฉลยีว  บุรภีกัดี ศ. กศ.บ.                    
M.Ed.                    
Ph.D.

บรหิารการศกึษา พฒันศกึษาศาสตร์ มศว. เกษยีณ 10/19 ซ.2 ม.ปากเกรด็วลิ
เลจ หลงัศนูยก์ารคา้ตลาด
รามอนิทรา ถ.รามอนิทรา
 ก.ม.2  แขวงอนุสาวรยี ์ 
เขตบางเขน กท.10220   
โทร.0 2588 1468
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

19 นายเสรมิศกัดิ ์ วศิาลาภรณ์ ศ. กศ.บ.(มธัยมศกึษา)   
M.S.(Math.)             
Ph.D.(Educational 
Adminstration)

บรหิารการศกึษา บรหิารการศกึษา มศว. เกษยีณ 27/50 ซ.แจง้วฒันะ-      
ปากเกรด็ 36 ถ.แจง้วฒันะ
 อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี
11120 โทร. 0 2573 0395

20 นางสุมน  อมรววิฒัน์ ศ. อ.บ.                       
ค.บ.(การประถมศกึษา)
 M.S. in Ed. 
(Curriculum & 
Instruction Elementary 
Ed.)

ประถมศกึษา การประถมศกึษา, 
ภาษาไทย, สงัคม
ศกึษา, การศกึษากบั
สงัคม

จฬ. เกษยีณ 11 ซ.ลาดพรา้ว 17         
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900    โทร.0 2511 
3318

21 นางอจัฉรา  ชวีพนัธ์ ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา)    
ค.ม.(จติวทิยา
การศกึษาและการแนะ
แนว)

ประถมศกึษา การสอนระดบั
ประถมศกึษา, การ
จดักจิกรรมการสอน
ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ, 
จติวทิยาการศกึษา

จฬ. เกษยีณ 165/2 ซ.พหลโยธนิ 35 
(สงัขท์อง แยก 3)        
ถ.พหลโยธนิ ลาดยาว 
จตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 โทร.0 2513 6621
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

22 นางจรรจา  สุวรรณฑตั ศ.11 อ.บ.                      
M.A.(Education)        
Ed.D.

พฤตกิรรมศาสตร์ จติวทิยาทางการศกึษา มศว. เกษยีณ 60 ลาดพรา้ว 43         
เขตหว้ยขวาง กท. 10310
โทร.0 2511 4732 ,        
 0 2258 4482

23 นายธรีะ  รุญเจรญิ ศ. ค.บ.                      
ค.ม.(บรหิารการศกึษา)
 Ph.D.(Ed.Admin.)

พื้นฐานการศกึษา การบรหิารการศกึษา,
 หลกัสตูรการสอน, 
การฝึกหดัครู

มข. เกษยีณ 238 แกน่พยอม ม.16     
 ถ.มะลวิลัย ์ ต.บา้นเป็ด  
 อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 โทร.0 4324 1256

24 นางสุจรติ  เพยีรชอบ ศ. อ.บ.(ไทย,องักฤษ
,ฝรัง่เศส)                 
 ค.บ.(การสอน
ภาษาองักฤษ)          
MS.in Ed.(หลกัสตูร
และการสอน)            
 Ed.D. (หลกัสตูรและ
การสอน)

มธัยมศกึษา หลกัสตูรและการสอน จฬ. เกษยีณ 1671 ซ.จรลัสนิทวงศ ์75 
ถ.จรลัสนิทวงศ ์          
เขตบางพลดั กท.10700  
โทร.0 2424 6077,        
 0 2880 2783
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

25 นายสุวฒัก ์ นิยมคา้ ศ. วท.บ.(ฟิสกิส)์           
 ค.บ.(มธัยมศกึษา)    
 M.A.(Science         
Education)

มธัยมศกึษา การสอนวทิยาศาสตร,์
 วทิยาศาสตรศ์กึษา
และการฝึกหดัครู

มช. เกษยีณ 45/7  หมูบ่า้นสนสวย 1  
ถ.ซุปเปอรเ์ชยีงใหม-่
ล าปาง 
ต.ชา้งเผอืก  อ.เมอืง  
จ.เชยีงใหม ่50300         
โทร.0 5340 0850

26 น.ส.นงลกัษณ์  วริชัชยั ศ. วท.บ.(คณติศาสตร)์    
ค.บ.(มธัยมศกึษา)      
ค.ม.(วจิยัการศกึษา)  
Cert.in international    
Ed. Development 
Program         
Ph.D.(Ed.)              
Cert.in Planning, 
Presentation and 
Evaluation of 
University Courses

วจิยัการศกึษา วจิยัการศกึษา และ
สถติกิารศกึษา

จฬ. เกษยีณ 2091/25-26 เจรญิกรุง 81
 เขตบางคอแหลม กท.
10120                       
 โทร.0 2289 0018
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

27 นางประคอง ตนัเสถยีร       
(กรรณสตู)

ศ. วท.บ. (คณติศาสตร)์   
 ค.บ. (มธัยมศกึษา)    
 M.S. in Ed. 
(Education Research)

วจิยัการศกึษา วจิยัการศกึษา, 
คณติศาสตร,์ สถติ,ิ 
การวดัและ
ประเมนิผลทาง
การศกึษา

จฬ. เกษยีณ 52/600 หมูบ่า้นเมอืงเอก
 ซ.9 ถ.เอกทกัษณิ         
 ต.หลกัหก อ.เมอืง         
 จ.ปทุมธานี 12000        
 โทร.0 2533 9557

28 นายศริชิยั  กาญจนวาสี ศ. ค.บ.(มธัยมศกึษา)      
วท.บ.(สุขาภบิาล)      
ค.ม. (วจิยัการศกึษา)  
 Dip. In Education   
Ph.D. (Measurement 
and Evaluation)

วจิยัการศกึษา สถติ,ิ การวดัผล,    
การประเมนิผล,      
การวจิยั

จฬ. ภาควชิาวจิยัและจติวทิยา
การศกึษา
คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ถนนพญาไท ปทุมวนั 
กทม. 10330               
โทร.0 2215 0871-3

29 นายสมหวงั  พธิยิานุวฒัน์ ศ. ค.บ.(มธัยมศกึษา)      
 ค.ม.(วจิยัการศกึษา) 
Ph.D.(Educational 
Psychology 
Measurement and 
Evaluation)

วจิยัการศกึษา วจิยัการศกึษา จฬ. ลาออก อาคาร 2 ชัน้ 3 
ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาต ิถ.
สุโขทยั เขตดุสติ กท.
10300         โทร.0 2668
 7123,         0 2668 
7973 ต่อ 2310,2314
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

30 นางสุวมิล  วอ่งวาณชิ ศ. กศ.บ.(มธัยมศกึษา)   
ค.ม.(การวดัและ
ประเมนิผลการศกึษา) 
 M.A. (Ed Research 
and Evaluation)       
Ph.D.(Ed.Research 
and Evaluation)

วจิยัการศกึษา วจิยัและประเมนิ
การศกึษา

จฬ. ภาควชิาวจิยัและจติวทิยา
การศกึษา คณะครุศาสตร ์
 โทร. 0 2218 2581

31 นางอุทุมพร  จามรมาน ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา)    
ค.ม.(การวจิยัการศกึษา)
 Ph.D.(Statistics and 
Measurements)

วจิยัการศกึษา วจิยัการศกึษา การ
วดัและประเมนิผล
การศกึษา

จฬ. เกษยีณ 34/9  ม.9  ซ.วภิาวด ี47 
ถ.วภิาวด ีแขวงสกีนั      
ดอนเมอืง กรุงเทพฯ 
10210  โทร. 0 2219 
2992, 0 2523 6221

32 นายบุญธรรม  กจิปรดีาบรสิุทธิ ์ ศ. วท.บ.(สุขาภบิาล)       
ค.ม.(วจิยัการศกึษา)

ศกึษาศาสตร์ การวจิยั, การวดัผล
และการประเมนิผล, 
การวจิยัและสถติิ
ทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข

มม. เกษยีณ 798/12 ซ.สวนพล ู        
ถ.สาทรใต ้ทุ่งมหาเมฆ   
สาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120
   โทร. 0 2286 2470
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

33 นายบรรพต  สุวรรณประเสรฐิ ศ. กศ.บ.(คณติศาสตร)์  
กศ.ม.(คณติศาสตร)์  
Ed.D.(Curriculum and 
Supervision 
Concentrate on 
Mathematics  
Curriculum)

ศกึษาศาสตร ์
(คณติศาสตรศ์กึษา)

หลกัสตูรและการสอน
คณติศาสตร,์ 
คอมพวิเตอรศ์กึษา

มน. เกษยีณ Asian University 89 ม.
12 ถ.ไฮเวย ์331           
  ปณ.บา้นอ าเภอ บางละ
มงุ จ.ชลบุร ี20260         
   โทร. 0 3825 3700      
   ต่อ 2815
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

34 นายธรีวฒุ ิ 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)

อาชวีเทคนิคศกึษา อาชวีเทคนิคศกึษา สจพ. เกษยีณ คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ภาควชิา    
ครุศาสตรเ์ครือ่งกล       
โทร.0 2587 4340,        
 0 2913 2500-24 ต่อ 
1002,1022

35 น.ส.ปทปี   เมธาคณุวฒุิ ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา)     
ค.ม.(ประถมศกึษา)    
Ph.D.(Curriculum and 
Instruction)

อุดมศกึษา อุดมศกึษา จฬ. เกษยีณ คณะครุศาสตร ์            
โทร. 0 2215 0871-3,     
 0 2215 3618
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01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

36 นายไพฑรูย ์ สนิลารตัน์ ศ. ค.บ. (มธัยมศกึษา)     
ค.ม. (บรหิาร
การศกึษา)Ph.D. 
(Higher Ed. Admin.)

อุดมศกึษา การอุดมศกึษา,      
การบรหิารการศกึษา
,หลกัสตูรการสอน

จฬ. เกษยีณ มหาวทิยาลยัธุรกจิ
บณัฑติย ์110/1-4        
ถ.ประชาชืน่ หลกัสี ่
กรุงเทพฯ 10210        
โทร. 0 2954 7300 ต่อ 
361

37 นางวลัลภา  เทพหสัดนิ ณ 
อยธุยา

ศ. อ.บ.(ภาษาไทย-
องักฤษ) ค.บ.
(มธัยมศกึษา)        
M.S. in Ed.(Adult Ed.) 
Ph.D.(Higher Ed. 
Admin.)

อุดมศกึษา การบรหิารจดัการ
อุดมศกึษา, 
การศกึษาผูใ้หญ่,    
การมธัยมศกึษา

จฬ. เกษยีณ 14/5 ม.4 ซ.นาคนิวาส 48
 แยก 2  แขวง/เขต
ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 
10230                       
โทร. 0 2542 3329
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

1 นายสุรพล  ด ารหิก์ุล ศ. ศศ.บ.(โบราณคด)ี       
สม.ม.(สงัคมวทิยา)

โบราณคดี ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดี มช. ภาควชิาศลิปะไทย   
คณะวจิติรศลิป์      
โทร.0 5394 4817

2 นายปรชีา  กาญจนาคม ศ. ศศ.บ.(โบราณคด)ี         
 ศศ.ม.(พฒันาชมุชน)

โบราณคดี โบราณคดี มศก. เกษยีณ 124  ซ.กาญจนาคม    
ถ.พหลโยธนิ           
แขวงสามเสนใน     
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400                  
โทร. 0 2278 0216

3 นางผาสุข  อนิทราวุธ ศ. ศ.บ.(โบราณคด)ี          
M.A.(Archaeology)    
Ph.D.(Archaeology)

โบราณคดี โบราณคดี มศก. เกษยีณ คณะโบราณคด ี
ภาควชิาโบราณคด ี    
โทร.0 2224 7683
0 2226 5354
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

4 นางปิยนาถ  บุนนาค ศ. อ.บ.                        
อ.ม.(ประวตัศิาสตร)์       
ร.ม. (การปกครอง)        
ร.ด. (การปกครอง)

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรไ์ทย       
ดา้นการเมอืงการปกครอง
และการต่างประเทศ
ประวตัศิาสตรเ์อเชยีใต้

จฬ. เกษยีณ คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
  โทร.0 2218 9648

5 นางเพญ็ศร ี ดุ๊ก ศ. อ.บ.                 
Diplome de Doctorat

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรย์โุรป จฬ. เกษยีณ 137 ซ.มสีุวรรณ 3     
ถ.สุขมุวทิ 71        
เขตประเวศ      
กรุงเทพฯ 10110        
 โทร.0 2391 5243,     
 0 2383 0415

6 นายประเสรฐิ  ณ นคร ศ. ธ.บ.                 
Ph.D.(Statistics)

ประวตัศิาสตร์ จารกึและอกัขรวธิโีบราณ 
ภาษาตระกลูไท ภาษาและ
วรรณกรรมถิน่เหนือ นิรุกติ
ศาสตร์

มก. เกษยีณ 101/1                    
 ซอยท่านผูห้ญงิพหล
ถนนงามวงศว์าน 
กรุงเทพฯ 10900        
โทร.0 2579 4432
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

7 น.ส.เพญ็ศร ี กาญจโนมยั ศ. อ.บ.                       
ค.บ.                       
M.A.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตร ์ญี่ปุน่ศกึษา
เอเชยี และอารยธรรมโลก

มก. เกษยีณ 100/170 โกสุมนิเวศน์ 
ซ. 3 ค ถ.วภิาวดรีงัสติ
 หลกัสี ่กท. 10210     
โทร.0 2573 3247

8 นายภวูดล  ทรงประเสรฐิ ศ. อ.บ.                        
อ.ม.(ประวตัศิาสตร)์
Ph.D.(History)

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตร(์จนี 
อนิโดนีเซยีและชาวจนีและ
ชาวมสุลมิในประเทศไทย)

มก. เกษยีณ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
คณะสงัคมศาสตร ์    
โทร.0 2561 3480 ,    
 0 2561 3484

9 นางสมร  นิตทิณัฑป์ระภาศ ศ. อ.บ.                      
ค.บ.                      
M.Ed.                    
M.A.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรส์หรฐัอเมรกิา มก. เกษยีณ 23/1 ซ.ท่านผูห้ญงิพหล
 หมู ่5 ถ.งามวงศว์าน 
แขวงลาดยาว        
เขตจตุจกัร กท. 10900 
โทร.0 2561 0721,     
 0 2941 4067
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

10 นางนนัทวรรณ  ภู่สว่าง ศ. อ.บ.(องักฤษ 
ประวตัศิาสตร)์           
อ.ม.(ประวตัศิาสตร)์
Doctorat de l'Universite' 
(mention tres honorable)

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรไ์ทย   
ประวตัศิาสตรเ์อเชยี
ตะวนัออกเฉียงใตช้นกลุ่ม
น้อยในประเทศไทย 
(เฉพาะอยา่งยิง่ชนมสุลมิใน
ไทย)

มช. เกษยีณ 77/5 แมข่วัมงุ 3      
บา้นชา่งเคยีนชา้งเผอืก
 อ.เมอืง                  
 จ.เชยีงใหม ่50300     
 โทร. 0 5321 1558 ,   
 0 5394 3241-2

11 นายนิธ ิ เอยีวศรวีงศ์ ศ. อ.บ.                         
อ.ม.                      
Ph.D.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรไ์ทย มช. เกษยีณ คณะมนุษยศาสตร ์
ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
โทร. 0 5322 1699

12 นางสรสัวด ี  อ๋องสกุล ศ. กศ.บ.(ประวตัศิาสตร)์   
กศ.ม.(ประวตัศิาสตร)์

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์ มช. ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
 คณะมนุษยศาสตร ์    
โทร. 0 5394 3207
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

13 นางสายชล  สตัยานุรกัษ์ ศ. ศศ.บ.(ประวตัศิาสตร)์    
อ.ม.(ประวตัศิาสตร)์

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์ มช. ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
 คณะมนุษยศาสตร ์    
โทร. 0 5394 3207

14 นางเพช็ร ี สุมติร ศ. B.A.                       
M.A.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรเ์อเซยี มธ. เกษยีณ 199/9 ซอยรชัดาภเิษก
25 ท่าพระ อ.บางกอก
ใหญ่ กท. 10600       
โทร.0 2457 8387-8

15 นางศรสีุรางค ์ พลูทรพัย์ ศ. B.A.                     
Higher Dip in Ed.         
M.A.(Indian Studies)

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรแ์ละ
วฒันธรรมเอเชยีใต,้ 
ตะวนัออกกลาง,             
รามายณะ-รามเกยีรติ ์

มธ. เกษยีณ 77/6 ซ.รวมญาต ิ       
ถ.บางบอน 3        
แขวงหลกัสอง        
เขตบางแค         
กรุงเทพฯ 10160      
โทร. 0 2806 5776

Page 5 of 21



02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

16 น.ส.จนัทรฉ์าย  ภคัอธคิม ศ. อ.บ.(ประวตัศิาสตร)์     
M.A.(Asian Studies and 
History)

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรไ์ทย มร. คณะมนุษยศาสตร ์
ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
  โทร.0 2318 0054 ต่อ
 1090,1092 ,             
0 2310 8279

17 นางแถมสุข  นุ่มนนท์ ศ. อ.บ.                       
M.A.                     
Ph.D.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรไ์ทย มศก. เกษยีณ 56/217  หมูบ่า้นร่มฟ้า 
ถ.ยงิเป้าใต ้             
จ.นครปฐม 73000     
โทร.0 3425 3282

18 นายสญัชยั  สุวงับุตร ศ. อ.บ.                      
M.A.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรย์โุรป 
ประวตัศิาสตรร์สัเซยี

มศก. คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
โทร. 0 3425 5096-7
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

19 นายกรีต ิ บุญเจอื ศ. อ.บ.(องักฤษ ฝรัง่เศส)   
อ.ม.(วรรณคดฝีรัง่เศส)  
B.A.(Western 
Philosophy)         
M.A.(Christian Religion)

ปรชัญา ปรชัญาตะวนัตก จฬ. เกษยีณ 128/91 หมูบ่า้นศรขีรนิ
 ถนนรามค าแหง 24 
หวัหมาก  บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240      
โทร. 0 2300 5108

20 นายปรชีา  ชา้งขวญัยนื ศ.11 อ.บ.                        
อ.ม.(ปรชัญา)              
อ.ม.(ภาษาไทย)

ปรชัญา ปรชัญาสงัคม พุทธปรชัญา
 ปรชัญาอนิเดยี 
สุนทรยีศาสตร ์ตรรกวทิยา

จฬ. เกษยีณ คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาปรชัญา     
โทร.0 2218 6951

21 นายวทิย ์ วศิทเวทย์ ศ. อ.บ.                  
Ph.D.(Philosophy)

ปรชัญา ปรชัญา จฬ. เกษยีณ ศนูยพ์ุทธศาสน 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยักรุงเทพฯ
 10330                  
โทร. 0 2218 4654
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

22 นายสมภาร  พรมทา ศ. พธ.บ.(ครุศาสตร)์        
อ.ม.(ปรชัญา)            
อ.ด.(ปรชัญา)

ปรชัญา ปรชัญา จฬ. ภาควชิาปรชัญา        
คณะอกัษรศาสตร ์      
โทร. 0 2218 4754

23 นายเดอืน  ค าดี ศ. ศน.บ.(ศาสนศาสตร)์ 
M.A.(Philosophy) 
Ph.D.(Philosophy)

ปรชัญาและศาสนา ปรชัญาและศาสนา มก. เกษยีณ คณะมนุษยศาสตร ์  
ภาควชิาปรขัญาและ
ศาสนา                 
โทร.0 2942 8200-45
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

24 นายอมิรอน  มะลูลมี ศ. B.A.(Islamic Law)  
M.A.(Islamic Studies)   
M.Phil(West Asian 
Studies)               
Ph.D.(West Asian 
Studies)

ปรชัญาและศาสนา ปรชัญาและศาสนา มก. เกษยีณ
วุฒสิมาชกิ

รฐัสภา (สมาชกิ
วุฒสิภา)กรุงเทพฯ 
10900                
โทร.0 2314 3644

25 นายสทิธิ ์ บุตรอนิทร์ ศ. ศน.บ.(ปรชัญา)          
Dip.in Anthropology 
M.A.(Philosophy)         
Dip.in Journalism     
Dip.in International 
Relations               
D.Litt. In Philosophy

ปรชัญาและศาสนา พุทธปรชัญา, ปรชัญา
เปรยีบเทยีบ, ปรชัญา
สงัคม-การเมอืง-การศกึษา,
 ตรรกศาสตร์

มช. เกษยีณ 67 บา้นบุตรอนิทร ์    
ซ.บุตรอนิทร ์ถ. ศริธิร 
 ต.ชา้งเผอืก  อ.เมอืง   
 จ.เชยีงใหม ่50300    
โทร. 0 5321 5327

26 นายแสง  จนัทรง์าม ศ. ศน.บ.                
M.A.(Ling. & Eng. Lit.)

ปรชัญาและศาสนา ปรชัญาและศาสนา มช. เกษยีณ 123/15  ซ.โพธาราม 2
 หมู ่2 อ.เมอืง           
  จ.เชยีงใหม ่50000    
 โทร.0 5321 2306
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

27 นายอ านวย  ยสัโยธา ศ. กศ.บ.                      
น.บ.                         
อ.ม.(ปรชัญา)

ปรชัญาและศาสนา ปรชัญาและศาสนา มรภ.
สงขลา

160/93 หมู ่4 บา้นพกั
มหาวทิยาลยัราชภฏั
สงขลา อ.เมอืง         
จ.สงขลา 90000     
โทร.0 7433 7572

28 นางกาญจนา  นาคสกุล ศ. อ.บ.                         
 อ.ม.(ภาษาไทย)     
M.A.(General Linguistics 
& Phonetics)              
Ph.D

ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดไีทย 
ภาษาไทย (สทัศาสตร,์    
สทัวทิยา)

จฬ. เกษยีณ 52 ถ.สุขมุวทิ 55    
ซอยทองหล่อ 23       
ต.คลองตนั เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ  
โทร. 0 2392 8670

29 น.ส.วชัร ี รมยะนนัทน์ ศ. อ.บ.                 
M.A.(Ed.)

ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดไีทย จฬ. เกษยีณ 33/2 ถ.วภิาวดรีงัสติ 
จตุจกัร  เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ             
โทร.0 2272 3316
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

30 นางศริาพร  ณ ถลาง ศ. อ.บ.(ภาษาไทย)           
อ.ม.(ภาษาไทย)           
Ph.D.(Anthropology)

ภาษาไทย คตชินวทิยาและ
มานุษยวทิยา คตชินไทย, 
ไท

จฬ. ภาควชิาภาษาไทย 
คณะอกัษรศาสตร ์      
โทร. 0 2218 4687

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

ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดไีทย
,สนัสกฤต

มศก. เกษยีณ คณะโบราณคด ี
ภาควชิาภาษา
ตะวนัออก                
 โทร.0 2623 6115 ต่อ
 1164

32 นางวภิา  กงกะนนัทน์ ศ. กศ.บ.(ภาษาองักฤษ) 
M.A.(วรรณคดอีงักฤษ-
อเมรกินั)             
Ph.D.(วรรณคดไีทย)

ภาษาไทย วรรณคดไีทย มศก. เกษยีณ 1145 ซ.ไชยประชา
ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุร ี39
บางซือ่ กทม. 10800  
โทร 02-5867608
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

33 นายธวชั  ปุณโณทก ศ. กศ.บ.                    
ศศ.ม.(จารกึภาษาไทย)

ภาษาไทย ภาษาไทยและวรรณกรรม 
ทอ้งถิน่

มร. เกษยีณ 31/5 ซ.ลาดพรา้ว 71 
ถ.ลาดพรา้ว แขวง
ลาดพรา้ว เขต
ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 
10310    โทร.0 2538 
4812

34 นายสุธวิงศ ์ พงศไ์พบูลย์ ศ.11 กศ.บ.(ภาษาและ   
วรรณคดไีทย)

ภาษาไทย ภาษาไทย,ทกัษณิคดแีละ  
  คตชินวทิยา

มอ. เกษยีณ 92/10 ถ.กาญจนวนิช 
ต.เขารปูชา้ง อ.เมอืง  
จ.สงขลา 90000         
โทร.0 7431 2589

35 นายชวน  เพชรแกว้ ศ. กศ.บ.(ภาษาไทย-
ประวตัศิาสตร)์             
ค.ม.(การสอนภาษาไทย)

ภาษาไทย ภาษาและวรรณกรรมไทย,
 วรรณคดทีอ้งถิน่, 
วฒันธรรมประเพณทีอ้งถิน่
ภาคใต,้ คตชินวทิยา

มรภ. 
สรุาษฎร์

คณะครุศาสตร ์          
โทร. 0 7735 5466-7
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

36 น.ส.กาญจนา  ปราบพาล ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ)       
อ.ม.(ภาษาองักฤษ) 
M.A.(E.S.L.)      
Ph.D.(Education)

ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ การทดสอบ 
การสอนภาษาองักฤษ

จฬ. เกษยีณ ส านกัทดสอบ จุฬาฯ 
โทร.0 2218 6053

37 คุณกญัดา    ธรรมมงคล ศ. อ.บ.                       
M.S. in Ed.              
Ph.D.( Reading)

ภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษ จฬ. เกษยีณ สถาบนัภาษา  จุฬาฯ   
 โทร. 0 2215 0871-3

38 นางธรีะพนัธ์  เหลอืงทองค า ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ,ญี่ปุน่)
 M.A.(Linguistics)    
Ph.D.(ภาษาศาสตร)์

โบราณคดี ภาษาตระกลูมอญ, เขมร
,กระตูอกิ, บฮันารกิ, 
สทัศาสตร,์ สทัวทิยา, 
ภาษาเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต,้ หลกัการท าพจนานุกรม
, ภาษาศาสตรภ์าคสนาม, 
ภาษาศาสตรเ์ปรยีบเทยีบ

จฬ. คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาภาษาศาสตร ์
โทร. 0 2218 4691-2
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

39 น.ส.ปราณ ี   กุลละวณชิย์ ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ-
ฝรัง่เศส)                    
อ.ม.(ภาษาองักฤษ-
ฝรัง่เศส)             
M.A.(Linguistics)    
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร,์วากยสมัพนัธ์
,ภาษาศาสตรเ์ชงิประวตั,ิ 
ภาษาศาสตรภ์าษาไท
เปรยีบเทยีบ, การทดสอบ
ภาษาไทย

จฬ. เกษยีณ คณะอกัษรศาสตร ์  
ศนูยภ์าษาไทยสรินิธร 
โทร. 0 2218 9480 
ภาควชิาภาษาศาสตร ์
โทร. 0 2218 4691

40 นางพรสรรค ์  วฒันางกรู ศ. อ.บ.(ภาษาและ       
วรรณคดเียอรมนั)         
อ.ม.(ภาษาและ    
วรรณคดเียอรมนั)   
M.A.(Angewandte 
Linguistik, Nevere 
deutsche 
Literaturwissenschaft 
Musikwissenscnaft)  
Dr.Phil

ภาษาศาสตร์ ภาษาเยอรมนั,ภาษาศาสตร์
,ภาษาศาสตรว์รรณคดี
เยอรมนั,  ดนตร ี
(ภาษาศาสตรจ์ติวทิยา 
วรรณคดเียอรมนั คศ.
18-20 ละครเยอรมนั 
วฒันธรรมและศลิป
ตะวนัตก ดนตรคีลาสสคิ)

จฬ. คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาภาษาตะวนัตก
โทร. 0 2218 4778,    
 0 2218 4773
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

41 นางอมรา  ประสทิธิร์ฐัสนิธุ์ ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ)
M.A.(Linguistics)
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย, ภาษาชนกลุ่ม
น้อยในประเทศไทย, 
ภาษาศาสตรส์งัคม 
วากยสมัพนัธ,์ 
ภาษาศาสตรช์าตพินัธ์

จฬ. เกษยีณ คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาภาษาศาสตร ์ 
โทร.0 2218 4663,
0 2218 4696

42 นางวจินิตน์  ภานุพงศ์ ศ. อ.บ.(ภาษาไทย)          
อ.ม.(ภาษาไทย)     
M.A.(Linguistics & 
Phonetics)   
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร,์ 
วากยสมัพนัธ์ สทัวทิยา, 
ภาษาไทย

จฬ. เกษยีณ 32/29 ลาดพรา้ว 23 
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900                
โทร. 0 2513 1757,     
 0 2513 0368

43 น.ส.พณิทพิย ์ ทวยเจรญิ ศ. กศ.บ.(ภาษาองักฤษ)     
กศ.ม.(ภาษาและ    
วรรณคดอีงักฤษ)     
M.A.(Linguistics and 
EL.)                 
Ph.D.(Phonetics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร ์สทัศาสตร์ มธ. เกษยีณ คณะศลิปศาสตร ์
ภาควชิาภาษาศาสตร์
โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ 2629
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

44 นางสมทรง  บุรุษพฒัน์ ศ. ศศ.บ.(ภาษาศาสตร)์    
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์
เอเซยีอาคเนย)์      
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์ วากยสมัพนัธ์ ไทย, ไท 
(วเิคราะหข์อ้ความ)     
ภาษาชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศไทย

มม. สถาบนัวจิยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันา
ชนบท                  
โทร. 0 2800 2303

45 คุณหญงิสุรยิา  รตันกุล ศ.11 อ.บ.                       
Docteur de l' Universiti' 
de Paris

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร,์ ภาษาและ
วฒันธรรมเอเชยีอาคเนย์

มม. เกษยีณ สถาบนัวจิยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันา
ชนบท                  
โทร.0 2441 9020-4 ต่อ
 3200

46 นายอุดม  วโรตมส์กิขดติถ์ ศ. กศ.บ.                   
A.M.                         
Ph.D.

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตรแ์ละ
ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย

มร. เกษยีณ 35/15 ซ.สงัขะวฒันะ 2
ถ.ลาดพรา้ว แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900     
โทร. 0 2511 0470,     
 0 2512 4936
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

47 นางสุไร  พงษ์ทองเจรญิ ศ. อ.บ.                      
ค.บ.                      
M.A.

ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาองักฤษ, 
ภาษาศาสตรป์ระยกุต์

มศว. เกษยีณ 4 ซ.พฒันเวศน์ 3       
ถ.สุขมุวทิ71  คลองตนั
 วฒันา กรุงเทพฯ
10110 โทร. 0 2392 
7933,      0 2711 3267

48 น.ส.สุวไิล  เปรมศรรีตัน์ ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ, 
ประวตัศิาสตร)์
อ.ม.(ภาษาองักฤษ)
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตรเ์อเซยีอาคเนย์
, ภาษาศาสตรป์ระยกุต์, 
ภาษาชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศไทย; ภาษาโซ่, 
ภาษาชอง, ภาษาขมุ

มม. เกษยีณ สถาบนัวจิยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันา
ชนบท                  
โทร. 0 2800 2329
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

49 นางถนอมนวล  โอเจรญิ ศ. อ.บ.(ภาษาเยอรมนั)     
Zeugnis über ein 
abgeschlossenes 
Grundstudium in der 
Angewandten 
Deutschen Philologie    
อ.ม. (ภาษาเยอรมนั)

ภาษาเยอรมนั ภาษาเยอรมนั, วรรณคดี
เยอรมนัศตวรรษที ่19-20 
(คพัคา, โทมสั มนัน์)

จฬ. ศนูยก์ารแปลและการ
ล่ามเฉลมิพระเกยีรต ิ
โทร. 0 2218 4634

50 นายเอนก  กมิสุวรรณ ศ. ศศ.บ.(ประวตัศิาสตร)์    
Magister Artium 
(M.A.Heidelberg)        
Doktor der Philosophie

ภาษาเยอรมนั ภาษาเยอรมนั มช. ภาควชิาภาษาปจัจุบนั
ต่างประเทศ (สาขาวชิา
ภาษาเยอรมนั)       
คณะมนุษยศาสตร ์   
โทร.0 5394 1000

51 นางแพรวโพยม  บุณยะผลกึ ศ. อ.บ.(ฝรัง่เศส, องักฤษ)  
อ.ม.(ฝรัง่เศส)       
Doctorat de 3 cycle en  
phonetique appliquee

ภาษาฝรัง่เศส สทัศาสตรฝ์รัง่เศสประยกุต์
 การท าพจนานุกรมสอง
ภาษา

จฬ. เกษยีณ ภาควชิาภาษาตะวนัตก
คณะอกัษรศาสตร ์  
โทร.0 2215 0871-3
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

52 นายปญัญา  บรสิุทธิ ์ ศ. อ.บ.(ฝรัง่เศส)              
อ.ม.(วรรณคดฝีรัง่เศส) 
Docteur de L" 
Universite" de Paris 
Certificat d" Etudes 
(Mention Tres 
Honorable)

ภาษาและวรรณคดี ภาษาและวรรณคดี มธ. เกษยีณ 130/3 ซ.พเิศษสุข 
ถนนอสิรภาพ บางกอก
ใหญ่กรุงเทพฯ 10600  
โทร. 0 2466 6124

53 นายอุดม  รุ่งเรอืงศรี ศ.11 ศศ.บ.(ภาษาไทย)        
ค.บ.(การศกึษา)          
ค.ม.(ภาษาไทย)    
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาและวรรณคดไีทย ภาษาและวรรณกรรม
ลา้นนา ภาษาไทยถิน่

มช. เกษยีณ คณะมนุษยศาสตร ์
ภาควชิาภาษาไทย      
โทร.0 5394 3265

54 น.ส.รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ ศ. อ.บ.(องักฤษ,ไทย
,ฝรัง่เศส)                   
อ.ม.(ภาษาไทย)          
อ.ด.(ภาษาไทย)

ภาษาและวรรณคดไีทย ภาษาและวรรณคดไีทย มร. ภาควชิาภาษาไทยและ
ภาษาตะวนัออก    
คณะมนุษยศาสตร ์  
โทร. 0 2310 8263
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

55 นางทศันีย ์ นาควชัระ ศ. อ.บ.                    
Diplom e d'Etudes 
superieures (Lettres 
Modernes)

ภาษาและวรรณคดี
ฝรัง่เศส

ภาษาและวรรณคดฝีรัง่เศส จฬ. เกษยีณ 35 ซ.สนัตสิุข แยก 1 
สุขมุวทิ 38 กรุงเทพฯ 
10110                 
โทร. 0 2391 5255

56 นางสาวสดชืน่  ชยั
ประสาธน์

ศ. อ.บ.                         
อ.ม.(ภาษาตะวนัตก) 
Doctorat du 3e Cycle

ภาษาและวรรณคดี
ฝรัง่เศส

วรรณคดฝีรัง่เศส และ
ความสมัพนัธ์ระหว่าง
วรรณคดกีบัศลิปะ

มศก. เกษยีณ คณะโบราณคด ี    
โทร.0 2225 1847

57 นางนิยะดา  เหล่าสุนทร ศ.11 อ.บ.(ภาษาไทย)           
อ.ม.(ภาษาไทย)         
อ.ด.(ภาษาไทย)

วรรณคดไีทย วรรณคดไีทย มก. คณะมนุษยศาสตร ์
ภาควชิาวรรณคด ี     
โทร.0 2579 5566 ต่อ 
131
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

58 นายเจตนา  นาควชัระ ศ.11 B.A.                        
Ph.D.

