
ทําเนียบ 2562
อาจารย ์ แพทย ์และทันตแพทย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี





ศาสตราจารย นายแพทยปยะมิตร ศรีธรา

คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี



 ขณะนี้คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดีไดขยายตัวเปนองคกรขนาดใหญมีสถานทีใ่นการทํางานหลาย

สวนประกอบกับบุคลากรท่ีเพิ่มขึ้นทําใหโอกาสพบทําความรูจ ักหรือพบปะกันนอยลง

ทางสภาอาจารยรามาธิบดแีละองคกรแพทยรามาธิบดีมีความมงุหวังวาอาจารย แพทย และทันตแพทยในคณะ

แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี จะมีโอกาสไดทาํความรู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกนั โดยการจดัทําทํา

เนียบ พ.ศ. 2562 ขึน้เพื่อใหอาจารย แพทย และทันตแพทยไดมีโอกาสรูจักผูรวมงานในภาควิชาหรือหนวย งานที่ตางกนั

ทําใหมีโอกาสทกัทายสรางมติรภาพในที่ทาํงาน โดยหวงัเปนอยางยิง่วาทําเนียบอาจารย แพทยและทันตแพทย พ.ศ. 

2562 นี้ อาจเปนสื่อใหอาจารย แพทยและทันตแพทยไดคนุเคยกันและติดตอกันไดสะดวกย่ิงขึ้น

ในการจัดทาํทําเนียบอาจารย แพทยและทันตแพทย พ.ศ. 2562 นี้ ขอขอบคุณภาควิชาและสวนงานที่ชวย

รวบรวมและตรวจสอบขอมูล 

รองศาสตราจารย นายแพทยจํารูญ ตั้งกีรติชัย

ประธานสภาอาจารยรามาธิบดี



 
 

         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

01 อาจารยป์ระจ า 
16 อาจารยพ์ิเศษ 
20 อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
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ภาควชิาจกัษุวทิยา 

21 อาจารยป์ระจ า 
28 อาจารยพ์ิเศษ 

 

21 

ภาควชิาจติเวชศาสตร์ 

29 อาจารยป์ระจ า 
34 อาจารยพ์ิเศษ 

 

29 

ภาควชิาพยาธิวทิยา 

35 อาจารยป์ระจ า 
45 อาจารยพ์ิเศษ 
46 อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 

 

35 

ภาควชิารังสีวทิยา 

47 อาจารยป์ระจ า 
61 อาจารยพ์ิเศษ 

 

47 

ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมายและ 

ความผดิปกติของการส่ือความหมาย 

63 อาจารยป์ระจ า 
66 อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 

 

63 

ภาควชิาวสัิญญวีทิยา 

67 อาจารยป์ระจ า 
77 อาจารยพ์ิเศษ 

 

67 

ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

78 อาจารยป์ระจ า 
83 อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 

 

78 

ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

84 อาจารยป์ระจ า 
87 อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 

 

84 

ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน 

88 อาจารยป์ระจ า 

 

88 

ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

91 อาจารยป์ระจ า 

 

91 

ภาควชิาศัลยศาสตร์ 

95 อาจารยป์ระจ า 
109 อาจารยพ์ิเศษ 
113 อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 

 

95 

อาจารย์ 



  

ภาควชิาสูตศิาสตร์-นรีเวชวทิยา 

115 อาจารยป์ระจ า 
123 อาจารยพ์ิเศษ 

115 

ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 

127 อาจารยป์ระจ า 
131 อาจารยพ์ิเศษ 
132 อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 

 

127 

ภาควชิาออร์โธปิดกิส์ 

133 อาจารยป์ระจ า 
139 อาจารยพ์ิเศษ 

133 

ภาควชิาอายุรศาสตร์ 

140 อาจารยป์ระจ า 
163 อาจารยพ์ิเศษ 
170 อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 

 

140 

กลุ่มสาขาวชิาโภชนศาสตร์ 

188 อาจารยป์ระจ า 
189 อาจารยพ์ิเศษ 

188 

190 อาจารยป์ระจ า 

190 
ภาควชิาระบาดวทิยาคลนิิกและชีวสถติ ิ

กลุ่มสาขาวชิาเวชศาสตร์ปริวรรต 
193 อาจารยป์ระจ า 

193 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี

194 อาจารยป์ระจ า 
214 อาจารยพ์ิเศษ 
216 อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 

194 
สถาบันการแพทย์จกัรีนฤบดนิทร์ 

172 อาจารยป์ระจ า 
186 อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 

172 

ส านักงานวจิยั วชิาการและนวตักรรม 

187 อาจารยป์ระจ า 

187 



217 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

219 ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 

220 ภาควชิารังสีวทิยา 

226 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 

227 ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

228 ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน 

229 ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

230 ภาควชิาศลัยศาสตร์ 

231 ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 

แพทย ์
232 ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 

233 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 

238 โรงพยาบาลรามาธิบดี 

242 โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 

251 ศูนยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรัตน์ 

275 ศูนยเ์พื่อความเป็นเลิศ 

276 ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 

292 สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 

294 แพทยแ์ผนจีนและแพทยแ์ผนไทย

ประยกุต์

ทันตแพทย ์

ส ำนักงำนคณบดี/ส ำนักงำนกำรศึกษำ 

295 โรงพยาบาลรามาธิบดี 

299 โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 

300 ศูนยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรัตน์ 

302 ส านกังานคณบดี/ส านกังานการศึกษา 



     รศ. พญ. กาญจนา ตั้งนรารัชชกจิ 
         ASSOC. PROF. KANCHANA TANGNARARATCHAKIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคไต 

