ประวัติของอาจารยประจําระดับปรีคลินิค
เลข
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

31016008
xxxxx

ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ

นพ.อมร ลีลารัศมี

31020015
xxxxx

ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ

นพ.บุญเจือ ธรณินทร์

31014013
xxxxx

31016007
xxxxx

ศาสตราจารย์
กิตติคุณ

ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

ชื่อ – สกุล

นพ.เฉลิม วราวิทย์

นพ.สมเกียรติ วงษ์ทิม

สาขาวิชา
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.

The University of Newcastle, Australia
แพทยสภา
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Albert Ludwig Universität, Freiburg,
Germany
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
University of Illinois, U.S.A.
The American Board of Pediatrics, U.S.A.
The Subspecialty American Board of
Pediatric Cardiology of The American
Board of Pediatrics, U.S.A.

2532
2519
2539
2515
2512

M.Sc.
วว.
อว.
พ.บ.
Dr.med(Magna cum Laude)

Clinical Epidemiology
อายุรศาสตร์
โรคติดเชื้อ
แพทยศาสตร์
เภสัชวิทยาระบบภูมิคุ้มกัน

พ.บ.
M.Ed.
American Board of Pediatrics
Subspecialty American Board
of Pediatric Cardiology

แพทยศาสตร์
แพทยศาสตรศึกษา
Pediatrics
Pediatric cardiology

พ.บ.
อว.
อว.
Fellowship Training Program
in Pulmonary, Allergy and
Clinical Immunology

แพทยศาสตร์
อายุรศาสตร์เวชบาบัดวิกฤต
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tulane Medical Center, Louisiana, USA

2503
2540
2533
2532

พ.บ.

แพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2524

2505
2517
2509
2509

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
31009011
xxxxx

35099001
xxxxx
31005024
xxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

รองศาสตราจารย์

พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์

รองศาสตราจารย์

ดร.เสาวณีย์ รัตนพานี

รองศาสตราจารย์

ดร.มลวิภา วงษ์สกุล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)

รองศาสตราจารย์

ดร.มาลินี ไทยรุ่งโรจน์

รองศาสตราจารย์

นพ.วิบูลย์ ฤทธิทิศ

สถาบัน

ปี พ.ศ.

Certificate Pathology of
Infectious Diseases

Pathology of
Infectious Diseases

Institute Armed Forces, U.S.A.

2524

Certificate of Proficiency
in Pathology

พยาธิวิทยา

Institute of Pathology, Thailand

2520

พ.บ.
วท.บ.
Ph.D.
วท.บ
Researching awarded from
CIDA

แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Physical Chemistry
เคมี

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Aston university, UK
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Department of Immunology, University
of Alberta, Edmonton, Canada

2516
2514
2516
2512
2535

Flinders Medical Centre, South Australia,
Australia

2526

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Hiroshima University, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

2522
2516
2514
2533
2519
2547
2533
2520

Post Doctoral researching
awarded from WHO

31021008
xxxxx
33416013
xxxxx

สาเร็จการศึกษาจาก

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
สพ.บ.
อว.
พ.บ.
วท.ม.

จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา
เทคนิคการแพทย์
Medical Sciences
สัตวแพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
แพทยศาสตร์
เภสัชวิทยา

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
31009051
xxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นพ.ไพศาล ลีละชัยกุล

31012 017
xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ธิดารัตน์ เอกสิทธิกุล

31005037
xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.อภิชัย ชูปรีชา

32099000
xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.กรณิกา ขนบดี

36002000
xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นพ.จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
Certificate of Proficiency in
Anatomical Pathology
Diploma in Clinical Science
(Pathology)
Practitioner in Medicine
License
พ.บ.
B.Sc.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
B.Sc.
อว.
อว.
วว.
พ.บ.

สาเร็จการศึกษาจาก

สาขาวิชา
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)

สถาบัน

ปี พ.ศ.

Anatomical Pathology

แพทยสภา

2521

Pathology

มหาวิทยาลัยมหิดล

2519

แพทยสภา

2518

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
U. of Arizona, USA.
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยสภา
แพทยสภา
ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2512

แพทยศาสตร์

ชีวเคมี
ชีวเคมี
เคมี
Physiological Sciences
สรีรวิทยา
ชีววิทยา
กายวิภาคศาสตร์
ประสาทวิทยาศาสตร์
พยาบาลและผดุงครรภ์
พยาธิวิทยาคลินิก
เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์โรคเลือด
แพทยศาสตร์

2515
2544
2530
2518
2542
2526
2522
2543
2536
2532
2547
2546
2534
2531

เลข
ประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

31499002
xxxxx

อาจารย์

นพ.วีระพล ธีระพันธ์เจริญ

31002002
xxxxx

อาจารย์

พ.ต.อ.ฉัตรชัย อังสุโรจน์

37299000
xxxxx

อาจารย์

นพ.ประเสริฐ หลุยเจริญ

31017019
xxxxx
33099004
xxxxx
31022018
xxxxx

อาจารย์

ดร.เจนวิทย์ นพวรท

อาจารย์

ดร.ณัฏฐพล ศุภกมลเสนีย์

อาจารย์

ดร.สรัญญา ศิริบาล

13299000
xxxxx
32699000

อาจารย์

ดร.ศักรินทร์ ภูผานิล

อาจารย์

ดร.ธิดารัตน์ เนติกุล

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
อว.
อว.
วว.
พ.บ.
วท.บ.
พ.บ.
วว.
อว.
อว.
วว.
พ.บ.
วทบ.
ปร.ด.
วท.บ.
ปร.ด
วท.บ.
Ph.D.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.บ.
ปร.ด.