วรรณคดเีปรยีบเทยีบ วรรณคดเีปรยีบเทยีบ,
ภาษาและวรรณคดเียอรมนั
,ฝรัง่เศส

มศก. เกษยีณ 35 ซ.สนัตสิุข แยก 1 
สุขมุวทิ 38 กรุงเทพฯ 
10110                 
โทร.0 2434 6257,     
 0 2391 5255

59 นางกุลวด ี มกราภริมย์ ศ. ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดี
องักฤษ)                 
M.A.(English for Non-
Native Speakers)

วรรณคดอีงักฤษ วรรณคดอีงักฤษ มก. ภาควชิาวรรณคด ี 
คณะมนุษยศาสตร ์    
โทร. 0 2579 5566-8 
ต่อ 402
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03_สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

1 นายเสรมิศกัดิ ์ นาคบวั ศ. อนุ ศ.บ.(จติรกรรม
และประตมิากรรม) 
ศ.บ.(มณัฑนศลิป์)  
M.F.A.(Ceramics)

เครือ่งเคลอืบดนิเผา เครือ่งเคลอืบดนิเผา,     
เคมอุีตสาหกรรม(เซรามกิ)

มศก. เกษยีณ 54/1 ม.3 ต.บางกระเบา
 อ.นครชยัศร ี          
จ.นครปฐม 73120   
โทร.0 3433 1388

2 นายวโิชค  มกุดามณี ศ. ศ.บ.(จติรกรรม)       
ศ.ม.(จติรกรรม)        
 Dip. (Graphic 
Design and 
Contemporary Art)

จติรกรรม ทศันศลิป์, จติรกรรม มศก. คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและ     
ภาพพมิพ ์ภาควชิา  
จติกรรม              
โทร.0 2623 6115-22

3 นายอทิธพิล  ตัง้โฉลก ศ. ศศ.บ. (ภาคพมิพ)์    
ศ.ม. (จติรกรรม)

จติรกรรม จติรกรรม มศก. คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและ   
ภาพพมิพ ์ภาควชิา
จติรกรรม             
โทร.0 2221 0820
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

4 นางณชัชา  พนัธุ์เจรญิ    
(โสคตยิานุรกัษ์)

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

ดุรยิางคศลิป์ ทฤษฎกีารดนตร,ี          
ดุรยิางคศลิป์สากลและไทย

จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
ภาควชิาดุรยิางคศลิป 
โทร.0 2218 4611

5 นายวรีชาต ิ เปรมานนท์ ศ. ศ.บ.(ดุรยิางคศลิป์) 
M.M.(Composition) 
D.Mus (Compositon)

ดุรยิางคศลิป์ ดุรยิางคศลิป์สากล จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร์
ภาควชิาดุรยิางคศลิป์
โทร. 0 2256 9719
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

6 นายพนูพศิ  อมาตยกุล ศ. พ.บ.(โสต ศอ นาสกิ
ลารงิซ์วทิยา)           
 ป.ชัน้สงูสาขาโสต 
ศอนาสกิ ลารงิซ์วทิยา
  M.A.   
(Communicaition 
Disorders)              
 ป.เอก (โสต ศอ 
นาสกิลารงิซ์วทิยา)  
ศ.ด.กติตมิศกัดิ ์     
(ดุรยิางคศาสตร)์

ดุรยิางคศลิป์ ดุรยิางคไ์ทย มม. เกษยีณ 1182 ถ.นครไชยศร ี
เขตดุสติ กท.10300 
โทร.0 2889 2201-4

7 นายอภนินัท ์   โปษยานนท์ ศ. B.A.(Fine Arts)     
M.A.(Fine Arts)    
Ph.D.(History of Art)

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์, วจิติรศลิป์, 
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์

จฬ. ลาออก ศนูยว์ฒันธรรม       
แห่งประเทศไทย        
โทร.0 2645 3159
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

8 นายชาญณรงค ์  พร
รุ่งโรจน์

ศ. ค.บ.(ศลิปศกึษา)       
 ค.ม.(ศลิปศกึษา)      
  Ed.D.(Art 
Education)

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์, ศลิปศกึษา จฬ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
ภาควชิาทศันศลิป์      
โทร. 0 2218 4563 ,   
0 2218 4575

9 นายชลูด  นิม่เสมอ ศ. ศ.บ.                 
Dip.(Decoration)

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์,  วจิติรศลิป์ มศก. เกษยีณ 89 ม.9 ถ.พุทธมณฑล
สาย 4 ต.กระพุ่มลม้    
อ.สามพราน จ.นครปฐม
 73110                  
โทร.0 2223 7684

10 นายประหยดั  พงษ์ด า ศ. ศ.บ.(จติรกรรม)      
ประกาศนียบตัรชัน้สงู

ทศันศลิป์ ทศันศลิป์, วจิติรศลิป์ 
(จติรกรรมและ         
ภาพพมิพไ์ม)้

มศก. เกษยีณ 237/1 ซอยพรเกษม 
ถนนเพชรเกษม      
เขตบางแค กรุงเทพฯ 
10160                    
โทร.0 2413 0982,     
0 2804 3615
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

11 นายวบิูลย ์ ลี้สุวรรณ ศ. ศ.บ.(ภาพพมิพ)์ ทศันศลิป์ วจิติรศลิป์ ประวตัศิาสตร์
ศลิปะไทย-พื้นบา้น

มศก. เกษยีณ คณะอกัษรศาสตร ์
หมวดวชิาทศันศลิป์    
โทร.0 2623 6115-22

12 นายวริุณ  ตัง้เจรญิ ศ. กศ.บ.(ศลิปศกึษา) 
M.F.A.(Painting)  
Ed.D.(Art Education)

ทศันศลิป์ วจิติรศลิป์, ศลิปศกึษา 
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์
ตะวนัตก

มศว. เกษยีณ คณะศลิปศาสตร ์     
ภาควชิาทศันศลิป์      
 โทร.0 2260 0123

13 นายนราพงษ์  จรสัศรี ศ. สถ.บ.(ออกแบบ
อุตสาหกรรม)          
ศศ.ม.(การจดัการทาง
วฒันธรรม)        
ปร.ด.(การจดัการ
มรดกทาง
สถาปตัยกรรมและ
การท่องเทีย่ว)

นาฏยศลิป์ นาฏยศลิป์ จฬ. ภาควชิานาฎยศลิป์ 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 4619
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

14 นายสุรพล  วริุฬหร์กัษ์ ศ. สถ.บ.                 
M.Arch.              
M.A.(Drama and 
Theatre)            
Ph.D.(Drama and 
Theatre)

นาฏยศลิป์ นาฏยศลิป์ไทย จฬ. เกษยีณ คณะนิเทศศาสตร ์ 
ภาควชิาวาทวทิยาและ
สื่อสารการแสดง     
โทร.0 2218 2182

15 นางผาสุข  อนิทราวุธ ศ. ศ.บ.(โบราณคด)ี     
M.A.(Archaeology)  
Ph.D.(Archaeology)

โบราณคดี ประวตัศิาสตรศ์ลิป์
ตะวนัออก

มศก. คณะโบราณคด ี
ภาควชิาโบราณคด ี   
โทร.0 2623 6115     
ต่อ 1136

16 คุณหญงิไขศร ี ศรอีรุณ ศ. อ.บ.                     
อ.ม.                 
ประกาศนียบตัรการ
สอนภาษาฝรัง่เศส
เป็น
ภาษาต่างประเทศ
Auditrice libre      
ประกาศนียบตัร
สทัศาสตรฝ์รัง่เศส

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ประวตัศิาสตรศ์ลิปะไทย,
ภาษาฝรัง่เศส

มศก. เกษยีณ 590/2  ถ.จรลัสนิทวงศ์
ซอย 41 (นิตเิขต) 
กรุงเทพฯ 10700      
โทร.0 2880 9429,     
 0 2880 9334
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

17 ม.ร.ว.สุรยิวุฒ ิ สุขสวสัดิ ์ ศ. ศศ.บ.(โบราณคดี
สมยัก่อน
ประวตัศิาสตร)์       
ศศ.ม.(โบราณคดสีมยั
ประวตัศิาสตร)์       
Ph.D.(Archaeology 
Etudes Indiennes) 
Hitories et Civilisation

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ประวตัศิาสตรศ์ลิปะไทย มศก. คณะโบราณคด ี 
ภาควชิาโบราณคด ี  
โทร.0 2623 6115     
ต่อ 1140

18 นายสนัต ิ เลก็สุขมุ ศ.11 ศบ.(จติรกรรม)       
ศ.ม.(โบราณคดสีมยั
ประวตัศิาสตร)์        
Ph.D.(Archaeology)

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ประวตัศิาสตรศ์ลิปะไทย
ตะวนัออก

มศก. เกษยีณ คณะโบราณคด ี 
ภาควชิาประวตัศิาสตร์
ศลิปะ                  
โทร.0 2623 6115    
ต่อ 1165
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

19 นายศกัดิช์ยั  สายสงิห์ ศ. ศศ.บ.(โบราณคด)ี    
ศศ.ม.(ประวตัศิาสตร์
ศลิปะ)                  
D.E.A.(en Histoire de 
l'art)                    
Doctorat(en Histoire 
de l'art et 
Archeologie)

ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ มศก. ภาควชิาประวตัศิาสตร์
ศลิปะ คณะโบราณคด ี
โทร. 0 2224 7684
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

20 นางมทันี  รตันิน ศ.11 ป.ตร(ีอกัษรศาสตร)์ 
ป.ตร(ีวรรณคดแีละ
ภาษาฝรัง่เศส)        
ป.โท(วรรณคด ีศลิป
การละคอนและภาษา
ฝรัง่เศส)               
ป.โท(ภาษาฝรัง่เศส
ภาพยนตร/์
สุนทรยีศาสตร)์       
ป.โท (การละคอน
เชคสเปียร)์           
ป.ชัน้สงู 
(ศลิปการแสดงและ
การก ากบัการแสดง,
การผลติโทรทศัน์)    
ป.เอก(วรรณกรรม
การละคอนไทยและ
อทิธพิลต่างประเทศ)

วรรณกรรมการ
ละคอนและศลิปะ

การละคอน

การละคอน, นาฎยศลิป์
สากล

มธ. เกษยีณ 610/6 ซ.ประเสรฐิด ี   
ถ.เอกมยั 28 แขวง
คลองตนั เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ10110        
โทร. 0 2391 1467
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

21 นายเดชา  วราชนุ ศ. ศ.บ.(ภาพพมิพ)์     
ศ.ม.(ภาพพมิพ)์

 วจิติรศลิป์ ทศันศลิป์ , ศลิปภาพพมิพ์ สจล. เกษยีณ คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์          
ภาควชิาวจิติรศลิป์      
โทร.0 2737 2500-47

22 นายเกยีรตศิกัดิ ์ ชานนนารถ ศ. ศ.บ.(จติรกรรม)       
ศ.ม.(จติรกรรม)

 วจิติรศลิป์ ทศันศลิป์, จติรกรรม สจล. เกษยีณ คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์         
ภาควชิาวจิติรศลิป์     
โทร.0 2739 2151,     
 0 2737 3000 ต่อ 5155

23 นายสุชาต ิ เถาทอง ศ. ศ.บ.(จติรกรรม)       
MFA.(Painting)

ศลิปกรรม ศลิปวฒันธรรมและ       
ภมูปิญัญาพื้นถิน่       
ภาคตะวนัออก, 
ประตมิากรรมหนิ,        
การแกะสลกัหนิ

มบ. คณะศลิปกรรมศาสตร ์
ส านกังานเลขานุการ   
โทร.0 38745 900

24 นายปรชีา  เถาทอง ศ. ศ.บ.(จติรกรรม)       
 ศ.ม.(จติรกรรม)      
 Dip. Decaragiane L'

ศลิปไทย ทศันศลิป์, ศลิปะไทย 
จติรกรรมไทย

มศก. คณะจติรกรรม
ประตมิากรรมและภาพ
พมิพ ์ภาควชิาศลิปไทย
โทร.0 2623 6115-22
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

25 นางมณรีตัน์  จนัทนะผะลนิ ศ. กศ.บ.(คหกรรมศาสตร)์ ศลิปประดษิฐ์ ศลิปประดษิฐ์, หตัถศลิป์,
 ประยกุต์ศลิป์

มรภ. 
สวน
ดุสติ

คณะวทิยาศาสตร ์   
และเทคโนโลยี
โทร.0 2244 5625

26 นายก าจร  สุนพงษ์ศรี ศ. ศ.บ.     
(ประตมิากรรม) 
Master of Fine Arts 
(Sculpture &  
Painting)

ทศันศลิป์ ศลิปศกึษา, ทศันศลิป์, 
ประวตัศิาสตรศ์ลิป์
ตะวนัตก

จฬ. เกษยีณ 70/8 ถนนเอกมยั        
เขตวฒันา กท.10110  
โทร.0 2390 0654

27 นายวริตัน์  พชิญไพบูลย์ ศ. ค.บ.(มธัยมศกึษา) 
M.S.(Arts Ed.)

ศลิปศกึษา ศลิปศกึษา,  การสรา้งแบบ
ทดสอบความถนดัเชงิ
ศลิปะ, การเขยีนต ารา
ศลิปศกึษา, ประยกุต์ศลิป์

จฬ. เกษยีณ 755 ถ.อสิรภาพ       
แขวงวดัอรุณ         
เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600     
โทร.0 2465 3253,     
0 2465 1445
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

28 นายวฒันะ  จฑูะวภิาต ศ. ศ.บ.(มณัฑนศลิป)
ค.ม.(โสตทศันศกึษา)

ศลิปศกึษา ศลิปหตัถกรรมไทย,      
ประยกุต์ศลิป์, มณัฑนศลิป์

จฬ. เกษยีณ คณะครุศาสตร ์
ภาควชิาศลิปศกึษา  
โทร. 0 2215 0871 - 3
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04_สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

1 นายสมคดิ  เลศิไพฑรูย์ ศ. น.บ.                 
น.บ.ท.             
D.E.A.(De Droit 
Public)            
Doctorat en Droit

กฎหมายมหาชน กฎหมายรฐัธรรมนูญ  
กฎหมายปกครองทอ้งถิน่

มธ. ส านกัอธกิารบด ี      
โทร.0 2613 2006 ,     
 0 2223 3756

2 นายสุรพล  นิตไิกรพจน์ ศ. น.บ.                
น.บ.ท.             
D.E.A.(Droit Public) 
Doctorat de 
I'Universite'Robert 
Schuman (mention 
tres honorable)

กฎหมายมหาชน กฎหมายมหาชน  
กฎหมายรฐัวสิาหกจิ

มธ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย
มหาชน                 
โทร.0 2613 2113

3 นายบุญศร ี มวีงศอุ์โฆษ ศ. น.บ.                      
Doctor iuris utriusque

กฎหมายมหาชน กฎหมายมหาชน มธ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย
มหาชน               
โทร. 0 2613 2118
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04_สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

4 นายประสทิธิ ์ เอกบุตร ศ. น.บ.             
D.S.U.,D.E.A.       
(Droit International)  
Docteur en Droit 
(Mention Tres 
Honorable)

กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ มธ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย
ระหว่างประเทศ        
โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ2116

5 นายกรนัต์  ธนูเทพ ศ. ธ.บ.                      
ป.โท(เศรษฐศาสตร)์   
 ป.โท(กฎหมาย
ระหว่างประเทศและ
กฎหมายมหาชนสวสิ)  
           ป.เอก
(กฎหมายฝรัง่เศส)

กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดเีมอืง

มร. เกษยีณ 1845/167 ซ.71        
ถ.จรญัสนิทวงศ ์     
แขวงบางพลดั       
เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700

6 นายไชยยศ  เหมะรชัตะ ศ.11 น.บ.                     
น.ม.                   
L.L.M.

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ จฬ. เกษยีณ คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย      
วธิพีจิารณาและ  
ธรรมนูญศาล         
โทร.0 2218 4647
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04_สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

7 นายชมุพร  ปจัจุสานนท์ ศ. นิตศิาสตรบณัฑติ   
D.E.A(Droit 
International Publlic et 
Prive)      
D.E.A.(Recherche de 
la Politique 
internationale et 
Europeenne)        
Docteur en droit

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร ์กฎหมาย
ระหว่างประเทศ

จฬ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย
อาญาและอาชญาวทิยา
 โทร.0 2218 4648

8 นายนนัทวฒัน์  บรมานนัท์ ศ. นิตศิาสตรบณัฑติ
Diplome Superieur de 
L'Universite
Diplome D'Etudes 
Doctorales

นิตศิาสตร์ กฎหมายปกครอง จฬ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมายแพ่ง
และพาณชิย์
โทร.0 2218 2017     
ต่อ 137
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04_สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

9 นายบวรศกัดิ ์ อุวรรณโณ ศ. นิตศิาสตรบณัฑติ   
เนตบิณัฑติไทย   
D.S.U.(Droit admin.) 
D.E.A.              
Docteur de 

3emeCycle(droit public 
general)

นิตศิาสตร์ กฎหมายมหาชน จฬ. ลาออก สถาบนัพระปกเกลา้ 
ศนูยร์าชการ        
เฉลมิพระเกยีรต ิ80 
พรรษา อาคาร B ชัน้ 5 
(โซนทศิใต)้ เลขที ่120
 หมู ่3 ถ.แจง้วฒันะ 
แขวงทุ่งสองหอ้ง    
เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 
10210                
โทร.0 2141 9555

10 นายพชิยัศกัดิ ์ หรยางกรู ศ. น.บ.                    
น.บ.ท.                    
L.L.M.                  
Diploma in 
International Law and 
Development

นิตศิาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ จฬ. เกษยีณ มหาวทิยาลยัเจา้พระยา
โทร.0 5633 4234 ,     
 0 5633 4714
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04_สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

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

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ จฬ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย
ระหว่างประเทศ       
โทร.0 2218 4648

12 นายวษิณุ  เครอืงาม ศ. น.บ.                   
น.บ.ท.                   
LL.M.                     
J.S.D.

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร,์ กฎหมาย
มหาชน

จฬ. ลาออก 100/220 หมูบ่า้น      
อมรพนัธ์ 9            
ถ.พหลโยธนิ            
 ต.ลาดพรา้ว             
 อ.ลาดพรา้ว         
กรุงเทพฯ 10230       
โทร. 0 2570 3803
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04_สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

13 นายวรีะพงษ์  บุญโญภาส ศ. น.บ.                     
เนตบิณัฑติไทย     
LL.M.(Criminal 
Justice)                
Cert. in Real Estate 
Law                   
Cert. in Law 
Enforcement           
Cert. of Completino in 
International Money 
Launedering

นิตศิาสตร์ กฎหมายอาญา จฬ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย
อาญาและอาชญาวทิยา
 โทร.0 2218 2017

14 นางสุดาศริ ิวศวงศ์ ศ. น.บ.                     
น.ม.

นิตศิาสตร์ กฎหมายแรงงาน การ
ประกนัสงัคม กฎหมาย
อุตสาหกรรม

จฬ. เกษยีณ คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมายแพ่ง
และพาณชิย ์          
โทร.0 2218 2017

Page 6 of 11



04_สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

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

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ จฬ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย
มหาชน               
โทร. 0 2218 2017

16 นางสุษม  ศุภนิตย์ ศ. น.บ.                     
เนตบิณัฑติไทย         
LL.M.

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ จฬ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย      
วธิพีจิารณาและ
ธรรมนูญศาล         
โทร. 0 2218 2017   
ต่อ 203
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04_สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

17 นางสุนีย ์ มลัลกิะมาลย์ ศ. น.บ.                      
น.ม.                  
Ph.D.(Environment 
Science)

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร ์, กฎหมาย
สิง่แวดลอ้ม

จฬ.
โอน
ไป 
มร.

เกษยีณ คณะนิตศิาสตร ์ 
สถาบนักฎหมายไทย   
โทร.0 2310 8558,     
 0 2310  8205

18 นายจตุรนต์  ถริะวฒัน์ 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)

นิตศิาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ มธ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมาย
ระหว่างประเทศ     
โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ 2919
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04_สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

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

นิตศิาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ มธ. คณะนิตศิาสตร ์ 
ภาควชิากฎหมาย
ระหว่างประเทศ        
โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ 2116

20 นายไผทชติ  เอกจรยิกร 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)

นิตศิาสตร์ กฎหมายพาณชิยแ์ละธุรกจิ มธ. คณะนิตศิาสตร ์
ภาควชิากฎหมายธุรกจิ
 โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ 2117
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04_สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

21 นายวริยิะ  นามศริพิงศพ์นัธุ์ ศ. น.บ.                  
น.บ.ท.                  
น.ม.(กฎหมายแพ่ง) 
LL.M. in Taxation

นิตศิาสตร์ กฎหมายแพ่งหลกัทัว่ไป 
กฎหมายลกัษณะทรพัย ์
กฎหมายเกีย่วกบัคนพกิาร

มธ. คณะนิตศิาสตร ์       
โทร. 0 2243 6828 ,    
 0 2668 2481

22 นางเสาวนีย ์ อศัวโรจน์ ศ. น.บ.                     
น.บ.ท.                  
L.L.M.(International 
Legal Studies)

นิตศิาสตร์ กฎหมายพาณชิย์ มธ. คณะนิตศิาสตร ์        
โทร. 0 2613 2111

23 นายแสวง  บุญเฉลมิวภิาส ศ. น.บ.                    
น.บ.ท.                  
น.ม.                    
Master of Law

นิตศิาสตร์ กฎหมายการแพทย ์,
นิตเิวชศาสตร ์, 
ประวตัศิาสตรก์ฎหมาย

มธ. คณะนิตศิาสตร ์         
โทร. 0 2243 6828 ,    
 0 2668 2481

24 นายไพโรจน์   กมัพศูริิ ศ. น.บ.                       
 Docotorat de 
I'Universite

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ มธ. คณะนิตศิาสตร ์      
โทร. 0 2613 2161
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04_สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

25 นายอ านาจ  วงศบ์ณัฑติ ศ. น.บ.                      
เนตบิณัฑติไทย       
LL.M.                   
D.Jur.

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ มธ. คณะนิตศิาสตร ์      
โทร. 0 2613 2155

26 นายศรรีาชา   เจรญิพานิช ศ. ค.บ.                      
 น.บ.                     
LL.M.                     
Juris Doctor

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตร์ มสธ. สาขาวชิานิตศิาสตร ์  
โทร. 0 2503 3602 ,   
 0 2564 8361-5
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

1 นายพรชยั  ชุนหจนิดา ศ. บช.บ.               
M.B.A.  
(บรหิารธุรกจิ)     
M.S. (Finance)      
Ph.D. (Finance)

การเงนิ การเงนิระหวา่งประเทศ มธ. คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี       
โทร.0 2224 8105

2 น.ส.กมลชนก  สุทธวิาทนฤพฒุิ ศ. พศ.บ.(การจดัการ)
 พศ.ม.(การจดัการ)
 D.M.S.(Shipping) 
M.Sc.(Maritime 
Studies)           
Ph.D.(Maritime 
Studies)

การจดัการการขนส่ง
ระหวา่งประเทศ

การขนส่งระหวา่งประเทศ,
 การขนส่งทางเรอื

จฬ. คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ีภาควชิา
พาณชิยศาสตร ์       
โทร.0 2218 5763-5

3 นางปรยีา   วอนขอพร ศ. บช.บ.              
M.B.A.(Personnel)

การตลาด การตลาดทัว่ไป จฬ. เกษยีณ 39/8 หมู ่13 ถ.โชคชยั
 4 ซ.78 เขตลาดพรา้ว
กรุงเทพฯ 10230      
โทร. 0 2570 8269,
0 2255 3320
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

4 นางสุภาพรรณ  รตันาภรณ์ ศ. บช.บ.
MBA. (Accounting)

การบญัชี การบญัชี จฬ. เกษยีณ คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี  
ภาควชิาบญัชี
โทร.0 2254 1824

5 นางอุทยั   ตนัละมยั ศ. บช.บ.               
 M.S.(Business 
Administration)   
Ph.D.(Management
Information 
System)

การบญัชี การบญัชี จฬ. คณะพาณชิยศ์าสตร ์
ภาควชิาการบญัช ี     
โทร.0 2218 5799

6 นางเกษร ี ณรงคเ์ดช ศ. บช.บ.               
พณ.บ.             
Master in 
Professional 
Accounting

การบญัชี วชิาชพีบญัชี มธ. เกษยีณ 15/1 ถ.สุขมุวทิ ซ.39 
แขวงคลองตนั       
เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ10110       
โทร.0 2234 1678
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

7 คุณหญงินงเยาว ์  ชยัเสรี ศ. พณ.บ.              
ป.ชัน้สงูทางการ
บญัช ี
M.S.(Economics)

การบญัชี บญัช,ี การบรหิารธุรกจิ มธ. เกษยีณ ส านักงานตรวจเงนิ
แผ่นดนิ ซ.อารยี์
สมัพนัธ ์ถ.พระราม 6  
กรุงเทพฯ  10400      
โทร. 0 2561 2634

8 คุณหญงิพยอม   สงิหเ์สน่ห์ ศ. ป.ชัน้สงูทางบญัช ี
M.S.(Accountancy)
Ph.D.(Accountancy
)

การบญัชี การสอบบญัชี มธ. เกษยีณ 474 ถ.พหลโยธนิ 28  
ซ.เฉลมิสุข แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900       
โทร.0 2561 3945,     
0 2650 2188-9

9 นางนวลจนัทร ์ ทศันชยักุล ศ. สส.บ.             
สส.ม.(อาชญา
วทิยา) น.บ.          
   นบ.ท.(เนติ
บณัฑติไทย)

การบรหิารงานยุตธิรรม การบรหิารงานยุตธิรรม มก. เกษยีณ คณะสงัคมศาสตร ์
ภาควชิารฐัศาสตรแ์ละ
รฐัประศาสนศาสตร ์  
โทร. 0 2561 3480 ,   
0 2561 3484 ต่อ 326
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

10 นายธเนตร   นรภมูพิภิชัน์ ศ. B.S.(Civil 
Engineering)         
M.S.(Civil 
Engineering)         
Ph.D.(Civil 
Engineering)

การพฒันาชนบท การพฒันาชนบท มธ. คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี        
ภาควชิาการบรหิาร
อุตสาหกรรม        
โทร.0 2613 2223

11 นายสายนัต์  ไพรชาญจติร์ ศ. ศศ.บ.(โบราณคด)ี 
 
M.Sc.(Environment
al Remote 
Sensing& Geo-
Information 
System for 
Development)

การพฒันาชุมชน การพฒันาชุมชน มศก. ภาควชิาโบราณคด ี
คณะโบราณคด ี      
โทร. 0 2613 2515

12 นายชยัวฒัน์  สถาอานันท์ ศ. ร.บ.                 
Ph.D.(Political 
Science)

การเมอืงการปกครอง การเมอืงการปกครอง มธ. คณะรฐัศาสตร ์        
โทร. 0 2613 2302-03
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

13 นายสมบตั ิ จนัทรวงศ์ ศ. อนุปรญิญา 
(รฐัศาสตร)์       
B.A.(Political 
Science)       
M.A.(Government) 
Ph.D.(Government)

การเมอืงการปกครอง การเมอืงการปกครอง 
ปรชัญาการเมอืง

มธ. เกษยีณ คณะรฐัศาสตร ์
ภาควชิาการเมอืงการ
ปกครอง              
โทร.0 2221 6111-20

14 นายสุรพงษ์   โสธนะเสถยีร ศ. วท.บ.(คณติ-เคม)ี  
ร.ม.(การปกครอง)  
ร.ด.(การปกครอง)

   การวจิยัการสือ่สาร  
(ทางการเมอืง)

การวจิยัการสือ่สาร      
(ทางการเมอืง)

มธ. คณะวารสารศาสตร์
และสือ่สารมวลชน      
โทร.0 2221 0830

15 นายเขยีน   ธรีะวทิย์ ศ.11 รบ.                  
นบ.ท.         
M.A.(East Asia)   
Ph.D.(Pol.Sci.)

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศ

การเมอืงการปกครองและ
นโยบายต่างประเทศ

จฬ. เกษยีณ 487 ซ.จุฬาสมัพนัธ ์  
ถ.พระราม 9  ซอย 13 
เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10320      
โทร. 0 2318 1267
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

16 นายสมศกัดิ ์  ชโูต ศ.11 B.A.(Com.)        
Ph.D.(International 
History)

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศ

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศ

สพบ เกษยีณ 75  พหลโยธนิ 63  
บางเขน  กรุงเทพฯ 
10220                   
โทร.0 2521 0609

17 นายชยัพร   วชิชาวธุ ศ. ค.บ.                  
ค.ม.(จติวทิยา
การศกึษาและการ
แนะแนว)            
A.M.               
Ph.D.in 
Experimental 
Psychology

จติวทิยา จติวทิยาการทดลอง จฬ. เกษยีณ คณะจติวทิยา            
โทร.0 2423 0767,     
 0 2255 0907

18 น.ส.รตันา   ศริพิานิช ศ. กศ.บ.               
กศ.ม.(จติวทิยา
พฒันาการ)     
Ph.D.(Edu. 
Measurement & 
Statistics)

จติวทิยา จติวทิยาการศกึษา มธ. เกษยีณ 80/173 ซ.อิม่ทพิย ์
(จรญั ซ. 97)      
ถ.จรญัสนิทวงศ ์ 
กรุงเทพฯ 10700       
โทร.0 2433 4535
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

19 น.ส.ศรเีรอืน   แกว้กงัวาล ศ. อ.บ.                 
ค.บ.            
M.Ed.(Psy.)     
Ph.D.(Development
al Psychology & 
Language Studies)

จติวทิยา จติวทิยา มธ. เกษยีณ คณะศลิปศาสตร ์       
โทร.0 2221 6111-20

20 นางดวงเดอืน   พนัธุมนาวนิ ศ. B.A.(Psychology)  
M.A.(Social 
Psychology)        
Ph.D.(Social 
Psychology)

จติวทิยาสงัคม จติวทิยาจรยิธรรม,      
การวจิยัและพฒันาทาง
จติวทิยา และพฤตกิรรม
ศาสตร์

สพบ. เกษยีณ คณะพฒันาสงัคม   
ถนนสุขาภบิาล 2  
คลองจัน่ บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240     
โทร.0 2377 6764 ,    
0 2377 7405 ต่อ 2613

21 นางสุกญัญา   สุดบรรทดั ศ. อ.บ.                 
 M.A.             
(Communication)

นิเทศศาสตร์ หนังสอืพมิพ์ จฬ. เกษยีณ คณะนิเทศศาสตร ์  
ภาควชิาการ-
หนังสอืพมิพ ์        
โทร.0 2218 2173
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

22 นางจารุวรรณ   สนิธุโสภณ ศ. อ.บ.                
M.A.L.S.

บรรณารกัษศาสตร์ การสรา้งหลกัสตูร, 
บรรณารกัษศาสตร์

มธ. เกษยีณ 53/2 หมู ่5 ถ.อ่างศลิา-
บางแสน กม. 7.5      
ต.อ่างศลิา อ.เมอืง     
 จ. ชลบุร ี               
โทร. 0 2883 3660-3

23 นางฉวลีกัษณ์   บุณยะกาญจน ศ.11 ประกาศนียบตัรครู
ประถม            
ประกาศนียบตัรครู
มธัยม              
กศ.ม.             
อนุปรญิญา
บรรณารกัษศาสตร์
อ.ม.(อกัษรศาสตร)์
Ed.D.(Instructional 
Tech. minor in 
Library Sci.)

บรรณารกัษศาสตร์ บรรณารกัษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร์

มมส. เกษยีณ ส านักวทิยบรกิาร 
มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม อ.เมอืง  
จ.มหาสารคาม 44000 
โทร. 0 4371 1162
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

24 นางอจัฉรา  จนัทรฉ์าย ศ. บช.บ.               
พบ.ม.(การเงนิ)   
Ph.D.(Quantative 
Business Analysis)

บรหิารธุรกจิ บรหิารธุรกจิ การพยากรณ์
เพือ่การตดัสนิใจในทาง
ธุรกจิ

จฬ. เกษยีณ คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ีภาควชิา
พาณชิยศาสตร ์        
โทร.0 2218 5763-5

25 นายเสนาะ   ตเิยาว์ ศ. บช.บ.              
M.B.A.

บรหิารธุรกจิ การบรหิารงานบุคคล,การ
สือ่สารในองคก์าร

มธ. เกษยีณ 343 ซ.ผนัวชิาญ       
 ถ.ราษฎรบ์ูรณะ       
เขตราษฎรบ์ูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140      
โทร. 0 2226 4500-2 ,
 0 2463 638

26 นายอญัญา   ขนัธวทิย์ ศ.11 บช.บ.             
M.Sc(Hons.)       
M.Phil.             
Ph.D.

บรหิารธุรกจิ การเงนิและการธนาคาร มธ. คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี          
โทร.0 2613 2223
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

27 นางสรอ้ยตระกลู  อรรถมานะ ศ. ร.บ.                 
M.P.A.

บรหิารรฐักจิ บรหิารรฐักจิ มธ. เกษยีณ คณะรฐัศาสตร ์       
โทร.0 2221 6111-20

28 นายอนันต์   เกตุวงศ์ ศ. ร.บ.                 
M.S.(Public Ad.)

บรหิารรฐักจิ บรหิารรฐักจิ มธ. เกษยีณ 6/26 ถ.ลาดพรา้ว 25 
แขวงลาดพรา้ว       
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900
โทร.0 2511 2856

29 นายเกือ้   วงศบุ์ญสนิ ศ.11 วท.บ.(ฟิสกิส)์       
สค.ม.
(ประชากรศาสตร)์
A.M.(Demography)
Ph.D.            
(Demography)

ประชากรศาสตร์ ประชากรกบัการพฒันา
และแนวนโยบาย,ภาวะ
เจรญิพนัธุ์และการวางแผน
ครอบครวั

จฬ. สถาบนั
ประชากรศาสตรโ์ทร.0 
2218 1133
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

30 น.ส.ภสัสร   ลมิานนท์ ศ. ร.บ.(สงัคมวทิยา)  
 สม.ม.(สงัคม
วทิยา)
M.A.(Sociology 
Demography)    
Ph.D.(Sociology 
Demography)

ประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จฬ. วทิยาลยั
ประชากรศาสตร ์     
โทร.0 2218 7340,     
0 2251 1135

31 นายบุญเลศิ   เลยีวประไพ ศ. Bachelor of 
Economic           
Dip. for Advanced 
Studies in 
Economics and 
Social Studies     
M.A. 
(Demography)     
Ph.D.(Sociology 
and Demography)

ประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตรแ์ละสงัคม
วทิยา

มม. เกษยีณ 135/29  ถนนพทุธ
มณฑล สาย 4 หมู ่6  
อ าเภอพทุธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม 
73170โทร. 0 2954 
7911,    0 2954 7300
 ต่อ 236

32 นายปราโมทย ์ ประสาทกุล ศ. ร.บ.                 
M.A.(Sociology)     
Ph.D.(Sociology)

ประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์ มม. สถาบนัวจิยัประชากร
และสงัคม             
โทร.0 2441 0201-4   
ต่อ 214
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

33 นายพชิติ  พทิกัษ์เทพสมบตัิ ศ. ร.บ                  
ร.ม.(สงัคมวทิยา) 
Cert. in Population 
Studies           
M.A. (Sociology)  
Ph.D.(Sociology)

      ประชากรศาสตร ์    
  (เน้นระเบยีบวธิวีจิยั)

ประชากรศาสตร ์       
(เน้นระเบยีบวธิวีจิยั)

สพบ. เกษยีณ คณะรฐัประศาสน
ศาสตร ์โทร. 0 2377 
7400-19

34 นายสนัทดั   เสรมิศรี ศ. วท.บ.(สงัคมวทิยา
และมานุษยวทิยา) 
สค.ม.(สงัคมวทิยา)
M.A.(Sociology & 
Demography)   
Ph.D.(Sociology 
&emography)

ประชากรและสุขภาพ ประชากรและสุขภาพ มม. เกษยีณ คณะสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์ภาควชิา
สงัคมศาสตร ์           
โทร.0 2441 0220-3   
ต่อ 1010

35 นายอภชิาต ิ  จ ารสัฤทธริงค์ ศ. รบ.         
AM.(Sociology) 
Ph.D.(Demography
Sociology)

วจิยัประชากรและสงัคม วจิยัประชากรและสงัคม, 
ประชากรศาสตรแ์ละสงัคม
วทิยา

มม. ลาออก 245/5  ซอย 7/2 
หมูบ่า้นชวนชืน่พาร์
คววิแขวงบางระบาด 
เขตตลิง่ชนั กรุงเทพฯ 
10170                  
โทร. 0 2448 0999
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

36 นางจรรจา   สุวรรณทตั ศ.11 อ.บ.            
M.A.(Ed.)         
Ed.D.

