
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รุ่น 21 ปี 2537 - 2540  

นายแพทย์คมสัน ปลั่งศิร ิ
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร์ อ.เมือง จ.ปรำจีนบุรี 25000  
บ้ำน 399/1 แยกเฉลิมวงษ์ ซอยโชคชัย 4 ลำดพร้ำว บำงกะปิ กทม. 10310  

นายแพทย์จตุพร ปรารถนาด ี
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลตะพำนหิน อ.ตะพำนหิน จ.พิจิตร 66110  
บ้ำน 101/2 ถ.บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000  

นายแพทย์วินัย โรจน์สินวรางกูร 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลอุดรธำนี อ.เมือง จ.อุดรธำนี 41000 โทร. 01-4711465, 162:195852 
บ้ำน 141/6 ถ.นเรศวร ต.หมำกแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธำนี 41000  

นายแพทย์เอกโชติ พีรธรรมานนท์ 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลพระจอมเกล้ำ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000  
บ้ำน 11/75 หมู่ 9 ซอยวัดก ำแพง ถ.จรัลสนิทวงศ์ 13 บำงเชือกหนัง ตลิ่งชัน กทม. 10170 

นายแพทย์น าชัย จิตรน าทรัพย์ 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลศรีสังวร สุโขทัย ต.คลองตำล อ.ศรีส ำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร. 055-681556 
บ้ำน 15/32 หมู่ 5 ซอยผู้ใหญ่น่วม ถ.ชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน กทม. 10170 โทร. 4345623 
23 หมู่ 5 ต.วังลึก อ.ศรีส ำโรง จ.สุโขทัย 64120  

นายแพทย์เทอดพงษ ์ด ารงเกียรติ์ 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ ถ.ตำกสิน-ธนบุรี ธนบุรี กทม. 10600 โทร. 4600000 ต่อแผนก 
OPD Ortho  
โรงพยำบำลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 
บ้ำน 1/35 ซอยเพชรเกษม 19/1 ถ.เพชรเกษม ปำกคลองภำษีเจริญ กทม. 10160  



 

 

 

 

รุ่น 22 ปี 2538 - 2541  

นายแพทย์ธเนศ วัฒนะวงษ์ 
ท่ีท ำงำน   - 

บ้ำน 25/77 หมู่บ้ำนปิ่นเกล้ำนคร 2 ถ.พุทธมณฑลสำย 2 ตลิ่งชัน กทม. 10170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รุ่น 23 ปี 2539 - 2542  

นายแพทย์เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล 
ท่ีท ำงำน ฝ่ำยออร์โธปิดิกส์ โรงพยำบำลวิชระพยำบำล ถ.สำมเสน ดุสิต กทม. 10300 โทร. 2430151-79      
บ้ำน 14/9 หมู่ 5 ถ.สุขำภิบำล 3 ซ.วีนัส แขวงสะพำนสูง เขตบึงกุ่ม กทม. 10240 

นายแพทย์วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ 
ท่ีท ำงำน รพ.ด ำเนินสะดวก อ.ด ำเนินสะดวก จ.รำชบุรี 70000 โทร. 032-241102, 346200-4 
บ้ำน 56/76-76 หมู่ 2 ถ.เอกชัย ซ. 27 บำงขุนเทียน เขตจอมทอง กทม. 10150 

นายแพทย์ธ ารงคศ์ักดิ ์คงม่ัน 
ท่ีท ำงำน รพ.สระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 18000  
บ้ำน 2349/45 ถ.เทศบำล 2 หมู่บ้ำนสระบุรีทำวน์โฮม ต.ปำกเพียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000  

นายแพทย์อนิตวรรต เสงีย่มศักดิ ์
ท่ีท ำงำน รพ.อ ำนำจเจริญ ถ.อรุณประเสริฐ ต.มุ่ง อ.เมือง จ.อ ำนำจเจริญ 37000 โทร. 045-451025, 451075 
บ้ำน 27 ถ.สกลมำร์ค ต.วำรินช ำรำบ อ.วำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 34190  

นายแพทย์นัยรัตน ์ลัทธิติธรรม 
ท่ีท ำงำน รพ.พิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร 66000  
บ้ำน 49/1 หมู่ 8 ต.คลองข่อย อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  