สาขาวิชา
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)
เวชศาสตร์ครอบครัว
เวชศาสตร์ป้องกัน
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
แพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
วิทยาศาตร์การแพทย์
ชีวเคมี
เคมี
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
Tropical Medicine
(International program)
เทคนิคการแพทย์
Applied Biological Sciences
ชีววิทยา
จุลชีววิทยาการแพทย์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี พ.ศ.

แพทยสภา
แพทยสภา
แพทยสภา
แพทยสภา
แพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยสภา
แพทยสภา
แพทยสภา
แพทยสภา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล

2553
2547
2526
2520
2518
2514
2521
2545
2542
2526
2518
2516
2555
2545
2556
2546
2552

คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2544
2552
2551
2556

เลข
ประจาตัว
ประชาชน
xxxxx
18099000
xxxxx

11020003
xxxxx
32203002
xxxxx
36799000
xxxxx
35507005
xxxxx
12501000
xxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา

ชื่อ – สกุล

ดร.ศราวุธ ลาภมณีย์

สาขาวิชา
(เรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึง
ระดับปริญญาตรี)

วท.บ.
Ph.D.

เทคนิคการแพทย์
สรีรวิทยา-ประสาทวิทยาศาสตร์
สรีรวิทยาการออกกาลังกาย
กายภาพบาบัด
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบาบัด
สรีรวิทยา
กายภาพบาบัด
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบาบัด
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบาบัด
จุลชีววิทยา

อาจารย์

ดร.ธันย์นิชา แซ่เล้า

อาจารย์

อ.กิตติศักดิ์ สินพิทักษ์กุล

อาจารย์

อ.อมรรัตน์ ยืนยงวัฒนกุล

อาจารย์

อ.สัตพร เจริญสุข

อาจารย์

อ.นันธนิดา มงคล

วท.ม.
วทบ.
ปร.ด.
วทบ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.

อ.สัณหพงษ์ ก่อวงศ์

วท.บ.
M.Ed

จุลชีววิทยา
Curriculum and Instruction

ศศ.บ
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
พทป.บ.

ภาษาไทย
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบาบัด
กายวิภาคศาสตร์
การแพทย์แผนไทย

31201009
xxxxx

อาจารย์

12299004
xxxxx
14804000
xxxxx

อาจารย์

อ.เฉลิมขวัญ รุ่งสว่าง

อาจารย์

อ.บุตรโต นามบุญเรือง

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Strasbourg
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Northeastern University Boston, Ma,
U.S.A
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ.
2548
2560
2554
2551
2559
2550
2553
2549
2552
2542
2552
2548
2555
2552
2539
2532
2559
2556
2556
2554

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําระดับปรีคลินิก
เลขประจาตัว
ประชาชน
31016008xxxxx

ตาแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

ผลงานทางวิชาการ

ศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ

นพ.อมร ลีลารัศมี

Amorn Leelarasamee, Tanin Intragumtornchai, Supasit Pannarunothai, Sudsawat
Laohavinij, Boonsong Patjanasoontorn, Surajit Suntorntham, Rungroj Krittayaphong,
Chureeratana Bowonwatanuwong. Need for Internal Medicine Subspecialists in
Thailand. JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND. 2017; 100(2).
Apisarnthanarak A, Mundy LM, Tantawichien T, Leelarasamee A. Infection Prevention
and Control in Asia: Current Evidence and Future Milestones. Clinical Infectious
Diseases. 2017; 64(2): S49-S50.
Vitoon Chinswangwatanakul, Atthaphorn Trakarnsanga, Varut Lohsiriwat, Chotirot
Angkurawaranon, Pattarachai Kiratisin, Amorn Leelaratsamee, Darin Lohsiriwat.
Efficacy and Safety of Intravenous Single-agent Antibiotics - Cefoperazone/Sulbactam
in Non-critically Ill Surgical Patients with Intra-abdominal and Soft Tissue Bacterial
Infection. Thai Journal of Surgery. 2013; 34(2), 51-55.
Saoraya Lueangarun and Amorn Leelarasamee. Impact of Inappropriate Empiric
Antimicrobial Therapy on Mortality of Septic Patients with Bacteremia: A
Retrospective Study. Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases. 2012;
765205.
Anupop Jitmuang, Adhiratha Boonyasiri, Nukool Keurueangkul, Amornrut Leelaporn,
and Amorn Leelarasamee. Gonococcal Subcutaneous Abscess and Pyomyositis: A
Case Report. Case Reports in Infectious Diseases. 2012; 790478.
Lohsiriwat V, Sriyoscharti S, Raksakietisak M, Leelarasamee A. Three-day unrecognized
cefazolin anaphylaxis in a case undergoing coronary bypass graft surgery. J Med
Assoc Thai. 2012; 95(6): 825-829.