พฤตกิรรมศาสตร์ จติวทิยาการศกึษา-
พฤตกิรรมศาสตร์

มศว. เกษยีณ 60 ลาดพรา้ว 43      
เขตหว้ยขวาง   
กรุงเทพฯ 10310    
โทร. 0 2511 4732

37 นางนราศร ี  ไววนิชกุล ศ. พศ.บ.         
M.S.(Stat.)  
Ph.D.(Management
Sci.)

พาณชิยศาสตร์ วจิยัธุรกจิและการวเิคราะห์
เชงิปรมิาณ

จฬ. เกษยีณ สถาบนับณัฑติ
บรหิารธุรกจิศศนิทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั        
ซอยจุฬาลงกรณ์ 12  
ถนนพญาไท          
กรุงเทพฯ 1 0330    
โทร.0 2321 1811

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

พฒันาการเศรษฐกจิ พฒันาการเศรษฐกจิ สพบ. คณะพฒันาการ
เศรษฐกจิ             
โทร.0 2727 3000
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

39 นายฉตัรชยั   พงศป์ระยรู ศ. อ.บ.                
ค.บ.(การสอน
ภาษาองักฤษ)     
M.A.(Geography)  
Ph.D.(Geography)

ภมูศิาสตร์ ทฤษฎแีละแนวปฏบิตักิาร
ตัง้ถิน่ฐาน  ภมูศิาสตรเ์มอืง

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

40 นายไพฑรูย ์ พงศะบุตร ศ. อ.บ.                
M.A

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตรเ์กษตรกรรม จฬ. เกษยีณ 50 ซ.วชริธรรมสาธติ 
32 ถ.สุขมุวทิ 10 
กรุงเทพฯ               
โทร.0 2393 1064

41 นางรชันีกร   บุญ-หลง ศ. อ.บ.         
M.A.(Geography) 
Dip.in Geography

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตรเ์อเซยีตะวนัออก
เฉียงใต้

จฬ. เกษยีณ 295 ซ.มสีุวรรณ 3     
ถ.สุขมุวทิ 71         
พระโขนง คลองเตย 
กรุงเทพฯ            
โทร.0 2392 4871
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

42 นายมนัส   สุวรรณ ศ. B.A.(Social 
Studies)   
B.A.(Geography)    
 M.A.(Geography)   
 Ph.D.(Agricultural 
Geography)

ภมูศิาสตร์ นิเวศวทิยากบัการพฒันา
เศรษฐกจิ

มช. คณะสงัคมศาสตร ์
ภาควชิาภมูศิาสตร ์  
โทร.0 5394 3532 ,    
 0 5321 6181

43 น.ส.วนัเพญ็   สุรฤกษ์ ศ. อ.บ.                
ค.บ.                
M.A.                  
Dr.phil.

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตรก์ารเกษตร,   
การบรหิารการจดัการน ้า
ชลประทาน

มช. เกษยีณ 160/4  ถ. อยูเ่ยน็ ซ.1 
ต.ชา้งเผอืก หมู ่2      
 อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 
50300                   
โทร. 0 5321 7448

44 นายมนู   วลัยะเพช็ร์ ศ. กศ.บ.             
M.A.(Geography)  
Ph.D.(Geography)

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตรก์ารเมอืง มศก. เกษยีณ 861 สุขมุวทิ 103     
ซ.อุดมสุข 42      
แขวงบางนา กรุงเทพฯ
 10260                
โทร. 0 2398 4522
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

45 นายประเสรฐิ   วทิยารฐั ศ. กศ.บ.              
M.A.(Geography)  
Ph.D.(Geography)

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตรก์ายภาพของ
ประเทศไทย

มศว. เกษยีณ 3 พฒันเวศน์ 5 สุขมุวทิ
 71 คลองตนั คลองเตย
 กรุงเทพฯ 10110     
โทร.0 2392 7934

46 นายครองชยั  หตัถา ศ. กศ.บ.(ภมูศิาสตร)์ 
กศ.ม.(ภมูศิาสตร)์ 
วท.ด.(ปฐพวีทิยา)

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตร์ มอ. คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ภาควชิา
ภมูศิาสตร ์          
โทร.0 7331 3930-50 
ต่อ 3036

47 นางอมรา   พงศาพชิญ์ ศ.11 B.A.(Anthropology) 
M.A.(Anthropology)
Ph.D.         
(Anthropology)

มานุษยวทิยา มานุษยวทิยา จฬ. เกษยีณ คณะรฐัศาสตร ์
ภาควชิาสงัคมวทิยา
และมานุษยวทิยา    
โทร. 0 2215 0871-3,  
 0 2215 3619
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

48 นายยศ   สนัตสมบตัิ ศ.11 วท.บ.(สงัคมวทิยา
มานุษยวทิยา)    
M.A.(Behavioral 
Science)            
Ph.D.           
(Anthropology)

มานุษยวทิยา สงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา

มช. คณะสงัคมศาสตร ์
ภาควชิาสงัคมวทิยา-
มานุษยวทิยา           
โทร. 0 5394 3575,    
0 5394 3553

49 นายอานันท ์ กาญจนพนัธุ์ ศ. ป.ตร ีรฐัศาสตร์
ป.โท 
(ประวตัศิาสตร์
เอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต)้
ป.เอก 
(มานุษยวทิยา)

มานุษยวทิยา มานุษยวทิยา มช. คณะสงัคมศาสตร ์
ภาควชิาสงัคมวทิยา
และมานุษยวทิยา      
โทร.0 5394 3511

50 นายเสมอชยั  พลูสุวรรณ ศ. วท.บ. (เกษตร)
A.M. 
(Anthropology)
Ph.D. 
(Anthropology)

มานุษยวทิยา มานุษยวทิยา มธ. คณะสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา
โทร.0 2613 2808,     
0 2221 6111-20      
ต่อ 2801-03
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

51 นางปรานี  วงษ์เทศ ศ. ศ.บ.(โบราณคด)ี
M.A.(Anthropology)

มานุษยวทิยา มานุษยวทิยา มศก. เกษยีณ คณะโบราณคด ี
ภาควชิามานุษยวทิยา 
โทร.0 2224 7684

52 นายเกษม   สุวรรณกุล ศ. ร.บ.                
Ph.D.

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ จฬ. เกษยีณ 67 ถ.สุขมุวทิ           
 ซ. 101/1 พระโขนง  
กรุงเทพฯ 10260       
โทร.0 2218 3324-5,   
 0 2311 1630

53 นายจรสั  สุวรรณมาลา ศ. ร.บ. (รฐัประศาสน
ศาสตร)์              
พบ.ม.(รฐัประศาสน
ศาสตร)์
ศ.ม. (การจดัการ)
Ph.D. (Political 
Science)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ จฬ. คณะรฐัศาสตร ์
ภาควชิารฐัประศาสน
ศาสตร ์     โทร.0 
2218 7209
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

54 นายตนิ   ปรชัญพฤทธิ ์ ศ. ร.บ.                
M.P.A.          
M.Phil.(Pol.Sci.) 
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัประศาสนศาสตร์ การบรหิารเปรยีบเทยีบ จฬ. เกษยีณ 225 (เดมิ 39/65) 
ซอยนวศร ี          
ถนนรามค าแหง       
เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310       
โทร.0 2318 6363

55 นายศุภชยั  ยาวะประภาษ ศ. รฐัศาสตรบณัฑติ 
(การปกครอง)
Master of Public 
Administration
Ph.D. (Public 
Administration & 
Public Affairs)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ จฬ. คณะรฐัศาสตร ์ 
ภาควชิารฐัประศาสน-
ศาสตร์
โทร.0 2218 7262
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

56 นายเสน่ห ์  จามรกิ ศ. ธ.บ.                  
B.A.

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ มธ. เกษยีณ ส านักงานกรรมการ
สทิธมินุษยชน        
เชงิสะพานหวัชา้ง      
ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 
10400                
โทร. 0 2511 1099 ,   
0 2314 1638

57 นายปรชัญา   เวสารชัช์ ศ. ร.บ.(การฑตู)        
ร.ม.(การฑตู)       
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัประศาสนศาสตร์ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศ

มสธ. เกษยีณ สาขาวชิารฐัศาสตร ์    
โทร.0 2503 2121-4   
  ต่อ 3757
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

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

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สพบ. คณะรฐัประศาสน
ศาสตร ์              
โทร.0 2377 7400-19 
ต่อ 8752, 8742

59 นายชาตชิาย   ณ เชยีงใหม่ ศ. ศศ.บ.(รฐัศาสตร)์   
ร.ม.(การปกครอง) 
M.A.(Pol.Sci.)     
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สพบ. โครงการบณัฑติศกึษา
การพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์                 
โทร.0 2377 7400-19 
ต่อ 2354, 2357
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

60 นายจกัรกฤษณ์   นรนิตผิดุงการ ศ. น.บ.                 
รป.ม.        
Ph.D.(Public & 
Internaitional 
Affairs)

รฐัประศาสนศาสตร์ การวางแผน สพบ. เกษยีณ 69 ซอยพฒันเวศม ์
ถนนสุขมุวทิ 71 แขวง
คลองตนั เขตพระ
โขนงกรุงเทพฯ 10110 
     โทร.0 2392 4949

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

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร ์      
(การใชเ้ทคโนโลย)ี

สพบ. ลาออก 21/296 ซ.สุวรรณ
นิเวศน์ ถ.นวมนิทร ์
คลองกุม่ เขตบงึกุม่ 
กรุงเทพฯ10240       
โทร.0 2375 6555

62 นายปุระชยั   เป่ียมสมบูรณ์ ศ. รป.บ.(ต ารวจ)     
M.S.(Criminal 
Justice Admin,)  
Ph.D.(Criminology)

รฐัประศาสนศาสตร์ การวจิยัประเมนิผล,     
การบรหิารรฐักจิ

สพบ. ลาออก 228/34 ซอยลาดพรา้ว
10 เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900     
โทร. 0 2511 4673,    
0 2949 2218
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

63 นางเพญ็ศร ี  วายวานนท์ ศ. บช.บ.             
M.P.A.              
Cert. Of Public 
Admin.

รฐัประศาสนศาสตร์ การวเิคราะหโ์ครงการ สพบ. เกษยีณ 39/9 จนัทรเกษม ซอย
ลาดพรา้ว 23 จตุจกัร 
ลาดยาว กรุงเทพฯ 
10900                  
โทร.0 2513 1328

64 นายไพบูลย ์  ช่างเรยีน ศ. ร.บ.                 
M.P.A.            
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สพบ. เกษยีณ 56/1 ม.ณวิฒันา 
ซอยศุภราช 1 
พหลโยธนิ กรุงเทพฯ 
10400                
โทร.0 2272 6522

65 นายวรเดช    จนัทรศร ศ. รป.บ.(ต ารวจ)     
พบ.ม.(รฐัประศาสน
ศาสตร)์              
 ร.ม.(การปกครอง)
 Ph.D.(Public Ad.)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร,์       
การพฒันามาตรฐานภาครฐั
, รฐัศาสตร์

สพบ. ลาออก 79/83 หมูบ่า้นธารา
รมณ์ ซ.7/1             
 ถ.รามค าแหง          
 สะพานสงู กรุงเทพฯ 
10240                 
โทร.0 2372 2817
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

66 นายสมบตั ิ  ธ ารงธญัวงศ์ ศ. วท.บ.
(เกษตรศาสตร)์     
ร.ม.                
พ.บ.ด.(การบรหิาร
การพฒันา)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สพบ. คณะรฐัประศาสน
ศาสตร ์โทร.0 2377 
7400-19 ต่อ 
8713,8725

67 นายสวสัดิ ์  สุคนธรงัษี ศ. อ.บ.                
M.A.                  
Ph.D.

รฐัประศาสนศาสตร์ การบรหิารงานบุคคล สพบ. เกษยีณ คณะรฐัประศาสน
ศาสตร ์โทร.0 2727 
3000

68 นายอรุณ   รกัธรรม ศ. ร.บ.                
พบ.ม.             
M.P.A.                
Ph.D.

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สพบ. เกษยีณ คณะรฐัประศาสน
ศาสตร ์โทร. 0 2424 
8498

69 นายอุดม  ทุมโฆษติ ศ. ท.บ.                
พบ.ม.(รฐัประศาสน
ศาสตร)์             
พบ.ด.(การบรหิาร
การพฒันา)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สพบ. คณะรฐัประศาสน
ศาสตร ์โทร. 0 2727 
3893,    0 2727 3871
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

70 นายกนก   วงษ์ตระหง่าน ศ. วท.บ.(การแพทย)์ 
M.A.(Pol.Sci.)  
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัศาสตร์ การปกครอง จฬ. ลาออก 21/34 สุขมุวทิ 29     
เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110       
         โทร.0 2248 
8406,     0 2248 8340

71 นายกระมล   ทองธรรมชาติ ศ.11 ร.บ.                 
น.บ.              
M.A.(Pol.Sci.)   
Ph.D.(International 
Relations)

รฐัศาสตร์ การเมอืงการปกครองไทย,
 การเมอืงเปรยีบเทยีบ,
การเมอืงระหวา่งประเทศ

จฬ. เกษยีณ 53/4 ซอยลาดพรา้ว 15
 ถนนลาดพรา้ว เขต
จตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900                
โทร.0 2218 7231,     
 0 2513 3543

72 นายจรญู   สุภาพ ศ. รบ.(การปกครอง) 
M.A.(Pol.Sci.Gov.)

รฐัศาสตร์ การวเิคราะหก์ารเมอืง
เปรยีบเทยีบ

จฬ. เกษยีณ 677 คลองจัน่ บางกะปิ
 กรุงเทพฯ 10240      
 โทร.0 2377 6837
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

73 นายชยัอนันต์   สมุทวณชิ ศ.11 B.A.                   
M.A.                
Ph.D.(Pol.Sci)

รฐัศาสตร์ ปรชัญาการเมอืง, รฐัศาสตร์ จฬ. ลาออก 99/131 ซ.หมูบ่า้นงาม
วงศว์าน ถ.งามวงศว์าน
 บางเขน กทม. 10900 
โทร. 0 2941 1831

74 นายสมบูรณ์   สุขส าราญ ศ. ร.บ.                   
ร.ม.                 
M.A.(Pol.Sci)    
Ph.D.

รฐัศาสตร์ การเมอืงการปกครอง จฬ. ลาออก 24 ซ.วชริธรรมสาธติ 
44 ถ.สุขมุวทิ 101/1 
แขวงบางจาก เขตพระ
โขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2389 0660,     
 0 2389 0656

75 นายสุจติ   บุญบงการ ศ. ร.บ.                 
M.A.                 
Ph.D.

รฐัศาสตร์ นโยบายสาธารณะและ
การเมอืงเปรยีบเทยีบ

จฬ. ลาออก ตุลาการศาล
รฐัธรรมนูญส านักงาน
ศาลรฐัธรรมนูญ เลขที ่
49/8ถ. พระอาทติย ์
แขวงชนะสงคราม    
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200                  
โทร.0 2623 9654,     
0 2218 7432
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

76 นายอนุสรณ์   ลิม่มณี ศ. ร.บ.(การปกครอง) 
ร.ม.(การปกครอง) 
Ph.D.(Pol. Sci.)

รฐัศาสตร์ รฐัศาสตร์ จฬ. คณะรฐัศาสตร ์      
ภาควชิาการปกครอง  
โทร.0 2218 7203

77 นายไชยวฒัน์  ค ้าชู ศ. ร.บ.(การปกครอง) 
 M.A.(East Asian 
Studies)              
Ph.D.(Pol. Sci.)

รฐัศาสตร์ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศ (ญีปุ่น่), ทฤษฎี
การเมอืงและญีปุ่น่ศกึษา, 
การเมอืงเปรยีบเทยีบ

จฬ. คณะรฐัศาสตร ์
ภาควชิาความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ     
โทร. 0 2218 7250-53

78 นายลขิติ   ธรีเวคนิ ศ.11 น.บ.                 
M.A./M.A.L.D.    
M.A.(Pol.Sci.)     
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัศาสตร์ การเมอืงและการปกครอง
ไทย

มธ. ลาออก คณะรฐัศาสตร ์       
โทร.0 2221 6111-20

79 นายสุรชยั   ศริไิกร ศ. ร.บ.                 
M.A.                
Ph.D.

รฐัศาสตร์ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศ

มธ. คณะรฐัศาสตร ์
ภาควชิาความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ         
โทร.0 2221 6111-20
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

80 นายธรีภทัร ์ เสรรีงัสรรค์ ศ. ร.บ.(การปกครอง) 
ร.ม.(การปกครอง)  
ร.ด.(การปกครอง)

รฐัศาสตร์ รฐัศาสตร์ มสธ. สาขาวชิารฐัศาสตร ์    
โทร.0 2503 3575

81 นายทนิพนัธุ์   นาคะตะ ศ. วท.บ.(ทบ.)         
รป.ม.(มธ.)        
M.A.(Pol.Sci.)   
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัศาสตร์ รฐัศาสตร,์การเมอืงไทย สพบ. ลาออก 4/226 หมูบ่า้นสหกรณ์
 ซ.11 ถนนเสรไีทย    
บงึกุม่ กรุงเทพฯ 
10240 โทร. 0 2379 
7721

82 นางศริลิกัษณ์                       
     โรจนกจิอ านวย

ศ. บช.บ.                 
 บช.ม.               
 M.B.A.          
Ph.D.(Management
 of Technology)

ระบบสารสนเทศเพือ่การ
จดัการ

ระบบสารสนเทศเพือ่การ
จดัการ

มธ. คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี         
โทร. 0 2613 3333-50
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

83 นายฉตัรทพิย ์  นาถสุภา ศ. รบ.(รฐัศาสตรก์าร
ฑตู)                 
รม.(ความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ)  
M.A.(Economics) 
M.A. in Law and 
Diplomacy      
M.A.(Economics) 
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิ จฬ. เกษยีณ 54 ถนนเศรษฐศริ ิ 
กรุงเทพฯ 10400       
โทร. 0 2218 6203

84 นายเทยีนฉาย   กรีะนันทน์ ศ.11 ร.บ.          
M.A.(Economics)  
A.M.(Economics) 
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรป์ระชากร 
เศรษฐศาสตรท์รพัยากร
มนุษย์

จฬ. เกษยีณ 8  ซ.ประสาทสุข     
ถนนเยน็อากาศ     
แขวงช่องนนทร ี      
เขตยานนาวา    
กรุงเทพฯ 10120       
 โทร. 0 2249 1512
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

85 นายประชุม   โฉมฉาย ศ. D.E.S.               
B.A./B.Litt.                      

เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ จฬ. เกษยีณ 1131/298 ถนนเทอด
ศริ ิอาคารเทอดศริ ิ     
   ชัน้ 19 ดุสติ 
กรุงเทพฯ10300        
        โทร. 0 2243 
1234,    0 2243 744

86 น.ส.ผาสุก   พงษ์ไพจติร ศ.11 B.S.(Economics)  
M.S.(Economics)  
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรก์ารเมอืง จฬ. เกษยีณ คณะเศรษฐศาสตร ์    
โทร.0 2218 6203

87 นางสมคดิ   แกว้สนธิ ศ.11 บช.บ.         
M.A.(Economics) 
Cert.in 
Quantitative 
Methods of 
Economics

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข จฬ. เกษยีณ 170 ซ.องครกัษ์        
ถ.นครไชยศร ีเขตดุสติ
กรุงเทพฯ 10300       
โทร.0 2241 1853
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

88 นายตรีณ   พงศม์ฆพฒัน์ ศ. ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์
ปรมิาณวเิคราะห)์  
 ศ.ม.                  
 M.Sc.(Economics) 
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรม์หภาค จฬ. คณะเศรษฐศาสตร ์    
โทร. 0 2218 6200-96

89 นายทองโรจน์   อ่อนจนัทร์ ศ. ศส.บ.               
M.S. Agr.Econ.   
Ph.D.Agr.Econ.

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรเ์กษตร, 
เศรษฐศาสตรท์รพัยากร

มก. ลาออก 93/1 เคนซงิตนัเพรส 
ซอย 15 ชัน้ 4 ถนน
แจง้วฒันะ ทุ่งสองหอ้ง 
 หลกัสี ่กรุงเทพฯ 
10210                 
โทร. 0 2575 1522

90 นายโสภณิ   ทองปาน ศ. คส.บ.             
M.S. in Agr.Econ. 
Ph.D. in Agr.Econ.

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรเ์กษตร มก. เกษยีณ 22/50 หมู ่2  ซ.จุฬา
เกษม ถ.งามวงศว์าน  
ต.บางเขน อ.เมอืง    
จ.นนทบุร ี11000      
โทร. 0 2561 3467    
ต่อ 107
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

91 นางมิง่สรรพ ์ ขาวสอาด ศ.11 ศศ.บ.                
ศศ.ด.               
ประกาศนียบตัร
การฝึกอบรมดา้น
เศรษฐศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มช. คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 5322 1699

92 นายเกรกิเกยีรต ิ  พพิฒัน์เสรธีรรม ศ. พณ.บ.             
บช.บ.              
M.A.                 
M.S.

เศรษฐศาสตร์ การคลงั มธ. ลาออก 684 ซอยพหลโยธนิ 24
 ถนนพหลโยธนิ  
ลาดยาว จตุจกัร  
กรุงเทพฯ 10900      
โทร. 0 2511 3077

93 นายบุญคง   หนัจางสทิธิ ์ ศ. ศ.บ.              
M.A.(Economics) 
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มธ. เกษยีณ คณะเศรษฐศาสตร ์     
โทร.0 2221 6111-20

94 นางปราณ ี ทนิกร ศ. B.A. (Econ.)
Ph.D. (Econ.)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มธ. คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2613 3333
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

95 นายพรายพล  คุม้ทรพัย์ ศ. ศ.บ.                 
ศ.ม.                 
ศ.ด.

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกจิการเงนิระหวา่ง
ประเทศ, นโยบายการเงนิ
และการคลงั

มธ. คณะเศรษฐศาสตร ์
โทร.0 2613 2409

96 นายรงัสรรค ์  ธนะพรพนัธุ์ ศ. ศ.บ.               
B.A.(Cantab)    
M.A.(Cantab)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มธ. เกษยีณ คณะเศรษฐศาสตร ์    
โทร.0 2221 6111-20

97 นายอภชิยั   พนัธเสน ศ.11 ศ.บ.
(เศรษฐศาสตร)์
M.A.(Economics) 
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรก์ารพฒันา มธ. เกษยีณ คณะเศรษฐศาสตร ์    
โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ 2438

98 นายอารยะ  ปรชีาเมตตา ศ. ศ.บ.                   
 ศ.ม.                 
 Energy 
Management and 
Policy          
Regional Science

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มธ. คณะเศรษฐศาสตร ์    
โทร. 0 2613 2468
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

99 นายดเิรก  ปทัมสริวิฒัน์ ศ. ศศ.บ.
(เศรษฐศาสตร)์ 
M.S.(Economics) 
Ph.D.(Economics) 
Cert.(Training on 
Development)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มน. คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ภาควชิา
พาณชิยศาสตร ์        
โทร.0 5526 1000-4

100 นายธรรมนูญ   โสภารตัน์ ศ. ศ.บ.  
M.S.(Economic) 
Ph.D.

เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎเีศรษฐศาสตร,์ 
เศรษฐศาสตรก์ารพฒันา

มร. ลาออก 70 ซอยพลูทรพัยส์นิ  
 ถ.รามค าแหง 24 
กรุงเทพฯ  10240      
โทร.0 2318 0747,     
0 2625-2930

101 นายเมธ ี  ครองแกว้ ศ. B.A.(Economics 
and Policy 
Science)  
M.A.(Economics) 
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรก์ารพฒันา สพบ. ลาออก คณะพฒันาการ
เศรษฐกจิ                
โทร.0 2377 7400    
ต่อ 2316
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

102 นางสุชาดา   กรีะนันทน์ ศ. พศ.บ.       
A.M.(Statistics)  
Ph.D.(Statistics)

สถติิ สถติศิาสตร,์ ระบบ
สารสนเทศสถติิ

จฬ. เกษยีณ บณัฑติวทิยาลยั        
โทร. 0 2218 5715-16

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

สถติิ สถติปิระยุกต,์สงัคมวทิยา,
ประชากรศาสตร,์การ
ประเมนิผลโครงการ/
แผนงานและนโยบาย

มร. เกษยีณ 38 ซอยลาดพรา้ว 56 
ถนนลาดพรา้ว 
กรุงเทพฯ 10310       
โทร. 0 2514 1436

104 นายประเสรฐิ   แยม้กลิน่ฟุ้ง ศ. ร.บ.                  
M.P.A.  
Ph.D.(Candidate 
in Sociology)

สงัคมวทิยา สงัคมวทิยา จฬ. เกษยีณ 160 ลาดพรา้ว 15 
ลาดยาว บางเขน 
กรุงเทพฯ 10900      
โทร. 0 2511 1382

Page 35 of 39



05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

105 นายพทัยา   สายหู ศ. B.A.(Philosophy 
Politic & 
Economic)  
Dip.(Anthropology) 
M.A.(Social 
Anthropology)    
D.Phil.(Social 
Anthropology)

สงัคมวทิยา สงัคมวทิยา (มานุษยวทิยา
สงัคม)

จฬ. เกษยีณ 149/1  ซอยวเิศษสุข 
ถนนรามค าแหง 32 
กรุงเทพฯ 10250       
โทร. 0 2374 6543,    
0 2732 1770

106 นางสุภางค ์  จนัทวานิช ศ.11 อ.บ.         
M.A.(Anthropology)
Ph.D.(Sociology)

สงัคมวทิยา การยา้ยถิน่ จฬ. เกษยีณ คณะรฐัศาสตร ์
ภาควชิาสงัคมวทิยา
และมานุษยวทิยา       
โทร.0 2218 7203
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

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

สงัคมวทิยา สงัคมกบัพทุธศาสนา มก. คณะสงัคมศาสตร ์
ภาควชิาสงัคมวทิยา
และมานุษยวทิยา
โทร.0 2561 3480,     
 0 2561 3484

108 นายสนิท   สมคัรการ ศ. ธ.บ.       
M.A.(Soc.Anthro.) 
Ph.D.(Anthro)

สงัคมวทิยา การเปลีย่นแปลงทาง
สงัคม-วฒันธรรม

สพบ. เกษยีณ 4/383 หมูบ่า้นสหกรณ์
เคหะสถาน 4 ถนนเสรี
ไทย คลองกุม่ บงึกุม่ 
กรุงเทพฯ 10240       
โทร. 0 2377 6764,
0 2379 7678
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

109 นายนิพนธ ์  คนัธเสวี ศ. B.S.(Agricultural 
Edu.)                 
M.Ed.                
Ph.D.(Agricultural 
Ed.)

สงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา

การพฒันาสงัคม มก. เกษยีณ 689 หมู ่2  ซ.ธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์3 
ถนนงามวงศว์าน      
ต.บางเขน อ.เมอืง     
 จ.นนทบุร ี11000      
โทร.0 2588 0235

110 นายเสรนิ   ปุณณะหติานนท์ ศ. ร.บ.   
M.A.(Government) 
Ph.D.(Sociology)

สงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา

อาชญาวทิยา มธ. เกษยีณ 231 ซ.15 อาคาร      
ทุ่งมหาเมฆ           
แขวงทุ่งวดัดอน     
เขตสาธร กรุงเทพฯ 
10120                
โทร.0 2286 7753

111 นางยุพา   วงศไ์ชย ศ. สส.บ.          
ประกาศนียบตัร
ชัน้สงู  
M.S.W.(Social 
Work)

สงัคมสงเคราะห์ การบรหิารนโยบาย
สวสัดกิารสงัคม         
การบรหิารองคก์ารสงัคม 
สงเคราะหเ์อกชน ทฤษฎี
การสงัคมสงเคราะห์

มธ. เกษยีณ คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์ภาควชิาสงัคม
สงเคราะหศ์าสตร ์     
โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ 2518

Page 38 of 39



05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

112 นายศศพิฒัน์  ยอดเพชร ศ. สส.บ.              
สส.ม.

สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
(สวสัดกิารผูส้งูอายุ)

สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
(สวสัดกิารผูส้งูอาย)ุ

มธ. เกษยีณ คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์ภาควชิาสงัคม
สงเคราะห ์           
โทร.0 2696 5502

113 น.ส.ชุตมิา  สจัจานันท์ ศ. อ.บ.                  
อ.ม.                   
 Post-Graduate 
Dip. (Science 
Information 
Specialists)        
M.Sc.(Information 
Sciences)          
D.Edu.

สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศลิปศาสตร ์ 
โทร. 0 2564 8511-14
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

1 นางยนิด ี กติยิานนัท์ ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตร ์ 
 สตัวศาสตร)์          
  สพ.บ.(สตัว
แพทยศาสตร)์      
วท.ม.(กายวภิาคสตัว)์

กายวภิาคศาสตร์ กายวภิาคศาสตร์ มม. ภาควชิา             
กายวภิาคศาสตร ์   
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 5404

2 นายกฤษณะ  เนียมมณี ศ. วท.บ.(คณติศาสตร)์  
วท.ม.(คณติศาสตร)์  
วท.ด.(คณติศาสตร)์

คณติศาสตร์ Statistics, Stochastic 
Modelling

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาคณติศาสตร์
  โทร.0 2255 2287

3 นางยพุาภรณ์  เขม็ประสทิธิ ์ ศ. วท.บ.(คณติศาสตร)์ 
วท.ม.(คณติศาสตร)์ 
Ph.D.(Mathematics)

คณติศาสตร์ คณติศาสตร ์, Graph 
Theory

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาคณติศาสตร์
โทร.0 2251 0871-3,
 0 2215 3619

4 นายวเิชยีร  เลาหโกศล ศ. B.Sc.(Hons.) 
(Mathematics)     
M.Sc.(Mathematics)  
Ph.D.(Mathematics)

คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ มก. ภาควชิาคณติศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 2562 5444,  
 0 2562 5555 ต่อ 
4417

ช่ือ - สกุล

Page 1 of 30



06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

5 นายสมพงษ์  ธรรมพงษา ศ.11 กศ.บ.(คณติศาสตร)์ 
กศ.ม.(คณติศาสตร)์
M.S.(Mathematics) 
Ph.D.(Mathematics)

คณติศาสตร์ คณติศาสตร ์, Topology
 Functional Analysis

มช. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาคณติศาสตร์
โทร. 0 5394 3326-7

6 นายอ านวย  ขนนัไทย ศ. วท.บ.(คณติศาสตร)์
M.Sc.(Mathematics)

คณติศาสตร์ Patial Differential 
Equation Distribution 
Theory

มช. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาคณติศาสตร์
โทร. 0 5394 3326-7

7 นายสุเทพ   สวนใต้ ศ. วท.บ.(คณติศาสตร ์
วท.ม.(คณติศาสตร)์
วท.ด.(คณติศาสตร)์

คณติศาสตร์ Functional Analysis, 
Banach Space Theory, 
Topology, Real 
Analysis, Fixed Point 
Theory

มช. ภาควชิาคณติศาสตร์
  คณะวทิยาศาสตร ์ 
   โทร. 0 5394 3327
 ต่อ 101

8 นายสมยศ  พลบัเทีย่ง ศ. กศ.บ.(คณติศาสตร)์
วท.ม.(คณติศาสตร)์
วท.ด.(คณติศาสตร)์

คณติศาสตร์ Analysis, Algebra มน. ภาควชิาคณติศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 5526 1025
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

9 นางยงคว์มิล  เลณบุรี ศ.11 B.Sc.                   
M.Sc.               
Ph.D.(Mathematics)

คณติศาสตร์ คณติศาสตร ์, 
Mathematical Modelling

มม. คณะวทิยาศาสตร ์  
ภาควชิาคณติศาสตร์
โทร.0 2247 9893

10 นางฉววีรรณ  รตันประเสรฐิ ศ. วท.บ.                 
วท.ม.                 
Ph.D.

คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ มศก. ภาควชิาคณติศาสตร์
  คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 3424 3428   
  ต่อ 8112

11 นายณรงค ์ ป ัน้นิม่ ศ. กศ.บ.(คณติศาสตร)์ 
กศ.ม.(คณติศาสตร)์ 
Ph.D.(Mathematics)

คณติศาสตร์ คณติศาสตร ์, Graph 
Theory

มศว. ภาควชิาคณติศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร.0 2258 3996

12 นายไพโรจน์  สตัยธรรม ศ.(มทส.) ศศ.บ. (คณติศาสตร)์
วท.ม. (คณติศาสตร)์
วท.ด. (คณติศาสตร)์

คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ มทส. ส านกัวชิา
วทิยาศาสตร ์        
โทร. 0 4422 4315
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

13 นายธวชัชยั  ตนัฑลุานิ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรม      
  เหมอืงแร)่
Ph.D.(Chemistry)

เคมี เคมี จฬ. ภาควชิาเคม ี        
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร. 0 2218 5224-5

14 นายสุพจน์  หาญหนองบวั ศ. วท.บ. (เคม)ี         
วท.ม. (เคมเีชงิ
ฟิสกิส)์ Dr. rer. nat. 
(Computational 
Chemistry)

เคมี เคมฟิีสกิส์ จฬ. ภาควชิาเคม ี      
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร. 0 2218 7603

15 นายจ ารสั  ลิ้มตระกลู ศ. วท.บ. (เคม)ี          
วท.ม. (เคมเีชงิ
ฟิสกิส)์ Dr. rer. nat. 
(Physical 
Chemistry)Postdocto
ral Fellow

เคมี เคมฟิีสกิส์ มก. สงักดัภาควชิาเคม ี  
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร. 0 2579 5047
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

16 นายเกตุ  กรุดพนัธ์ ศ. วท.บ.(เคม)ี           
Ph.D.(Analytical 
Chemistry)        
Post-doctorate 
(International 
Seminar at 
Karlsruhe)           
IAEA Fellow         
Alexander von 
Humboldt Fellow

เคมี เคมฟิีสกิส์ มช. ภาควชิาเคม ี     
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร.0 5394 1910

17 นายกฤษณะ  สาครกิ ศ.(มทส.) วท.บ.(เคม)ี        
วท.ม.(ฟิสกิส)์
Dr.rar.nar.(Physical 
Chemistry)

เคมี เคมฟิีสกิส์ มทส. ส านกัวชิา
วทิยาศาสตร ์    
โทร.0 4422 4187-8

18 นายโสภณ  เรงิส าราญ ศ. วท.บ.(เคม)ี          
วท.ม.(อนิทรยีเ์คม)ี  
 Ph.D.(Organic 
Chemistry)

เคมี อนิทรยีเ์คม ีผลติภณัฑ์
ธรรมชาติ

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์  
ภาควชิาเคม ี         
โทร.0 2246 1360-74
 ต่อ 1110
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

19 นายวชิยั  ริว้ตระกลู ศ.11 B.Sc.                   
Ph.D.(Organic 
Chemistry)

เคมี เคมอีนิทรยี ์ผลติภณัฑ์
ธรรมชาติ

มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์  
ภาควชิาเคม ี       
โทร.0 2201 5000

20 น.ต.ก าจร  มนูญปิจุ ศ. วท.บ.                  
Ph.D.