นายแพทย์พฤกษ์ ไชยกิจ 
ท่ีท ำงำน สำขำศัลยกรรมกระดูก โรงพยำบำลวชิระ ถ.สำมเสน ดุสิต กทม. 10300  
บ้ำน 590/1 ถ.ธลนิเวศน์ ลำดยำว เขตจตุจักร กทม. 10900  



 

 

 

 

รุ่น 24 ปี 2540 - 2543 

นายแพทย์สุรชัย แซ่ย่อง 
ท่ีท ำงำน รพ.เบตง .เบตง จ.ยะลำ 95110  

บ้ำน 68 ถ.รัตนกิจ อ.เบตง จ.ยะลำ  95110   

นายแพทย์กิตติ อิ่มใจ 
ท่ีท ำงำน รพ. อ่ำงทอง อ.เมือง  จ.อ่ำงทอง   14000   โทร. 035- 612878 

บ้ำน 107/6 ซ.รัตนำ ต.ตลำดหลวง อ.เมือง จ.อ่ำงทอง   14000 

นายแพทย์สุธร ชุตินิยมการ 
ท่ีท ำงำน ศูนย์กำรแพทย์สิริธร คณะแพทยศำสตร์ มหำวิยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยำเขตองครักษ์ อ.

องครักษ์ จ.นครนำยก  26120  โทร. 6641000 

บ้ำน  7 ซ.เจริญนคร 24/1 ถ.เจริญนคร แขวงบำงล ำภูล่ำง เขตคลองสำน กรุงเทพฯ  10600  

นายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา 
ท่ีท ำงำน รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ค  83000 โทร. 076 - 412473 

บ้ำน 26/4 หมู่ 2 ต.นบปริง อ.เมือง ต.พังงำ 82000  

นายแพทย์ศุภกิจ พิมลธเรศ 
ท่ีท ำงำน ศูนย์กำรแพทย์สิริธร คณะแพทยศำสตร์ มหำวิยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยำเขตองครักษ์ อ.

องครักษ์ จ.นครนำยก  26120  โทร. 6641000 

บ้ำน 16/9 ซ.เอกชัย 59 ถ.เอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพฯ 10150  

นายแพทย์ธนพจน์   จันทร์นุ่ม 
ท่ีท ำงำน ภำควิชำออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ถ.พระรำม 6 รำชเทวี 

กรุงเทพฯ    10400  โทร. 02-2011589, 02-2011599 

บ้ำน 73/1 หมู่ 5  ซ.เทศบำล 3 ถ.พิบูลย์สงครำม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี   11000   



 

 

 

 

รุ่น 25 ปี 2541 - 2544 

นายแพทย์ปกรณ์ ศรีทองกูล 
ท่ีท ำงำน  โรงพยำบำลเจ้ำพระยำยมรำช   อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 152-281562 

บ้ำน 723/122 ซ.จรัลสนิทวงศ์ 53 บำงบ ำหรุ บำงพลัด กทม.   
นายแพทย์สรศักดิ์   ศุภผล 

ท่ีท ำงำน ภำควิชำออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ถ.พระรำม 6 รำชเทวี 

กรุงเทพฯ  10400  โทร. 02-2011589, 02-2011599 

บ้ำน 125/99 ม.แมกไม้ ซ. 1/9 ถ.รำมอินทรำ  คันนำยำว   กทม.  

นายแพทย์อดิศักดิ์   นารถธนะรุ่ง 
ท่ีท ำงำน   ภำควิชำออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ถ.พระรำม 6 รำชเทวี    

กรุงเทพฯ  10400  โทร. 02-2011589, 02-2011599 

บ้ำน 20/1 ซ.อมรพันธ์ 4 ถ.วิภำวดีรังสิต   แขวงลำดยำว เขตจตุจักร  กทม. 10900  

แพทย์หญิงภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ 
ท่ีท ำงำน   ภำควิชำออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ถ.พระรำม 6 รำชเทวี    

กรุงเทพฯ  10400  โทร. 02-2011589, 02-2011599 

บ้ำน    311/23  ซ.อนุวัฒนำวิเทศ ถ.พิชัย เขตดุสิต กทม. 10300  

นายแพทย์ชาญชัย   ลิ้มธงเจริญ 
ท่ีท ำงำน รพ.บำงละมุง อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี   20150 โทร. 038-421985  

บ้ำน   298/3 ม.5  ต.นำเกลือ อ.บำงละมุง จ.ชลบุรี 20150 

นายแพทย์วิทยา ประทินทอง 
ท่ีท ำงำน รพ.ตะพำนหิน อ.ตะพำนหิน จ.พิจิตร 66110  โทร. 056-641021   