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

ผลงานทางวิชาการ

31020015xxxxx

ศาสตราจารย์
เกียรติคณ
ุ

นพ.บุญเจือ ธรณินทร์

31016007xxxxx

ศาสตราจารย์

นพ.สมเกียรติ วงษ์ทิม

31009011xxxxx

รองศาสตราจารย์

พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์

Rerknimitr Pawinee, Nitinawarat Jantakan, Weschawalit Sinee, Wititsuwannakul Jade,
Wongtrakul Paveena, Jutiviboonsuk Aranya, Dhorranintra Boonjeur, and Asawanonda
Pravit. The Efficacy of Gynura pseudochina DC. var. hispida Thv. Ointment in Treating
Chronic Plaque Psoriasis: A Randomized Controlled Trial. The Journal of Alternative
and Complementary Medicine. 2016, 22(8): 669-625.
Sam Lim, David Chi-Leung Lam, Abdul Razak Muttalif, Faisal Yunus, Somkiat
Wongtim, Le Thi Tuyet Lan, Vikram Shetty, Romeo Chu, Jinping Zheng, Diahn-Warng
Perng and Teresita de Guia. Impact of chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
in the Asia-Pacific region: the EPIC Asia population-based survey. Asia Pacific Family
Medicine. 2015; 14: 4.
Jaimchariyatam N, Wongtim S, Udompanich V, Sittipunt C, Kawkitinarong K, Chaiyakul
S, Gonlachanvit S. Prevalence of gastroesophageal reflux in Thai asthmatic patients. J
Med Assoc Thai. 2011; 94(6): 621-8.
Noppadol Larbcharoensub, Duangkamon Wattanatranon, Juvady Leopairut, Suwimon
Suntisuktana, Boonsam Roongpupaht, Chalermchai Chintrakarn, Jumroon
Tungkeeraticha, Phurich Praneetvatakul, Thongchai Bhongmakapat, Wichit
Cheewaruangroj, Supawadee Prakunhungsit. Clinicopathologic Findings and
Treatment Outcome of Laryngectomized Patients with Laryngeal Cancer and
Hypopharyngeal Cancer: An Experience in Thailand. Asian Pacific Journal of Cancer
Prevention. 2017; 18(8): 2035-2042.
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โรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Technische Universitat Munchen,
Munich, Germany
Kansai Rosai hospital, Osaka, Japan
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล

ปี พ.ศ.
2535
2558
2547
2540
2536
2540
2536
2548
2541
2550
2543
2551
2544
2553
2551
2555
2552
2550
2543
2554
2547
2557

เลขบัตรประชาชน

32599000xxxxx
51201990xxxxx

39001000xxxxx
38399002xxxxx
36799000xxxxx
37299000xxxxx
35401005xxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ
นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ
นายแพทย์ชานาญ
การ
นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ
นายแพทย์ปฏิบัติการ

ชื่อ – สกุล
นพ.มนตรี วัฒนาแก้วศรีเพ็ชร
นพ.ดิเรก ดีศิริ

ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.

นพ.สกล สุขพรหม

นพ.พงศกร สุขเกษม
นพ.ภาณุ เธียรสุคนธ์
นพ.จีระศักดิ์ ศรีเจริญ
นพ.สันติ อังคณาโสภิต
นพ.อนุภาพ ตรีภาค

31016008xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ

นพ.จเร ลีเลาหพงศ์

35799000xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ

นพ.พจน์ เลาหจีรพันธุ์

31004006xxxxx

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

พญ.ปวีณา ลาวัณลักขณา

อ.ว.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
ว.ว.
พ.บ.
อ.ว.

สาขาวิชา(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญา
ตรี
(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
แพทยศาสตร์
(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริการโรงพยาบาล)
เวชศาสตร์ครอบครัว
ประสาทศัลยศาสตร์
แพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
แพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
แพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
แพทยศาสตร์
ประสาทศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
แพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
แพทยศาสตร์
ประสาทศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์
แพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปี พ.ศ.

ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลราชวิถี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัย

2555
2548
2540
2531
2548

แพทยสภา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รามาธิบดี
สถาบันประสาทวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

2545
2542
2536
2539
2534
2549
2542
2538
2532
2547
2542
2541
2552
2545
2546
2546
2541
2555

เลขบัตรประชาชน

35099011xxxxx

31020019xxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
นายแพทย์ชานาญ
การ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ

ชื่อ – สกุล

อ.ว.
พ.บ.
นพ.ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร ประกาศนียบัตรวิชาชีพทาง
คลินิก
พ.บ.
นพ.ดนัย เอกะโรหิต

31002012xxxxx

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นพ.อมร เจษฎาญานเมธา

31201011xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ

นพ.กิตติพงศ์ สุขุม

31008002xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ

นพ.วิชัย โสพัศสถิตย์

31002018xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ
นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ

นพ.วิกรม สุธีเวสารัช

35203000xxxxx

31024007xxxxx

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

พญ.ปิยาภรณ์ เลาห์อุทัยวัฒนา

พญ.ศรีเพชรรัตน์ เมฆวิวัฒนาวงศ์

ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
อ.ว.
ว.ว.
พ.บ.
อ.ว.

สาขาวิชา(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญา
ตรี

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปี พ.ศ.

ศัลยศาสตร์
แพทยศาสตร์

โรงพยาบาลตารวจ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

2550
2545
2525

แพทยศาสตร์
clinical management on
acute diarrheal disease
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคไต
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
เวชศาสตร์ครอบครัว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
NICED , CCU , INDIA

2524
2530

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทยสภา
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล/
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
แพทยสภา

2528
2522
2532
2526
2537
2531
2547
2545
2539
2541
2535
2548
2547
2546
2540
2549
2547

เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ว.ว.
พ.บ.

31008005xxxxx

31006012xxxxx
35799000xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ

พญ.รติมา ลือวิบูลย์รัตน์

นายแพทย์ชานาญ
การ

พญ.ภิรดี ศรีจันทร์

นายแพทย์ชานาญ
การ

นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์

ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.