          Email: kanchana.tan@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02 201 1497  

 
     รศ. นพ. ขวญัชัย ไพโรจน์สกุล 
         ASSOC. PROF. KWANCHAI PIROJSAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคไต 

          Email: puggyth@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02 201 1497  

 
     อ. นพ. จรินทร์ แววพานิช 
         JARIN VAEWPANICH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาเวชบ าบดัวกิฤต 

          Email: jarivaew@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02 201 2949  
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         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
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          Email:  kositprapa@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02 201 1772 
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         JIRAPORN ARUNAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น 

          Email: o_ohka@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02 201 1244  
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     อ. พญ. จรีพรรณ โพธิ์สุวัฒนากุล 
         JEERAPARN PHOSUWATTANAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโภชนวทิยา 

          Email: jeeraparn@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02 201 1775 

 
 

     ผศ. พญ. ฉัตต์มณี เลศิอุดมผลวณิช 
         ASST. PROF. CHATMANEE  LERTUDOMPHONWANIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
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          Email: chatmanee.puk@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1446  

 
     ผศ. พญ. ฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ ์
         ASST. PROF. CHATCHAY PREMPUNPONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาทารกแรกเกิด 

          Email: chatchaypr@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1816  

 
     ผศ. นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ 
         ASST. PROF. CHONNAMET TECHASAENSIRI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคติดเช้ือ 
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          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
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          Email: chaiyos.kho@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1879  
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     ผศ. ดร.นพ. ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ 
         ASST. PROF. CHUSAK OKASCHAROEN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิากมุารเวชศาสตร์เชิงประจกัษ ์

          Email: chusak.oka@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1488 

 
 

     รศ. นพ. ณฐัชัย อนันตสิทธ์ิ 
         ASSOC. PROF. NATTACHAI ANANTASIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาเวชบ าบดัวกิฤต 

          Email: nattachai032@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2949 

 
      อ. พญ. ณชิา ทัศน์ชาญชัย 

         NICHA TASCHANCHAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น 

          Email: Nickidier@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02 201 1244  

 
     ศ. พญ. ดวงฤดี วฒันศิริชัยกุล 
         PROF. DUANGRURDEE WATTANASIRICHAIGOON, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาเวชพนัธุศาสตร์ 

          Email: duangrurdee.wat@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2783  

 
     อ. ดร.พญ. เดือนธิดา ทรงเดช 
         DUANTIDA SONGDEJ, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโลหิตวทิยาและมะเร็งวทิยา 

          Email: duantida.songdej@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1748  
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     ผศ. นพ. ทรงเกียรติ ฉนัทโรจน์ 
 ASST. PROF. SONGKIAT CHANTAROGH, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคไต 

 Email: chantarogh@hotmail.co.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1497 

     อ. นพ. ทรงพล เกษสุวรรณ 
 SONGPON GETSUWAN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
 สาขาวชิาโรคทางเดินอาหาร 

 Email: komkling@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1446 

     ผศ. พญ. ทิพยวิมล ทิมอรุณ 
 ASST. PROF. THIPWIMOL TIMAROON, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาเวชพนัธุศาสตร์ 

 Email: thipvimon.tim@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-2782 

     ผศ. นพ. ธรีเดช คุปตานนท์ 
 ASST. PROF. TEERADEJ KUPTANON, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคระบบหายใจ 

 Email: kteeradej@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1649 

     ศ. พญ. นงนุช สริะชัยนันท์ 
 PROF. NONGNUCH SIRACHAINAN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาโลหิตวทิยาและมะเร็งวทิยา 

 Email: nongnuch.sir@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1749 
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     ผศ. ดร.นพ. นพพร อภิวัฒนากุล 
         ASST. PROF. NOPPORN APIWATTANAKUL, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคติดเช้ือ 

          Email: np36@hotmail.com 

          โทรศพัท:์ 02-201-1774  
 

     รศ. ดร.พญ. นลินี จงวิริยะพันธ์ุ 
         ASSOC. PROF. NALINEE CHONGVIRIYAPHAN, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโภชนวทิยา 

          Email: nalinee.cho@mahidol.ac.th        
         โทรศพัท:์ 02-201-1819, 1776  

 
     อ. พญ. บุษบง ฤกษ์วลีกุล 
         BUTSABONG LERKVALEEKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคขอ้และรูมาติสซัม่ 

          Email: lekky_med@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02 201 0446  

 
     อ. พญ. บูรณี เศวตสุทธิพันธ์ 
         BURANEE SWATESUTIPUN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาทารกแรกเกิด 