บ้ำน   6 หมู่ 3 ต.วังหลุม อ.ตะพำนหิน จ.พิจิตร 66110  



 

 

 

 

รุ่น 26 ปี 2542 - 2545 

นายแพทย์วิศิษฎ ์  รังษิณาภรณ์ 
ท่ีท ำงำน   ศูนย์กำรแพทย์สมเด็จพระเทพฯ คณะแพทยศำสตร์ มหำวิยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยำเขต
องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนำยก  26120  โทร. 6641000 
บ้ำน 240/1-2 ถ.โพศรี อ.เมือง จ.อุดรธำนี 41000   

นายแพทย์ชูศักดิ์   กิจคุณาเสถียร 
ท่ีท ำงำน ภำควิชำออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ถ.พระรำม 6 รำชเทวี 
กรุงเทพฯ  10400  โทร. 02-2011589, 02-2011599 
บ้ำน   238 ถ.เพชรบุรี   รำชเทวี   กทม. 10400  

นายแพทย์อิสระ   โกยสมบัติโอฬาร 
ท่ีท ำงำน   โรงพยำบำลสุรำษฎร์ 
บ้ำน  123/500  ม.นันทนำกำร์เด้นส์ ซ.ท่ำอิฐ อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000  

นายแพทย์ธงชัย   ก่อสันติรัตน์ 
ท่ีท ำงำน ศูนย์กำรแพทย์สิริธร คณะแพทยศำสตร์ มหำวิยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยำเขตองครักษ์ อ.
องครักษ์ จ.นครนำยก  26120  โทร. 6641000 
บ้ำน 3178  ซ.93 ถ.สุขุมวิท บำงจำก พระโขนง   กทม. 10250  

นายแพทย์สาโรจน์   วงศ์ไกรเวท 
ท่ีท ำงำน ท่ีท ำงำน รพ.ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  
บ้ำน 47/6 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภำวดี-รังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กทม.  10900   

นายแพทย์ภัทราวุฒิ   ชินศักดิ์ชัย 
ท่ีท ำงำน  รพ.กบินทร์บุรี 74 ม.5 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปรำจีนบุรี    
บ้ำน 398 หมู่ 5 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบุรี 25140  
 



 

 

 

 
 

รุ่น 27  ปี 2543 – 2546 

  นพ.ชาดุลย์ เลอมานกุล      

ที่ท ำงำน โรงพยำบำลสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000    

บ้ำน  2014 ซ.ร่มรื่น 1 ถ.ปิ่นเกล้ำ-นครชัยศรี  ตลิ่งชัน กทม. 10120   

  นพ.ชวลิต ไชยมณี      

ที่ท ำงำน โรงพยำบำลสงขลำ  อ.เมือง จ.สงขลำ  90000   

บ้ำน  391 ม.1 ต.ก ำแพงเพชร  อ.รัตภูมิ จ.สงขลำ 90180    

  นพ.ธีรบูลย์  นิ่มอนุสสรณ์กุล     

ที่ท ำงำน โรงพยำบำลปทุมธำนี อ.เมือง จ.ปทุมธำนี 
โทร. 045-361133-4      

บ้ำน  119/151 ซ.เฉลิมหล้ำ ถ.พญำไท เขตรำชเทวี กทม. 10400  

  นพ.สิทธิชัย  วชิรธาราภาดร     

ที่ท ำงำน  โรงพยำบำลสมุทรปรำกำรอ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร  10270     
บ้ำน    23/305 ซ.อัศวนนท์ ถ.สุขุมวิท  ต.บำงเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร   

  นพ.ณัฐพร  แสงเพชร      

ที่ท ำงำน   ภำควิชำออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ถ.พระรำม 6 รำชเทวี    
กรุงเทพฯ  10400  โทร. 02-2011589,02- 2011599                
บ้ำน   24/129 ซ.ลำดพร้ำว 21 จตุจักร  กทม. 10900     

  นพ.เพิ่มศักดิ์  จิรยศบุญยศักดิ์     

ที่ท ำงำน โรงพยำบำลแพร่  อ.เมือง  จ.แพร่  54000     

บ้ำน   806/37 ถ.พระรำม 6 พญำไท  กทม. 10400      
  

  

 

 



 

 

 

 

 
 