ว.ว.
พ.บ.
31201004xxxxx

นายแพทย์

พญ.นิธิอาภา บารุงศรี

32002007xxxxx

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.อารุง เลียวรักษ์โอฬาร

31005003xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ

นพ.นิธิภัทร์ กตัญญูกุล

ว.ว.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.

สาขาวิชา(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญา
ตรี
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาขาหัตถการการปฏิบัติและรักษา
โรคหลอดเลือดหัวใจขั้นสูง
สาขาหัตถการการปฏิบัติรักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
(อายุรศาสตร์)
แพทยศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
เวชบาบัดวิกฤต
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปี พ.ศ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รามาธิบดี

2546
2541
2551

รามาธิบดี
รามาธิบดี
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Complex PCI Kurashiki Central
Hospital Okayama Japan
สถาบันโรคทรวงอก

2544
2538

ศิริราชพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552
2546
2540

ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลราชวิถี
ศิริราชพยาบาล
สถาบันโรคทรวงอก
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2552
2549
2544
2552
2550
2544

2542
2558
2553

เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

37299001xxxxx

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.สุทัศน์ ศรีสวัสดิ์

31005035xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ

นพ.สันติ ฤทธิวิชัย

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ว.ว.
พ.บ.

ว.ว.
พ.บ.
51002000xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ

พญ.กรรณิการ์ นิติเจริญพงศ์

11002000xxxxx

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.วิทยา ศิริชีพชัยยันต์

32099001xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ

นพ.กิตติศักดิ์ ตั้งจิตตรง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.อาสา พิชญ์ภพ

11009000xxxxx

ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.

32201005xxxxx

39699001xxxxx
31006025xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ

พญ.เกษิณี ลี่ดารงวัฒนากุล

นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ
นายแพทย์ชานาญ
การ

พญ.รุ่งกานต์ ผ่องใส
พญ.พชรมน ตั้งจิตตรง

ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.

สาขาวิชา(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญา
ตรี
อายุรศาสตร์โรคเลือด
แพทยศาสตร์
สาขาหัตถการปฏิบัติรักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
(อายุรศาสตร์)
แพทยศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
และเมตาบอลิสึม

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิริราชพยาบาล

2556
2548
2552

ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
รามาธิบดี
รามาธิบดี
รามาธิบดี
แพทยสภา
รามาธิบดี
แพทยสภา
แพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระมงกุฎเกล้า
แพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทยสภา

2551
2544
2538
2549
2547
2541
2557
2551
2557
2554
2547
2557
2555
2551
2556
2553
2549
2551
2545
2557

เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ว.ว.
พ.บ.

38099004xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ

นพ.อภิสิทธิ์ ลีดารงวัฒนากุล
ว.ว.
พ.บ.

36199000xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ

34099008xxxxx

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

33199002xxxxx

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

34099003xxxxx

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

31699001xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ

31024009xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ

33099014xxxxx

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

31999000xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ

นพ.วิจักษณ์ กาญจนอุทัย
ว.ว.
พ.บ.
พญ.วีรยา สุรารักษ์
ว.ว.
พ.บ.
นพ.ประเสริฐ ว่องชูวงศ์
ว.ว.
พ.บ.
นพ.โชติศักดิ์ เจนพาณิชย์ ว.ว.
พ.บ.
พญ.จุฑารัตน์ เรืองชัยศิวเวท ว.ว.
พ.บ.
พญ.พรรณทิพา กิตติภูมิวงศ์ ว.ว.
พ.บ.
พญ.ปรียานุช อันอดิเรกกุล ว.ว.
พ.บ.
พญ.โสภา โกศลสัมพันธ์
ว.ว.
พ.บ.

สาขาวิชา(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญา
ตรี
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและ
หลอดเลือด
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
แพทยศาสตร์
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
แพทยศาสตร์
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
แพทยศาสตร์
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
แพทยศาสตร์
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
แพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทยศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปี พ.ศ.

แพทยสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วชิระพยาบาล

2554
2548
2557

พระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2553
2547
2558

พระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล(แพทย์ชนบท)
ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลราชวิถี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
รามาธิบดี
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554
2548
2538
2532
2542
2532
2535
2529
2548
2542
2556
2550
2537
2531
2547
2542

เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

39099008xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ

พญ.สุชาดา คล้ายอุดม

31999000xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ

33099007xxxxx

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

31015012xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ
นายแพทย์ชานาญ
การ
นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ
นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ

31010006xxxxx
32499003xxxxx
33199002xxxxx
39098008xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ

39098003xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ

31001000xxxxx

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

32099002xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ว.ว.
พ.บ.
พญ.สิริรัตน์ ลิมกุล
ว.ว.
อ.ว.
พ.บ.
พญ.กอบกุล พิรัตน์
ว.ว.
พ.บ.
พญ.อุบลวรรณ เธียรโพธิ์ภิ- ว.ว.
รักษ์
พ.บ.
พญ.ณัฏฐิกา ยุระเกตุ
ว.ว.
พ.บ.
พญ.บุษราภรณ์ คันธกุลดุษฎี ว.ว.
พ.บ.
พญ.จันทิรา แก้วสัมฤทธิ์ ว.ว.
พ.บ.
พญ.วิศณีย์ ทองลิม
ว.ว.
พ.บ.
พญ.เกศินี แซ่เฮ้ง
ว.ว.
พ.บ.
นพ.สุรพล ศรีวงค์พานิช
ว.ว.
พ.บ.
นพ.บุญชัย สุวรรณธนานนท์ อ.ว.
ว.ว.
พ.บ.