          Email: nhoosnoopy@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02 201 1816  

 
     ศ. นพ. ประชา นันท์นฤมิต 
         PROF. PRACHA NUNTNARUMIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาทารกแรกเกิด 

          Email: pracha.nun@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1816  
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     อ. พญ. ปวร ีศรัยสวัสดิ์ 
 PAWAREE SAISAWAT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคไต 

Email: ninpawaree@hotmail.com
  โทรศพัท:์ 02-201-1497 

     อ. พญ. ปองทอง ปูรานิธี 
 PONGTONG PURANITEE, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น 

 Email: pongongung@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1244 

     ศ. พญ. เปรมฤดี ภูมิถาวร 
 PROF. PREAMRUDEE POOMTHAVORN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

 Email: preamrudee.poo@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1394 

     อ. นพ. พงศ์ภัค พงศพ์ิชชา 
 PONGPAK PONGPHITCHA, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
 สาขาวชิาโลหิตวทิยาและมะเร็งวทิยา 

 Email: YENSABAI004@GMAIL.COM 
  โทรศพัท:์ 02 201 1748-9 

     รศ. นพ. พรเทพ ตั่นเผา่พงษ์ 
 ASSOC. PROF. PORNTHEP TANPOWPONG, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคทางเดินอาหาร 

 Email: tuinoi1@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1446 
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     อ. ดร.นพ. พริษฐ ์วงศก์ิตติโชต ิ
         PARITH WONGKITTICHOTE, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
           

          Email: parithsmartz@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02 201 2782-3 

 
      ผศ. นพ. พฤหัส พงษม์ ี

         ASST. PROF. PHARUHAD PONGMEE, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาทารกแรกเกิด 

          Email: pharup20@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1816  

 
     ศ. นพ. พฒัน์ มหาโชคเลิศวัฒนา 
         PROF. PAT MAHACHOKLERTWATTANA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

          Email: pat.mah@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1394 

 
      อ. นพ. ภูมิพร กตัญญูวงศ ์

         POOMIPORN KATANYUWONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคหวัใจ 

          Email: poomiporn9@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02 201 1685  

 
     ผศ. พญ. มนัสวี ก่อวฒุิกุลรังษ ี
         ASST. PROF. MANASSAWEE KORWUTTHIKULRANGSRI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

          Email: manus_v132@hotmail.com    
         โทรศพัท:์ 02-201-1394  
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     อ. นพ. มารุต จันทรา 
 MARUT CHANTRA, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาเวชบ าบดัวกิฤต 

 Email: marut.cha@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-2949 

     ผศ. พญ. รววิรรณ รุง่ไพรวัลย์ 
 ASST. PROF. RAWIWAN ROONGPRAIWAN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาพฒันาการและพฤติกรรมเด็ก 

 Email: rawiwan.sot@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1488 

     อ. พญ. รชันีวรรณ สินิทธ์กุล 
 RATCHANEEWAN SINITKUL, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น 

 Email: aor2628@yahoo.co.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1244 

     อ. พญ. รัมภ์รดา เล็กวฒุิกานต์ 
 RAMRADA LEKWUTTIKARN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น 

 Email: l_ramrada@hotmail.com  
  โทรศพัท:์ 02 201 1244 

     อ. พญ. โรจนี เลิศบุญเหรียญ 
 ROJJANEE LERTBUNRIAN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาเวชบ าบดัวกิฤต 

 Email: lrojjanee@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-2949 

8



     ผศ. พญ. ลัลลิยา ธรรมประทานกุล 
         ASST. PROF. LUNLIYA THAMPRATANKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาประสาทวทิยา 

          Email: lunliyath@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1879  

 
     อ. ดร.นพ. วัชรุตม์ กันจงกิตติพร 
         WATCHAROOT KANCHONGKITTIPHON, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          

          Email: champw@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02 201 1494  

 
     รศ. ดร.พญ. วิภารัตน์ มนุญากร 
         ASSOC. PROF. WIPARAT MANUYAKORN, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคภูมิแพ ้ภูมิคุม้กนั 

          Email: mwiparat@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1494  

 
     ผศ. พญ. วิลาวณัย์ เชิดเกียรติก าจาย 
         ASST. PROF. VILAWAN CHIRDKIATGUMCHAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาพฒันาการและพฤติกรรมเด็ก 

          Email: vilawan.chird@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1772 

 
 

     อ. พญ. ศิริสุชา โศภนคณาภรณ์ 
         SIRISUCHA SOPONKANAPORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคขอ้และรูมาติสซัม่ 

          Email: sirisuchars@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1494  
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     อ. ดร.นพ. สมชาย ชุตพิงศ์ธเนศ 
 SOMCHAI CHUTIPONGTAWAT, M.D., Ph.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email: s_keing@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1814 

     อ. นพ. สมบูรณ์ วันคนิตย์ 
 SOMBOON WANKANIT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

 Email: somboon.wan@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02 201 0312 