เคมี เคมอีนิทรยี์ มม. เกษยีณ 545 ถนนจรญัสนิท
วงศ ์แขวงบางบ าหรุ 
เขตบางพลดั  
กรุงเทพฯ 10700  
โทร.0 2423 0953

21 นางชชันาถ  เทพธรานนท์ ศ. วท.บ.                  
Ph.D.

เคมี ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ 
กลไกปฏกิรยิาเคมอีนิทรยี์

   มม.   
 (ลาออก)

รอง 
ผ.อ.สวทช. 

กท.
วทิยาศาสตร์

ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี   
แห่งชาต ิ111        
อ.คลองหลวง        
จ.ปทุมธานี 12120   
โทร. 0 2564 7000 
ต่อ1553
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

22 นายมนสั  พรหมโคตร ศ. วท.บ.                  
วท.ม.              
Dr.rer.nat(Organic 
Chemistry)

เคมี เคม ี(เคมสีงัเคราะห)์ มม. คณะวทิยาศาสตร ์  
ภาควชิาเคม ี         
โทร.0 2201 5000

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

เคมี อนิทรยีเ์คมสีงัเคราะห์
และสารผลติภณัฑจ์าก
ธรรมชาตทิีแ่สดงฤทธิ ์  
 ทางชวีภาพ

มม. เกษยีณ ศนูยพ์นัธุวศิวกรรม
และเทคโนโลย ี  
ชวีภาพแห่งชาต ิ
อุทยานวทิยาศาสตร ์
133 ถ.พหลโยธนิ    
 ต.คลองหนึ่ง       
อ.คลองหลวง        
จ.ปทุมธานี 12120   
โทร. 0 2564 6700 
ต่อ 3538
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

24 นายสมศกัดิ ์ รุจริวฒัน์ ศ. B.Sc.(Chemistry)    
Ph.D.(Organic 
Chemistry)

เคมี เคมอีนิทรยี์ มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาเคม ี        
โทร.0 2201 5000

25 นายอภชิาต  สุขส าราญ ศ. วท.บ. (เคม)ี         
วท.ม.(เคมอีนิทรยี)์  
Ph.D.(Organic 
Chemistry)

เคมี เคมอีนิทรยี์ มร. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาเคม ี       
โทร. 0 2310 8000

26 นางเสาวรภย ์ ลิ้มเจรญิ ศ. วท.บ.                 
วท.ม.                  
Dr.rer.nat(Chemistry)

เคมี โมเลกุลผลกึเหลว เคมี
เชงิฟิสกิส์

มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาเคม ี         
โทร.0 2201 5000

27 นางอรพนิท ์ รงัสมินัต์ ศ. วท.บ.                 
Dip.in.Phy.(Physics)

เคมี เคมเีชงิฟิสกิส์ มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์ 
ภาควชิาเคม ี         
โทร. 0 2201 5000
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

28 น.ส.พทิยา  ตนัตเิวชวุฒกิุล ศ. ภ.บ.                 
M.Sc.                  
Ph.D.

เคมี สารออกฤทธิท์างชวีภาพ
ของพชื

มศก. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาเคม ี         
โทร. 0 3425 3910, 
 0 3425 3840-4

29 นายสมศกัดิ ์ ด ารงคเ์ลศิ ศ.11 วศ.บ.(เคมวีศิวกรรม)
D.E.A.(Physical 
Chem.)           
Docteur in Genieu 
(Chem.Eng.)

เคมเีทคนิค เคมเีทคนิค จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์ 
ภาควชิาเคมเีทคนิค
โทร.0 2218 5329-30

30 น.ส.ภทัรพรรณ                 
              ประศาสน์สารกจิ

ศ. วท.บ.(เคมเีทคนิค)
M.Sc.(CHEM.ENG.) 
Ph.D.(CHEM.ENG.)

เคมวีศิวกรรม Fuel Technology, 
Polymer Technology

จฬ. คณะวทิยาศาสตร์
ภาควชิาเคมเีทคนิค
โทร.0 2218 7517
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

31 น.ส.ประมวล  ตัง้บรบิูรณ์รตัน์ ศ. วท.บ.(เคม)ี           
วท.ม.(เคมเีชงิฟิสกิส)์
 Diplome Elementair 
de la Langue 
Francise(DELF)     
Diplome D'Etude 
Applofondie  
(DEA,Chimie 
Physique)          
Docteur(Chimie 
Macromoleculaire)

เคม(ีพอลเิมอร)์ เคมพีอลเิมอร,์ พอลิ
เมอรค์อลลอย์

มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาเคม ี        
โทร. 0 2201 5135

32 นายวชัรนิทร ์                   
        รุกขไชยศริกิุล

ศ. วท.บ.(เคม)ี           
วท.ม.(เคมอีนิทรยี)์ 
Ph.D.(Organic 
Chemistry)

เคมอีนิทรยี์ Bioactive Natural 
Products

มอ. ภาควชิาเคม ี         
 คณะวทิยาศาสตร ์  
  โทร. 0 7428 8435
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

33 นางบุษบา  ยงสมทิธ์ ศ. กส.บ.                  
วท.ม.(จุลชวีวทิยา)  
Dr.Eng.(Applied 
Microbiology and 
Biotechnology)     
Dip.(Microbiology 
and Biotechnology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา มก. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา 
โทร. 0 2579 2351, 
0 2942-8386

34 นางสาวติร ี ลิม่ทอง ศ. วท.บ.(จุลชวีวทิยา)  
วท.ม.(จุลชวีวทิยา) 
D.Eng.(Fermentation
 Technology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยาพื้นฐาน, 
ความหลากหลายและ
อนุกรมวธิานของยสีต์
และรา, 
เทคโนโลยชีวีภาพ       
(จุลนิทรยี)์

มก. ภาควชิาจุลชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร. 0 2562 5444

35 นางชโลบล  อยู่สุข ศ. วท.บ.                 
วท.ม.                  
Ph.D.(Microbiology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา (ไวรสัวทิยา) มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา 
โทร.0 2246 1360-7
ต่อ 6602,4601
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

36 นายวทิยา  มวีุฒสิม ศ. วท.บ.                 
วท.ม.                
Ph.D.(Organic 
Chemistry)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา มม. คณะวทิยาศาสตร ์ 
ภาควชิาจุลชวีวทิยา
โทร.0 2246 1360-7
ต่อ 6602

37 นายอมเรศ  ภมูริตัน ศ.11 B.S.(Bacteriology)   
Ph.D.(Microbiology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์ 
ภาควชิาจุลชวีวทิยา
โทร.0 2201 5010

38 นางศนัสนีย ์ ไชยโรจน์ ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์ 
M.Sc.(Biology)        
Ph.D.(Biology)       
Postdoctoral Fellow

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา มม. ภาควชิาจุลชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร. 0 2441 6340, 
 0 2201 5689

39 นายจริะพนัธ์  กรงึไกร ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์           
วท.ม.(ชวีเคม)ี       
ปร.ด.(ชวีเคม)ี

ชวีเคมี ชวีเคมี จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี      
โทร.0 2252 4986, 
256-4482
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

40 นายอรญั  อนิเจรญิศกัดิ ์ ศ. B.Sc.(Biochemestry
วท.ม. (ชวีเคม)ี     
Ph.D.(Agricultural 
Science)

ชวีเคมี ชวีเคมี จฬ. ภาควชิาชวีเคม ี  
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร 0 2246 0063

41 นางอญัชล ี ทศันาขจร ศ. วท.บ.(เคม)ี          
M.Sc.(Biochemistry) 
Ph.D.(Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคมี จฬ. ภาควชิาชวีเคม ี  
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร 0 2246 0063

42 ม.ร.ว.ชษิณุสรร  สวสัดวิตัน์ ศ.11 M.A.                 
Ph.D.(Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคมโีครงสรา้งและ
หน้าทีท่างชวีภาพของ
โปรตนีและเอนไซม์

มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี      
โทร.0 2246 0063  
ต่อ 6301

43 นายประพนธ์  วไิลรตัน์ ศ.11 B.Sc.(Chemistry)  
Ph.D.(Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคม,ี อณูชวีวทิยา มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี     
โทร.0 2354 7140
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

44 นายมนตร ี จุฬาวฒันทล ศ.11 B.Sc.          
Ph.D.(Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคมขีองระบบสบืพนัธุ์ มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี      
โทร. 0 2246 0063 
ต่อ 6301

45 นายยงยทุธ  ยทุธวงศ์ ศ.11 B.Sc.              
Ph.D.(Chemistry)

ชวีเคมี ชวีเคม,ี นโยบาย
วทิยาศาสตร ์             
และเทคโนโลยี

มม. เกษยีณ ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ
 ถ.พระราม 6        
เขตราชเทว ี
กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 0 2644 8002

46 นายวรชาต ิ สริวราภรณ์ ศ.11 วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์           
วท.ม.(ชวีเคม)ี       
ปร.ด.(ชวีเคม)ี

ชวีเคมี ชวีเคม,ี มาลาเรยี มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี    
โทร.0 2201 5605
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

47 นายวชิยั  บุญแสง ศ.11 วท.บ.               
วท.ม.                 
Ph.D.(Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคมี มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี     
โทร.0 2246 0063   
ต่อ 6301

48 นายสกล  พนัธุ์ยิ้ม ศ.11 B.Sc.(Biochemistry)  
Ph.D.(Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคม ี, อณูชวีวทิยา, 
อณูพนัธุศาสตร์

มม. เกษยีณ สถาบนัอณูชวีวทิยา
และพนัธุ์ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล
ศาลายา  นครปฐม 
73170                 
 โทร. 0 2800 3628

49 นายสรินิทร ์ พบิูลนิยม ศ. ภ.บ.                 
M.Sc.                  
D.Sc.

ชวีเคมี ฮอรโ์มน มม.  เกษยีณ 135/21หมูบ่า้นธรากร
 พุทธมณฑลสาย 4  
จ.นครปฐม         
โทร. 0 2441 0577

50 นายธรียศ   วทิติสุวรรณกุล ศ. B.Sc.                    
M.Sc.                  
Ph.D.

ชวีเคมี ชวีเคมี มม. ภาควชิาชวีเคม ี    
คณะวทิยาศาสตร ์   
 โทร. 0 2201 5450
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

51 นางอมรรตัน์  พงศด์ารา ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์        
วท.ม.(ชวีเคม)ี  
D.Eng.(Fermentation
 Technology)

ชวีเคมี ชวีเคมี มอ. ภาควชิาชวีเคม ี     
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร.0 7428 8382

52 นายทศพร  วงศร์ตัน์ ศ. วท.บ. (การประมง)  
Ph.D.(Biology & 
Taxonomy of Fish)

ชวีวทิยา อนุกรมวธิานของสตัวน์ ้า 
(เน้นกลุ่มปลา)

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา     
โทร. 0 2218 5376

53 นายไพบูลย ์ นยัเนตร ศ. วท.บ.(สตัววทิยา)   
วท.ม.(Zoology)   
Cert. in Marine 
Biology (Taxonomy 
Crustaceans)     
Cert. In Biology 
(Investebrate)         
Cert.in Marine 
Fisheriers 
Res(Zoogeography)

ชวีวทิยา อนุกรมวธิานของสตัวไ์ม่
มกีระดกูสนัหลงั

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา     
โทร.0 2218 5275
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

54 น.ส.สดศร ี ไทยทอง ศ. วท.บ.(สตัววทิยา)    
วท.ม.(ปรสติวทิยา) 
Cert. In Marine 
Biology              
Cert. In Medical 
Parasitology        
Cert. In Human 
Parasitology

ชวีวทิยา มาลาเรยี,ยงุ จฬ. เกษยีณ 262 ถ.เจรญินคร    
 บุคคโล เขตธนบุร ี
กรุงเทพฯ 10600     
โทร. 0 2468 2652

55 นายสริวิฒัน์  วงษ์สริิ ศ. วท.บ.                 
M.S.(Entamology) 
Ph.D.(Entamology)

ชวีวทิยา ชวีวทิยาของผึง้ จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา     
โทร. 0 2218 5275
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

56 นายสมศกัดิ ์  ปญัหา ศ. กศ.บ.(ชวีวทิยา)      
วท.ม.(สตัววทิยา)   
Cert.(Fresh Water 
Fish Culture)        
Ph.D.(Zoology)     
Cert.(Conservation 
Biological Diversity)

ชวีวทิยา ชวีวทิยา, สตัววทิยา, 
Systematics 
(Taxonomy), 
Evolutionary Biology

จฬ. ภาควชิาชวีวทิยา   
คณะวทิยาศาสตร ์   
 โทร. 0 2218 5273

57 นางสายสมร  ล ายอง ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร:์
อารกัขาพชื)         
วท.ม. (จุลชวีวทิยา) 
Ph.D (Agriculture in 
Applied 
Microbiology)

ชวีวทิยา    
(ความหลาก

หลากทางชวีภาพ
และนเิวศวทิยา  
จุลนิทรยีเ์น้น
การเกษตร)

มช. ภาควชิาชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 5394 3001-9
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

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

ชวีวทิยา ประสาทกายวภิาค
ศาสตรแ์ละวทิยาต่อมไร้
ท่อ

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

59 นางพรสวรรค ์ วสิุทธวิเิศษ ศ. วท.บ.(สตัววทิยา)   
M.S.(Microbiology) 
Ph.D.(Plant 
Pathology)

ชวีวทิยา ชวีวทิยาสภาวะแวดลอ้ม มม. คณะวทิยาศาสตร ์  
ภาควชิาชวีวทิยา
โทร. 0 2201 5000

60 น.ส.พไิล  พลูสวสัดิ ์ ศ. คบ.(มธัยมศกึษา)    
ป.ชัน้สงู(นิวเคลยีร์
เทคโนโลย)ี            
วท.ม.(จุลชวีวทิยา) 
D.Sc.(Biology)

ชวีวทิยา ปกัษวีทิยา,จุลชวีวทิยา มม. คณะวทิยาศาสตร ์  
ภาควชิาจุลชวีวทิยา
โทร.0 2201 5527, 
201-5532
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

61 น.ส.มาลยีา  เครอืตราชู ศ.11 B.S.                     
M.S,                    
Ph.D.(Botany)                    

ชวีวทิยา ชวีวทิยา , พฤกษศาสตร,์
เซลล์วทิยา

มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา    
โทร.0 2246 1376

62 นายวสิุทธิ ์ ใบไม้ ศ.11 B.Sc.                    
Ph.D.(Genetics)

ชวีวทิยา พนัธุศาสตร,์ Biodiversity มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์ 
ภาควชิาชวีเคม ี 
โทร.0 2644 8706

63 นายไพศาล  สทิธกิรกุล ศ. กศ.บ. (ชวีวทิยา)     
วท.ม. (สตัววทิยา)  
 M.A. (Cell Biology) 
Ph.D. (Zoology)

ชวีวทิยา มศว. ภาควชิาชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์  
โทร.0 2664 4170-88
 ต่อ 8515

64 น.ส.วฒันาลยั  ปานบา้นเกรด็ ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)      
วท.ม.(จุลชวีวทิยา)  
Dr.Eng. 
(Fermentation 
Technology)

เทคโนโลยชีวีภาพ Molecular Biology, 
Bacterial Genetics

มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ  
โทร.0 2201 5927
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

65 นายศกรณ์  มงคลสุข ศ. B.Sc.               
(Pharmacology) 
M.Sc.(Biochemistry) 
Ph.D.(Biological 
Science)

เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ มม. คณะวทิยาศาสตร ์ 
ภาควชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ   
โทร.0 2201 5000

66 นายณรงคฤ์ทธิ ์ สมบตัสิมภพ ศ.(มจธ.) วท.บ.(Industrial 
Chemistry)          
M.Sc.(Polymer 
Science)
and Technology    
Ph.D.(Polymer 
Science
and Technology)

เทคโนโลยวีสัดุ Pheology of Polymer 
Melts in Polymer 
Processing Equipment 
(Injection)

มจธ. คณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
โทร.0 2470 8645

67 นายกติตชิยั  วฒันานิกร ศ. วท.บ.(ฟิสกิส)์   
M.S.(Geophysics) 
Ph.D.(Mining and 
Engineering)

ธรณฟิีสกิส์
ประยกุต์

ธรณฟิีสกิสป์ระยกุต์และ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม

มช. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร.0 5394 3301
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

68 นายธนวฒัน์  จารุพงษ์สกุล ศ. วท.บ.(ธรณวีทิยา)   
 M.Sc.(Quanternary) 
Ph.D.(Quanternary)

ธรณวีทิยา ธรณวีทิยา จฬ. ภาควชิาธรณวีทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร. 0 2218 5442

69 นายทวศีกัดิ ์ ระมงิคว์งศ์ ศ. วท.บ.(ธรณวีทิยา) 
Ph.D.(Geological 
Science)

ธรณวีทิยา อุทกธรณวีทิยา
(Hydrogeology)
พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ

มช. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์  
ภาควชิาธรณวีทิยา  
โทร 0 5394 3362

70 น.ส.รชันีย ์ อุดมแสงเพช็ร ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์            
Ph.D. (Immunology)

พยาธชิวีวทิยา พยาธชิวีวทิยา มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์ 
ภาควชิาพยาธวิทิยา 
โทร.0 2204 5576,  
 0 2246 1360 ต่อ 
6204
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

71 นายสมพงศ ์ สหพงศ์ ศ. พ.บ.                   
Ph.D.(Experimental 
Pathology)

พยาธชิวีวทิยา มม. เกษยีณ ภาควชิาพยาธิ
ชวีวทิยา           
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร. 0 2201 5573, 
 0 2246 0063 ต่อ 
6203

72 นายวริุฬห ์ สายคณติ ศ.11 วท.บ.                  
Filosofic 
Doktorsexamen 
(Theoretical Physics)

ฟิสกิส์ ฟิสกิสข์องแขง็ ทฤษฎี
สารกึง่ตวัน า

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาฟิสกิส ์      
 โทร.0 2218 9987

73 นายถริพฒัน์  วลิยัทอง ศ. B.Sc.                
M.Sc.                  
M.A.                    
Ph.D.

ฟิสกิส์ ฟิสกิสน์ิวเคลยีร ์      
และการประยกุต์

มช. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาฟิสกิส ์      
โทร.0 5394 3376
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

74 นายทว ี ตนัฆศริิ ศ. วท.บ.(ฟิสกิส)์ 
M.Sc.(Physics 
Methods of 
Analysis)             
Ph.D. 
(Crystallography)

ฟิสกิส์ ฟิสกิสข์องแขง็        
วสัดุศาสตร์

มช. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาฟิสกิส ์      
 โทร.0 5394 3376

75 นายประสทิธิ ์ เจรญิขวญั ศ. B.S.(Physics,Math)  
M.S.(Physics)         
Ph.D.(Nuclear 
Physics)

ฟิสกิส์ ฟิสกิสน์ิวเคลยีร,์ Nuclear
 Physics; Beta and 
Gamma Ray 
Spectroscopy

มช. เกษยีณ 17 ซ. 12  ถ.โชตนา
 ต.ชา้งเผอืก  อ.เมอืง
 จ.เชยีงใหม ่50300
โทร.0 5394 3420  
ต่อ 1133

76 นายสุทศัน์  ยกสา้น ศ.11 B.Sc.            
M.Sc.(Physics)       
Ph.D.(Physics)

ฟิสกิส์ ฟิสกิสข์องแขง็ ทฤษฎี
สารตวัน ายวดยิง่

มศว. เกษยีณ ภาควชิาฟิสกิส ์   
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 2392 4021 
ต่อ 1334
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

77 นายพเิชษฐ  ลิ้มสุวรรณ ศ. วท.บ.(ฟิสกิส)์ 
Ph.D.(Physics)

ฟิสกิส์ ฟิสกิส์ มจธ. ภาควชิาฟิสกิส ์      
คณะวทิยาศาสตร ์   
  โทร.0 2470 8868

78 นายชกูจิ  ลมิปิจ านงค์ ศ.(มทส.) วท.บ.     
M.Sc.(Physics)      
Ph.D.(Physics)

ฟิสกิส์ ฟิสกิสข์องแขง็ ทฤษฎี
สารกึง่ตวัน า

มทส. สาขาวชิาฟิสกิส ์
ส านกัวชิา
วทิยาศาสตร ์     
โทร.0 4422 4187-8

79 นายวุฑฒ ิ พนัธุมนาวนิ ศ.(มทส.) วท.บ.(ฟิสกิส)์       
M.S.(Physics)       
Ph.D.(Laser Physics)

ฟิสกิส์ เลเซอรแ์ละโฟตอนนิกส ์
หลกัสตูรและการบรหิาร
ระดบัอุดมศกึษา

มทส. เกษยีณ 26 ถนนเสร ี1 
หมูบ่า้นเสร ี1 
หวัหมาก บางกะปิ
กรุงเทพฯ  10250    
โทร.0 2599 0000  
ต่อ 1261
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

80 นายประสาท  สบืคา้ ศ.(มทส.) กศ.บ. (ฟิสกิส)์        
 วท.ม. (ฟิสกิส)์       
   M.S. (Physic)       
   Ph.D. (Physic)

ฟิสกิส์ ฟิสกิส์ มทส. ส านกัวชิา
วทิยาศาสตร ์     
โทร. 0 4422 4315

81 นางสรินุิช  ลามศรจีนัทร์ ศ. กส.บ.(พชืไร)่        
M.Sc.(Genetics)    
Ph.D.(Genetics)

รงัสปีระยกุต์ พนัธุศาสตร,์            
การปรบัปรุงพนัธุ์พชื

มก. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิารงัสี
ประยกุต์และ
ไอโซโทป         
โทร. 0 2579 5530

82 นางอรุณ ี วงศปิ์ยะสถติย์ ศ. กส.บ.                  
M.S.(Agronomy)

รงัสปีระยกุต์
และไอโซโทป

รงัสปีระยกุต์และไอโซโทป มก. เกษยีณ ภาควชิารงัสี
ประยกุต์และ
ไอโซโทป        
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร.0 2562 5555
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

83 นายทวศีกัดิ ์ ปิยะกาญจน์ ศ.11 วท.บ.(ชวีวทิยา)   
M.S.(Marine 
Biology) 
Ph.D.(Zoology)

วทิยาศาสตร์
ทางทะเล

วทิยาศาสตรท์างทะเล 
สาขานิเวศวทิยาทางทะเล
, สตัวปี์ก

จฬ. เกษยีณ สถาบนัวจิยัสภาวะ
แวดลอ้ม               
โทร. 0 2271 0990 ,
0 2270 1669

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

วทิยาศาสตร์
ทางทะเล

วทิยาศาสตรม์ลพษิทาง
น ้า,วทิยาศาสตรท์างทะเล
,สิง่แวดลอ้มแหล่งประมง
เทคโนโลยชีวีภาพทาง
ทะเล, ปญัหามลพษิ
ชายฝ ัง่ทะเล

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร์
ภาควชิา
วทิยาศาสตรท์าง
ทะเล                 
โทร. 0 2218 5394
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

85 นายศกัดา  ศริพินัธุ์ ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตร ์ 
ทัว่ไป)                
Cert. In 
Photographic 
Science 
M.S.(Photographic 
Science)

วทิยาศาสตร์
ภาพถ่าย

Photography  / Printing จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์  
โทร.0 2218 5471-4

86 นายสมชาย  ทองเตม็ ศ. วท.บ.(ฟิสกิส)์        
วท.ม.(ฟิสกิส)์     
M.S.                  
Ph.D.(Metallurgical 
Engineering)

วสัดุศาสตร์ มช. ภาควชิาฟิสกิส ์   
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 5394 3001-9
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

87 นายประชมุ  สุวตัถี ศ. B.Sc.(Math)           
M.S.(Math)        
M.S.(Pure Math)    
Ph.D.(Stat)

สถติปิระยกุต์ ทฤษฎสีถติ,ิ การ
วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ

สพบ. เกษยีณ คณะสถติปิระยกุต์ 
ภาควชิาสถติ ิ        
 โทร. 0 2727 3052

88 นายชยัวฒัน์  ต่อสกุลแกว้ ศ. วท.บ.                  
สพ.บ.                  
วท.ม.(สรรีวทิยา)    
Cert.in Biochemical
 Toxicology        
ปร.ด.(สรรีวทิยา)     
Postdoctoral 
Training in 
Physiology)

สรรีวทิยา
ประยกุต์

ระบบทางเดนิอาหาร มม. คณะวทิยาศาสตร ์ 
ภาควชิาสรรีวทิยา   
 โทร.0 2201 5615,
0 2246 1375
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

89 นางภาวณิ ี ปิยะจตุรวฒัน์ ศ. ภ.บ.(เภสชัศาสตร)์   
วท.บ.(สรรีวทิยา)   
ปร.ด.(สรรีวทิยา)

สรรีวทิยา
ประยกุต์ 
(พษิวทิยา)

การศกึษาฤทธิแ์ละกลไก
การออกฤทธิก์ระตุน้การ
หลัง่น ้าดแีละลดไขมนั

มม. คณะวทิยาศาสตร ์ 
ภาควชิาสรรีวทิยา   
 โทร. 0 2201 5615,
0 2246 1375

90 นางละออศร ี เสนาะเมอืง ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)
วท.ม. (ชวีวทิยาทาง
ทะเล)
Cert. in Limnology
Ph.D.(Zoology)
Cert. in Freshwater 
Zooplankton

สตัววทิยา ชวีวทิยาน ้าจดื, 
นิเวศวทิยาน ้าจดื, 
อนุกรมวธิานและ
นิเวศวทิยาสตัวไ์มม่ี
กระดกูสนัหลงั

มข. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา    
โทร.0 4320 2372
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

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

กายวภิาคศาสตร์ จุลกายวภิาค
ศาสตร์

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

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

กายวภิาคศาสตร์ ชวีวทิยาระบบ
สบืพนัธุ์

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

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

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

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

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

กายวภิาคศาสตร์ ประสาทกาย
วภิาคศาสตร์

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

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

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

กายวภิาคศาสตร์ มหกายวภิาค
ศาสตร์

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

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

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

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

กฏีวทิยาการแพทย์ พยาธเิทา้ชา้งและ
ยงุ

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

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

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

กุมารเวชศาสตร์ การดแูลทารก   
แรกเกดิ

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

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

กุมารเวชศาสตร์ การรกัษาโรค
หอบหดืในเดก็

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

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

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

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

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ จฬ. เกษยีณ 46 ซอย 13 สุขมุวทิ 
พระโขนง กรุงเทพฯ 
10110                  
โทร. 0 2253 8233,    
 0 2252 4141
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

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

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

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

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

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

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

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

15 นางสุวรรณา                       
 เรอืงกาญจนเศรษฐ์

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

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

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

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

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

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

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร ์,
 ตจวทิยา

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
โทร. 0 2256 4183

18 นางจุฬาภรณ์                      
              พฤกษชาตคิุณากร

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

กุมารเวชศาสตร์
(ตจวทิยา)

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

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

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

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
,โลหติวทิยา

มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                 
โทร.0 5394 6480

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

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์
ทัว่ไป

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

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

กุมารเวชศาสตร์ จติเวชศาสตรเ์ดก็
และวยัรุ่น

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
 ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
โทร.0 2419 8888   
ต่อ 5829-30
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

กุมารเวชศาสตร์ วทิยาเอนโดไครน์
ในเดก็ , โรคต่อม
ไรท้่อและ         
เมแทบอลสิม    
ในเดก็

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                 
โทร. 0 2256 4951

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

กุมารเวชศาสตร์ ต่อมไรท้่อและ   
เมตาบอลสิม

มอ. คณะแพทยศาสตร ์   
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์               
โทร. 0 7442 9618

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

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

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

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

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

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

กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อใน
เดก็

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

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

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

กุมารเวชศาสตร์ ประสาทวทิยา    
 ในเดก็

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

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

กุมารเวชศาสตร์ ประสาทวทิยา    
 ในเดก็

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์               
โทร.0 2201 1488,    
0 2201 1482
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

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

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

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

กุมารเวชศาสตร์ แพทยศาสตร์
ศกึษา

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

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

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

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

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

กุมารเวชศาสตร์ โรคดซ่ีาน, กุมาร
ศลัยศาสตร,์ 
แพทยศาสตร์
ศกึษา

มม. เกษยีณ 555 ม.4 ซ.แตงแกว้ 
สุขสวสัดิ ์27        
บางปะกอก        
ราษฎรบ์ูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140     
โทร. 0 2427 3074
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

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

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

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

กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อ    
ในเดก็

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

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

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

กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อและ
เมตาบอลซิมึ

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

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

กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อและ
เมตาบอลสิม

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

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

กุมารเวชศาสตร์ โรคตบัในเดก็ , 
ไขห้วดันก

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

38 น.ส.กุลกญัญา                     
          โชคไพบูลยก์จิ

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

กุมารเวชศาสตร ์  
(โรคตดิเชือ้)

กุมารเวชศาสตร ์ 
(โรคตดิเชือ้)

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                
โทร. 0 2419 5671
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร ์,
โรคตดิเชือ้ในเดก็

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์                 
โทร.0 2256 4281

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กุมารเวชศาสตร์ กุมารเวชศาสตร ์,
โรคตดิเชือ้ในเดก็

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กุมารเวชศาสตร์ โรคภมูแิพใ้นเดก็,
กุมารเวชศาสตร์
ทัว่ไป

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
โทร.0 2411 3010
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

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

กุมารเวชศาสตร์ โรคภมูแิพแ้ละ
โรคปอด ,   
วทิยาอมิมโูน

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล  
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์              
โทร. 0 2419 7014

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

กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบ
ทางเดนิหายใจ

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

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

กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหาร

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

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

กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหารในเดก็

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

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

กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจ
และเวชบ าบดั
วกิฤต

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กุมารเวชศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิากุมารเวช
ศาสตร ์             
โทร.0 2866 3021,     
 0 2419 8329 ,         
0 2419 7024

Page 29 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

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

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

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

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

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

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

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

กุมารเวชศาสตร์ โลหติวทิยาในเดก็
,อมิมวิโนวทิยา

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

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

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

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

กุมารเวชศาสตร์ อนามยัแมแ่ละ
เดก็และการ
วางแผนครอบครวั

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

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

กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อ   
ในเดก็

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

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

กุมารเวชศาสตร ์
(โรคหวัใจและหลอด

เลอืด)

โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด

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

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

กุมารเวชศาสตร์ กุมาร
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น

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

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

กุมาร
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น

กุมาร
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น

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

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

กุมาร
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น

กุมาร
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น

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

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

เคมเีทคนิค เคมเีทคนิค มม. คณะเทคนิคการแพทย์
 ภาควชิาเคมเีทคนิค 
โทร.0 2419 7168

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

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

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

จกัษุวทิยา จกัษุวทิยา มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาจกัษุวทิยา   
โทร. 0 5394 5512

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

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

Page 37 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

75 น.ส.ละอองศร ี                    
          อชัชนียะสกุล

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

จกัษุวทิยา จกัษุวทิยาเดก็
และกลา้มเนื้อ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จติเวชศาสตร์ จติเวชทัว่ไป , 
Psychiatry-
Psychiatric 
Epidemiology , 
Geriatric 
Psychiatry

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
เดก็-วยัรุ่น

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

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

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
เดก็-วยัรุ่น

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

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

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
เดก็-วยัรุ่น

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

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

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
เดก็-วยัรุ่น

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

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

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
ทัว่ไป

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

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

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
ทัว่ไป

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

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

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
ทัว่ไป

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

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

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
ทัว่ไป

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

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

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
ทัว่ไป

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

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

จติเวชศาสตร์ จติเวชศาสตร์
ทัว่ไป

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

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

จุลชวีวทิยา การวจิยัเชือ้
แบคทเีรยี

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาพยาธวิทิยา 
โทร. 0 2245 5706

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

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

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

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา 
ภมูคิุม้กนัวทิยา
และเซลล์ชวีวทิยา

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

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

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

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

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยาทาง
เภสชักรรม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จุลชวีวทิยา วทิยาภมูคิุม้กนั
ของโรคตดิเชือ้

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

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

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

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

จุลชวีวทิยา ไวรสัวทิยา,     
โรคตดิเชือ้

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาจุลชวีวทิยา  
โทร.0 2419 7457

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

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

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

จุลชวีวทิยา สรรีวทิยาของ  
ปาราสติ

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

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

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

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

จุลทรรศน์ศาสตรค์ลนิิก จุลทรรศน์ศาสตร์
คลนิิก

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

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

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

117 นางอุษณยี ์                        
          วนิิจเขตค านวณ

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

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

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

ชวีเคมี ชวีเคม,ี          
เมตาบอลสิม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Page 55 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

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

ชวีเคมี พษิวทิยาเชงิ
ชวีเคมี

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

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

ชวีเคมี ชวีเคมทีาง
การแพทย์

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี      
โทร.0 2256 4281

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

ชวีวทิยา พยาธใิบไม,้   
สงัขวทิยา

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

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

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

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

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

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

ตจวทิยา (โรคผวิหนงั) ตจวทิยา       
(โรคผวิหนงั)

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

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

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

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

ตจวทิยา โรคผวิหนงั,     
โรคของ         
หนงัศรีษะและ
เสน้ผม

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

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

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

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

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

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

ต่อมไรท้่อและเมตะบอ
ลสิม

ต่อมไรท้่อและ   
เมตะบอลสิม

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

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

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

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

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

136 นายวรีะพงศ ์                      
         ปรชัชญาสทิธกิุล

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

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

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

เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
 (โลหติวทิยา)

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

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

นิตเิวชศาสตร์ กฎหมาย
การแพทย์

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

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

นิตเิวชศาสตร์ นิตพินัธุกรรม
ศาสตร์

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

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

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

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

นิตเิวชศาสตร์ นิตเิวชศาสตร์ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิานิตเิวชศาสตร์
 โทร.0 2251 6981,    
  0 2256 4269
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