สาขาวิชา(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญา
ตรี
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทยศาสตร์
วิสัญญีวิทยา
เวชศาสตร์ครอบครัว
แพทยศาสตร์
วิสัญญีวิทยา
แพทยศาสตร์
วิสัญญีวิทยา
แพทยศาสตร์
วิสัญญีวิทยา
แพทยศาสตร์
วิสัญญีวิทยา
แพทยศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
แพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช
แพทยศาสตร์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แพทยศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปี พ.ศ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2536

ศิริราชพยาบาล
แพทยสภา
รามาธิบดี
ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รามาธิบดี
รามาธิบดี
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ กรมการแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทยสภา
พระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2541
2536
2542
2537
2549
2545
2553
2548
2541
2536
2540
2533
2551
2545
2552
2546
2531
2524
2545
2536
2527

เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

34299001xxxxx

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นพ.คานวร จิตรมณีวรรณ

34099008xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ
นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

พญ.เจติยา สุรารักษ์

31020024xxxxx
39699003xxxxx

พญ.สุดฤทัย โพธานันท์
นพ.พิทยา ว่าพัฒนวงศ์

38501001xxxxx

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นพ.อนุราช กุลวานิชไชยนันท์

31005005xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ
นายแพทย์ชานาญ
การ
นายแพทย์ชานาญ
การ

นพ.เกรียงไกร โพธานันท์

นายแพทย์ชานาญ
การ

นพ.สุขสรรค์ ชัยวิรัตนะ

31012026xxxxx
39599005xxxxx
31005004xxxxx

พญ.จุฑาสินี สัมมานันท์
พญ.วรภา อัศวฤทธิไกร

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
อ.ว.
พ.บ.
อ.ว.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.

31005030xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ

พญ.พัชราภรณ์ วงศาโรจน์
ว.ว.

สาขาวิชา(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญา
ตรี
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แพทยศาสตร์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์ครอบครัว
สาขามะเร็งนรีวิทยา
แพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แพทยศาสตร์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แพทยศาสตร์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แพทยศาสตร์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช
แพทยศาสตร์
สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก
ในครรภ์
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

ปี พ.ศ.

วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศิริราชพยาบาล
แพทยสภา
โรงพยาบาลราชวิถี
ศิริราชพยาบาล
แพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาลราชวิถี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รามาธิบดี
รามาธิบดี
โรงพยาบาลชลบุรี แพทยสภา
โรงพยาบาลราชวิถี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิริราชพยาบาล

2558
2528
2538
2532
2543
2534
2549
2545
2544
2535
2546
2541
2526
2543
2539
2551
2540
2554
2548
2555
2555
2549
2558

ศิริราชพยาบาล

2552

เลขบัตรประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

31501003xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ

นพ.สรวุฒิ เกษมสุข

15099002xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ

นพ.เอกชัย เพ็ชรพรประภาส

15099002xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ

นพ.ฐิติวัฒน์ แสนสมบัติ

34999002xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การ
นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ
นายแพทย์ชานาญ
การ

พญ.ธิดารัตน์ ทดแทนคุณ

35599001xxxxx

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

พญ.ศิริพร พูลศิริ

11014001xxxxx

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.สมพล รวมเจริญเกียรติ

34099003xxxxx

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

พญ.ฐิติรัตน์ มูลพฤกษ์

31006031xxxxx

นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ
นายแพทย์ชานาญ
การ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นพ.ชาคริต เสกธีระ

37099004xxxxx
31020001xxxxx

พญ.สุธีรา ริ้วเหลือง
นพ.สมคิด ปิยะมาน

พญ.นันทนีย์ หวังธีระนนท์
พญ.สุนทราภรณ์

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
อ.ว.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.

สาขาวิชา(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญา
ตรี
แพทยศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์
จิตเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์
สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
แพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
แพทยศาสตร์
รังสีวินิจฉัย
แพทยศาสตร์
รังสีวิทยาทั่วไป
แพทยศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
แพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทยศาสตร์
จักษุวิทยา

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยสภา
ม.สงขลานนครินทร์
รามาธิบดี
รามาธิบดี
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รามาธิบดี
รามาธิบดี
แพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิริราชพยาบาล
รามาธิบดี
รามาธิบดี
ศิริราชพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.สงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วชิรพยาบาล
รามาธิบดี

ปี พ.ศ.
2546
2551
2545
2552
2546
2556
2552
2550
2547
2543
2539
2535
2531
2525
2540
2534
2552
2551
2532
2526
2545
2539

เลขบัตรประชาชน

55699900xxxxx

35603001xxxxx

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ
นายแพทย์ชานาญ
การพิเศษ
นายแพทย์ชานาญ
การ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ชื่อ – สกุล
ฐิตสมานนท์
พญ.กอบเกื้อ
เลาหพจนารถ
พญ.สาธิตา
วรสุวรรณรักษ์
พญ.ศรีตุลย์
บัณฑิตอาภรณ์
นพ.วชิร รุจิโมระ

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นพ.สุริยะ

ปิยผดุง

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

พญ.ศศิธร พินิจผล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
อ.ว.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
พ.บ.
ว.ว.
อ.ว.
ว.ว.
พ.บ.

สาขาวิชา(เรียงลาดับจาก
คุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญา
ตรี
แพทยศาสตร์
จักษุวิทยา
แพทยศาสตร์
จักษุวิทยา
แพทยศาสตร์
จักษุวิทยา
แพทยศาสตร์
เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์
ประสาทศัลยศาสตร์
แพทยศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ
เวชศาสตร์ครอบครัว
อายุรศาสตร์
แพทยศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน
รามาธิบดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.