รุ่น 28  ปี 2544– 2547 

 นพ.พิพัฒน์ องค์น้ าทิพย ์    

ที่ท ำงำน                - 
บ้ำน   82/261 ม.เพอเพคเพลส   ถ.รำมค ำแหง มีนบุรี กทม. 10510  

   นพ.พงศธร  ฉันท์พลากร       

ที่ท ำงำน  ภำควิชำออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี   
ถ.พระรำม 6 รำชเทวี กทม. 10400  โทร. 02-2011589, 02-2011589    

บ้ำน    17/10-11 ม. 1 เพชรเกษม 88/1  บำงแคเหนอื บำงแค   กทม     
  

     นพ.สุรชัย ธ ารงโรจนโกมล     

ที่ท ำงำน โรงพยำบำลอุตรดิตถ์   ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 52000    

บ้ำน  18/7 ซ.8 ถ.บรมอำสน์   ต.ท่ำอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 52000   
 

  นพ.สวโรจน์ เพชรสุกใส       

ที่ท ำงำน   รพ.สมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช  ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตำก 64000   
  

        

 

  
 

 

 



 

 

 

 
 

รุ่น 29  ปี 2545 – 2548 

 นพ.เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธ์ุ 

ที่ท ำงำน   ภำควิชำออร์โธปิดิกส์ รพ.รำมำธิบดี 270 ถ.พระรำม 6 เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-2011589 
บ้ำน  146-7 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้ำงพรู    เขตหนองแขม กทม. 10106  

  นพ.สันติ  สิริรัตนพันธ์      

ที่ท ำงำน รพ.  ยโสธร อ.เมือง จ. ยโสธร 35000     

บ้ำน  114 ม. 19 ต.ขำมใหญ่   อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 54000 
245 ตลำดเก่ำ เยำวรำช  แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัม เขตสัมพันธวงศ์  กทม. 10100   

  นพ.ทิวา บ ารุงกุล       

ที่ท ำงำน    รพ.พระปกเกล้ำ ถ.เลียบเนิน  อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  โทร. 02-3290509  

บ้ำน                  -      

  พญ.ปาริชาต  เทียบรัตน ์

ที่ท ำงำน โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหำรอำกำศ เขตสำยไหม กรุงเทพฯ 10220  
บ้ำน  116/28 ถ.พหลโยธิน 54  แขวงคลองถนน เขตสำยไหม  กทม. 10220 

  นพ.เกรียงไกร เบญจวงศ์เสถียร     

ที่ท ำงำน  รพ.ศรีสังวรสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย     

บ้ำน  998/245 ซ.ประชำอุทิศ 79  แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 10140  
   นพ.ชัชวาลย์  เลิศบุษยานุกูล      

ที่ท ำงำน   ภำควิชำออร์โธปิดิกส์ รพ.รำมำธิบดี 270 ถ.พระรำม 6 เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-2011589  

บ้ำน  38 ซ.พหลโยธิน 11 ถ.พหลโยธิน  แขวงสำยใหม่ พญำไท กทม. 10400 
295 ถ.อิสรภำพ  แขวงสมเด็จเจ้ำพระยำ   เขตคลองสำน กทม. 10600  
 
     



 

 

 

 
 

รุ่น 30  ปี 2546 – 2549 

 นพ.ธีรพงศ์  โศภิษฐิกุล 

ที่ท ำงำน  รพ.บัวใหญ่  ถ.เทศบำล 12  ต.บัวใหญ่  อ.บัวใหญ่  จ.นครรำชสีมำ  30120  โทร. 044-292047  
บ้ำน  757 / 1  ถ.จอมสุรำงค์ยำตร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครรำชสีมำ  30000  โทร.040-390580  
 

 พญ.สุทธวดี  สุขเจริญสิน 

ที่ท ำงำน  -   
บ้ำน   58/38  ซอยนำวิน  ถนนเชื้อเพลิง  เขตยำนนำวำ  กรุงเทพฯ  10120   
 

 นพ.เอกวิทย์  ถาวร 

ที่ท ำงำน ร.พ.พญำไท ศรีรำชำ   
บ้ำน   - 
 

 นพ.นิธิพงศ์  ปยิาวรานนท์ 
ที่ท ำงำน  รพ.บำงโพ กรุงเทพมหำนคร  
บ้ำน    226  ซอยรัชดำภิเษก  62  ถนนรัชดำภิเษก  เขตบำงซื่อ  กรุงเทพฯ  10800   

 

 

 

 

 

 

 

 