     รศ. นพ. สรายุทธ สุภาพรรณชาต ิ
 ASSOC. PROF. SARAYUT SUPAPANNACHART, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาทารกแรกเกิด 

 Email: sarayut.sup@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1488 

     อ. พญ. สัญชวัล วิทยากรฤกษ์ 
 SANCHAWAN  WITTAYAKORNRERK, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น 

 Email: sanchawan.wit@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02 201 1244 

     รศ. นพ. สามารถ ภคกษมา 
 ASSOC. PROF. SAMART PAKAKASAMA, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาโลหิตวทิยาและมะเร็งวทิยา 

 Email: samart.pak@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1495 
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     อ. พญ. สิรินภา ศิวารมณ์ 
         SIRINAPA SIWAROM, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
           

          Email: sirinapa.siw@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02 201 1775  

 
     อ. ดร.พญ. สจุิตรา ชัยสวนียากรณ์ 
         SUJITTRA CHAISAVANEEYAKORN, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคติดเช้ือ 

          Email: sujittrachai@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1774  

 
     ผศ. นพ. สุเทพ วาณิชย์กุล 
         ASST. PROF. SUTHEP WANITKUN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคหวัใจ 

          Email: suthep.wan@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1685  

 
     ศ. พญ. สุพร ตรพีงษก์รุณา 
         PROF. SUPORN TREEPONGKARUNA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคทางเดินอาหาร 

          Email: suporntr@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1446  

 
     ศ. นพ. สุรเดช หงส์อิง 
         PROF. SURADEJ HONGENG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโลหิตวทิยาและมะเร็งวทิยา 

          Email: suradej.hon@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1495, 1453  

 

11



     อ. พญ. โสภิดา บญุสาธร 
         SOPHIDA BOONSATHORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคติดเช้ือ 

          Email: nattoo_nat@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1052 

 
 

     รศ. พญ. โสมรัชช ์วิไลยุค 
         ASSOC. PROF. SOAMARAT VILAIYUK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคขอ้และรูมาติสซัม่ 

          Email: soammarat21@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2865, 1494  

 
     ผศ. ร.อ.หญิง พญ. หฤทัย กมลาภรณ ์
         ASST. PROF. HARUTAI KAMALAPORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคระบบหายใจ 

          Email: doctoroom@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1649  

 
     รศ. นพ. อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ ์
         ASSOC. PROF. ADISAK PLITPAONKARNPIM, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น 

          Email: adisak.pli@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2382  

 
     ศ. น.อ. นพ. อนันต์ โฆษิตเศรษฐ 
         PROF. ANANT KHOSITSETH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคหวัใจ 

          Email: anant.kho@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1685  
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     ศ. นพ. อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ 
 PROF. ANANNIT VISUDTIBHAN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาประสาทวทิยา 

 Email: anannit.vis@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1879 

     ผศ. พญ. อรพร ด ารงวงศ์ศิร ิ
 ASST. PROF. ORAPORN DUMRONGWONGSIRI, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาโภชนวทิยา 

 Email: jamieor@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1776 

     ศ. พญ. อรณุวรรณ พฤทธิพันธุ์ 
 PROF. AROONWAN PREUTTHIPAN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคระบบหายใจ 

 Email: aroonwan.pre@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1727, 2447 

     ศ. พญ. อลิสา ล้ิมสุวรรณ 
 PROF. ALISA LIMSUWAN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคหวัใจ 

 Email: alimsuwan@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1821 

     ผศ. พญ. อญัชลี ล้ิมรงัสิกุล 
 ASST. PROF. ANCHALEE LIMRUNGSIKUL, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาทารกแรกเกิด 

 Email: anchalee.lim@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1816 ตอ่ 14 
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     ผศ. นพ. อุเทน ปานด ี
 ASST. PROF. UTHEN PANDEE, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น 

 Email: uthenp@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-2799 

     รศ. นพ. อุษณรัสม์ิ อนุรัฐพันธ์ 
 ASSOC. PROF. USANARAT ANURATHAPAN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 
  สาขาวชิาโลหิตวทิยาและมะเร็งวทิยา 

 Email: usanarat.anu@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1495 
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     รศ. พญ. เฉลิมศรี ตปนียโอฬาร 
 ASSOC. PROF. CHALEOMSRI TAPANEYAOLARN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02 201 1244 

     รศ. พญ. ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย 
 ASSOC. PROF. CHALERAT DIREKWATTANACHAI, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email: chalerat.dir@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02 201 1494 

     อ. นพ. ทัศนวัต สมบุญธรรม 
 TASNAWAT SOMBUNTHAM, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email: tasnawat.som@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02 201 1772 

     ศ.เกียรติคณุ นพ. ธรีชยั ฉันทโรจน์ศิร ิ
 PROF. EMER. TEEACHAI CHANTAROJAN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email: teerachai.cha@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02 201 1649 

     รศ. นพ. เธียรชัย บรรณาลัย 
 ASSOC. PROF. THIANCHAI BUNNALAI, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02 201 1649 
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     อ. นพ. นิติโรจน์ บงกชวิลาวัณย ์
 NITIROJ BONGKOTWILAWAN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email: nitiroj.bon@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02 201 1775 