2535
2528
2539
2532
2554
2546
2541
2534

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยพิเศษ
เลขประจาตัวประชาชน
3-1014-00447-XXX

3-9098-00881-XXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ

ศาสตราจารย์

3-1017-01950-XXX
3-1017-01476-XXX

3-1012-01089-XXX

ชื่อ-สกุล
พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์

นพ. สารเนตร์ ไวคกุล

นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส
ศาสตราจารย์

นพ.รณชัย คงสกนธ์

นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์

วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
พบ.
ประกาศนียบัตรการแพทย์ชั้นสูง
อว.(วิสัญญีวิทยา)
D.T.M. (Tropical Medicine)
Dr.Med.(Anaesthesiology)
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์
การแพทย์)
แพทยศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก (ศัลยศาสตร์)
พบ.
อว.(ศัลยกรรมประสาท)
พบ.
นิติศาสตรบัณฑิต
วว. สาขาจิตเวชศาสตร์
ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วุฒิบัตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิต
แพทย์แห่งประเทศไทย
อนุมัติเวชศาสตร์ครอบครัว
ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (DSTC)

สถาบัน

วิชาที่สอน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยสภา, ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่ง
ประเทศไทย
University of Hamburg
University of Hamburg
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,
มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เวชจริยศาสตร์และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยสภา
ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
แพทยสภา
กสพท.

เวชจริยศาสตร์และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม
เวชจริยศาสตร์และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม

แพทยสภา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง
ประเทศไทย

เวชจริยศาสตร์และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม

เวชจริยศาสตร์และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม

เลขประจาตัวประชาชน

3-1014-00442-XXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ

วุฒิการศึกษา

ชื่อ-สกุล

พญ.ชนิกา ตู้จินดา

สาขาวิชา

สถาบัน

Certificate in Depth hospital
management Program
ประกาศนียบัตรหลักสูตรรองผู้อานวยการ
ฝ่ายการแพทย์รุ่นที่5
ป.หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และ
สาธารณสุขระดับสูงรุ่นที่28
HOSPITAL MANAGEMENT SINGAPORE
COPERATION PROGRAMME TRAINING
AWARD
พบ.

SASIN ,Kellogg school of management
,USA
กระทรวงสาธารณสุข

ป.ชั้นสูง สาขากุมารเวชศาสตร์
Diplomate American Board of
Pediatrios
Master of Science (Pediatrics)

3-1008-00382-XXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พล.ต.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล

อว.(กุมารเวชศาสตร์)
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
วท.บ
พบ.
ประกาศนียบัตรศัลยศาสตร์8ตกแต่งการ
บริหารสาธารณสุขมูลฐาน (MPHM.)
สถาบันพัฒนาการ สาธารณสุข เอเชี่ยน
(AIHD.)
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว (RCFPT.)

วิชาที่สอน

กระทรวงสาธารณสุข
CHANGI GENERAL HOSPITAL MINISTRY
OF FOREIGN AFFAIRS SINGAPORE
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

เวชจริยศาสตร์และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม

Children's Hospital, Harvard University,
USA
University of Colorado Medical Center,
U.S.A.
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเซาท์ เวสเทิร์น (SWU.)
เวชจริยศาสตร์และการประกอบวิชาชีพเวช
ฟิลิปปินส์
กรรม
มหาวิทยาลัยเซาท์ เวสเทิร์น (SWU.)
ฟิลิปปินส์
(SWU.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ
แพทยสภา

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

4-1009-00029- XXX

รองศาสตราจารย์

นพ.ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์

3-1012-03304-XXX

ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ

นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

3-7399-00297-XXX

นพ.พินิจ หิรัญโชติ

3-1005-00230-XXX

นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

3-1009-01528-XXX

นพ.นิพนธ์ อุปมานรเศรษฐ์

วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา

สถาบัน

วทบ.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทยศาสตรบัณฑิต

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
วุฒิบัตรผู้ชานาญในการประกอบสาขา
ศัลยศาสตร์
หลักสูตรบริหารชั้นสูง
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วท.บ
พบ.
วว.(กุมารเวชศาสตร์)
วว.(อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการ
หายใจ)
วิสัญญีวิทยาและผู้เชี่ยวชาญในการดูแล
ผู้ป่วยหนัก
พบ.
วว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)
พบ.
วว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
วว.(โสต นาสิก ลาริงซ์)
อว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
Doctor of Medicine
วว.(ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

แพทยสภาวิชาชีพเวชกรรมสาขาประสาท
ศัลยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทบวงมหาวิทยาลัย
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยมหิดล
รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Johns Hopkins Hospital, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสต์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รพ.รามาธิบดี
ประเทศเยอรมนี
University of Essen, Germany
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาที่สอน
เวชจริยศาสตร์และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม

เวชจริยศาสตร์และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม

เวชจริยศาสตร์และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม
เวชจริยศาสตร์และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