นิตเิวชศาสตร์ นิตเิวชศาสตร์
ทัว่ไป

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

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

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

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

บรหิารงานสาธารณสุข การสาธารณสุข
ทัว่ไป (ประชากร
และการวางแผน
ครอบครวั  
สิง่แวดลอ้ม)

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

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

ปรสติวทิยา ปรสติวทิยา จฬ. คณะแพทยศาสตร์
ภาควชิาปรสติวทิยา  
โทร.0 2252 5944

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

ปรสติวทิยา Molecular 
Parasitology, 
Doagnosis, 
Filariasis

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาปรสติวทิยา  
โทร.0 2252 5944     
ต่อ 3681

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

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

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

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

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

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

150 นางผวิพรรณ                      
  (อนิต๊ะพนัธุ)์ มาลวีงษ์

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

ปรสติวทิยา ปรสติวทิยา มข. ภาควชิาปรสติวทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์   
โทร. 0 2561 2445
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

ปรสติวทิยา ปรสติวทิยาทาง
การแพทย์

มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาปรสติวทิยา 
โทร.0 4334 8387

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

ปรสติวทิยา วทิยาภมูคิุม้กนั
ของปรสติ

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

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

ประสาทวทิยาศาสตร์ ประสาท
วทิยาศาสตร์

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

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

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

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

ประสาทศลัยศาสตร์ ประสาท
ศลัยศาสตร์

มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร.0 7445 5000

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

ปาราสติวทิยา ปาราสติวทิยา
ทางการแพทย,์
โรคปรสติและ   
โรคเขตรอ้น

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

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

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

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

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

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

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

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

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

161 นายพงษ์ศกัดิ ์                    
             วรรณไกรโรจน์

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

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยา จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาพยาธวิทิยา   
โทร. 0 2256 4235

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

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

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

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

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

พยาธวิทิยา ประสาทพยาธิ
วทิยากายวภิาค

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

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

พยาธวิทิยา ประสาทพยาธิ
วทิยากายวภิาค

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

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

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาพยาธวิทิยา   
โทร. 0 2930 6696

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

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

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

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยากาย
วภิาค

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

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

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยากาย
วภิาค

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

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

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยากายวิ
ภาพ, พยาธวิทิยา
โรคผวิหนงั

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

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

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยาทัว่ไป มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาพยาธชิวีวทิยา
  โทร.0 5394 5442

Page 75 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

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

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

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

พยาธวิทิยา โรคของต่อม
น ้าเหลอืง

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

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

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

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

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

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

พยาธวิทิยา โลหติวทิยา, 
พยาธวิทิยาคลนีิค

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

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

พยาธวิทิยา เวชศาสตรก์าร
บรกิารโลหติ

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

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

พยาธวิทิยา เวชศาสตรก์าร
บรกิารโลหติ

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

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

พยาธวิทิยา พยาธวิทิยา จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาพยาธวิทิยา  
โทร. 0 2256 4281

Page 79 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

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

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

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

พยาธวิทิยาคลนิิก การวเิคราะหเ์มด็
เลอืดดว้ยเครือ่ง
อตัโนมตัิ

จฬ. ลาออก โรงพยาบาล         
บ ารุงราษฎร ์          
ฝา่ยหอ้งปฏบิตักิาร   
ชัน้ 4 เลขที ่33        
 ถ.สุขมุวทิ ซ.3 วฒันา
 กรุงเทพฯ 10110   
โทร. 0 2667 1490

Page 80 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

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

ระบาดวทิยา ระบาดวทิยาของ
โรคเอดส ์และ    
 การตดิเชือ้ HIV

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

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

ระบาดวทิยา ระบาดวทิยา     
ทางสงัคม

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

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

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

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

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

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

รงัสวีทิยา รงัสรีกัษาและ    
การใชเ้คมบี าบดั

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

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

รงัสวีทิยา รงัสรีกัษาและ   
เวชศาสตร์
นิวเคลยีร์

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

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

รงัสวีทิยา รงัสรีกัษา , 
วทิยาการมะเรง็

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

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

รงัสวีทิยา รงัสวีทิยา มข. ภาควชิารงัสวีทิยา 
คณะแพทยศาสตร ์   
โทร. 0 4324 4287

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

รงัสวีทิยา รงัสวีทิยา มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิารงัสวีทิยา     
โทร.0 5394 5450

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

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

192 นาวาตรหีญงิสุภนีวรรณ         
          เชาวว์ศิษิฐ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

รงัสวีทิยา รงัสวีนิิจฉยัและ
รงัสวีทิยาของ
ระบบประสาท

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

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

รงัสวีทิยา เวชศาสตร์
นิวเคลยีร์

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

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

รงัสวีทิยา เวชศาสตร์
นิวเคลยีร,์รงัสี
รกัษา

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

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

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

204 นายขวญัชยั                       
         ศุภรตัน์ภญิโญ

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

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

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

    โรคตดิเชือ้และ    
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น

โรคตดิเชือ้และ
อายรุศาสตร ์  
เขตรอ้น

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

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

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

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

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

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

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

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

วทิยาภมูคิุม้กนั วทิยาภมูคิุม้กนั
ของโรคตดิเชือ้ 
สาขาสตัว
แพทยศาสตร์

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

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

วทิยาภมูคิุม้กนั วทิยาภมูคิุม้กนั ,
โลหติวทิยา ,  
โรคมาลาเรยี ,
โรคธาลสัซเีมี

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

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

วทิยาศาสตรอ์นามยั
สิง่แวดลอ้ม

สุขาภบิาล
สิง่แวดลอ้ม

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

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

วทิยาศาสตรอ์นามยั
สิง่แวดลอ้ม

วทิยาศาสตร์
อนามยัสิง่แวดลอ้ม

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

213 นายเทวารกัษ์                     
          วรีะวฒักานนท์

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

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

214 นายสมรตัน์                        
            จารุลกัษณานนัท์

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

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

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

วสิญัญวีทิยา การใชย้า 
Ketamine, 
วสิญัญวีทิยา
ส าหรบัผูป้่วยเดก็

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วสิญัญวีทิยา วสิญัญวีทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาวสิญัญวีทิยา 
โทร. 0 2411 3256
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เวชพนัธุศาสตร์ อณูพนัธุศาสตร์
มะเรง็โพรงหลงั
จมกู, แผนที่
จโีนมของยนีตา้น
มะเรง็

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร ์               
โทร. 0 2252 7028

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

เวชศาสตรช์มุชน ระบาดวทิยาของ
อุบตัเิหตุจราจร

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

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

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

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

เวชศาสตรช์มุชน เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข

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

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

เวชศาสตรน์ิวเคลยีร์ เวชศาสตร์
นิวเคลยีรเ์ขตรอ้น

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

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

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

กามโรคและเวช
ศาสตรป้์องกนั

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

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

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

ชวีสถติแิละเวช
ศาสตรป้์องกนั

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

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

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

ระบาดวทิยาของ
โรคตดิเชือ้

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

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

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

ระบาดวทิยาและ
เวชศาสตรป้์องกนั

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

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

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

ระบาดวทิยาและ
เวชศาสตรป้์องกนั

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

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

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

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

ระบาดวทิยาและ
เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข

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

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

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

วทิยาการระบาด
ระดบัโมเลกุล, 
พษิของสารตะกัว่

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

Page 105 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

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

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

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

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

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

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

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

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

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

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

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

เวชศาสตรป้์องกนัและ
สงัคม

เวชศาสตรป้์องกนั
, พษิวทิยา

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

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

เวชศาสตรฟ้ื์นฟู เวชศาสตรฟ้ื์นฟู
ทัว่ไป

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

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

เวชศาสตรฟ้ื์นฟู เวชศาสตรฟ้ื์นฟู
ระบบประสาท

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

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

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

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

ศลัยศาสตร์ Frontoethmoidal 
Encephalomening
oceles

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

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

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

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

ศลัยศาสตร์ ประสาท
ศลัยศาสตร์

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

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

ศลัยศาสตร์ ประสาท
ศลัยศาสตร์

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

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

ศลัยศาสตร์ ประสาท
ศลัยศาสตร์

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

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

ศลัยศาสตร์ ประสาท
ศลัยศาสตร์

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

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

ศลัยศาสตร์ ภาวะชอ็ก มศว. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์ 
โทร. 0 2668 7150

Page 112 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

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

ศลัยศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
ปสัสาวะ

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร.0 2245 7095

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

ศลัยศาสตร์ โรคหยอ่น
สมรรถภาพ      
ทางเพศ

จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4568
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

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

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

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร ์(ยโูร
วทิยา) ระบบ
ปสัสาวะ

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาศลัยศาสตร ์ 
โทร.0 2246 0025

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร์
ตกแต่งและ
บาดแผลไฟไหม้
น ้ารอ้นลวก

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

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรท์รวง
อก

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรท์ัว่ไป
,ศลัยศาสตร ์ 
ชอ่งทอ้ง

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

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

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

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

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

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรม์ะเรง็
ศรีษะและคอ

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

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

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

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรร์ะบบ
ปสัสาวะ

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาศลัยศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1315

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรร์ะบบ
ปสัสาวะ

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

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรร์ะบบ
ปสัสาวะ

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

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรร์ะบบ
ปสัสาวะและ
สบืพนัธุ์ชาย

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

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร์
โรคหวัใจและ
ทรวงอกและ
หลอดเลอืด

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2310 3273

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรห์วัใจ
และทรวงอก

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

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรห์วัใจ
และทรวงอก

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

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรห์วัใจ
และทรวงอก

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

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรห์วัใจ
และทรวงอก

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

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรห์วัใจ
และทรวงอก

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

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร์
อุบตัเิหตุ

จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2256 4568

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

ศลัยศาสตร์ การผ่าตดัไต, 
การปลูกถ่ายไต

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

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

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร์
ตกแต่ง, 
ศลัยศาสตรท์ัว่ไป

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

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

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

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

ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา ศลัยศาสตรย์โูร
วทิยา

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

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

ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา ศลัยศาสตรย์โูร
วทิยา

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

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

ศลัยศาสตรย์โูรวทิยา ศลัยศาสตรย์โูร
วทิยา

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

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

ศลัยศาสตรศ์รีษะ-คอ 
และเตา้นม

ศลัยศาสตร์
ศรีษะ-คอ และ
เตา้นม

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

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

ศลัยศาสตรศ์รีษะ-คอ 
และเตา้นม

ศลัยศาสตร์
ศรีษะ-คอ และ
เตา้นม

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

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

ศลัยศาสตรอ์อร์
โทปิดคิส์

ศลัยศาสตรท์าง
มอื, ศลัยศาสตร์
เสน้ประสาท, จุล
ศลัยศาสตร์

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

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

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส์ ศลัยศาสตร ์     
ออรโ์ธปิดกิส์

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

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

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

294 นายวเิชยีร                         
          เลาหเจรญิสมบตัิ

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

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส์ ศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดคิส์

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาออรโ์ธปิดคิส ์
โทร. 0 2201 1599

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

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส์ ศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดคิส์

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

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

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส์ ศลัยกรรมทางมอื
และจุลศลัยกรรม,
 ชวีกลศาสตร์
ทางออรโ์ธปิดคิส์

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาศลัยศาสตร์
ออรโ์ธปิดกิส ์        
โทร. 0 2419 7968

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

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส์ ศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดคิส์

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

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

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดคิส์ ศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดคิสท์ัว่ไป

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

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

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

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

สรรีวทิยา พษิวทิยา มม. ลาออก คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาวทิยาศาสตร์
การแพทย ์หมวดวชิา
เภสชัวทิยา 
มหาวทิยาลยัรงัสติ 
เมอืงเอก จ.ปทุมธานี 
12000                   
โทร. 0 2533 9020-24
 ต่อ 1247,              
 0 2977 2222 ต่อ 
1412 , 1473 , 1417
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

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

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

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

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

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

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

สรรีวทิยา สรรีวทิยาระบบ
ขบัถ่ายปสัสาวะ

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

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

สรรีวทิยา สรรีวทิยาระบบ
ต่อมไรท้่อ, ระบบ
ทางเดนิอาหาร

มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาสรรีวทิยา     
โทร. 0 2246 0063    
ต่อ 6402

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

สรรีวทิยา สรรีวทิยาระบบ
ประสาท

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

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

สรรีวทิยา สรรีวทิยา มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสรรีวทิยา 
โทร.0 5394 5329

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

สรรีวทิยา สรรีวทิยาระบบ
สบืพนัธุ์

มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาสรรีวทิยา     
โทร. 0 2201 5513

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

สรรีวทิยา สรรีวทิยาระบบ
ไหลเวยีนของ
โลหติ

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

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

สงัคมศาสตร์
การแพทยแ์ละ
สาธารณสุข

การพฒันา
สาธารณสุข       
มลูฐาน, 
เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข

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

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

สาธารณสุขมลูฐาน บรหิารงาน
สาธารณสุข        
 มลูฐาน

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

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

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา การใชค้ลื่นเสยีง
ความถีส่งู      
ทางสตูศิาสตร์

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา การตัง้ครรภแ์ฝด,
 การระบาดวทิยา,
 การใชย้า 
Misoprosol     
เพื่อยตุกิาร
ตัง้ครรภ์

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

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

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา การวางแผน
ครอบครวัและ
เทคโนโลยกีาร
คุมก าเนิด

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา การวจิยัสตรวียั
หมดระดู

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เนื้องอกและ
มะเรง็ของระบบ
สบืพนัธุ์สตรี

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา มะเรง็ครรภไ์ข่
ปลาอุก

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา วางแผนครอบครวั
,อนามยัเจรญิพนัธุ์

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรก์าร
เจรญิพนัธุ์

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรก์าร
เจรญิพนัธุ์

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรก์าร
เจรญิพนัธุ์และ
การคุมก าเนิด

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรม์ารดา
และทารกในครรภ์

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรม์ารดา
และทารกในครรภ์

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรม์ารดา
และทารกในครรภ์

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา เวชศาสตรม์ารดา
และทารกในครรภ์

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

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

สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา (เวชศาสตร์

มารดาและทารก       
ในครรภ์)

สตูศิาสตรแ์ละ   
นรเีวชวทิยา   
(เวชศาสตร์
มารดาและ       
ทารกในครรภ์)

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา

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

329 นายวงศก์ุลพทัธ์                  
         สนิทวงศ ์ณ อยธุยา

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา

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

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

สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา

สตูศิาสตรแ์ละ   
นรเีวชวทิยา

มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร์
และนรเีวชวทิยา       
 โทร.0 4320 2789

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา (อนามยั
เจรญิพนัธุ)์

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยาทัว่ไป

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร-์   
นรเีวชวทิยา            
โทร. 0 2256 4241

Page 152 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิ
พนัธุ์

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิ
พนัธุ์

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิ
พนัธุ์

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิ
พนัธุ์

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิ
พนัธุ์

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิ
พนัธุ์

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิ
พนัธุ์

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิ
พนัธุ์

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา อนามยัการเจรญิ
พนัธุ์และ 
เพศศกึษา

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
(ผูม้บุีตรยาก)

สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา(ผูม้บุีตรยาก)

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
(โรคตดิเชือ้ทาง
เพศสมัพนัธ์สตร)ี

สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา(โรคตดิเชือ้
ทางเพศสมัพนัธ์
สตร)ี

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

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

สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา

การผ่าตดัผ่าน
กลอ้งส่องชอ่ง
ทอ้งและกลอ้งส่อง
โพรงมดลูก

มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร์
และนรเีวชวทิยา   
โทร. 0 7428 2000
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา

สตูศิาสตรแ์ละ   
นรเีวชวทิยา

มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาสตูศิาสตร์
และนรเีวชวทิยา    
โทร 0 5322 1122

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

สตูศิาสตรแ์ละนรเีวช
วทิยา : โรคมะเรง็

สตูศิาสตรแ์ละนรี
เวชวทิยา : 
โรคมะเรง็

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

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

สตูศิาสตร-์นรเีวชวทิยา
     (เวชศาสตรก์าร

เจรญิพนัธุ)์

สตูศิาสตร-์นรเีวช
วทิยา(เวชศาสตร์
การเจรญิพนัธุ)์

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

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

โสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา การใชเ้ลเซอรใ์น
ชอ่งปากและ
หลอดคอหอย

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

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

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

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

โสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา โรคระบบโสต 
นาสกิ ลารงิซ์วทิยา

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

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

โสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา โรคระบบโสต 
นาสกิ ลารงิซ์วทิยา

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

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

โสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา โรคระบบโสต 
นาสกิ ลารงิซ์วทิยา

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

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

โสต นาสกิ ลารงิซ์วทิยา โสต นาสกิ ลา
รงิซ์วทิยา

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

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

โสต ศอ นาสกิวทิยา โสต ศอ นาสกิ
วทิยา

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

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

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

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

อณูพนัธุศาสตร-์อณู
ชวีวทิยาการแพทย์

อณูพนัธุศาสตร-์
อณูชวีวทิยา
การแพทย์

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

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

ออรโ์ธปิดกิส์ ออรโ์ธปิดกิส์ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาออรโ์ธปิดคิส ์
โทร. 0 2256 4230

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

ออรโ์ทปิดกิส์ ศลัยศาสตรอ์อร์
โทปิดกิสท์ัว่ไป

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

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

ออรโ์ทปิดกิส์ ออรโ์ทปิดกิสใ์น
เดก็

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

Page 167 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

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

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

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

ออรโ์ธปิดกิส์ ออรโ์ธปิดกิส์ จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาออรโ์ธปิดกิส ์
โทร. 0 2246 0025

Page 168 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

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

ออรโ์ธปิดกิส์ เมลอิอยโดซสิ
ทางออรโ์ธปิดกิส์

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

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

อายรุศาสตร์ โรคภมูแิพ ้โรคหดื
 Autoimmune 
disease HIV and 
AIDS Cellular 
and molecular

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

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

อายรุศาสตร์ การตรวจผูป้่วย
โดยใชค้ลื่น
ความถีส่งูใน
ระบบประสาท

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

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

อายรุศาสตร์ ต่อมไรท้่อและ     
 เมตาบอลซิมึ

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

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

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

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

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

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

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

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

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

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

อายรุศาสตร์ ประสาทวทิยา มม. เกษยีณ 35/56  ซอยเรวด ี11 
ถนนตวิานนท ์หมู ่1 
ต.ตลาดขวญั อ.เมอืง 
จ.นนทบุร ี11000      
โทร. 0 2954 7354
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

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

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

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

อายรุศาสตร์ ประสาทวทิยา, 
โรคพษิสุนขับา้

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2256 4246

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

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

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

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

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

อายรุศาสตร์ โภชนาการดา้น
พษิวทิยา

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

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

อายรุศาสตร์ มะเรง็ต่อม
น ้าเหลอืงชนิด 
Non-Hodgkin

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

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

อายรุศาสตร์ ระบาดวทิยา
คลนิิกและโรคตดิ
เชือ้

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

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

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

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

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

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

อายรุศาสตร์ โรคขอ้และรมูา
ตสิซัม่

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

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

อายรุศาสตร์ โรคขอ้และรมูา
ตสิซัม่

มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 5394 6449

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

อายรุศาสตร์ โรคขอ้และรมูา
ตสิซัม่

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

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

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

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

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

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

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

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

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อและ
เมตาบอลซิมึ

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

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

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อและ
เมตาบอลซิมึ

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

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

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อและ
เมตาบอลซิมึ

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

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

อายรุศาสตร์ โรคต่อมไรท้่อและ
เมตามอลซิมึ

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1714

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

อายรุศาสตร์ โรคตดิเชือ้และยา
ตา้นจุลชพี

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

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

อายรุศาสตร์ โรคตดิเชือ้และ
ระบาดวทิยา

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1581

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

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

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

อายรุศาสตร์ โรคไต จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2218 3969

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

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

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

อายรุศาสตร์ โรคไต มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1618

Page 188 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

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

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

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

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

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

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

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

อายรุศาสตร์ โรคไต มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2411 2004
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

410 นายสมนึก  ด ารงกจิชยัพร ศ. พ.บ.                    
วท.บ.                  
วว. (อายรุศาสตรโ์รค
ไต)                     
วว. (อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)                 
ป.ชัน้สงูวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก    
Fellowship in 
Nephrology

อายรุศาสตร์ โรคนิว่ โรคไต มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2245 5704 ,    
 0 2201 1296
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

411 นายชชัลติ  รตัรสาร ศ. วท.บ.
พ.บ.
ว.ว. (สาขา
อายรุศาสตรท์ัว่ไป)
Fellowship in 
Endocrinology, 
Diabetes and 
Metabolism

อายรุศาสตร์ โรคเบาหวาน มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 7445 5000

412 นายธรีะพงษ์  ตณัฑวเิชยีร ศ. พ.บ.
ว.ว. (สาขา
อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โรคพษิสุนขับา้ , 
HIV, โรคตดิเชือ้

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2215 0871-3

413 น.ส.สุมติรา  ทองประเสรฐิ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
 Cert.in Heamatology
 Oncology            
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
อ.ว. (มะเรง็วทิยา)

อายรุศาสตร์ โรคมะเรง็ มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 5394 5477
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

414 นางอรพรรณ  ชนิะภคั ศ. พ.บ.                   
Dr.Med.  Marburg

อายรุศาสตร์ โรคมะเรง็ตบั, 
โรคระบบทางเดนิ
 อาหาร

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2419 7281-3

415 นายวรชยั  รตันธราธร ศ. พ.บ.                   
Dip.Amer.Board of 
Internal Med.    
Dip.Amer.Board of 
Medical Oncology

อายรุศาสตร์ โรคมะเรง็และ
เคมบี าบดั

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1672

416 คุณนนัทา  มาระเนตร์ ศ. พ.บ.                   
วท.ม.                  
M.D.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

417 นายบญัญตั ิ ปรชิญานนท์ ศ. พ.บ. อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2279 1354 ,  
0 2270 1033

418 นายประกติ  วาทสีาธกกจิ ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร-์
ระบบทางเดนิหายใจ) 
F.C.C.P.             
Dip.Amer.Board  of  
Internal  Med.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2245 5707

419 นายประพาฬ  ยงใจยทุธ ศ. พ.บ. อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2411 4850
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

420 นายรงัสรรค ์ ปุษปาคม ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูคลนีิก
(อายรุศาสตร)์          
      M.S.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2448 3308 ,   
 0 2419 7757

421 นายวศิษิฎ์  อุดมพาณชิย์ ศ. พ.บ.                
Dip.Amer.Board of 
Internal Medicine   
Dip.Amer.Board of 
Pulmonary Disease

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2256 4264 ,   
 0 2256 4569

422 นายศกัดิช์ยั  ลิ้มทองกุล ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู
(อายรุศาสตร)์
Dip.Amer.Board  of  
Internal  Medicine

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจ

จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2256 4264
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

423 นายสุชยั  เจรญิรตันกุล ศ. พ.บ.                   
F.R.C.P.E.           
F.R.C.P.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจและวณัโรค

มม. ลาออก คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

424 นายอรรถ  นานา ศ. พ.บ.                  
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)                  
อ.ว.(โรคระบบการ
หายใจ)

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจและวณัโรค

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004 ,  
0 2419 7768

425 นายชยัเวช  นุชประยรู ศ. พ.บ.                
M.Sc.(Surgery)      
อ.ว.

อายรุศาสตร์ โรคระบบการ
หายใจและวณัโรค

จฬ. เกษยีณ 50/94 สุขมุวทิ 62  
บางจาก พระโขนง 
กรุงเทพฯ 10250      
โทร. 0 2804 6179 ,   
 0 2332 5785
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

426 นายจติร  จริรตัน์สถติ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
 Ph.D.(Medicine)

อายรุศาสตร์ โรคระบบต่อมไร้
ท่อ

มช. เกษยีณ โรงพยาบาลราชเวท 
316/1 ถ.เชยีงใหม-่
ล าพนู อ.เมอืง          
จ.เชยีงใหม ่50000 
โทร. 0 5380 1999    
ต่อ 103

427 น.ส.สุมาล ี เกยีรตบุิญศรี ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร)์   
อ.ว.(ทางเดนิหายใจ)

อายรุศาสตร์ โรคระบบ
ทางเดนิหายใจ

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1383

428 นายสมชยั  บวรกติติ ศ.11 พ.บ.                   
พ.ด.                  
D.T.M.&H.        
T.D.D.         
M.R.C.P.Lond.

อายรุศาสตร์ โรคระบบ
ทางเดนิหายใจ

มม. เกษยีณ ศนูยเ์วชศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม 
โรงพยาบาลเมตตา
ประชารกัษ์ อ.สาม
พราน จ.นครปฐม      
โทร. 0 2583 4098-9
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

429 นางกรรณกิาร ์ พรพฒัน์กุล ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหาร

มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 5394 5482-5

430 นางศศปิระภา  บุญญพสิฎิฐ์ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหาร

มม. เกษยีณ 434 ถ.บรพิตัร         
เวืง้นครเกษม 
กรุงเทพฯ 10110      
โทร. 0 2225 7015

431 นายก าพล  กลัน่กลิน่ ศ. ภ.บ.                   
พ.บ.                   
M.S.

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหาร

มช. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 5394 5196 ,   
 0 5394 6830 ,        
0 5394 5182-5

432 นายเตมิชยั  ไชยนุวตัิ ศ. พ.บ.                   
อ.ว.                   
Dip. Amer. Board of 
Internal Med.

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหาร

มม. ลาออก คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2255 1715-6
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

433 นายสมหมาย  วไิลรตัน์ ศ. พ.บ.                   
Dip. in Tropical 
Medicine and 
Medical Parasitology

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหาร

จฬ. เกษยีณ 327/2 ถ.เอกมยั      
ซ.ลลีานุช เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110      
โทร. 0 2391 4559

434 นายสวสัดิ ์ หติะนนัท์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก      
ป. ระบบทางเดนิ
อาหาร              
F.A.C.G                
F.A.C.P

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหาร

มม. เกษยีณ 59/10  ซอยจุฬา 14 
บรรทดัทอง          
เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ
10500                  
โทร. 0 2419 7290-1

435 นายสุชา  ครูะทอง ศ. พ.บ.                   
Dip. Amer.Board of 
Internal Med.        
Dip. Amer. 
Subspecialty Board 
in Gastroenterology

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหาร

มม. เกษยีณ 19/116 ซอยมหาศาล 
ถนนวงศส์ว่าง 
กรุงเทพฯ 10800      
โทร. 0 2585 9357
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

436 นางชตุมิา  ประมลูสนิทรพัย์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู 
(อายรุศาสตร)์ ป.
ชัน้สงู (อายรุศาสตร์
เขตรอ้นและสุขวทิยา)
 ว.ว. (อายรุศาสตร)์   
ว.ว. (อายรุศาสตรโ์รค
ระบบทางเดนิอาหาร)

อายรุศาสตร์ โรคระบบทางเดนิ
อาหาร

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1387

437 นางนิจศร ี ชาญณรงค์ ศ. พ.บ.                   
ป.บณัฑติ             
(อายรุศาสตร)์        
ว.ว.(ประสาทวทิยา)  
Cert. in 
Neurosonology 
Clinical & Research 
Fellow in Advanced 
Neurology 
(Cerebrovascular 
Disease)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร ์
(โรคหลอดเลอืด
สมอง)

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2256 4627
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

438 นางอรทยั  พาชรีตัน์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)               
ว.ว. (อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)                  
อ.ว. (อายรุศาสตร์
โรคหวัใจ)            
Cert.in Reaearch 
Fellow in 
Cardiovascular 
Diseases

อายรุศาสตรโ์รคหวัใจ อายรุศาสตร์
โรคหวัใจ

มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 4336 3664
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

439 นายเกษม  วฒันชยั ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิก      
Dip. of the American 
Board of Internal 
Medicine & Dip. of 
the American Board 
of subspecialty in 
Cardiovascular 
Disease

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มช. เกษยีณ 1131/79             
ถนนเทอดด าร ิ       
เขตดุสติ กรุงเทพฯ 
10300               
โทร. 0 2312 6300-73,
 0 2312 6237,         
0 2312 6477
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

440 นายเกยีรตชิยั  ภรูปิญัโญ ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
Cert.  in  Clinical  
Cardiology  
M.S.(Clinical  
Epidemiology)      
Cert.  in  Cardiac  
Electrophysiology  
and  Pacing

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มม. ลาออก โรงพยาบาลปิยะเวท 
998 ถ.รมิคลอง      
สามเสน แขวงบางกะปิ
เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310   
โทร. 0 2625 6863

441 นายธาดา  ยบิอนิซอย ศ. พ.บ. (MD)            
MB. BCh.              
PhD. (Physiology)

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มอ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 7421 2902

442 นายนิธ ิ มหานนท์ ศ. พ.บ.                
F.R.A.C.P.            
 อ.ว.(อายรุศาสตร)์  
อ.ว.(อายรุศาสตร์
โรคหวัใจ)

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มม. ลาออก โรงพยาบาลกรุงเทพ  
 ซ.ศนูยว์จิยั 7         
หว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
10310                  
โทร. 0 2310 3000
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

443 นายพยงค ์ จฑูา ศ. พ.บ.                  
Dip.Amer.Board  of  
Internal  Med.     
Sub-Board  of  
Cardiovascular 
Disease             
F.C.C.P.             
F.A.C.A.

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มม. เกษยีณ 261/27-28 ถ.จรญั
สนิทวงศ ์สามแยก   
ไฟฉาย บางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700  
โทร. 0 2412 4261

444 นายยงยทุธ  สหสักุล ศ. พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

445 นายวเิชยีร  ทองแตง ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มม. เกษยีณ 71/40 ซ.ป่ินประภาคม
 ถ.ตวิานนท ์จ.นนทบุรี
 11000              
โทร. 0 2951 0430
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

446 นายศุภชยั  ไชยธรีะพนัธ์ ศ. พ.บ.                   
F.A.C.P.             
F.A.C.C.           
F.C.C.P.           
F.R.A.C.P.         
Dip.Amer.Board  of  
Internal Med.

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจ มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

447 นางชมภนุูท  อ่องจรติ ศ. พ.บ.                   
Dip. in Tropical 
Medicine and Hygine

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด

จฬ. เกษยีณ 55  สุขมุวทิ 49       
คลองตนัเหนือ       
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
10110                  
โทร. 0 2258 7857
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

448 นายปิยทศัน์  ทศันาววิฒัน์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
 ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด

มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 4324 6535-53
 ต่อ 3664 , 3764

449 นายสนัต์  หตัถรีตัน์ ศ. พ.บ.                  
F.R.C.P.(C)

อายรุศาสตร์ โรคหวัใจและ
หลอดเลอืด

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1174

450 ท่านผูห้ญงิเพญ็ศร ี ภู่ตระกลู ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิก

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ สถาบนัวจิยัและพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีโครงการ
วจิยัธาลสัซเีมยี       
โทร. 0 2889 2557-8
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

451 นางสุคนธ์  วสิุทธพินัธ์ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนีิก   
Ph.D.(Hematology)

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ 588/68 ตรอกนกไทย
เจรญิ 2 ซ.ประดษิฐผ์ล
 ถ.จรลัสนิทวงศ ์
บางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ 10700   
โทร. 0 2424 5245

452 นางแสงสุรยี ์ จฑูา ศ. พ.บ.                   
อ.ว.(โลหติวทิยา)    
Dip.Amer.Board of 
Internal Med.      
Cert. In Heamatology

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2201 1785-6

453 นางอนงค ์ เพยีรกจิกรรม ศ. พ.บ.                    
Ph.D.

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ 432 ซอยวรพงษ์      
ถ.จรลัสนิทวงศ ์       
บางยีข่นั บางกอกน้อย
 กรุงเทพฯ 10700   
โทร. 0 2424 2067
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

454 นายประเวศ  วะสี ศ.11 พ.บ.                
Ph.D. (โลหติวทิยา)

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2419 7000   
ต่อ 4481, 4476

455 นายวนัชยั  วนะชวินาวนิ ศ.11 พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)                 
อ.ว.(โลหติวทิยา)

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

456 นายวชิยั  อตชิาตการ ศ.11 พ.บ.                   
Dip.Amer.Board of 
Internal Med.        
Sub-Board in 
Heamatology         
F.A.C.P.

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2201 1392

Page 208 of 220



 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

457 นายสุทศัน์  ฟู่เจรญิ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
 ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
อ.ว.(โลหติวทิยา)

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. โครงการวจิยัธาลสั    
ซเีมยี สถาบนัวจิยั
และพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี        โทร.
 0 2889 2557-8

458 นายสุรพล  อสิรไกรศลี ศ.11 พ.บ.                    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)                 
ว.ว.(โลหติวทิยา)

อายรุศาสตร์ โลหติวทิยา มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2411 2004

459 นายประพนัธ์  ภานุภาค ศ.11 พ.บ.                   
Dip.Amer.Board of 
Allergy and 
Immunology

อายรุศาสตร์ วทิยาภมูคิุม้กนั, 
โรคภมูแิพ้

จฬ. เกษยีณ ศนูยว์จิยัโรคเอดส ์
สภากาดไทย 104     
ถ.ราชด าร ิปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10330  
โทร. 0 2252 7888
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

460 น.ส.นิภา  จรญูเวศม์ ศ.11 พ.บ.                 
D.T.M&H             
Ph.D.