     ศ.เกียรติคณุ นพ. ประพุทธ ศิริปุณย์ 
 PROF. EMER. PRAPUTT SIRIPOONYA, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email:   praputt@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02 201 1816 

     อ. พญ. ปริยสุดา เหตระกูล 
 PRIYASUDA HETRAKUL, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

  สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น 

 Email: priyasuda.het@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02 201 1244 

     ผศ. พญ. ปานียา สูตะบุตร 
 ASST. PROF. PANEEYA SUTABUTRA, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email: paneeya.sut@ mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์  02 201 1446 

     ศ.เกียรติคณุ นพ. พงษศ์ักดิ์ วิสุทธิพันธ์ 
 PROF. EMER. PONGSAKDI VISUDHIPHAN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email: pongsakdi.vis@ mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02 201 1879 
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     อ. พญ. เพลินพิศ ลิขสิทธิพันธุ์ 
 PLERNPIT LIKKASITTIPAN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email: friendjobjee@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02 201 1494 

     อ. นพ. มหิปธร ชินะผา 
 MAHIPPATHORN CHINNAPHA, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02 201 1244 

     อ. นพ. วสุ ก าชัยเสถียร 
 WASU KAMCHAISATIAN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email: wasu_kc@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 02 201 1759 

     ผศ. พญ. วสุธิดา เรขตานันต์ 
 ASST. PROF. WASUTHIDA REAKATANAN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02 201 1244 

     ศ.เกียรติคณุ พญ. วันดี วราวิทย ์
 PROF. EMER. WANDEE VARAVITHYA, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email: wandee.var@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02 201 1446  
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     ศ.เกียรติคณุ พญ. สยมพร ศิรินาวิน 
 PROF. EMER. SAYOMPORN SIRINAVIN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email: sayomporn.sir@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02 201 1774 

     ศ.เกียรติคณุ พญ. สุภรี สุวรรณจูฑะ 
 PROF. EMER. SUBHAREE SUWANJUTHA, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email: subharee.suw@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02 201 1649 

     ศ.เกียรติคณุ พญ. สรุางค์ เจียมจรรยา 
 PROF. EMER. SURANG CHIEMCHANYA, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email: surang.chi@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02 201 1879 

     ศ.คลินิก นพ. สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ 
 PROF. CLIN. SUWAT BANJAPONPITAK, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

  สาขาวชิาโรคภูมิแพ ้ภูมิคุม้กนั 

 Email: suwat.ben@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02 201 1494  

     รศ. พญ. อมรศรี ชณุหรัศมิ์
 ASSOC. PROF. AMORNSRI CHUNHARUS, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

  สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น 

 Email: amornsri12@hotmail.com 

  โทรศพัท:์ 02 201 1244
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     ผศ. นพ. อรรถพล เอีย่มอุดมกาล 
 ASST. PROF. ATTHAPON EIAMUDOMKAN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email: pongkknn@gmaillcom 
  โทรศพัท:์ 02 201 1727 

     อ. พญ. อรณุี ธิติธัญญานนท์ 
 ARUNEE THITITHANYANONT, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02 201 1774 

     อ. พญ. อัญชนา ทองแย้ม 
 ANCHANA THONGYAM, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email: anchana.nui@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02 201 1727 

     ผศ. พญ. อาภัสสร วฒันาศรมศิร ิ
 ASST. PROF. APASSORN WATANSOMSIRI, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

 Email: apassornw@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02 201 1727 
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     รศ. นพ. วิวัฒน์ ตปนียโอฬาร 
 ASSOC. PROF. WIWAT TAPANEYAOLARN, M.D. 

  อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

  สาขาวชิาโรคไต 

 Email: wiwat.tap@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02 201 1497 

     อ. พญ. สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์ 
 SUTHATIP EMPREMSILAPA, M.D. 

  อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

  สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น 

 Email: suthatip808@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 02 201 1244 

     ศ.เกียรติคณุ พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ 
 PROF. EMER. SUWANNA RUANGKANCHANASETR, M.D. 

  อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

  สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูป่้วยนอกเด็กและวยัรุ่น 

 Email: suwanna.rua@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02 201 1244 

     ศ.เกียรติคณุ พญ. อ าไพวรรณ จวนสัมฤทธ์ิ 
 PROF. EMER. AMPAIWAN CHUANSUMRIT, M.D. 

  อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

  สาขาวชิาโลหิตวทิยาและมะเร็งวทิยา 

 Email: ampaiwan.jua@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1749 

     รศ. พญ. อุมาพร สุทัศน์วรวุฒ ิ
 ASSOC. PROF. UMAPORN SUTHUTVORAVUT, M.D. 

  อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
 ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

  สาขาวชิาโภชนวทิยา 

 Email: u.suthut@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02 201 1776 
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     ร.ศ. นพ. กวิน วณิเกียรต ิ
         ASSOC. PROF. KAVIN VANIKIETI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิาจกัษุประสาทวทิยา 

          Email: kavin_62@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1533  

 
     ผศ. นพ. กิติกุล ลีละวงศ์ 
         ASST .PROF. KITIKUL LEELAWONGS, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิาน ้ าวุน้ตาและจอประสาทตา 

          Email: kittikul.lee@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 091-774-5075  

 
     รศ. พญ. เกวลิน เลขานนท์ 
         ASSOC. PROF. KAEVALIN LEKHANONT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิากระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาผิดปกติ 

          Email: lekhanont@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 086-778-0048  

 
     ศ. นพ. ชัยวฒัน์ ทีฆเสนีย์ 
         PROF. CHAIWAT TEEKASAENEE, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิาตอ้หิน 

          Email: chai1391@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 081-830-8001  

 
     รศ. พญ. ญาณิน สุวรรณ 
         ASSOC. PROF. YANIN SUWAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิาตอ้หิน 

          Email: yaninyona@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 081-551-6343  
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     อ. พญ. ดวงเนตร โรจนาภรณ ์
         DUANGNATE ROJANAPORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิาน ้ าวุน้ตาและจอประสาทตา 

          Email: drojanaporn@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 095-964-9411  

 
     อ. นพ. ธัญญทัต ผดงุเกียรติสกุล 
         TANYATUTH PADUNGKIATSAGUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิาจกัษุประสาทวทิยา 

          Email: blu.c16@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1533  

 
     อ. พญ. ธาริกานต์ สุจริะกุล 
         THARIKARN SUJIRAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิาน ้ าวุน้ตาและจอประสาทตา 

          Email: tsujirakul@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1533  

 
     อ. พญ. บุญทิพย์ ทิพย์สุริยาพร 
         BOONTIP TIPSURIYAPORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 

          Email: b.tipsuriyaporn@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1533 

 
 

     อ. พญ. บุญยดา พุทธิรังษีวงศ ์
         BUNYADA PUTTHIRANGSIWONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 

          Email: bunyada63@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1533 
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     อ. นพ. พรชัย มไหสวรยิะ 
         PORNCHAI MAHAISAVARIYA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิาศลัยกรรมกระดูกเบา้ตาและเสริมสร้าง 

          Email: rapmv@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 081-867-9194  

 
     รศ. นพ. ภฤศ หาญอุตสาหะ 
         ASSOC. PROF. PRUT HANUTSAHA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิาน ้ าวุน้ตาและจอประสาทตา 

          Email: prut.han@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 091-774-6451  

 
     รศ. พญ. ภัศรา จงขจรพงษ ์
         ASSOC. PROF. PASSARA JONGKHAJORNPONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิากระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาผิดปกติ 

          Email: passaraj@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1533  

 
     อ. นพ. ภูรชิญ ์เพ็ชร์พริุณ 
         PURIT PETPIROON, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิาตอ้หิน 

          Email: puritpetpiroon@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1533  

 
     อ. พญ. วฎาการ วุฒิศริิ 
         WADAKARN WUTHISIRI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิากลา้มเน้ือตาและโรคตาในเด็ก 

          Email: wuthisiri@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 081-711-7114  
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     ผศ. ร.อ.หญิง พญ. วรินทร จักรไพวงศ์(ร.น.) 
         ASST .PROF. VARINTORN CHUCKPAIWONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิากระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาผิดปกติ 

          Email: iamjeabs@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 081-646-9000  

 
     อ. นพ. วสุ ศุภกรธนสาร 
         WASU SUPAKONTANASAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิาตอ้หิน 

          Email: soubpakon2@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 087-719-7427  

 
     รศ. นพ. วิชัย ประสาทฤทธา 
         ASSOC. PROF. WICHAI PRASARTRITHA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิาน ้ าวุน้ตาและจอประสาทตา 

          Email: wprasart@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 081-279-1696  

 
     พญ. วีรวรรณ โชคทวีศักดิ์ 
         WEERAWAN CHOKTHAWEESAK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิาศลัยกรรมกระดูกเบา้ตาและเสริมสร้าง 

          Email: weerawan.ch@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 081-808-2142  

 
     ผศ. พญ. โสมศิริ สุขะวัชรินทร์ 
         ASSOC. PROF. SOMSIRI SUKAVATCHARIN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิาน ้ าวุน้ตาและจอประสาทตา 

          Email: somsiri_su@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 081-919-8714  
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     รศ. นพ. อนุชิต ปุญญทลังค์ 
         ASSOC. PROF. ANUCHIT POONYATHALANG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิาจกัษุประสาทวทิยา 

          Email: anuchit.poo@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 086-970-4111  

 
     รศ. พญ. อาภัทรสา เล็กสกุล 
         ASSOC. PROF. APATSA LEKSKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจกัษุวทิยา 
          สาขาวชิากลา้มเน้ือตาและโรคตาในเด็ก 