4-4099-00008-XXX

ศาสตราจารย์

นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล

3-1699-00264-XXX

รองศาสตราจารย์

นพ.ปราโมทย์ ธีรพงษ์

3-1201-01804-XXX

รองศาสตราจารย์

พญ.อรวรรณ คีรีวัฒน์
นพ.เกษตร อมันตกุล

3-1002-02008-XXX

3-2097-00012-XXX

นพ.อี๊ด ลอประยูร

พญ.นิสารัตน์ ธนารักษ์

วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
อว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
การบริหารงานบริการสาธารณสุขและ
โรงพยาบาล (Mini MBA In Health)
วท.บ.(วิทยาศาตร์การแพทย์)
พบ.
วท.ม.(การแพทย์คลินิก)
วว.(ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
วว.(ศัลยศาสตร์นานาชาติ)
พบ.
ภบ.
PhD (Pharmacology)
อว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
พ.บ.
ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา)
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์
วุฒิบัตร Postgraduate Diploma in
Medical Education
ปริญญาทางการแพทย์/แพทยศาสตร
บัณฑิต (พ.บ.)
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ /Thai Medical
Council
แพทยศาสตร์บัณฑิต (พบ.)
วว.(พยาธิวิทยากายวิภาค)

สถาบัน

วิชาที่สอน
เวชจริยศาสตร์และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยสภา

เวชจริยศาสตร์และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม

ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Strathclyde, Scotland,
UK.
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยสภา
มหาวิทยาลัยตันดี ประเทศสกอตแลนด์

เวชจริยศาสตร์และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-กายวิภาคศาสตร์

เวชจริยศาสตร์และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม
เวชจริยศาสตร์และการประกอบวิชาชีพเวช
กรรม

Chulalongkorn University
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยสภา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

พยาธิวิทยาทางการแพทย์

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา

ชื่อ-สกุล

รองศาสตราจารย์

ดร.แอนนาเบล ภามณี ขจรบุญ
ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์

3-1017-02324-XXX

รองศาสตราจารย์

ดร.จิตติพันธ์ ชวเดช

3-1017-01603-XXX

ศาสตราจารย์

ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์

3-1020-00981-XXX

นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์

3-1007-00325-XXX

พ.ต.อ.กิตติพงษ์ สุวัธนเดชา

3-9098-00355-XXX

ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล

-

พญ.นภาพร ภูริพัฒน์

สาขาวิชา

วิชาที่สอน

สถาบัน

-

-

English for Medical Profession

B.Sc. Pharmacy
M.Sc. Anatomy
Ph.D. Anatomy
Post-doctoral fellow Anatomy & Cell
Research fellow Biology,
Endocrinology
B.Sc. Biology
M.Sc. Anatomy
Ph.D. Physiology
B.Sc. Biology
M.Sc. Zoology
Ph.D. Biological Science,
Reproductive Biology
Postdoctoral Training
แพทยศาสตรบัณฑิต(พบ.)
วว.(เวชพันธุศาสตร์)
วว.(อายุรศาสตร์)
เทคนิคการแพทย์ พยาธิวิทยาคลินิค เวช
ศาสตร์ครอบครัว
วท.บ.เทคนิคการแพทย์
วท.ม.ชีวเคมี
Ph.D.(Phytochemistry)
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.)
วว.พยาธิวิทยากายวิภาค

Mahidol University
Mahidol University
Mahidol University
University of Michigan, USA.
Gunma University

Anatomy, Histology

Chulalongkorn University
Mahidol University
Monash University,Australia
Chulalongkorn University
Kasetsart University
Chulalongkorn University

Anatomy, Histology

University of Florida, U.S.A.
ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดลประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
Leiden university, The Netherlands
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพทยสภา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

Anatomy

พันธุศาสตร์

โลหิตวิทยา, Immunology
ชีวเคมีระดับโมเลกุล

Anatomy

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา

ชื่อ-สกุล

3-1005-01885-XXX

พญ.สิริสรรพางค์ ยอดอาวุธ

3-1015-00081-XXX
-

นพ.สุเมธ เติมมธุรพจน์
พญ.ภรณี เหล่าอิทธิ

3-4098-00034-XXX

นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์

3-1016-00792-XXX

ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

สาขาวิชา
พบ.
วว. พยาธิวิทยาทั่วไป
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.)
แพทยศาสตร์บัณฑิต(พบ.)
วว.(อายุรศาสตร์เฉพาะทาง)
วว.(ระบาดวิทยา)
M.Sc.Community Medicine
พบ.
วว.(เวชปฏิบัติ ทั่วไป)
วว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
แพทยศาสตร์บัณฑิต (M.D.)
Mini Master of Management in
Health
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต (M.P.H.)
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (Ph.D.)

3-3497-00124-XXX
3-1406-00432-XXX

นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ
ดร.นพ.ยงยุทธ พงษ์สุภาพ

ป.ตรี แพทยศาสตรบัณฑิต

วิชาที่สอน

สถาบัน
-

พยาธิวิทยา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-

พยาธิวิทยา, Endocrine system
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard
University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์
(Johns Hopkins University) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
-

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ป.โท Master of Public Health (Health Institute of Tropical Medicine,
System Development),
Antwerp, Belgium Fac. of Medicine

เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

Health Promotion and People
Centered Health Care
Health Promotion and People
Centered Health Care

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

3-1009-02445-XXX
3-1101-01556-XXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ
ดร.วราภรณ์ ศุภพัฒนพงศ์

3-1020-02567-XXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.พญ.มยุรี หอมสนิท

3-1006-02388-XXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นพ.กมล อุดล

วุฒิการศึกษา

วิชาที่สอน

สาขาวิชา

สถาบัน

PhD in Medical Science (Family
Medicine in relation to Health
System Development)
แพทยศาสตรบัณฑิต
B.Sc.
M.Sc. (Genetics)
แพทยศาสตร์บัณฑิต
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์
วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ สาขาต่อมไร้ท่อและเม
ตะบอลิสม
MPH Epidemiology