อายรุศาสตร์ เวชศาสตรเ์ขตรอ้น มม. เกษยีณ 39/51 หมูบ่า้น        
สนิพฒันาธานี ถนน
พุทธมณฑล สาย 4 
แขวงทววีฒันา 
กรุงเทพฯ 10170    
โทร. 0 2814 3099

461 นายสุทธชิยั  จติะพนัธ์กุล ศ. พ.บ.                 
วท.ม.                
Cert.  in  Geriatric  
Medicine              
ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ เวชศาสตรผ์ูส้งูอายุ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2256 4246

462 นายพลรตัน์  วไิลรตัน์ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
 ว.ว.(อายรุศาสตร)์  
อ.ว.(อายรุศาสตรโ์รค
ระบบทางเดนิอาหาร)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตรเ์ขต
รอ้น

มม. คณะเวชศาสตร ์     
เขตรอ้น ภาควชิา
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น  
โทร. 0 2246 0321
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

463 นายอภชิาต  สุคนธสรรพ์ ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทย์
(อายรุศาสตร)์          
      ว.ว.
(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)   
              อ.ว.
(อายรุศาสตรโ์รคหวัใจ)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตรท์ัว่ไป มช. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 5394 5448
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

464 นายสมเกยีรต ิ วงษ์ทมิ ศ. พ.บ.                   
ป.บณัฑติทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
สาขาอายรุศาสตร ์  
ว.ว.(อายรุศาสตร)์     
อ.ว.(อายรุศาสตร)์   
Fellowship in 
Pulmonare,Allergy 
and Clinical 
Immunology

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2256 4281
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

465 นายชยัรตัน์  ฉายากุล ศ. วท.บ.                  
พ.บ.                   
ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก    
(อายรุศาสตร)์         
ว.ว.(อายรุศาสตร)์     
ว.ว.(อายรุศาสตร ์  
โรคไต)              
Cert.Fellowship in 
Medicine         
(Nephrology)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2419 7675

466 นายปิยะมติร   ศรธีรา ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู               
ว.ว.(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)               
Dip. In Cardiology   
อ.ว.(อายรุศาสตร์
โรคหวัใจ)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 1301 ,  
0 2201 1391 ,         
0 2201 1082
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

467 นายกรฑีา  ธรรมค าภรี์ ศ. พ.บ.                    
ป.ชัน้สงู(วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก)   
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
Cert.Fellowship in 
pulmonary            
อ.บ.(อายรุศาสตร ์  
โรคระบบการหายใจ)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 7445 1474

468 นายขจรศกัดิ ์  ศลิปโภชากุล ศ. วท.บ.                
พ.บ.                     
ว.ว.(อายรุศาสตร)์   
Cert. followship 
training in Infectious 
Diseases

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์ 
โทร. 0 7445 1454 ,  
0 7445 1456
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

469 นายสจัพนัธ์                       
            อศิรเสนา ณ อยธุยา

ศ. พ.บ.                   
Dip. American Board 
of Internal Medicine 
Dip. Subspeciality 
Board of 
Gastroenterology

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์
ระบบทางเดนิ
อาหาร

จฬ. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2256 4281

470 นายรุ่งโรจน์  กฤตยพงษ์ ศ. พ.บ.
ว.ว. (สาขา
อายรุศาสตร)์
ว.ว. (อายรุศาสตร์
โรคหวัใจ)
Certificate in 
Cardiology
Certificate in Cardiac 
Electrophysiology

    อายรุศาสตร ์  
(หทยัวทิยา)

ภาวะหวัใจเตน้
ผดิจงัหวะ

มม. คณะแพทยศาสตร ์   
ศริริาชพยาบาล 
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 2419 7675-8
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

471 น.ส.ศรวีชิา  ครุฑสตูร ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)      
พ.บ.                
D.T.M.&H.             
วท.ม.(อายรุศาสตร์
เขตรอ้นคลนิิก)        
อ.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น อายรุศาสตร ์   
เขตรอ้น

มม. คณะเวชศาสตร ์        
เขตรอ้น ภาควชิา    
สุขวทิยาเขตรอ้น   
โทร. 0 2246 0056-8 ,
0 2246 1272-3

472 นางสว่างใจ  พึง่พกัตร์ ศ. พ.บ.                  
D.T.M.&H.            
Dip.Amer.Board  of 
pediatrics.

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น กุมารเวชศาสตร์
และ
เวชศาสตรเ์ขตรอ้น

มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตร ์     
เขตรอ้น ภาควชิา
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น  
โทร. 0 2246 0321

473 น.ส.ปราณตี  ผ่องแผว้ ศ. พ.บ.(ชวีเคม)ี         
M.S.(Human 
Nutrition)

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โภชนศาสตร์ มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตร ์      
เขตรอ้น ภาควชิา
โภชนศาสตรเ์ขตรอ้น
และวทิยาศาสตร์
อาหาร                
โทร. 0 2246 0321
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

474 นายปณต  มคิะเสน ศ.11 พ.บ.                   
D.T.M.& H.          
Cert. in General 
Isotope               
Ph.D                  
F.R.C.P.(T)

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โภชนศาสตร์ มม. เกษยีณ 30 ซ.สนัทดั           
ถ.เศรษฐศริ ิเขตดุสติ 
กรุงเทพฯ 10300     
โทร. 0 2241 5584

475 นายทนงศกัดิ ์ บุนนาค ศ. พ.บ.                   
D.T.M.&H.           
Dr.P.H.

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น ระบาดวทิยา มม. เกษยีณ 33/4  สุขมุวทิ 105 
บางนา พระโขนง 
กรุงเทพฯ 10260     
โทร. 0 2393 3764

476 นายประวรรณ  สุนทรสมยั ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(ทาง
อายรุศาสตร)์           
     D.C.M.T.           
  Ph.D.

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โรคเขตรอ้น มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตร ์     
เขตรอ้น ภาควชิา
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น  
โทร. 0 2246 0321

477 น.ส.ศศธิร  ผูก้ฤตยาคามี ศ.11 B.S.                    
M.B.                   
D.T.M.&H.         
Ph.D. (Clin.Immuno.)

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โรคเขตรอ้น,      
โรคมาเลเรยี

มม. คณะเวชศาสตร ์     
เขตรอ้น ภาควชิา
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น  
โทร. 0 2246 0321
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

478 นางศริวิรรณ  วนิชชานนท์ ศ. พ.บ.                   
วว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โรคเขตรอ้นทัว่ไป มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตร ์     
เขตรอ้น ภาควชิา
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น  
โทร. 0 2246 0321

479 นายสนัต์ศริ ิ ศรมณี ศ. พ.บ.                  
Ph.D. (Tropical Med.)

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โรคเขตรอ้นทัว่ไป มม. เกษยีณ คณะเวชศาสตร ์     
เขตรอ้น ภาควชิา
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น  
โทร. 0 2531 9993

480 นายดนยั  บุนนาค ศ.11 D.T.M.&H          
M.R.C.S./L.R.C.P.  
(Trop.Med.)    

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โรคพยาธใิบไม้ มม. เกษยีณ บา้นบรรทมสนิธุ์ เลขที่
 6 ถนนกรุงเกษม 
กรุงเทพฯ 10200     
โทร. 0 2281 3384 ,   
 0 2245 7558

481 นายสว่าง  แสงหริญัวฒันา ศ. พ.บ.                   
ว.ว.(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น โรคระบบ
ทางเดนิหายใจ

มม. ลาออก โรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎ์ ซ.นานาเหนือ 
สุขมุวทิ 3 วฒันา 
กรุงเทพฯ 10110      
โทร. 0 2667 1000
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ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

482 นางพรรณ ี ปิตสิุทธธิรรม ศ. M.B. , B.S.           
D.T.M. & H.           
ป. ชัน้สงู
(อายรุศาสตร)์ อ.บ. 
(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น อายรุศาสตร ์  
เขตรอ้น

มม. คณะเวชศาสตร ์     
เขตรอ้น ภาควชิา
อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น  
โทร. 0 2643 5599

483 นายทรงขวญั   ศลิารกัษ์ ศ. พ.บ.                   
อ.ว.(อายรุศาสตร)์    
ว.ว.(อายรุศาสตร์
โรคหวัใจ)

อายรุศาสตรท์ัว่ไป อายรุศาสตรท์ัว่ไป มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 4334 8399 ,  
0 4320 2491

484 น.ส.เพลนิจนัทร ์ เชษฐโ์ชตศิกัดิ ์ ศ.11 พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร์
ทัว่ไป)                 
ว.ว.(อายรุศาสตร)์    
Cert. of  Clinical 
Fellowship  Training 
in Infectious Disease
 ว.ว. (อายรุศาสตร์
โรคตดิเชือ้)

อายรุศาสตรท์ัว่ไป อายรุศาสตรท์ัว่ไป มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 4324 
6535-53ต่อ 3664
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 07 สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

485 นางวภิา  รชียัพชิติกุล ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู(อายรุศาสตร)์
ว.ว.(อายรุศาสตร)์   
ว.ว.(อายรุศาสตรโ์รค
ระบบการหายใจ)   
อ.ว.(เวชศาสตร์
ครอบครวั)             
อ.ว.(เวชบ าบดัวกิฤต)

อายรุศาสตรท์ัว่ไป อายรุศาสตรท์ัว่ไป มข. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 4323 6808,   
0 4324 4700

486 นายพรชยั  มาตงัคสมบตัิ ศ. B.A.                   
M.Sc.                   
M.D.(Medicine)  
Ph.D(Microbiology)

อมิมโูนวทิยา จุลชวีวทิยา, 
วทิยาภมูคิุม้กนั

มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาอมิมโูนวทิยา 
  โทร. 0 2201 5675
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

1 น.ส.มรกต  ตนัตเิจรญิ ศ.(มจธ.) วท.บ.(ชวีวทิยา)            
Ph.D.(จุลชวีวทิยา)

เทคโนโลย ี
ชวีภาพ

มจธ. ลาออก รองผูอ้ านวยการ
ส านกังานวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ
 ศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและ
เทคโนโลยชีวีภาพ 113
 ถ.พหลโยธนิ ต.คลอง 
1 อ.คลองหลวง          
 จ.ปทุมธานี 12120     
  โทร. 0 2564 6700   
 ต่อ 3508

2 นายปรดีา  วบิูลยส์วสัดิ ์ ศ.11 B.Sc. In ME              
D.I.C. in Thermal Process 
Ph.D. in Heat Transfer

เทคโนโลยี
พลงังาน

เทคโนโลยพีลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยี
อุณหภาพ

มจธ. ลาออก มหาวทิยาลยัชนิวตัร    
99 ม.10  ต.บางเตย   
อ.สามโคก               
จ.ปทุมธานี 12160      
โทร. 0 2949 2412
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

3 นายสมชาต ิ โสภณรณฤทธิ ์ ศ.11 วศ.บ.(วศิวกรรมเกษตร)
M.Eng.(Agriculture 
System Engineering 
andManagement)    
D.Eng.(Production 
andProcessing of 
VegetalRaw Materials)

เทคโนโลยี
พลงังาน

วศิวกรรมเครือ่งกล, 
Renewable Energy; 
Agricultural Process 
Engineering

มจธ. คณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ     
โทร.0 2470 8695-9   
 ต่อ 110

4 น.ส.จงจติร ์ หริญัลาภ ศ.(มจธ.) วท.บ.(วทิยาศาสตรท์ัว่ไป) 
วท.ม.(เทคโนโลยพีลงังาน) 

Doc.de3eme cycle(Engergy) 
Doc.Eng.Sc.(Engergy 
Technology)            
Post.Doct.(Solar Energy)

เทคโนโลยี
พลงังาน

มจธ. คณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ     
โทร.0 2470 8695-9   
 ต่อ 110
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

5 นายสนัทดั  ศริอินนัต์ไพบูลย์ ศ. วท.บ.                        
วท.ม.                     
Ph.D.(เกษตรศาสตร)์

เทคโนโลยี
สิง่แวดลอ้ม

เทคโนโลยสีิง่แวดลอ้ม มจธ. คณะพลงังงาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ   
โทร.0 2470 8653

6 นายจุลละพงษ์  จุลละโพธิ ศ. B.E.(Mech.Eng.)         
M.Eng.(Power Plants) 
Ph.D.(Boiling Heat 
Transfer)

  พลงังานและ 
  วศิวกรรม    
เครือ่งกล

มจธ. ลาออก คณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ี          
โทร. 0 2470 8633-4
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

7 นายสุรพงศ ์ จริะรตันานนท์ ศ.(AIT) B.Eng.(Electrical Eng.)  
M.Eng.(Electrical Eng.) 
Ph.D.(Electrical Eng.)

การอนุรกัษ์
พลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม

AIT บณัฑติวทิยาลยัร่วม
ดา้นพลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ธนบุร ี           
โทร. 0 2470 8309    
ต่อ 4147, 4142

8 นายชดิชนก  เหลอืสนิทรพัย์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรม
คอมพวิเตอร)์         
M.S.(Comp.Sci.)     
Ph.D.(Comp. Sci.)

วทิยาการ
คอมพวิเตอร์

วทิยาการคอมพวิเตอร,์
 Neural Network ; 
Artificial Intelligence; 
VLSI design

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาคณติศาสตร์
โทร.0 2218 5141
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

9 น.ส.สุดา  เกยีรตกิ าจรวงศ์ ศ.11 วท.บ.(เคม)ี               
วท.ม.(เคมฟิีสกิลั)         
Cert. In Photographic 
Science                     
Ph.D.(Polymer Science 
and Engineering)         
Post  
Doctor(Radiationchemistro
Polymer)

วทิยาศาสตร ์ 
พอลเิมอร์

Polymer Synthesis, 
Polymer Blends and 
Composites, Coatings

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาวทิยาศาสตร์
ทางภาพถ่ายและ
เทคโนโลยทีางการพมิพ์
โทร. 0 2218 5587

10 นายอรรถพล  นุ่มหอม ศ.(AIT) วท.บ.(เกษตรกลวธิาน)   
M.Eng.(Mechanical 
Enginering)        
Ph.D.(Engineering 
science)

วศิวกรรมการ
อาหาร

วศิวกรรมแปรรปูอาหาร 
เทคโนโลยหีลงัการเกบ็
เกีย่วธญัพชื ผกัและ
ผลไม ้การพฒันา
ผลติภณัฑ ์Engineering
 Science

AIT สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชยี ตู ้ป.ณ.4        
คลองหลวง ปทุมธานี 
12120                 
โทร.0 2524 5476
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

11 นายสุรนิทร ์ พงศศ์ุภสมทิธิ ์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมเกษตร) 
M.S.(Agriculture System 
Eng. and Management) 
D.Arg.(Agriculture 
Engineering)

วศิวกรรม
เกษตร

วศิวกรรมเกษตร, การ
ออกแบบและการวาง
แผนการใชเ้ครือ่งจกัรกล
เกษตรขนาดเลก็
ส าหรบัการท านา

จฬ. ลาออก คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั         
โทร. 0 2218 6610-1

12 นายฉลอง  เกดิพทิกัษ์ ศ. วศ.บ.(ชลประทาน)      
M.Sc.(Civil 
Engineering),(Water 
Resource Eng.)

วศิวกรรม
เกษตร

การจดัการน ้า, การวาง
แผนพฒันาแหล่งน ้า

มก. เกษยีณ บรษิทัแมคโครคอนซลั
แตนท ์จ ากดั 20 
รชัดาภเิษก 36 จตุจกัร
กท.10900           
โทร.0 2939 0511-5

13 นายบณัฑติ  จรโิมภาส ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)   
M.Eng. (Agricultural 
System Engineering)    
Doctor of Science in 
Technology

วศิวกรรม
เกษตร

วศิวกรรมเกษตร มก. ภาควชิาวศิวกรรม
เกษตร คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์
ก าแพงแสน            
จ.นครปฐม 73140      
โทร. 0 3435 1896
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

14 นายบุญเสรมิ  กจิศริกิุล ศ. B.E.(Electrical&Electronic 
Engineering)          
M.S.(Computer Science) 
Ph.D.(Computer Science)

วศิวกรรม
คอมพวิเตอร์

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ จฬ. ภาควชิาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์        
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 6956

15 นายประภาส                    
             จงสถติยว์ฒันา

ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)   
Ph.D.(Computer 
Engineering

วศิวกรรม
คอมพวิเตอร์

วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ จฬ. ภาควชิาวศิวกรรม
คอมพวิเตอร ์        
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 6965

16 นายไพรชั  ธชัยพงษ์ ศ. B.Sc.                    
A.C.G.I.                        
Ph.D.

วศิวกรรม
คอมพวิเตอร์

วศิวกรรมไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส์

สจล. เกษยีณ ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ 
73/1 ถ.พระราม 6      
เขตราชเทว ีกท.10400
โทร.0 2644 8118
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

17 นายศรศีกัดิ ์ จามรมาน ศ.11 วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)     
M.Eng.(Hydraulics 
Engineering)                
Ph.D.(Engineering 
computation)

วศิวกรรม
คอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร(์ทฤษฎ/ี
ประยกุต์)

สจล. เกษยีณ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
แขวงหวัหมาก           
เขตบางกะปิ กท.10240
โทร.0 2300 4543-62

18 นายวลิาศ  ววูงษ์ ศ.(AIT) B.Eng.(Control Eng.)  
M.Eng.(Control Eng.)   
D.Eng.(System Science)

วศิวกรรม
คอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร ์, 
Information 
Management

AIT สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชยี ตู ้ป.ณ.4        
คลองหลวง ปทุมธานี 
12120                 
โทร.0 2524 5704

19 นายปิยะสาร  ประเสรฐิธรรม ศ.11 วศ.บ.(วศิวกรรมเคม)ี   
M.S.(Chemical 
Engineering)       
Ph.D.(Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี ตวัเร่งปฏกิริยิา จฬ. ภาควชิาวศิวกรรมเคม ี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร.0 2218 6711

Page 8 of 29



           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

20 นายววิฒัน์  ตณัฑะพานิชกุล ศ. B.Eng.(Chemical 
Engineering)               
M.S.(Chemical 
Engineering)                 
Ph.D.(Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคม ี(aerosol) จฬ. ลาออก คณะวศิวกรรมศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั         
โทร. 0 2218 6480

21 นายสมชาย  โอสุวรรณ ศ. วท.บ.                     
Ph.D.(Chemical Eng.)

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคม ี(Heat 
Transfer)

จฬ. เกษยีณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาเคมเีทคนิค  
โทร.0 2218 1548

22 นายสุทธชิยั  อสัสะบ ารุงรตัน์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมเคม)ี   
M.S.(Advanced Chemical 
Engineering)  
Ph.D.(Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคมี จฬ. ภาควชิาวศิวกรรมเคม ี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2218 6868 ,    
0 2218 6767
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

23 นายสุเมธ  ชวเดช ศ. วท.บ.(เคมวีศิวกรรม)     
M.Sc. (Public Health 
Eng.)                 
Ph.D.(Chemical 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคมี จฬ. วทิยาลยัปิโตรเลยีม
และปิโตรเคม ี        
โทร.0 2218 4110

24 นางรตันา  จริะรตันานนท์ ศ.(มจธ.) วท.บ.(วศิวกรรมเคม)ี
Mappl.Sc.(Chemistry 
Engineering)            
Ph.D. (Chemstry 
Engineering)

วศิวกรรมเคมี มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมเคม ี
โทร.0 2470 9222-34 
ต่อ 202

25 นายด ารง  ขมุมงคล ศ. B.Eng.                       
Ph.D.

วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเคมี ม.รงัสติ ลาออก มหาวทิยาลยัชนิวตัร 
คณะเทคโนโลย ี       
ต.บางเตย อ.สามโคก 
จ.ปทุมธานี 12160   
โทร.0 2599 0000
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

26 นายปราโมทย ์ เดชะอ าไพ ศ.11 วศ.บ.(อุตสาหการ)         
M.S.(Mechanical 
Engineering)               
Ph.D.(Mechanical 
Engineering)

    วศิวกรรม   
  เครือ่งกล

วศิวกรรมเครือ่งกล, 
Numerical Methods in 
Engineering

จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม 
เครือ่งกล               
โทร.0 2218 8991

27 นายวรทิธิ ์ อึ๊งภากรณ์ ศ.11 วศ.บ.                   
Ph.D.(Eng.Science and 
Mechanics)

    วศิวกรรม   
  เครือ่งกล

กลศาสตรข์องแขง็  การ
วเิคราะหค์วามเคน้ใน
โครงสรา้งแผ่นแบนและ
โครงสรา้งผวิโคง้การ
ออกแบบเครือ่งจกัรกล

จฬ. เกษยีณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม 
เครือ่งกล                 
โทร.0 2218 6610

28 นายสมศกัดิ ์ ไชยะภนินัท์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมเครือ่งกล)
M.S.(Mechanical 
Engineering)               
Ph.D. (Mechanical 
Engineering)

    วศิวกรรม   
  เครือ่งกล

จฬ. ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
โทร 0 2218 6610
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

29 นายทนงเกยีรต ิ เกยีรตศิริโิรจน์ ศ.11 วท.บ.(วศิวกรรมเครือ่งกล)
วท.ม.(วศิวกรรมเครือ่งกล)
Ph.D.(Energy Technology)

    วศิวกรรม   
  เครือ่งกล

เทคโนโลยพีลงังาน, 
กระบวนการทางความ
รอ้นและการประหยดั
พลงังาน

มช. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 5394 4144,     
0 5394 4146

30 นายปิยะวตั ิ บุญหลง ศ. B.S.M.E.                  
M.Eng.                      
Ph.D.

    วศิวกรรม   
  เครือ่งกล

วศิวกรรมเครือ่งกล มช. ลาออก ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั
(สกว.)ชัน้ 14 อาคาร 
เอส เอม็ ทาวเวอร ์
กรุงเทพฯ 10400   
โทร.0 2298 0455

31 นายนกัสทิธ์   ควูฒันาชยั ศ. B.E.(Mech.Eng.)          
M.Sc.(Applied 
Thermodynamics)      
Ph.D.(Heat Transfer)

    วศิวกรรม   
  เครือ่งกล

วศิวกรรมเครือ่งกล มธ. ลาออก ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั
(สกว.)ชัน้ 14 อาคาร 
เอส เอม็ ทาวเวอร ์
กรุงเทพฯ 10400   
โทร.0 2298 0455

Page 12 of 29



           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

32 นายผดุงศกัดิ ์ รตันเดโช ศ. B.Eng.(Mechanical 
Engineering)            
M.Eng.(Mechanical 
Engineering)          
Ph.D.(Mechanical 
Engineering)           
M.A.(Politics and 
Government)

วศิวกรรม 
เครือ่งกล

วศิวกรรมเครือ่งกล มธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2564 3001-9 
ต่อ 3153

33 นายสมชาต ิ  ฉนัทศริวิรรณ ศ. B.Sc.(Engineering and 
Applied Science)     
M.Sc.(Mechanical 
Engineering)     
Ph.D.(Mechanical 
Engineering)

    วศิวกรรม   
  เครือ่งกล

วธิเีชงิตวัเลข,        
การถ่ายเทความรอ้น,  
 การอนุรกัษ์พลงังาน

มธ. ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล     
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
โทร. 0 2564 3001-9
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

34 นายสมชาย  วงศว์เิศษ ศ.11 วศ.บ.(วศิวกรรมเครือ่งกล)
M.Eng.(Engerytech)      
วศ.ด.(เครือ่งกล)

    วศิวกรรม   
  เครือ่งกล

กลศาสตรข์องไหล,     
เทอรโ์มไดนามกิส,์การ
ถ่ายเทความรอ้น

มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล     
โทร.0 2470 9124 ,     
 0 2470 9115

35 นายส าเรงิ  จกัรใจ ศ.(มจธ.) วศ.บ.(วศิวกรรมเครือ่งกล)
 M.Eng.(Mechanical 
Engineering) 
D.Eng.(Mechanical 
Engineering)

    วศิวกรรม   
  เครือ่งกล

มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิา
วศิวกรรมเครือ่งกล 
โทร.0 2470 9128

36 นายประกอบ  วโิรจนกฎู ศ. วท.บ.(วศิวกรรมโยธา)     
 วศ.ม.(วศิวกรรมปฐพ)ี    
Ph.D.(Water Resource 
Engineering)

วศิวกรรม
ทรพัยากรน ้า

ทรพัยากรน ้า มอบ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 โทร.0 4324 6535-53 
ต่อ 2157
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

37 นายสง่า  ตัง้ชวาล ศ. วท.บ. (ธรณวีทิยา)
M.App.Sc. (Engineering 
Geology)
Ph.D. (Mining Engineerng)

  วศิวกรรม   
เหมอืงแร่

เสถยีรภาพของการขดุ
เจาะ

จฬ. เกษยีณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม
เหมอืงแร่และ
ปิโตรเลยีมโทร.0 2218 
6919,       0 2218 
651838 นายประดษิฐ ์ เทอดทลู ศ. B.Eng.                        

M.Sc.                          
Ph.D.

เทอรโ์มของไหล การเดอืด มช. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร.0 5394 4148

39 นายมนูญ  สุขเกษม ศ. B.Eng. 
(Telecommnunications) 
M.Eng.   
(Telecommnunications) 

วศิวกรรม 
โทรคมนาคม

วศิวกรรมโทรคมนาคม สจล. เกษยีณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม
โทรคมนาคม            
โทร.0 2326 9967      
ต่อ 2548
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

40 นายววิฒัน์  กริานนท์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)    
M.Eng.(Electrical Eng.) 
Ph.D.(Electrical Eng.)

วศิวกรรม 
โทรคมนาคม

วศิวกรรมไฟฟ้าและ
โทรคมนาคม, การ
ออกแบบวงจร
อเิลก็ทรอนิกส์

สจล. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม
โทรคมนาคม          
โทร.0 2737 3000      
ต่อ 3340-41

41 นายถวลิ  พึง่มา ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)   
วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
D.Eng.(Electrical Eng.)

วศิวกรรม
โทรคมนาคม

สจล. ภาควชิาโทรคมนาคม 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2737 3000

42 นายโมไนย  ไกรฤกษ์ ศ.11 วศ.บ.(ไฟฟ้า)               
วศ.ม.(ไฟฟ้า)               
วศ.ด.(ไฟฟ้า)

วศิวกรรม
โทรคมนาคม

วศิวกรรมโทรคมนาคม สจล. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม
โทรคมนาคม        
โทร.0 2737 2500-47
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

43 นายฉตัรชยั  ไวยาพฒันกร ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)   
Ph.D.(Electronic 
Engineering)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมสายอากาศ จฬ. ลาออก ส านกัวชิา
วศิวกรรมศาสตรแ์ละ
ทรพัยากร  
มหาวทิยาลยัวลยั
ลกัษณ์ โทร. 0 7567 
2319

44 นายดุสติ  เครอืงาม ศ. B.Eng.(Electrical Eng.)  
M.Eng.(Electrical Eng.) 
D.Eng.(Electrical Eng.)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้าดา้น
เทคโนโลยสีารกึง่ตวัน า

จฬ. ลาออก บมจ.โซลารต์รอน 38 
อาคารชวนิชย ์ชัน้ 2   
 ซ.ลาลนีิมติร สุขมวทิ 
69 แขวงพระโขนงเหนือ
 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
10110                 
โทร. 0 2392 0224-6
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

45 นายประสทิธิ ์ ประพณิมงคลการ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
M.Eng.(Communication 
Eng.)                
D.Eng.(Communication 
Eng.)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้าและ
โทรคมนาคม,การ
สื่อสารผ่านใยแกว้น าแสง

จฬ. ลาออก ส านกังานกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ
ชัน้ 3 ซ.สายลม 
พหลโยธนิ 8 พญาไท 
กรุงเทพฯ 10400     
โทร. 0 2290 5205 ต่อ 
920-1

46 นายมงคล  เดชนครนิทร์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)    
M.S.(Electrical Eng.)   
Ph.D.(Electrical Eng.)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์
ไฟฟ้าและโทรคมนาคม
ทฤษฎสีนามแมเ่หลก็
ไฟฟ้า

จฬ. เกษยีณ ภาควชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า
วศิวกรรมศาสตร ์       
 โทร.0 2218 8991

47 นายสมศกัดิ ์ ปญัญาแกว้ ศ.11 B.Eng.(Electrical Eng.)  
M.Eng.(Electrical Eng.) 
D.Eng.(Electrical Eng.)

วศิวกรรมไฟฟ้า วสัดุไฟฟ้า ระบบเซล
แสงอาทติย,์ เทคโนโลยี
สารกึง่ตวัน าออปโต
อเิลก็ทรอนิกสเ์ลเซอร์
วศิวกรรม

จฬ. เกษยีณ ภาควชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า
วศิวกรรมศาสตร ์       
 โทร.0 2218 6491
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

48 นายบณัฑติ  เอื้ออาภรณ์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)   
วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า)   
Ph.D.(Electrical 
Engineering)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้า จฬ. ภาควชิา
วศิวกรรมไฟฟ้าคณะ
วศิวกรรมศาสตร ์    
โทร. 0 2218 8090

49 นายสวสัดิ ์ ตนัตระรตัน์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ด.(วศิวกรรมไฟฟ้า)

วศิวกรรมไฟฟ้า วศิวกรรมไฟฟ้าและ
โทรคมนาคม        
Signal Processing for 
Communications

มธ. ลาออก ผูอ้ านวยการ   
ส านกังานกองทุน
สนบัสนุนการวจิยั  
อาคารเอฟเอม็ทาว
เวอรช์ ัน้ 14  979/17-21
     ถ.พหลโยธนิ        
 แขวงสามเสนใน      
เขตพญาไท             
กทม. 10400            
โทร. 0 2278 8201
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

50 นาวาอากาศโทสราวุฒ ิ สุจติ
จร

ศ.
(มทส.)

วท.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า) 
Ph.D.(Electronic and 
Electrical Engineering)

วศิวกรรมไฟฟ้า Control Systems, 
Evolutionary 
algorithms, Power 
converters, Harmonic 
and filtering in power 
systems

มทส. สาขาวชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า ส านกั
วชิาวศิวกรรมศาสตร ์
โทร.0 4422 4400,      
 0 4422 4750

51 นายวลัลภ  สุระก าพลธร ศ.11 วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)  
วศ.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า)   
Ph.D.(Electronics Eng.)

อเิลก็ทรอนิกส์ วศิวกรรมไฟฟ้า
โทรคมนาคมและ
อเิลก็ทรอนิกส์

สจล. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกส ์       
โทร.0 2326 4224

52 นายสุภทัท ์ วงศว์เิศษสมใจ ศ.(AIT) Doctor of Engineering วศิวกรรม
แหล่งน ้า

AIT ลาออก บจก.Team     
Consulting 
Engineering and 
Management บงึกุ่ม 
กรุงเทพฯ 10230       
โทร.0 2509 9000 ต่อ 
2201
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

53 นายดเิรก  ลาวณัยศ์ริ ิ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)    
M.S.C.E.(Civil Eng.)     
Ph.D.(Civil Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง จฬ. ลาออก ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบั
กจิการพลเรอืน  ชัน้ 19
 อาคารจตุัรสัจามจุร ี
พญาไท ปทุมวนั 
กรุงเทพฯ 10300     
โทร.0 2207 359954 นายทกัษณิ  เทพชาตรี ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา - 

โครงสรา้ง)              
M.S.(Structural Eng.)  
Ph.D.(Structural Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง, 
Reingforced Concrete 
Structure, Steel 
Structure, Structural 
Optimization

จฬ. เกษยีณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 โทร.0 2218 6460

55 นายปณธิาน  ลกัคุณะประสทิธิ ์ ศ. วศ.บ.                        
M.S.(Structural Eng.)    
Ph.D.(Structural Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง, 
Seismic Analysis, 
Prestressed Concrete 
Structure High-rise 
Buildings

จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 โทร.0 2218 6460-2
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

56 นายวฒันา  ธรรมมงคล ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)    
วศ.ม.(วศิวกรรมโยธา)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง จฬ. เกษยีณ 328 ซ.ศนูยว์จิยั 4      
ถ.เพชรบุร ีหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310        
โทร.0 2218 6460

57 นายวนิิต  ชอ่วเิชยีร ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)    
M.S.(Structural Eng.)    
Ph.D.(Structural Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง จฬ. เกษยีณ คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 โทร.0 2218 6462

58 นายสนัน่  เจรญิเผ่า ศ. วศ.บ.                  
M.S.(C.E.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง จฬ. เกษยีณ 922 ถ.สุขมุวทิ 101/1 
ต.บางจาก อ.พระโขนง
 กรุงเทพฯ 10260     
โทร.0 2747 6712
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

59 นายวรศกัดิ ์ กนกนุกุลชยั ศ.(AIT) B.Eng.                 
M.Eng.                   
Ph.D.

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโครงสรา้ง AIT เกษยีณ สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชยี ตู ้ป.ณ.4    
คลองหลวง ปทุมธานี 
12120                 
โทร.0 2524 6053

60 นายธ ารง  เปรมปรดีิ ์ 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

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา,
วศิวกรรมแหล่งน ้า

จฬ. เกษยีณ มหาวทิยาลยั         
วงษ์ชวลติกุล            
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
 โทร.0 4420 3778-84
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

61 นายเอกสทิธิ ์ ลิ้มสุวรรณ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)    
M.S.C.E.(Civil Eng.)     
Ph.D.(Civil Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา, High 
Performance concrete 
Formwork Technology 
Structural concrete 
Structural Erosion

จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 โทร.0 2218 6460-2

62 นายต่อกุล  กาญจนาลยั ศ. B.E.(Civil Eng.)   
M.Eng.(Structural Eng.)  
Ph.D.(Structural Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา,คอนกรตี
เทคโนโลยี

มก. ลาออก 67 ซ.พหลโยธนิ 41    
 ถ.พหลโยธนิ         
แขวงลาดยาว          
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900                    
โทร.0 2562 0204

63 นายธรีพงศ ์ เสนจนัทรฒ์ไิชย ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)   
M.Eng.(Structural 
Engineering)        
Ph.D.(Civil Engineering)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา จฬ. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2579 4575
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

64 นายปรญิญา  จนิดาประเสรฐิ ศ.11 B.E.                          
M.E.                          
Ph.D.(วศิวกรรมโยธา)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา (วสัดุ
ก่อสรา้ง)

มข. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 โทร.0 4320 2847

65 นายสมชาย  ชชูพีสกุล ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมโยธา)     
M.S.C.E. Diploma in 
Marine Civil Eng.          
Ph.D.(Civil Eng.)

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา , 
วศิวกรรมโครงสรา้ง  
กลศาสตร ์โครงสรา้ง
และการค านวณ

มจธ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 โทร.0 2470 9146,     
  0 2470 9134

66 นายชยั  จาตุรพทิกัษ์กุล ศ.(มจธ.) วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) 
M.Eng. (Structural 
Engineering and 
Construction)    
Ph.D.(Civil Engineering)

วศิวกรรมโยธา มจธ. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 2470 9137
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

67 นายธวชัชยั  ตงิสญัชลี ศ.(AIT) B.Eng.(Mechanical 
Engineering)        
M.Eng.(Hydraulic 
Engineering)            
Ph.D.(Water Resource 
Engineering and 
Management)  

วศิวกรรมโยธา Water Engineering 
and Management

AIT สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชยี ตู ้ป.ณ.4    
คลองหลวง ปทุมธานี 
12120                 
โทร.0 2524 5557

68 นายพชิยั  ธานีรณานนท์ ศ. B.E.                          
M.Eng.Sc.                    
Ph.D.

วศิวกรรมโยธา วศิวกรรมโยธา มอ. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา
 คณะวศิวกรรมศาสตร ์
โทร. 0 7428 7015-6

69 นายสมนึก  ตัง้เตมิสริกิุล ศ. B.Eng.(Honors)               
 M.Eng.                         
 D.Eng.

วศิวกรรมโยธา มธ. สถาบนัเทคโนโลยี
นานาชาตสิรินิธร    
โทร.0 2986 9009       
 ต่อ 1103, 1106
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

70 นายธงชยั  พรรณสวสัดิ ์ ศ.11 วศ.บ.(สุขาภบิาล)     
Ms.(Environmental) 
Ph.D.(Philosophy 
Environment Eng.)

วศิวกรรม  
สิง่แวดลอ้ม

การระบายน ้าเสยีชมุชน,
 วศิวกรรมน ้าเสยี ,   
การจดัการสิง่แวดลอ้ม ,
 การแปรรปูของเสยี     
 ใชใ้หม่

จฬ. 94/11  ซ.ราชคร ู      
ถ.พหลโยธนิ 5 
กรุงเทพฯ10400         
โทร.0 2298 2416

71 นายจงรกัษ์  ผลประเสรฐิ ศ.(AIT) B.Eng. (Civil Engineering) 
M.Eng.(Environmental 
Engineering)                 
Ph.D. (Civil / 
Environmental 
Engineering)

วศิวกรรม
สิง่แวดลอ้ม

AIT สถาบนัเทคโนโลยแีห่ง
เอเชยี ตู ้ปณ.4       
คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 12120                    
โทร.0 2516 0110

72 นายสุรนิทร ์ เศรษฐมานิต ศ. B.Sc.(Eng.)                 
D.I.C.             
Ph.D.(Public Health Eng.)