          Email: apatsa.lek@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 081-613-8551  
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     อ. พญ. ณัษฐา จองพิศาล 
         NATHA CHONGPISON, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาจกัษุวิทยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     อ. พญ. ทัศนีย์ ศิริกุล 
         TASANEE SIRIKUL, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาจกัษุวิทยา 
          สาขาวิชากระจกตาและการผา่ตดัแกไ้ขสายตาผิดปกติ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     อ. พญ. ธารินี เสงี่ยมพรพาณิชย์ 
         TARINEE SANGIAMPORNPANIT, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาจกัษุวิทยา 
          สาขาวิชาจกัษุวิทยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     รศ. นพ. บุญเทียม เขมาภิรัตน์ 
         ASSOC. PROF. BOONTIUM KHAMAPIRAD, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาจกัษุวิทยา 
          สาขาวิชาจกัษุวิทยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     อ. พญ. ปัฐมา วงศ์วัฒนะเดช 
         PATTAMA WONGWATTHANADEJ, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาจกัษุวิทยา 
          สาขาวิชาศลัยกรรมกระดูกเบา้ตาและเสริมสร้าง 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     อ. นพ. พฤทธิ์ เครือชัยพินิต 
         PARUT KRUACHAIPINIT, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาจกัษุวิทยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ผศ. พิศิษฐ์ ปรีชาวัฒน์ 
         ASST. PROF. PISIT PREECHAWAT 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาจกัษุวิทยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     รศ. นพ. รุ่งโรจน์ เลิศวิทยาสกุล 
         ASSOC. PROF. RUNGROJ LERDVITAYASAKUL, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาจกัษุวิทยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     อ. พญ. วชิรา สนธิไชย 
         VACHIRA SONTICHAI, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาจกัษุวิทยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     อ. พญ. สิรีธร คูระทอง 
         SIREEDHORN KURATHONG, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาจกัษุวิทยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     อ. พญ. สุธาภัทร์ นิลพัฒนากร 
         SUTHAPHAT NILPHATANAKORN, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาจกัษุวิทยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     รศ.พิเศษ น.ต.หญิง พญ. โสฬส วุฒิพันธุ์ 
         ASSOC. PROF. SOROT WUTTHIPHAN, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาจกัษุวิทยา 
          หน่วยกลา้มเน้ือตาและโรคตาในเดก็ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     อ. นพ. กานต์ จ ารญูโรจน์ 
         KARN JUMROONROJANA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 

          Email: karn.jum@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     ผศ. นพ. คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ 
         ASST .PROF. KOMSAN KIATRUNGRIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น 

          Email: komsan.kia@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     รศ. นพ. จักรกฤษณ์ สขุยิ่ง 
         ASSOC. PROF. CHAKRIT SUKYING, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 

          Email: chakrit.suk@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     รศ. ดร.นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ 
         ASSOC. PROF. CHATCHAWAN SILPAKIT, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 

          Email: chatchawan.sil@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     รศ. พญ. ดาวชมพู นาคะวิโร 
         ASSOC. PROF. DAOCHOMPU NAKAWIRO, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 

          Email: daochompu.nak@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 



     อ. ดร.พญ. ธนาวด ีประชาสันติ ์
         THANAVADEE PRACHASON, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 

          Email: lili_lulla@yahoo.co.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     รศ. พญ. ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน ์
         ASSOC. PROF. THANITA TANTRARUNGROJ, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 

          Email: thanita.hin@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     รศ. พญ. นิดา ลิ้มสุวรรณ 
         ASSOC. PROF. NIDA LIMSUWAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น 

          Email: nida.lim@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     รศ. นพ. ปราโมทย์ สุคนิชย์ 
         ASSOC. PROF. PRAMOTE SUKANICH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น 

          Email: promote.sua@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     ผศ. พญ. ปญัจภรณ ์วาลีประโคน 
         ASST. PROF. PUNJAPORN WALEEPRAKHON, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 

          Email: punjaporn.wal@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 



     อ. นพ. ปิยะวัฒน์ เด่นด ารงกุล 
         PIYAWAT DENDUMRONGKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 

          Email: josh.piyawat@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     ผศ. พญ. พลิศรา ธรรมโชติ 
         ASST. PROF. PALISARA THOMMACHOT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น 

          Email: paomd80@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     อ. พญ. พิชญวดี จติตโรภาส 
         PITCHAYAWADEE CHITTAROPAS, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 

          Email: pichayawadee@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     อ. พญ. พิชญา กุศลารักษ ์
         PICHAYA KUSALARUK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 

          Email: azzurrini.united@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     รศ. นพ. พิชัย อิฏฐสกุล 
         ASSOC. PROF. PICHAI ITTASAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 

          Email: pichai.itt@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 



     ผศ. พญ. ภาพันธ์ ไทยพิสุทธิกุล 
         ASST. PROF. PAPAN THAIPISUTTIKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 

          Email: papan.jar@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     รศ. น.ท. นพ. มนัท สูงประสิทธ์ิ 
         ASSOC. PROF. MANAS SOONGPRASIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น 

          Email: manas.son@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     อ. ดร.นพ. มษฐา ทองปาน 
         MASATHA THONGPAN, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น 

          Email: masatha@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     ศ. นพ. มาโนช หล่อตระกูล 
         PROF. MANOTE LOTRAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 