University of Brussels (Vrije Universiteit
Brussel: VUB), Brussels, Belgium

Ph.D Epidemiology

Johns Hopkins University Bloomberg
School of Public Health Baltimore, MD
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Epidemiology

แพทยศาสตร์บัณฑิต
M.Sc. (Health Research Methodology
and Clinical Epidemiology)
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
อายุรศาสตร์
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

โรงพยาบาลรามาธิบดี,มหาวิทยาลัยมหิดล
Kasetsart University, Thailand
Kasetsart University, Thailand.
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Epidemiology

Johns Hopkins University Bloomberg
School of Public Health Baltimore, MD

เลขประจาตัวประชาชน

3-8092-00123-XXX

3-1009-01125-XXX

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล

นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล

พญ.ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์

3-1013-00112-XXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ.วิโรจน์ มิตรานนท์

3-1007-00931-XXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พญ.ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์

วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวช
ศาสตร์ครอบครัว
ป.ตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต
ป.โท Master of Philosophy
(Epidemiology)
ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก สาขาอายุรศาสตร์
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา
อายุรศาสตร์
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาท
วิทยา
อนุมัติบัตร อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ป้องกัน แขนง
สุขภาพจิตชุมชน
B.Sc.
M.D.
Certificate of Proficiency
in Pathology
Certificate Pathology of
Infectious Diseases
ป.ตรี วท.บ.(กายวิภาคศาสตร์)
ป.โท วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์)
M.D.

วิชาที่สอน

สถาบัน

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Cambridge, UK

Epidemiology

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยสภา
แพทยสภา
Mahidol University, Thailand
Mahidol University, Thailand
Institute of Pathology, Thailand

พยาธิวิทยาทางการแพทย์

Institute Armed Forces, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Chulalongkorn University,

Anatomy

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

5-3605-00016-XXX

ดร.เบญจมาศ ประทุมไทย

3-2001-00102-XXX
3-1018-01455-XXX
3-5401-00055-XXX

อ.สุขุมาล จงธรรมคุณ
อ.กุลธิดา ชัยธีระยานนท์
อ.ไกร มีมล

3-9599-00171-XXX

อ.เสาวลักษณ์ ฮุนนางกูร

วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
Graduate Diploma in Clinical Science
(Family Medicine)
Faculty of Medicine
Master of Science in Clinical
Epidemiology(Pharmacoepidemiolog
y concentration)
Doctor of Philosophy in
Epidemiology
วท.บ. (รังสีเทคนิค)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
ปรด. (กายวิภาคศาสตร์)
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Postdoctoral study
B.Sc. Mathematics
M.Sc. Applied Statistics
M.Sc. Biometry

3-5009-01053-XXX

อ.วรวิทย์ ศุภมั่งมี

Ph.D. Epidemiology and Population
Health (Statistical Genetics)
Ph.D.

สถาบัน
Chiangmai University, Chiangmai,
Thailand
University of Pennsylvania,
Philadelphia, USA
University of Pennsylvania,
Philadelphia, USA
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University
Mahidol University
Mahidol University
Karolinska Institutet, Sweden
Faculty of Science, Prince of Songkla ชีวสถิติ
University, Thailand
Faculty of Science and Technology,
Thammasat University, Thailand
School of Applied StatisticsFaculty,
University of Reading, United Kingdom.
London School of antibody data in
Systemic Lupus Erythematosus (SLE)
Mahidol University

วิชาที่สอน

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
Postdoctoral Scientist

3-3097-00022-XXX
3-1006-01079-XXX

3-1022-01309-XXX

ศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

3-1005-01691-XXX

นพ.กฤษฎี
ประภาสะวัต
ดร.กัญ อนันตสมบูรณ์

3-1007-01014-XXX

รองศาสตราจารย์

3-1022-00838-XXX

รองศาสตราจารย์

3-4704-00075-XXX

อ.วัฒนา วีรชาติยานุกูล
นพ.ยงยุทธ พลอยส่องแสง

Ph.D.
แพทยศาสตรบัณฑิต
วว.สาขาอายุรศาสตร์
วว.สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดิน
หายใจ
วว.สาขาเวชบาบัดวิกฤต
พ.บ.
ว.ว. (รังสีวิทยา)
ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบาบัด)

ป.โท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาค
ศาสตร์)
ป.เอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาค
ศาสตร์)
ดร.รัชนี สุวรรณนุรักษ์
วท.บ. เทคนิคการแพทย์
วท.ม.พยาธิวิทยาคลินิก
ดร.สุรางค์รัตน์ ศรีสุรภานนท์ Ph.D. (Tropical Medicine)
M.Sc. (Clinical Pathology)
B.Sc. (Medical Technology)
นพ.วิโรจน์ จงกลวัฒนา
วท.บ.
พ.บ.
ว.ว.(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(โลหิตวิทยา)

วิชาที่สอน

สถาบัน
MRC-University of Glasgow Centre for
Virus Research
Mahidol University
ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2515
ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2519

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2538

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Hematology
Mahidol University, Thailand.
Mahidol University, Thailand
Chulalongkorn University, Thailand

Hematology

Hematology
มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขประจาตัวประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
Cert.in Transfusion
วว.(สูตินรีเวชกรรม)
อว.(นิติเวชศาสตร์)

สถาบัน
(Venderbilt University Medical Center,
USA.)
แพทยสภา
แพทยสภา

วิชาที่สอน