วศิวกรรม
สุขาภบิาล

วศิวกรรมสุขาภบิาล จฬ. เกษยีณ 28/7 ลาดพรา้ว 55 
กรุงเทพฯ 10310     
โทร.0 2215 1979
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

73 นายเฉลมิชนม ์ สถริะพจน์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมส ารวจ) 
วศ.ม.(วศิวกรรมส ารวจ) 
Ph.D.(Geomatic 
Engineering)

วศิวกรรมส ารวจ วศิวกรรมส ารวจ จฬ. ภาควชิาวศิวกรรม
ส ารวจ                 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
โทร.0 2218 6651

74 นายสทิธชิยั  โภไคยอุดม ศ.(มทม.) B.E.                           
Ph.D.(Solid - State 
electronic)

วศิวกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์

วศิวกรรมไฟฟ้า 
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
คอมพวิเตอร์

มทม. มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยมีหานคร  
โทร.0 2988 3666

75 นางศริจินัทร ์ ทองประเสรฐิ ศ. วศ.บ.(อุตสาหการโรงงาน) 
วศ.ม.(วศิวกรรม           
อุตสาหการ)                
วศ.ด.(วศิวกรรมอุตสาหการ)

   วศิวกรรม   
 อุตสาหการ

การควบคุมระบบ    
อตัโนมตัในโรงงาน, 
การอบแหง้ดว้ย
พลงังานร่วม
แสงอาทติย-์ชวีมวล,
การปรบัปรุง
ประสทิธภิาพ            
การจดัการคลงัสนิคา้

จฬ. คณะวศิวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวศิวกรรม    
อุตสาหการ               
โทร.0 2218 6814-6
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           08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ล าดบั ชือ่ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวชิา สาขาเชีย่วชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิต่อ

76 นางอมัพกิา  ไกรฤทธิ ์ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรม           
อุตสาหการ
M.S.(Eng.Management)

   วศิวกรรม   
 อุตสาหการ

การลดตน้ทุนและการ
เพิม่ผลผลติใน
อุตสาหกรรม,          
การวเิคราะหค์ุณค่า

จฬ. เกษยีณ 59/29 ซ.ผาภมู ิ         
ต.บางพระ อ.ศรรีาชา  
จ.ชลบุร ี20110         
โทร. 089 095 3711

77 นายมนู  วรีะบุรุษ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรมไฟฟ้า)      

B.S.(Metallurgical 

Engineering)                   

M.S.(Metallurgical 

Engineering)                  

Ph.D.(Metallurgical 

Engineering)

วศิวกรรมโลหการ เทอร์โมไดนามิกส์โลหะการ จฬ. เกษียณ 338 ซ.17 ถ.พระราม 9 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

10320 โทร.0 2314 5799

Page 29 of 29



09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

1 นายอภนินัท ์ สุประเสรฐิ ศ. วท.บ.                    
สพ.บ.(Veterinary 
Medicine) 
Dr.Agri.Sci.(Veterinary
 Anatomy)

กายวภิาคศาสตร์ กายวภิาคศาสตร์ มก. ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร ์คณะสตัว
แพทยศาสตร ์         
โทร.0 2579 7539  
ต่อ 6201

2 นายนิพนธ์  ตัง้ธรรม ศ. วน.บ.                    
 วน.ม.(วนศาสตร)์  
Ph.D.(Forest 
Resource)

การจดัการลุ่มน ้า การจดัการลุ่มน ้า มก. เกษยีณ คณะวนศาสตร ์
ภาควชิาอนุรกัษ์วทิยา
 โทร.0 2579 0172

3 นายขวญัชยั  สมบตัศิริ ิ ศ. กส.บ.                
Dip.Ing.Agr.          
Dr.Agr.

กฏีวทิยา สารธรรมชาตแิละสารเคมี
ป้องกนัและก าจดัแมลง

มก. เกษยีณ 100/750              
ซ.เสนานิคม 1       
ถ.พหลโยธนิ  
ลาดพรา้ว     
กรุงเทพฯ 10230  
โทร.0 2570 2622,   
0 2570 2708
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

4 นายณรรฐพล  วลัลยีล์กัษณ์ ศ. กส.บ.(กฏีวทิยา)      
M.S.(Natural 
Products)             
Dr.rer.Nat.tech.Cert. 
in Argriculture

กฏีวทิยา กฏีวทิยาสิง่แวดลอ้ม มก. เกษยีณ 51/2 ซ.อยู่เยน็      
ถ.รามอนิทรา 
กรุงเทพฯ 10230   
โทร. 0 2510 5860

5 นายสุธรรม  อารกีุล ศ.11 กส.บ.                
ประกาศนียบตัรรงัสี
ไอโซโทป               
M.S.                    
Ph.D.

กฎีวทิยา พษิวทิยาของแมลง มก. เกษยีณ 58/27 ซอยท่าน
ผูห้ญงิพหลฯ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900  
โทร.0 2579 2045
0 2579 2027

6 นางองัศุมาลย ์ จนัทราปตัย์ ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์ 
Ph.D.(Entomology)

กฎีวทิยา อนุกรมวธิานของไร มก. ภาควชิากฏีวทิยา   
คณะเกษตร          
โทร.0 2579 1027
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

7 นางทพิยว์ด ี  อรรถธรรม ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์  
 M.S.(Entomology)     
Ph.D.(Entomology)

กฏีวทิยา โรควทิยาของแมลง และ
การควบคุมก าจดัแมลง
ดว้ยจุลนิทรยี,์ ไหมป่าและ
การเพาะเลี้ยง

มก. ภาควชิากฏีวทิยา   
คณะเกษตร   
ก าแพงแสน           
โทร. 0 3428 1268

8 นายธรีภาพ  เจรญิวริยิะภาพ ศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์
วท.ม. (ชวีวทิยาสภาวะ
แวดลอ้ม)            
Ph.D. (Medical 
Zoology)

กฏีวทิยา กฏีวทิยา มก. ภาควชิากฏีวทิยา    
คณะเกษตร        
โทร. 0 2942 7131

9 นางสาวประภารจั  หอมจนัทน์ ศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์
M.S. (Entomology)    
Ph.D(Entomology)

กฏีวทิยา กฏีวทิยา มก. ภาควชิากฏีวทิยา    
คณะเกษตร         
โทร.0 2942 8350
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

10 นายนิวตั ิ เรอืงพานิช ศ. วน.บ.(การจดัการ     
ป่าไม)้                
วท.ม.(วนวฒันวทิยา)  
Ph.D.(Rang Ecology)

ชวีวทิยาป่าไม้ นิเวศวทิยาทุ่งหญ้า มก. เกษยีณ 88/155 ซ.เอี่ยม
พานิช ถ.รามอนิทรา 
   แขวงอนุสาวรยี ์   
เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220    
โทร.0 2552 1261

11 นายไพศาล  เหล่าสุวรรณ ศ.(มทส.) กส.บ.            
M.S.(Plant Science)  
Ph.D.(Plant Breeding)

  เทคโนโลย ี  
การผลติพชื

ปรบัปรุงพนัธุ์พชื มทส. ส านกัวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร
 สาขาวชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ 
โทร.0 4422 4152-3

12 นายอารยี ์ วรญัํวูฒัก์ ศ.(มทส.) Ph.D.(Agronomy)   เทคโนโลย ี  
การผลติพชื

ปรบัปรุงพนัธุ์พชื มทส. ส านกัวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร
 สาขาวชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ 
โทร.0 4422 4152-3
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

13 นายนนัทกร  บุญเกดิ ศ.(มทส.) กส.บ.(ปฐพวีทิยา) 
M.S.(Soil 
Microbiology)  
Ph.D.(Soil 
Microbiology)

จุลนิทรยีด์นิ การผลติปุ๋ ยชวีภาพ, การ
ผลติองุ่นและไวน์, เกษตร
อนิทรยี์

มทส. ส านกัวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร
 สาขาวชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ 
โทร.0 4421 7006

14 นางทศันีย ์ อตัตะนนัทน์ ศ. กส.บ.              
M.S.(Soil Science)  
Dr.Agr.(Soil Science)

ปฐพวีทิยา เคมแีละความสมบูรณ์  
ของดนิ

มก. เกษยีณ คณะเกษตร      
ภาควชิาปฐพวีทิยา  
โทร.0 2942 8104-5 ,
 0 2942 8513

15 นายปิยะ  ดวงพตัรา ศ. กส.บ.                   
M.S.(Soils)           
Ph.D.(Soild Fertility 
and Chemistry)

ปฐพวีทิยา ปุ๋ ยและสารปรบัปรุงดนิ, 
ปฐพวีทิยา

มก. เกษยีณ 77/6  ดาวเรอืง จ-ี6  
หมูบ่า้นเสนานิเวศน์ 
เสนานิคม 1  
พหลโยธนิ ลาดพรา้ว
 กรุงเทพฯ 10230    
 โทร.0 2578 1619,  
 0 2579 2292
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

16 นายศุภมาศ  พนชิศกัดิพ์ฒันา ศ. กส.บ.(ปฐพวีทิยา)     
วท.ม.(ปฐพวีทิยา)     
Ph.D.(Agricultural 
Chemistry)

ปฐพวีทิยา จุลชวีวทิยาและมลภาวะ, 
ภาวะมลพษิของดนิและ
การจดัการวสัดุเหลอืใช้

มก. คณะเกษตร        
ภาควชิาปฐพวีทิยา  
โทร. 0 2942 8538,  
 0 2942 8533

17 นายสรสทิธิ ์ วชัโรทยาน ศ.11 B.S.                       
M.S.                      
Ph.D.

ปฐพวีทิยา ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ มก. เกษยีณ 50 นวธานี ซอย 4 
สุขาภบิาล 2         
คนันายาว กรุงเทพฯ 
10230              
โทร.0 2376 1255-6

18 นางสุนทร ี ยิง่ชชัวาลย์ ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
M.S.(Soil Physics)   
Ph.D.(Soil Physics)

ปฐพวีทิยา ชลศาสตรใ์นระบบดนิ
(ฟิสกิสข์องดนิ)

มก. คณะเกษตร          
โทร.0 3428 1105-7 
ต่อ 452
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

19 นายอ านาจ  สุวรรณฤทธิ ์ ศ.11 กส.บ.                   
Ph.D.(Soil Science)

ปฐพวีทิยา ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ
และโภชนาการของพชื

มก. เกษยีณ คณะเกษตร         
ภาควชิาปฐพวีทิยา   
โทร.0 2942 8104-5

20 นายเอบิ  เขยีวรืน่รมณ์ ศ. กส.บ.                   
M.Sc.(Applied 
Geomorphology)   
Ph.D.(Geochemistry)

ปฐพวีทิยา Soil Genesis and 
Calssification, Survey 
and Land Use Planning 

มก. เกษยีณ คณะเกษตร         
ภาควชิาปฐพวีทิยา   
โทร.0 2942 8104-5 
ต่อ 219

21 นางบุปผา  โตภาคงาม ศ. กศ.บ.(เกษตรศาสตร)์
M.Sc.(เกษตรศาสตร)์
Ph.D.(ปฐพศีาสตร)์

ปฐพศีาสตร์ ปฐพศีาสตร์ มข. ภาควชิาพชืศาสตร์
และทรพัยากร
การเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร ์       
โทร.0 4320 4296
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

22 นายชยัทศัน์  ไพรนิทร์ ศ. กส.บ.(ปฐพวีทิยา)    
M.Sc.(Soil Science) 
Ph.D.(Soil Fertility & 
Management)

ปฐพวีทิยา การจดัการดนิและการ
อนุรกัษ์ดนิ

มข. เกษยีณ 619/9  ถ.มะลวิลัย ์
ต.บา้นเป็ด อ.เมอืง 
จ.ขอนแก่น 40000   
 โทร. 0 4333 3819

23 นางพงศศ์ริ ิ พชรปรชีา ศ. กส.บ.(ความอุดม
สมบูรณ์ของดนิ)      
M.S.(Soil Fertility) 
Ph.D.(Improvement of 
Saline Soil)

ปฐพวีทิยา ความสมบูรณ์ของดนิ มข. เกษยีณ คณะเกษตรศาสตร ์
ภาควชิาปฐพศีาสตร ์
โทร.0 4324 6535-53
 ต่อ 2330,2331

24 นางเพิม่พนู  กรีตกิสกิร ศ. กส.บ.(ปฐพวีทิยา)
M.Sc.(Soil Fertility)
Ph.D.(Soil Chemistry)

ปฐพศีาสตร์ จุลธาตุอาหารพชื, โบรอน มข. เกษยีณ คณะเกษตรศาสตร ์
ภาควชิาทรพัยากร
ทีด่นิและสิง่แวดลอ้ม
โทร.0 4336 4639
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

25 นายไพบูลย ์ ววิฒัน์วงศว์นา ศ. B.S.(Agronomy)
M.S.(Soil Science)
Ph.D.(Soil Science)

ปฐพศีาสตร์ เคมดีนิ, ความอุดม
สมบูรณ์ของดนิ

มช. เกษยีณ 117/104 หมูท่ี ่12   
ต.ป่าแดด อ.เมอืง   
จ.เชยีงใหม ่50100   
 โทร. 0 5328 4965

26 นางสุภาพ มงคลประสทิธิ ์ ศ. M.S.(Fisheries)    
M.A.(Biological 
Science)              
ภ.บ.

ชวีวทิยาประมง ชวีวทิยาประมง, 
อนุกรมวธิาน

มก. เกษยีณ 52/56                  
ซ.เกษตรศาสตร ์7   
ถ.พหลโยธนิ     
แขวงลาดยาว       
เขตจตุจกัร  
กรุงเทพฯ 10900    
โทร. 0 2579 5838,  
0 2940 5052
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

27 นางกาญจนภาชน์ ลิว่มโนมนต์ ศ. ภ.บ.               
M.Sc.(Fisheries)

ประมง ชวีวทิยาประมง (สาหร่าย
และหญ้าทะเล)

มก. เกษยีณ 135 ซ.เฉลมิสุข      
ถ.พหลโยธนิ       
แขวงจนัทรเกษม     
เขตจตุจกัร  
กรุงเทพฯ 10900    
โทร.0 2942 8701

28 นางลดัดา  วงศร์ตัน์ ศ. กม.บ.                   
M.S.(Natural 
Resource)

ประมง ชวีวทิยาประมง           
(แพลงตอน)

มก. เกษยีณ คณะประมง ภาควชิา
ชวีวทิยาประมง       
  โทร.0 2579 8801, 
  0 2579 5545 ต่อ 
422

29 นายวทิย ์ ธารชลานุกจิ ศ. กม.บ. ประมง เพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า           
 การสรา้งและการจดัการ
บ่อปลา

มก. เกษยีณ 43/160 หมู ่3         
 ซ.อมัรนิทรน์ิเวศ  
แขวงอนุสาวรยี ์      
ขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10220     
 โทร.0 2561 3031
 0 2521 5103
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

30 นางอุทยัรตัน์  ณ นคร ศ. วท.บ.(ประมง)        
วท.ม.(พนัธุศาสตร)์    
Ph.D.(Genetics and 
Breeding in Aquatic 
Animal)

ประมง เพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า มก. คณะประมง ภาควชิา
เพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า    
โทร. 0 2579 7828 , 
0 2579 7831

31 นายเกษม  จนัทรแ์กว้ ศ. วน.บ.(วนศาสตร)์      
 วท.ม.(วนศาสตร)์    
Ph.D.(Forest 
Hydrology)

ป่าไม้ อนุรกัษ์วทิยาและ
วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม

มก. เกษยีณ 100/2  ซ.รามอนิทรา
นิเวศน์ ถ.รามอนิทรา
 แขวงจรเขบ้วั 
กรุงเทพฯ 10230     
โทร. 0 2579 2116
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

32 นางสุภรณ์  โพธิเ์งนิ ศ. สพ.บ.                  
Dr.med.Vet

ปรสติวทิยา Helminthology จฬ. เกษยีณ 140 อนิทามระ 29 
แยก 4  ถ.สุทธสิาร 
แขวงสามเสนใน    
เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400    
โทร. 0 2278 4743   
 0 2511 3318

33 นางมนทกานต ิ วชัราภยั ศ. วท.บ.(พฤกษศาสตร)์  
วท.ม.(พฤกษศาสตร)์

พฤกษศาสตร์ การเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื,  
กลว้ยไม้

จฬ. เกษยีณ  26  ถนนสุขมุวทิ  
ซอย 59 แขวงคลอง
ตนัเหนือเขตวฒันา  
กรุงเทพฯ 10110    
โทร.0 2390 1485,   
0 2391 5651
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

34 นายทวศีกัดิ ์  บุญเกดิ ศ. วท.บ.(พฤกษศาสตร)์ 
วท.ม.(พฤกษศาสตร)์ 
Ph.D.(Plant Ecology)

พฤกษศาสตร์ สณัฐานวทิยา, กายวภิาค, 
อนุกรมวธิาน, เฟิรน์, ไม้
ดอก

จฬ. ภาควชิาพฤกษศาสตร์
 คณะวทิยาศาสตร ์   
 โทร. 0 2218 5505

35 นายประนอม  จนัทรโณทยั ศ.11 วท.บ.(ชวีวทิยา)        
วท.ม.(พฤกษศาสตร)์  
ศศ.บ.(รฐัศาสตร)์    
Doctor of Philosophy 
(Plant Taxonomy)

พฤกษศาสตร์ พฤกษศาสตร์ มข. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา  
โทร.0 4324 2331-9

36 นางอกัษร  ศรเีปล่ง ศ.11 วท.บ.(ชวีวทิยา)    
M.S.(Botany)

พฤกษศาสตร์ สาหร่าย, เฟิรน์ มก. เกษยีณ 44/23 ซอยจอมพล 
ลาดพรา้ว 15        
ถนนลาดพรา้ว        
แขวงลาดยาว      
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ
10900                
โทร. 0 2511 0052
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

37 น.ส.พวงเพญ็  ศริริกัษ์ ศ. วท.บ.(พฤกษศาสตร)์ 
M.S. (Botany)

พฤกษศาสตร์ อนุกรมวธิานพชื มอ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา    
โทร.0 7428 8515

38 นายรุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช ศ. สพ.บ.     
M.S.(Veterinary 
Pathology)   
Ph.D.(Veterinary 
Pathology)

พยาธวิทิยา พยาธวินิิจฉยั, โรคพอีาร์
อารเ์อสในสุกร, วทิยา
ภมูคิุม้กนั

จฬ. ภาควชิาพยาธวิทิยา 
(หน่วยพยาธวิทิยา) 
คณะสตัว
แพทยศาสตร ์     
โทร. 0 2218 9616

39 นายประดษิฐ ์ พงศท์องค า ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์  
วท.ม.(พนัธุศาสตร)์

พนัธุศาสตร์ พนัธุศาสตร์ มก. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาพนัธุศาสตร ์
โทร.0 2942 8761-7
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

40 นายอ านวย  จรดว้ง ศ. วท.บ.(ประมง)           
  วท.ม.(พนัธุศาสตร)์   
   Dr.Phil.(Genetics 
and Developmental 
Biology)

พนัธุศาสตร์ พนัธุศาสตร์ มก. ภาควชิาพนัธุศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์   
 โทร. 0 2562 5444, 
     0 2562 5555

41 นายกฤษฎา  สมัพนัธารกัษ์ ศ. กส.บ.                
M.S.(Farm Crops)  
Ph.D.(Agronomic 
Crop Science)

พชืไร่นา การปรบัปรุงพนัธุ์พชื, 
ขา้วโพด

มก. เกษยีณ ภาควชิาพชืไร่     
คณะเกษตร        
โทร.0 2579 4371    
  ต่อ 110 ,            
 0 2942 8640

42 นายเจรญิศกัดิ ์               
        โรจนฤทธิพ์เิชษฐ์

ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์  
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์ 
Ph.D.(Plant Breeding)

พชืไร่นา การปรบัปรุงพนัธุ์พชื มก. คณะเกษตร 
ภาควชิาพชืไร่นา     
 โทร.0 2942 8641
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

43 นายพรีะศกัดิ ์ ศรนีิเวศน์ ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
วท.ม.(พนัธุศาสตร)์   
Ph.D.(Plant Breeding 
and Genetics)

พชืไร่นา พนัธุศาสตรแ์ละการ
ปรบัปรุง  พนัธุ์พชื,พชืไร่
,สถติกิารวางแผนทดลอง

มก. คณะเกษตร 
ภาควชิาพชืไร่นา    
โทร.0 2942 8010-9 
ต่อ 211

44 นายรงัสติ  สุวรรณมรรคา  
          (สุวรรณเขตนิคม)

ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์  
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์ 
 Ph.D.(Crop and Soil 
Science)

พชืไร่นา สารก าจดัวชัพชื มก. เกษยีณ สถาบนัวจิยัและ
พฒันา               
แห่งมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์     
โทร.0 2579 4956,   
0 2579 0032

45 นายสายณัห ์ ทดัศรี ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
DTA.(Agronomy)  
M.Agr.Sc.          
(Agronomy) 
Ph.D.(Agronomy and 
Physiology)

พชืไร่นา พชือาหารสตัวแ์ละการ
จดัการทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์

มก. คณะเกษตร 
ภาควชิาพชืไร่นา     
โทร.0 2579 3130
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

46 นายสุจนิต์  จนิายน ศ. B.S.(Plant Genetics)  
M.S.(Genetics)  
Ph.D.(Plant Breeding)

พชืไร่นา พนัธุศาสตรแ์ละการ         
  ปรบัปรุงพนัธุ์พชื

มก. เกษยีณ มหาวทิยาลยั      
นเรศวร               
โทร.0 5526 1000-4

47 นายสุมนิทร ์ สมทุคุปต์ ศ. กส.บ.(พชืไร่นา)      
M.S.(Plant Breeding) 
Dr.sc.arg.(Plant 
Breeding)

พชืไร่นา การปรบัปรุงพนัธุ์ มก. เกษยีณ 270/30 หมูบ่า้น
โรแยล  รามค าแหง  
65 กรุงเทพฯ  10310
 โทร.0 2542 2394

48 นายอภพิรรณ  พุกภกัดี ศ. B.S.Agriculture
Dip.Agr.Sci.
M.Agr.sci.
Ph.D.(Crop 
Physiology)

พชืไร่นา ถัว่เหลอืง มก. เกษยีณ คณะเกษตร  
ภาควชิาพชืไร่นา     
โทร.0 2579 3130  
ต่อ 116
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

49 นายอารนัต์  พฒัโนทยั ศ. กส.บ.         
M.S.(Plant Breeding) 
Ph.D.(Plant Breeding)

พชืไร่ การปรบัปรุงพนัธุ์พชื; ถัว่
ลสิง, เกษตรเชงิระบบ

มข. เกษยีณ คณะเกษตรศาสตร ์ 
ภาควชิาพชืไร่       
โทร.0 4334 2949

50 นายอ านวยศลิป์  สุขศรี ศ. B.A.(English)           
B.S.Argi.(Plant Sci.) 
M.Sc.(Crop 
Physiology)              
Ph.D.(Crop 

พชืไร่ การปรบัปรุงพนัธุ์ มข. เกษยีณ คณะเกษตรศาสตร ์
ภาควชิาพชืไร่       
โทร.0 4324 6535-53

51 นายจกัร ี เสน้ทอง ศ. วท.ม.(พชืไร)่           
M.S.(Agronomy)     
Ph.D.(Agronomy)

พชืไร่นา สรรีวทิยาการผลติพชืไร่   
โดยเฉพาะสรรี วทิยาการ
ทนแลง้

มช. เกษยีณ คณะเกษตรศาตร ์
ภาควชิาพชืไร่      
โทร.0 5394 4047

52 นายเฉลมิพล  แซมเพชร ศ. วท.บ.(พชืไร)่    
M.Agr.(Agronomy)

พชืไร่นา สรรีวทิยาการผลติพชืไร่ มช. เกษยีณ คณะเกษตรศาตร ์ 
ภาควชิาพชืไร่       
โทร.0 5394 4049-51
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

53 นางเบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม ศ.11 B.S.(Agriculture)     
M.S.(Agriculture)    
Ph.D.(Plant Nutrition)

พชืไร่นา จุลธาตุอาหาร, ธาตุอาหาร
พชื , เกษตรนิเวศน์

มช. เกษยีณ คณะเกษตรศาตร ์
ภาควชิาพชืไร่      
โทร.0 5394 4621-2

54 นายจรงิแท ้ ศริพิานิช ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
M.S.(Plant 
Physiology)            
Ph.D.(Plant 
Physiology)

พชืสวน ชวีวทิยาหลงัการเกบ็เกีย่ว มก. ภาควชิาพชืสวน 
คณะเกษตร       
โทร.0 2942 8200-45

55 นายชพูงษ์  สุกุมลนนัทน์ ศ. กส.บ.                  
M.Sc.(Horticulture)

พชืสวน พชืสวน-ไมผ้ล มก. เกษยีณ ภาควชิาพชืสวน 
คณะเกษตร           
 โทร.0 2579 0308

56 นางเบญจมาศ  ศลิายอ้ย ศ.11 กส.บ.(พชืสวน)       
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์

พชืสวน การปรบัปรุงพนัธุ์ มก. เกษยีณ คณะเกษตร 
ภาควชิาพชืสวน     
โทร.0 2579 308   
ต่อ 138
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

57 นายปวณิ  ปุณศรี ศ. B.S.(Horticulture)    
M.S.(Horticulture)

พชืสวน สรรีวทิยาทางไมผ้ล มก. เกษยีณ 111 ถ.พหลโยธนิ    
ซ.สายลม สามเสนใน
 พญาไท กรุงเทพฯ 
10400             
โทร.0 227 26780

58 นางสมเพยีร  เกษมทรพัย์ ศ. กส.บ.       
M.Sc.(Horticulture)

พชืสวน ไมด้อก มก. เกษยีณ คณะเกษตร 
ภาควชิาพชืสวน   
โทร.0 2591 4891

59 นายสายชล  เกตุษา ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
M.S.(Horticulture)  
Ph.D.(Postharvest 
Physiology)

พชืสวน สรรีวทิยาและเทคโนโลยี
หลงัการเกบ็เกีย่วพชืสวน

มก. คณะเกษตร  
ภาควชิาพชืสวน   
โทร.0 2579 0308
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

60 นายเวยีง  เชือ้โพธิห์กั ศ. กม.บ.         
M.S.(Zoology)  
Ph.D.(Fisheries and 
Allied Aquacultures)

เพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า เพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า มก. เกษยีณ 12/5 หมู ่1           
ซ.ลาดพรา้ว 19     
แขวงจรเขบ้วั       
เขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพฯ 10230     
โทร. 0 2570 538161 น.ส.มาลนิี  ลิ้มโภคา ศ. สพ.บ.                   

M.S.(Veterinary 
Medical Science)  
Ph.D.(Veterinary 
Medical Science)

เภสชัวทิยาทาง  
สตัวแพทย์

เภสชัวทิยาทางสตัวแพทย์ มก. คณะสตัว
แพทยศาสตร ์  
ภาควชิาเภสชัวทิยา 
โทร.0 2579 7537

62 นางสรินุช  ลามศรจีนัทร์ ศ. กส.บ.     
M.S.(Genetics)   
Ph.D.(Crop Science)

รงัสปีระยกุต์และ
ไอโซโทป

การปรบัปรุงพนัธุ์พชื , 
รงัสปีระยกุต์และไอโซโทป,
 พนัธุศาสตร์

มก. เกษยีณ 100/459              
ซ.รามอนิทรา 67    
ถ.รามอนิทรา      
เขตคนันายาว  
กรุงเทพฯ 10230    
โทร.0 2510 1999
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

63 นายธรรมศกัดิ ์ สมมาตย์ ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์ 
Ph.D.(Plant Pathology)

โรคพชื  มก. คณะเกษตร    
ภาควชิาโรคพชื    
โทร.0 2579 1026

64 นายธรีะ  สตูะบุตร ศ. B.S.(Plant Pathology) 
M.S.(Plant Pathology) 
Ph.D.(Plant Pathology)

โรคพชื วสิาวทิยา มก. เกษยีณ คณะเกษตร  
ภาควชิาโรคพชื       
โทร. 0 2579 1027

65 นายสบืศกัดิ ์ สนธริตัน์ ศ. กส.บ.          
M.S.(Plant Pathology) 
Ph.D.(Plant Pathology)

โรคพชื โรคพชื มก. เกษยีณ คณะเกษตร  
ภาควชิาโรคพชื    
โทร.0 2942 8044 ,  
0 2942 8349 ต่อ  22
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

66 นายเชดิชยั  รตันเศรษฐากุล ศ. สพ.บ.             
M.Sc.(Avian 
Pathology)       
Ph.D.(Avian 
Immunology)

โรคสตัวปี์ก พยาธวิทิยา มข. เกษยีณ คณะสตัว
แพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 4324 6535-53
 ต่อ 2491

67 นายพงษ์ศกัดิ ์ สหุนาฬุ ศ.11 วน.บ.(วนศาสตร)์     
วท.ม.(วนศาสตร ์สาขา
วนวฒัน์วทิยา)  
D.Agr.(Forest Ecology)

วนศาสตร์ วนวฒันวทิยา มก. เกษยีณ คณะวนศาสตร ์
ภาควชิาวนวฒัน์
วทิยา               
โทร.0 2579 0171

68 นายสนิท  อกัษรแกว้ ศ. วน.บ.                   
วท.ม.(วนศาสตร)์     
Ph.D.(Botany and 
Plant Pathology)

วนศาสตร์ นิเวศวทิยาทางพชื,          
    ป่าชายเลน

มก. เกษยีณ 3/509 เมอืงทอง
นิเวศน์ 1 รมิพะเยา 
4แจง้วฒันะ 14        
 แขวงทุ่งสองหอ้ง 
เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 
โทร. 0 2573 2963

Page 23 of 37



09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

69 นางเสาวภา  องัสุภานิช ศ. วท.บ. (ศกึษาศาสตร)์  
วท.ม. (ชวีวทิยาทาง
ทะเล)                  
Ph.D. (Aquatic 
Environmental 
Science)

วารชิศาสตร์ มอ. ภาควชิาวารชิศาสตร์
 คณะทรพัยากร- 
ธรรมชาต ิ           
โทร.0 7421 2822

70 นายพรีะศกัดิ ์ จนัทรป์ระทปี 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)

วทิยาการสบืพนัธุ์ วทิยาการสบืพนัธุ์ จฬ. เกษยีณ คณะสตัว
แพทยศาสตร ์   
ภาควชิาสตูศิาสตร-์
เธนุเวชวทิยา และ
วทิยาการสบืพนัธุ์    
 โทร.0 2218 9644-5
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

71 นายอรรณพ  คุณาวงษ์กฤต ศ.11 สพ.บ.         
F.R.V.C.S.(Animal 
Reproduction)    
Ph.D.(Animal 
Reproduction)

วทิยาการสบืพนัธุ์ วทิยาการสบืพนัธุ์ ระบบ
การสบืพนัธุ์สตัว ์
(เชีย่วชาญพเิศษในสุกร)

จฬ. คณะสตัว
แพทยศาสตร ์   
ภาควชิาสตูศิาสตร-์
เธนุเวชวทิยา และ
วทิยาการสบืพนัธุ์    
 โทร.0 2218 9644-5

72 นางนิธยิา  รตันาปานนท์ ศ. วท.บ.(ชวีเคม)ี     
วทิยาศาสตร์
การแพทยพ์ื้นฐาน 
(ชวีเคม)ี                 
 Ph.D.(วทิยาศาสตร์
การอาหาร)

วทิยาศาสตรก์าร
อาหาร

เคมอีาหาร, วทิยาการหลงั
การเกบ็เกีย่วพชืสวน

มช. เกษยีณ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ภาควชิา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารอาหาร
 โทร.0 5322 1699
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

73 นางอรอนงค ์ นยัวกิุล ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตร์
การอาหาร)             
M.S.(Food Science)  
Ph.D.(Cereal Chem. 
& Tech.)

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีาร

อาหาร

การใชป้ระโยชน์จากขา้ว  
ขา้วสาล ีมนัส าปะหลงั และ
เมลด็ถัว่,  เคมอีาหาร, 
วเิคราะหอ์าหาร

มก. ภาควชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีาร
อาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
โทร.0 2562 5023

74 นายสุทธวฒัน์  เบญจกุล ศ. วท.บ. (อุตสาหกรรม
เกษตร)                  
 วท.ม. (เทคโนโลยกีาร
อาหาร)               
Ph.D. (Food Science 
and Technology)

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีาร

อาหาร

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารอาหาร

มอ. ภาควชิาเทคโนโลยี
การอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
โทร.0 7421 2822
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

75 นางสาววรรณา  ตุลยธญั ศ. วท.บ.(เทคโนโลยทีาง
อาหาร)            
M.S.(Food 
Technology) 
Ph.D.(Agricultural and 
Environmental 
Chemistry)

เทคโนโลยทีาง
อาหาร

เทคโนโลยทีางอาหาร จฬ. ภาควชิาเทคโนโลย ี  
 ทางอาหาร          
คณะวทิยาศาสตร ์    
  โทร. 0 2218 
5515-16

76 นางปราณ ี ตนัตวินิช ศ. สพ.บ.               
M.S.(Veterinary and 
Surgery)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรส์ตัวเ์ลก็, รงัสี
วทิยา,โรคนยัน์ตาสตัว์

จฬ. เกษยีณ คณะสตัว
แพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร.0 2218 9639
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

77 นายมารษิศกัร ์ กลัลป์ระวทิธ์ ศ. สพ.บ.        
MS.(Veterinary 
Clinical Sciences)   
Ph.D (Veterinary 
Clinical Sciences)

ศลัยศาสตร์ วสิญัญแีละศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดกิสท์างสตัวแพทย์

จฬ. คณะสตัว
แพทยศาสตร ์ 
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร.0 2218 9639

78 นางอาร ี วบิูลยพ์งศ์ ศ. เศรษฐศาสตรส์หกรณ์
บณัฑติ         
M.Sc.(Agricultural 
Development 
Economics)     
Ph.D.(Agricultural 
Economics)

เศรษฐศาสตร์
เกษตร

เศรษฐศาสตรเ์กษตร มช. ภาควชิา
เศรษฐศาสตรเ์กษตร
คณะเกษตรศาสตร ์ 
โทร. 0 5394 4621  
 ต่อ 232

79 นายมงคล  เตชะก าพุช ศ. วท.บ. (สตัวศาสตร)์   
สพ.บ.              
Doctorat de 3e 
cycle(Reproductive 
Physiology)

สตูศิาสตรเ์ธนุเวช
วทิยาและ

วทิยาการสบืพนัธุ์

เทคโนโลยกีารยา้ยฝากตวั
อ่อนเพื่อการปรบัปรุงพนัธุ์

จฬ. คณะสตัว
แพทยศาสตร ์ 
ภาควชิาสตูศิาสตร์
เธนุเวชวทิยาและ
วทิยาการสบืพนัธุ์    
โทร.0 2218 7007
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

80 นายอตชิาต  พรหมาสา ศ. สพ.บ.           
M.Sc.V.(Phthologie 
Chirurgicale)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรส์ตัวใ์หญ่ จฬ. คณะสตัว
แพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร.0 2215 0871-3,
 0 2215 3619

81 นางโอภาวด ี  เขม็ทอง ศ. กส.บ.                    
พบ.ม.

สหกรณ์ สหกรณ์ มสธ
.

เกษยีณ สาขาวชิาส่งเสรมิ
การเกษตรและ
สหกรณ์              
โทร. 0 2504 8046

82 นายดเิรก  ฤกษ์หร่าย ศ. กส.บ.                   
ศศ.ม.(พฒันาขมุชน)   
Ph.D.(Extension 
Education)             
Post Doctoral Fellow 
(Institutional 
Research)

ส่งเสรมิการเกษตร ส่งเสรมิการเกษตรและ
พฒันาชนบท

มก. เกษยีณ ส านกัส่งเสรมิและ
ฝึกอบรม ฝา่ย
วเิคราะหโ์ครงการ  
โทร.0 2579 2715
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

83 นายบุญธรรม  จติต์อนนัต์ ศ. กส.บ.(กฏีวทิยา)      
M.S.(Cooperative 
Extension)          
Ph.D.(Agricultural 
Education)

ส่งเสรมิการเกษตร ส่งเสรมิการเกษตร,      
ศกึษาศาสตร-์เกษตร

มก. เกษยีณ 99/10 หมู ่3          
ซ.วภิาวด ี60        
ถ.วภิาวดรีงัสติ  
กรุงเทพฯ 10210    
โทร.0 2942 8706 ,  
 0 2579 4897

84 นายวจิติร  อาวะกุล ศ. กส.บ.(ส่งเสรมิ
การเกษตร)     
M.A.(Ag.Ed. & 
Ext.Ed.)

ส่งเสรมิการเกษตร การส่งเสรมิการเกษตร, 
การฝึกอบรม, การ
ประชาสมัพนัธ์ , 
การศกึษาการเกษตร

มก. เกษยีณ 52/66 ซอยพหลโยธนิ
 45 ถ.พหลโยธนิ  
แขวงลาดยาว        
เขตจตุจกัร   
กรุงเทพฯ 10900    
โทร.0 2579 0641
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

85 นายพงษ์ศกัดิ ์ องักสทิธิ ์ ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
M.S.(Agr.Extention 
and Agr.Ed.)    
Ed.D.(Agr.Extention 
and Agr.Ed.)

ส่งเสรมิการเกษตร ส่งเสรมิและเผยแพร่
การเกษตร

มช. คณะเกษตรศาสตร ์
ภาควชิาส่งเสรมิและ
เผยแพร่การเกษตร  
โทร.0 5394 4018-9

86 นายน าชยั  ทนุผล ศ. B.S.A. (Agronomy)   
M.Agr.(Agricultural 
and Extension 
Education)             
Ed.S (Agricultural and 
Extension Education)  
Ph.D.(Extension 
Education and 
Community 
Development)

ส่งเสรมิการเกษตร การจดัการการท่องเทีย่ว
เชงินิเวศ, ศกึษาศาสตร์
เกษตร, การพฒันาชนบท

มจ. คณะพฒันาการ
ท่องเทีย่ว           
โทร.0 5349 8136
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

87 นายสนิ  พนัธุ์พนิิจ ศ. วท.บ.(ศกึษาศาสตร-์
เกษตร)                  
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์
Ph.D.(Extension 
Education)

ส่งเสรมิการเกษตร การส่งเสรมิการเกษตร มสธ. เกษยีณ 32/211 หมูท่ี ่9 
(ตลาดไท)            
ถ.พหลโยธนิ          
ต.คลองหนึ่ง         
อ.คลองหลวง        
จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 0 2529 4916

88 นางเกศนิี  ปายะนนัทน์ ศ. กส.บ.(เคหศาสตร)์    
ศศ.ม.(พฒันาชมุชน)  
Ph.D.(Agricultural 
Economics)

ส่งเสรมิและนิเทศ
ศาสตรเ์กษตร

การพฒันาชมุชน การปลูก
หมอ่นเลี้ยงไหม

มก. เกษยีณ คณะเกษตร ภาควชิา
ส่งเสรมิและนิเทศ
ศาสตรเ์กษตร       
โทร. 0 2942 8010-9

89 นายณรงคศ์กัดิ ์ ชยับุตร ศ.11 สพ.บ.                    
วท.ม.(สรรีวทิยา)     
Dip. In 
Animal(Physiology 
and Biochemistry)   
Ph.D.(Nutrition 
Physiology)

สรรีวทิยา สรรีวทิยาการหลัง่น ้านม 
การท างานของร่างกายใน
สภาพแวดลอ้มอุณหภมูสิงู
 พยาธชิวีวทิยาระบบ
ขบัถ่ายปสัสาวะ

จฬ. เกษยีณ คณะสตัว
แพทยศาสตร ์   
ภาควชิาสรรีวทิยา    
โทร.0 2218 9740
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

90 นางประภา  ลอยเพช็ร ศ. สพ.บ.                 
F.R.V.A.C.(Anim 
Physiol)

สรรีวทิยา การปรบัตวัของสตัวต่์อ
อุณหภมู ิสรรีวทิยา
เกีย่วกบัสตัว์

จฬ. เกษยีณ 61 ซ. สวนแดน     
ถ.ชยัพฤกษ์          
ต.ตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั
 กรุงเทพฯ 10170   
โทร.0 2433 4908

91 น.ส.ชลลดา   บูรณกาล ศ. วท.บ.(สตัวศาสตร)์    
 สพ.บ.                   
 วท.ม.                   
Ph.D.(Comparative 
Medial Science)

สรรีวทิยา Medical Science 
Agriculture and Biology

จฬ. ภาควชิาสรรีวทิยา   
คณะสตัว
แพทยศาสตร ์     
โทร. 0 2218 9741

92 นายสมชาย  จนัทรผ์่องแสง ศ. สพ.บ.                   
M.Agri.Sci.(Animal 
Production)

สตัวบาล สตัวบาล จฬ. ภาควชิาสตัวบาล    
คณะสตัว
แพทยศาสตร ์     
โทร. 0 2218 9678,  
 0 2218 9687
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

93 นายจรญั  จนัทลกัขณา ศ.11 B.S.(Animal 
Husbandry)         
M.S.(Animal 
Husbandry)         
Ph.D.(Diary Breeding)

สตัวบาล การผลติสตัว,์   ระบบการ
ผลติ   ปศุสตัว ์,  
การเกษตรยัง่ยนื, การ
ปรบัปรุงพนัธุ์สตัว์

มก. เกษยีณ ตู ้ป.ณ. 1014 ปทฝ. 
เกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์               
โทร.0 2579 4214

94 นายชาญวทิย ์ วชัรพุกก์ ศ. B.App.Sc.(Rural 
Technology)       
M.Agr.Sc.(Animal 
Science)                 
Ph.D.(Animal Science)

สตัวบาล สรรีวทิยาสิง่แวดลอ้มของ
สตัว์

มก. เกษยีณ คณะเกษตร ภาควชิา
สตัวบาล               
โทร.0 2579 1120
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

95 นายไพฑรูย ์ องิคสุวรรณ ศ. B.S.(Animal Science) 
Ph.D.(Animal 
Physiology)

สตัวบาล สตัวบาล สรรีวทิยา มก. เกษยีณ 32 หมูบ่า้นเมอืงแกว้ 
 หมูท่ี ่13 อ.บางพล ี 
จ.สมทุรปราการ 
10540              
โทร.0 2316 6745

96 นายบุญฤา  วไิลพล ศ. กส.บ.(พชือาหารสตัว)์
 M.Agr.Sc.(Tropical 
Pasture 
Management) 
M.S.(Forage 
Husbandry and 
Animal Nutrition)      
Ph.D.(Tropical 
Pasture Management)

สตัวบาล พชือาหารสตัวแ์ละการ
จดัการ

มข. เกษยีณ คณะเกษตรศาตร ์ 
ภาควชิาสตัวศาสตร ์
โทร.0 4324 4419,   
0 4324 6535-53     
ต่อ 1984
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

97 นายปรารถนา  พฤกษะศรี ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์  
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์

สตัวบาล การเลี้ยงโคขนุ โคเนื้อ มก. เกษยีณ คณะเกษตร         
ภาควชิาสตัวบาล    
โทร.0 2579 8555

98 นายเมธา  วรรณพฒัน์ ศ.11 วท.บ.(สตัวศาสตร)์ 
M.S.(Ruminant 
Nutrition)              
Ph.D.(Ruminant 
Nutrition)

สตัวศาสตร์ โภชนศาสตรส์ตัวเ์คีย้วเอื้อง มข. ภาควชิาสตัวศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์
โทร.0 4320 2368

99 นายวนิยั  ประลมพก์าญจน์ ศ.(มวล.) วท.บ.(เกษตรศาสตร)์  
วท.ม. (การผลติสตัว)์ 
Ph.D. (Animal 
Nutririon)

สตัวศาสตร์ การผลติสตัวเ์คีย้วเอื้อง
ขนาดเลก็, การผลติสุกร, 
อาหารสตัว์

มวล. ส านกัวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร
 โทร.0 7567 3813
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

100 นายสบืสนิ  สนธริตัน ศ. กม.บ.                    
 M.S.(Zoology)         
Ph.D.(Fisheries)

อนุกรมวธิาน อนุกรมวธิานของปลา มก. เกษยีณ 20/50 หมู ่18         
ซ.หมูบ่า้นแหวนยอด
 ถ.ล าลูกกา           
จ.ปทุมธานี 12150 
โทร.0 2995 9753

101 นายณรงค ์ นิยมวทิย์ ศ. วท.บ.              
M.Sc.(Food 
Technology)     
Ph.D.(Food 
Technology)

อาหารและ
โภชนาการ

อาหารและโภชนาการ มก. เกษยีณ 100/398 หมูบ่า้น  
รามอนิทรานิเวศน์  
ถ.รามอนิทรา      
เขตคนันายาว 
กรุงเทพฯ 10230 
โทร.0 2510 1258

102 นายจโิรจ  ศศปิรยีจนัทร์ ศ. วท.บ.(สตัวศาสตร)์    
 สพ.บ.      
Ph.D.(veterinary 
Microbiology)

อายรุศาสตร์  โรคสตัวปี์ก เวชศาสตร์
ป้องกนัในสตัวปี์ก การ
วนิิจฉยัโรคสตัวปี์ก

จฬ. ภาควชิาอายรุศาสตร์
 คณะสตัว
แพทยศาสตร ์      
โทร.0 2218 9412 ,  
0 2218 9409
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10 สาขาวิชาอ่ืน ๆ

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

1 นายสมบตั ิ กาญจนกิจ ศ. ค.บ.(การสอนพลศกึษา)     

M.A.(Physical Education)              

Ed.D(Administration & 

Supervision in Physical Education 

& Sport)

พลศกึษา พลศกึษา จฬ. คณะครุศาสตร์    

ภาควชิาพลศกึษา          

 โทร.0 2218 2804

2 นายสุชาต ิ โสมประยรู ศ. ค.บ.(ประถมศกึษา)             
M.S.(Health Ed.)                       
 Ed.D.

พลศกึษา สุขศกึษาในโรงเรยีน 
เพศศกึษาและ       
สวสัดศิกึษา

จฬ. เกษยีณ 163  ซ.เกษมสุวรรณ   
ถ.สุขมุวทิ 50            
พระโขนง คลองตนั 
กรุงเทพฯ 10260       
โทร. 0 2331 3203,     
 0 2331 3241

3 นายวรศกัดิ์  เพียรชอบ ศ. B.S.(P.E.)                                 

M.S.(P.E.)                                   

M.S.(Ed.)                                  

Ph.D.(Physical Education)

ศกึษาศาสตร์ หลกัสตูรและการสอน  

พลศกึษา สขุศกึษา 

และการนิเทศการศกึษา

จฬ. เกษียณ 150 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12 

ถ.จรัลสนิทวงศ์         

บางกอกใหญ่        

กรุงเทพฯ 10600            

 โทร.0 2424 6077,         

  0 2882 2783

Page 1 of 1



071 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
1 นายสทิธชิยั              

            ขนุทองแกว้
ศ. วท.บ.               

ท.บ.                 
ปร.ด.              
อ.บ.(ทนัต
สาธารณสุข)

ชวีวทิยาชอ่งปาก ชวีวทิยาชอ่งปาก มธ. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ศนูยร์งัสติ 99 หมู ่18      
ถ.พหลโยธนิ อ. คลองหลวง
 จ.ปทุมธานี 12121        
โทร. 0 2986 9205

2 นายวฒันะ  มธุราสยั ศ. ท.บ.               
M.S. (Orthodontics)

ทนัตกรรมจดัฟนั การเคลื่อนฟนั
เฉพาะต าแหน่ง      
ทนัตกรรมจดัฟนั 
(ORTHODONTICS)

จฬ. เกษยีณ 20/1 ราชวถิ ี24 ถ.ราชวถิ ี
สวนจติรลดา ดุสติ 
กรุงเทพฯ10300           
โทร.0 2241 5485,           
 0 2658 4401-4 

3 น.ส.สมรตร ี วถิพีร ศ. ท.บ.                  
ท.ม.                
Cert. in 
Craniofacial 
Anomalies 
Orthodontics

ทนัตกรรมจดัฟนั ทนัตกรรมจดัฟนั จฬ. เกษยีณ 142 ซ.เพชรเกษม 4        
ต.เพชรเกษม เขตบางกอก
ใหญ่ กรุงเทพฯ 10600    
โทร.0 2218 6224,           
 0 2218 8834
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071 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
4 นายสมศกัดิ ์ จกัรไพวงศ์ ศ. ท.บ.                  

ป.ชัน้สงูทาง
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค   
อ.ว.(ทนัตกรรม
ทัว่ไป)               
วุฒบิตัรโครงการ
พฒันาและฝึกอบรม
เตรยีมผูบ้รหิารรฐักจิ
 (Mini MPA) รุ่นที ่1

ทนัตกรรมทัว่ไป ทนัตกรรมชมุชน มม. เกษยีณ 1309 ถ.จรลัสนิทวงศ ์ซ. 3 
ท่าพระ บางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ                   
โทร.0 2467 0176
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071 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
5 นางโสภ ี ชาตสิุทธพินัธุ์ ศ. ท.บ.                 

ป.ชัน้สงูคลนิิค    
ทนัตกรรมประดษิฐ ์
Cert. in 
DENT.MAT.     
Cert. in Removable 
PROS.

ทนัตกรรมประดษิฐ์ ทนัตกรรมประดษิฐ์
ทัว่ไป

จฬ. เกษยีณ 14/9 หมู ่3 ซอย 17         
ถนนฉิมพล ี 2 เขตตลิง่ชนั 
กรุงเทพฯ 10170             
โทร.0 2448 5349,           
0 2884 0256
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071 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
6 นางพจนรรถ  เบญจกุล ศ. ท.บ.                

Cert. In 
Prosthodontics  
M.Ed. 
(InstructionalTechno
logy)             
M.S.D. 
(Prosthodontics)   
อ.ว.(ทนัตกรรม
ประดษิฐ์)

ทนัตกรรมประดษิฐ์ การใส่ฟนัปลอม มอ. เกษยีณ คณะทนัตแพทยศาสตร ์ 
ภาควชิาทนัตกรรมประดษิฐ ์
โทร. 0 7442 9871,          
0 7428 2525

7 นายวนิยั  ศริจิติร ศ. ท.บ.                
M.S. (Oral 
Pathology)        
Cert. in Oral 
Oncology

ทนัตพยาธวิทิยา ทนัตพยาธวิทิยา     
     ทัว่ไป

จฬ. เกษยีณ 105 ลาดพรา้ว 127          
คลองจัน่ บางกะปิ 
กรุงเทพฯ. 10240         
โทร.0 2377 7926
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071 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
8 นางใจนุช  จงรกัษ์ ศ. ท.บ.                  

M.S.(Radiology)
ทนัตรงัสวีทิยา ทนัตรงัสวีนิิจฉยั มม. คณะทนัตแพทยศาสตร ์

ภาควชิารงัสวีทิยา           
โทร. 0 2246 0051,          
0 2644 8644-6 ต่อ 2510

9 นายอะนฆั  เอี่ยมอรุณ ศ. ท.บ.                   
M.S.                   
Ph.D.                   
อ.บ(วทิยาการ 
วนิจิฉยัโรคช่องปาก)

พยาธวิทิยาชอ่ง
ปาก

พยาธวิทิยาชอ่งปาก มช. ภาควชิาทนัตวทิยาและ
พยาธวิทิยาชอ่งปาก     
คณะทนัตแพทยศาสตร ์     
 โทร.0 53394 3001-9

10 นางละอองทอง วชัราภยั ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตร์
การแพทย)์
ทนัตแพทยศาสตร
บณัฑติ
ป.บณัฑติฯ 
(สาขาวชิาวทิยาเอน็
โดดอนต์)

วทิยาเอน็โดดอนต์ วทิยาเอน็โดดอนต์ มม. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ภาควชิาทนัตกรรมหตัถการ 
โทร. 0 2644 8644-6
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071 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
11 น.ส.ศริพิร  ทมิปาวฒัน์ ศ. ท.บ.                 

ป.บณัฑติทาง
วทิยาศาสตร ์
การแพทยค์ลนิิก 
(วทิยาเอน็โด
ดอนต์)
M.Sc.(Endodontics)
อ.บ.(วทิยาเอน็โด
ดอนต์)

วทิยาเอน็โดดอนต์ วทิยาเอน็โดดอนต์ มม. ภาควชิาทนัตกรรมหตัถการ
 คณะทนัตแพทยศาตร ์   
โทร. 0 2644 8644-6       
ต่อ 3411-3

12 นางกอบกาญจน์        
         ทองประสม

ศ. ท.บ.                
M.Sc. (Oral 
Medicine)

เวชศาสตรช์อ่งปาก เวชศาสตรช์อ่งปาก จฬ. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ภาควชิาเวชศาสตรช์อ่งปาก 
โทร. 0 2218 8935,          
0 2218 8942
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071 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
13 นางจริพนัธ์  พนัธ์วุฒกิร ศ. ท.บ.                 

ป.ชัน้สงู 
(ศลัยศาสตรช์อ่ง
ปาก)               
Cert. in Oral and 
Maxillofacial 
Surgery

ศลัยศาสตรช์อ่งปาก ศลัยศาสตรช์อ่งปาก มม. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์        
โทร. 0 2644 6599
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071 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
14 นายณฐัเมศร ์           

           วงศส์ริฉิตัร    
  (ชือ่เดมิ นายสุทศั     
            รกัประสทิธิ ์
กุล)

ศ. ท.บ.                
ว.ว.(ศลัยศาสตร์
ชอ่งปาก)            
Cert. of The 
Advanced Surgical
 Study Programme 
in Oral and 
Maxillofacial 
Surgery            
อ.ว.(ศลัยศาสตร์
ชอ่งปากและแมก็ซลิ
โลเฟเชยีล)

ศลัยศาสตรช์อ่งปาก ศลัยศาสตรช์อ่งปาก มม. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์        
โทร. 0 2660 7660,          
0 2644 6599, 0 2246 0051
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071 สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
15 น.ส.อรสา  ไวคกุล ศ. ท.บ.                

วุฒบิตัรฝึกอบรม
ทนัตแพทยป์ระจ า
บา้นสาขา
ศลัยศาสตรช์อ่งปาก
Post graduate 
training in Oral and 
Maxillofacial 
SurgeryMaster of 
Science

ศลัยศาสตรช์อ่งปาก การปลูกถ่ายฟนั มม. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์        
โทร. 0 2246 0051,          
0 2644 6599

16 น.ส.วภิาว ี นิตยานนัทะ ศ. ท.บ.                 
Dr. med. Dent. 
(Oral Medicine)

  อายรุศาสตร ์
ชอ่งปาก

อายรุศาสตรช์อ่งปาก มอ. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ภาควชิาโอษฐวทิยา        
โทร. 0 7442 9878 ,         
 0 7428 2545
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072 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
1 นางประนอม  โอทกานนท์ ศ. วท.บ.(พยาบาล)         

ป.ผดุงครรภ ์            
ค.บ.(มธัยมศกึษา)   
M.Sc. in Nursing        
กศ.ด. (การวจิยัและ
พฒันาหลกัสตูร)

พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผูส้งูอายุ จฬ. เกษยีณ 40 ซอยน้อมจติร        
 บางซือ่ กรุงเทพฯ 
10800                    
โทร. 0 2526 1108

2 นางศริพิร  จริวฒัน์กุล ศ. ค.บ.(การพยาบาลจติเวช)
ค.ม. (การบรหิารการ
พยาบาล)
Doctor of Philosophy 
(Medical Anthropology)
Certificate: Gender and 
Reproductive Health

พยาบาลศาสตร์ การวจิยัเชงิคุณภาพ
ในวชิาชพีการพยาบาล

มข. คณะพยาบาลศาสตร ์ 
โทร.0 4320 2407

3 นางวจิติร  ศรสีุพรรณ ศ. วท.บ.(พยาบาล)         
 ค.บ.                       
 M.S.of Public Health    
Doctor of Public Health

พยาบาลศาสตร์ การวจิยัทางการ
พยาบาล:หลกัการและ
แนวปฏบิตัิ

มช. เกษยีณ คณะพยาบาลศาสตร ์
ภาควชิาการพยาบาล
สาธารณสุข              
โทร.0 5394 6080
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072 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
4 นางวภิาดา  คุณาวกิตกิุล ศ. วท.บ.                     

ค.ม.(การบรหิารการ
พยาบาล)                 
 D.Sci. in Nursing 
(Nursing Administration)

พยาบาลศาสตร์ การบรหิารการ
พยาบาลและระบบ
บรกิารสุขภาพ, การ
จดัการดา้นคุณภาพ
และการพยาบาล, 
Health care policy 
Nursing Ethies

มช. ภาควชิาบรหิารการ
พยาบาล                
คณะพยาบาลศาสตร ์   
โทร. 0 5394 5011,     
   0 5394 5023

5 นางรุจา  ภู่ไพบูลย์ ศ. วท.บ.(พยาบาลและ     
 ผดุงครรภ)์               
M.S.(Parents and Child 
Nursing)                 
Ph.D.(Family Health 
Care Nursing)

พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเดก็และ
วยัรุ่น

มม. คณะแพทยศาสตร ์    
ร.พ. รามาธบิด ี
ภาควชิาพยาบาล
ศาสตรโ์ทร. 0 2201 
2013

6 น.ส.สมจติ  หนุเจรญิกุล ศ. วท.บ.(พยาบาล)       
M.S. (Nursing)           
Ph.D. (Nursing)

พยาบาลศาสตร์ การดแูลตนเอง ,      
การพยาบาล

มม. เกษยีณ คณะแพทยศาสตร ์    
ร.พ. รามาธบิด ี
ภาควชิาพยาบาล
ศาสตร ์
โทร. 0 2201 2013
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072 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
7 นางวณีา  จรีะแพทย์ ศ.11 ป.พยาบาลศาสตร ์     

M.Sc. (Nursing of the 
Developing Family)   
Doctor of Nursing 
Science (Clinical 
Nursing Research)

พยาบาลศาสตร์ สารสนเทศทางการ
พยาบาลและทาง
สุขภาพ

จฬ. อาคารวทิยกติย์
คณะพยาบาลศาสตร์
โทร. 0 2218 9823
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073 สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
1 น.ส.วมิล   ตนัตไิชยากุล ศ. ภ.บ.                    

ภ.ม.(เภสชัเคม)ี     
Ph.D.Medicinal 
Chemistry 
(Pharmacy)

เภสชัเคมี เภสชัเคมี มอ. ภาควชิาเภสชัเคม ี 
คณะเภสชัศาสตร ์    
โทร. 0 7421 2906 ,   
 0 7428 2000 ต่อ 
8800, 8804

2 นายวงศส์ถติย ์  ฉัว่กุล ศ. ภ.บ.                  
ศศ.บ.(รฐัศาสตร)์    
วท.ม.(เภสชัศาสตร)์  
วท.ด.(พชืไร่นา)

เภสชัพฤกษศาสตร์ เภสชัพฤกษศาสตร์ มม. ภาควชิาเภสชั
พฤกษศาสตร ์       
คณะเภสชัศาสตร ์     
โทร. 0 2644 8677-91

3 น.ส.เกศรา  ณ บางชา้ง ศ. วท.บ.                 
วท.ม. (เภสชัวทิยา
เทคนิคการแพทย)์    
Ph.D.(Pharmacology)

เภสชัวทิยา เภสชัวทิยาคลนิิก  
โรคเขตรอ้นคลนิิก

มธ. คณะสหเวชศาสตร ์
ภาควชิาเทคนิค
การแพทย ์           
โทร. 0 2926 9434,    
0 2926 9441
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073 สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
4 นายบุญเจอื  ธรณนิทร์ ศ. พ.บ.                  

Doktor der Medizin
เภสชัวทิยา เภสชัวทิยา

ภมูคิุม้กนัและโรค
ภมูแิพ้

มม. เกษยีณ 296 ซอย ว.ป.อ.       
 ถ.เศรษฐกจิ  ต.ท่าไม ้
อ.กระทุ่มแบน          
จ.สมทุรสาคร 74110   
โทร. 0 3447 2791

5 นายอ านวย  ถฐิาพนัธ์ ศ.11 B.Sc.                   
M.S.                   
Ph.D. 
(Pharmacology)

เภสชัวทิยา เภสชัจลนศาสตร,์ 
เภสชัพนัธุศาสตร์

มม. เกษยีณ ส านกัวจิยั งานบรกิาร
วชิาการและวจิยั      
ศนูยก์ารแพทยส์ริกิติิ ์
ช ัน้ 5 หอ้ง 508      
คณะแพทยศาสตร ์   
โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลยัมหดิล 
โทร. 0 2201 2606  
บา้น 0 2274 5392
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073 สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
6 น.ส.นนัทวนั  บุณยะประภศัร ศ. ภ.บ.                

M.Sc. 
(Pharmacognosy)   
Ph.D. 
(Phytochemistry)

เภสชัวนิิจฉยั พฤกษเคมี มม. คณะเภสชัศาสตร ์
ภาควชิาเภสชัวนิิจฉยั 
โทร. 0 2644 8677-91
 ต่อ 1503

7 นายกติตศิกัดิ ์                 
             ลขิติวทิยาวุฒิ

ร.บ.                  
Ph.D.(Political 
Science)

เภสชัเวท เภสชัเวท จฬ. ภาควชิาเภสชัเวท      
คณะเภสชัศาสตร ์      
โทร. 0 2215 0871

8 นางสส ี ปนัยารชนุ ศ. ภ.บ.                 
M.Sc.                
Ph.D.

เภสชัเวท พฤกษเคมี มช. เกษยีณ 58/40 ม.เสนานิเวศ 1 
ซอย114 ถ.พหลโยธนิ 
32 กรุงเทพฯ  10230  
โทร.0 2578 1240
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073 สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
9 นางกาญจน์พมิล  ฤทธเิดช ศ. ภ.บ.

M.S. 
(Phamacotherapeutics)
Ph.D. (Industrial 
Pharmacy)

เภสชัศาสตร์ เภสชัอุตสาหกรรม จฬ. คณะเภสชัศาสตร ์
ภาควชิา               
เภสชัอุตสาหกรรม      
โทร.0 2218 8271,     
 0 2218 8273

10 นายจรีเดช   มโนสรอ้ย ศ. ภ.บ.(เภสชัศาสตร)์    
วท.ม.(จุลชวีวทิยา)   
Dr. rer. Nat. 
(Immunology)        
 น.บ.

เภสชัศาสตร์ เภสชัชวีภาพ มช. คณะเภสชัศาสตร ์   
สายวชิาเภสชักรรม     
โทร. 0 5389 4806 ,   
0 5394 4338

11 นางอรญัญา  มโนสรอ้ย ภ.บ.                 
ร.บ. (บรหิารรฐักจิ) 
Ph.D.(Industrial and 
Physical Pharmacy)

เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตร์ มช. คณะเภสชัศาสตร ์  
สายวชิาเภสชักรรม 
โทร. 0 5389 4806 ,   
 0 5394 4338
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073 สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
12 นายณรงค ์ สารสิุต ศ. ภ.บ.                  

M.S.(Pharmaceutics)
Ph.D.(Pharmaceutics)

เภสชัศาสตร์ เภสชัอุตสาหการ มม. คณะเภสชัศาสตร ์
ภาควชิาเภสชั
อุตสาหกรรม            
โทร. 0 2644 8702 ,   
0 2644 8677-91      
ต่อ 1201-2

13 นายสมพล  ประคองพนัธ์ ศ. ภ.บ.                 
วท.ม. (ชวีเคม)ี      
M.S. (Pharmacy)   
Ph.D. (Phar. Chem.)

เภสชัศาสตร์ เภสชักรรม มม. เกษยีณ คณะเภสชัศาสตร ์
ภาควชิาเภสชักรรม 
โทร.0 2245 7797,     
0 2644 8677-93      
ต่อ 1303
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073 สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
14 นายอ าพล  ไมตรเีวช ศ. ภ.บ.                  

M.S. 
(Pharmaceutics),      
Ph.D. 
(Pharmaceutics)

เภสชัศาสตร์ เภสชัอุตสาหกรรม มม. คณะเภสชัศาสตร ์
ภาควชิาเภสชั
อุตสาหกรรม           
โทร. 0 2644 8677-93
 ต่อ 1200 , 1201 ,     
 0 2664 8702

15 นางณฐันนัท ์ สนิชยัพานิช ภ.บ.                   
วท.ม.(เภสชัศาสตร)์ 
ปร.ด.(เภสชั
อุตสาหกรรม)

เภสชัอุตสาหกรรม เภสชัอุตสาหกรรม มม. ภาควชิาเภสชั
อุตสาหกรรม         
คณะเภสชัศาสตร ์   
โทร. 0 2644 8677-91
 ต่อ 1201
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073 สาขาวิชาเภสชัศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
16 นายสมงิ  เก่าเจรญิ ศ. วท.บ.                

พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู 
(อายรุศาสตร)์ ว.ว.
(อายรุศาสตร)์ 
Fellowship Training 
in Toxicology        
Cert. of Clinical 
Pharmacology

อายรุศาสตร์ เภสชัวทิยาและ
พษิวทิยาคลนิิก

มม. คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิดี
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร. 0 2201 1610   
ต่อ 1126

17 นายสุเทพ  จารุรตันศริกิุล ศ. พ.บ.                   
ป.ชัน้สงู 
(อายรุศาสตร)์ ว.ว.
(อายรุศาสตร)์

อายรุศาสตร์ เภสชัวทิยาคลนิิก มอ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์  
 โทร. 0 7442 9385
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081 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิตอ่
1 นายก าธร  กุลชล ศ. สถ.บ.        

M.Arch (Urban 
Design)      
Dip. in 
Housing, 
Planning and 
Building

การออกแบบชมุชน
เมอืง

มศก. เกษยีณ ภาควชิาการออกแบบ
และวางผงัชมุชนเมอืง
คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์              
โทร.0 2623 6115

2 นายเดชา  บุญค ้า ศ. สถ.บ.        
M.L.A.(Landsc
ape Arch.)

ภมูสิถาปตัยกรรม ภมูสิถาปตัยกรรม จฬ. เกษยีณ คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์ภาควชิา
สถาปตัยกรรม         
โทร.0 2218 4370-71

3 นายไขแสง  ศุขะวฒันะ ศ. สถ.บ.          
สถ.ม.           
ค.ม.        
Diploma in 
ICHPB     
Diploma in 
Trop.Arch.

สถาปตัยกรรมศาสตร์ สถาปตัยกรรมศาสตร์ จฬ. เกษยีณ คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์ภาควชิา
สถาปตัยกรรม        
โทร.0 2218 4370-71
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081 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิตอ่
4 ม.ร.ว.แน่งน้อย  ศกัดิศ์รี ศ. สถ.บ.      

M.Arch.(Archite
chure)

สถาปตัยกรรมศาสตร์ สถาปตัยกรรมศาสตร์ จฬ. เกษยีณ คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์ภาควชิา
สถาปตัยกรรม          
โทร.0 2218 4370-71

5 นางผุสด ี ทพิทสั ศ. สถ.บ.
(สถาปตัยกรรม)
M.Arch.(Archite
cture)

สถาปตัยกรรมศาสตร์ สถาปตัยกรรมศาสตร,์ 
ออกแบบสถาปตัยกรรม, 
ประวตัศิาสตร์
สถาปตัยกรรม ,การ
อนุรกัษ์สถาปตัยกรรมและ
ชมุชน

จฬ. เกษยีณ คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์ภาควชิา
สถาปตัยกรรม          
โทร.0 2218 4370-71

6 นายบณัฑติ   จุลาสยั ศ. สถ.บ.         
M.Arch.(Archite
cture)        
Cert. in Town 
and Regional 
Planning 

สถาปตัยกรรม สถาปตัยกรรม จฬ. ภาควชิา
สถาปตัยกรรมศาสตร์
 คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์                 
โทร. 0 2218 4370-2
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081 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิตอ่
7 นายสุนทร  บุญญาธกิาร ศ.11 สถ.บ.

(สถาปตัยกรรม)
M.Arch.       
D.Arch.

สถาปตัยกรรมศาสตร์ สถาปตัยกรรมศาสตร์ จฬ. คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์ ภาควชิา
สถาปตัยกรรม         
โทร.0 2218 4370-71

8 นายวมิลสทิธิ ์ หรยางกรู ศ.11 สถ.บ.          
M.A.           
Master in 
Architecture 
Ph.D.  
(Architecture)

สถาปตัยกรรมศาสตร์ การออกแบบงาน
สถาปตัยกรรม 
สถาปตัยกรรมชมุชนและ
เมอืง จติวทิยา
สภาพแวดลอ้ม 
(Environment 
Psychology) การวจิยัทาง
สถาปตัยกรรมไทยสมยัใหม่

มธ. เกษยีณ โครงการจดัการศกึษา
สาขาวชิา
สถาปตัยกรรม         
โทร.0 2564 6304-12
 ต่อ 3188
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081 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีต่ดิตอ่
9 นางตรงึใจ  บูรณสมภพ ศ.11 สถ.บ.      

M.Arch.(Archite
cture)         
Ph.D.         
(Architecture)

สถาปตัยกรรมศาสตร์ สถาปตัยกรรมศาสตรเ์ขต
รอ้นพลงังานในอาคาร

มศก. เกษยีณ คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์         
ภาควชิา
สถาปตัยกรรม โทร.0 
2218 4369

10 ม.ร.ว.ทองใหญ่  ทอง
ใหญ่

ศ. สถ.บ.         
M.Arch.

สถาปตัยกรรมศาสตร์ การวจิยั และการออกแบบ
สถาปตัยกรรมเพื่อ
การศกึษาและการ
ออกแบบชมุชนเมอืง

มศก. เกษยีณ ตกึคุณหญงิพฒันา ชัน้
 4 คณะ
สถาปตัยกรรมศาสตร์
 มหาวทิยาลยัรงัสติ    
                 โทร.0 
2997 2222 ต่อ 
3410,3414

11 นางอรศริ ิ ปาณนิท์ ศ.11 ศ.บ.
(สถาปตัยกรรม
ไทย)  
M.S.(Tropical 
Architecture)

สถาปตัยกรรมศาสตร์ สถาปตัยกรรมและการ
อนุรกัษ์สถาปตัยกรรม

มศก. เกษยีณ คณะสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์     
โทร.0 2942 8960 ต่อ
 310
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