          Email: manote.lot@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     ศ. นพ. รณชัย คงสกนธ ์
         PROF. RONNACHAI KONGSAKON, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 

          Email: ronnachai.kon@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 



     รศ. พญ. รัตนา สายพานิชย์ 
         ASSOC. PROF. RATANA SAIPANISH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 

          Email: ratana.sai@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     รศ. ร.อ. นพ. ศริิไชย หงษ์สงวนศรี 
         ASSOC. PROF. SIRICHAI HONGSANGUANSRI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น 

          Email: sirichai.hon@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     ผศ. นพ. สญัชัย กุลาดี 
         ASST. PROF. SANCHAI KULADEE, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 

          Email: sun_able@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     รศ. พญ. สุวรรณ ีพุทธิศรี 
         ASSOC. PROF. SUWANNEE PUTTHISRI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์เด็กและวยัรุ่น 

          Email: suwannee.sri@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 
     อ. พญ. อัมพร ปิติธรรมภรณ ์
         UMPORN PITIDHAMMABHORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวชิาจิตเวชศาสตร์ 

          Email: mynameont@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1275  

 



     ผศ. นพ. โกวิทย์ นพพร 
 ASST. PROF. KOWIT NOPPORN, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     รศ. นพ. ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ 
 ASSOC. PROF. NARONG SUBHADRABANDHU, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     ศ.เกียรติคุณ พญ. นงพงา ลิ้มสุวรรณ 
 PROF. EMER. NONGPANGA LIMSUWAN, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

  สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เดก็และวยัรุ่น 

          Email:  
  โทรศพัท:์  
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     อ. นพ. การันต์ ไพสุขศานติวัฒนา 
         KARAN PAISOOKSANTIVATANA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: karan.pai@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02201-1221  

 
     อ. พญ. จตพุร ครองวรกุล 
         JATUPON KRONGVORAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: yuyu_ki19@hotmail.com, jatuporn.kr@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1268, 02-201-1356  

 
     ผศ. พญ. จริยา ไวศยารัทธ์ 
         ASST. PROF. JARIYA WAISAYARAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

          Email: jwjariya@gmail.com, jariya.wai@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1667, 02-201-1436  

 
     อ. นพ. จิตชัย ขยันการนาว ี
         JITCHAI KAYANKARNNAVEE, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

          Email: jitchai.k@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1667  

 
     อ. พญ. จิตตา อุดหนุน 
         JITTA UDNOON, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิานิติเวชศาสตร์ 

          Email: sleep_poon@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1145, 02-201-1186  
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     รศ. ดร.ภก. ชลภัทร สขุเกษม 
 ASSOC. PROF. CHONLAPHAT SUKASEM, Ph.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาพยาธิวทิยา 
  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

 Email: chonlaphat_suk@hotmail.com, chonlapat.suk@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1380, 02-200-4331 

     ผศ. นพ. ณภัทร อังคธัญกุล 
 ASST. PROF. NAPAT ANGKATHUNYAKUL, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาพยาธิวทิยา 
  สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

 Email: naoat.ang@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1667 

     อ. พญ. ดวงกมล วัฒนตรานนท ์
 DUANGKAMON WATTANATRANON, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาพยาธิวทิยา 
  สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

 Email: duangkamon.wat@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1667 

รศ. ดร.พญ. ดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท์
ASSOC. PROF. DUANGTAWAN THAMMANICHANOND, M.D., Ph.D. 

อาจารยป์ระจ า 
ภาควชิาพยาธิวทิยา 
สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

Email: duangtawan.tha@mahidol.ac.th, duangtawanth@gmail.com 
โทรศพัท:์ 02-201-2358, 02-201-1067 

     ผศ. ดร.นพ. ถกล เจรญิศิริสุทธิกุล 
 ASST. PROF. TAKOL CHAREONSIRISUTHIGUL, M.D., Ph.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาพยาธิวทิยา 
  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

 Email: takol.cha@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1376, 02-201-1379 
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     อ. พญ. ธรินธร จันทร์สูรย์ 
 THARINTORN CHANSOON, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาพยาธิวทิยา 
  สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

 Email: ipereen@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1667 

     ศ. นพ. ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์ 
 PROF. THEERAPONG KRAJAEJUN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาพยาธิวทิยา 
  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

 Email: me_en@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1379, 02-201-2615 

     ผศ. ดร. ธีระพงศ ์ศิริบรูณ์พพิัฒนา 
 ASST. PROF. THEERAPORG SIRIBOONPIPUTTANA, Ph.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาพยาธิวทิยา 
  สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

 Email: teerapong.sir@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-2660, 02-201-1369 

     รศ. นพ. นพดล ลาภเจริญทรพัย์ 
 ASSOC. PROF. NOPPADOL LARBCHAROENSUB, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาพยาธิวทิยา 
  สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

 Email: noppadol_l@hotmail.com, noppadol.lar@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1667 

     อ. พญ. นภารัฐ เริ่มลึก 
 NAPARAT RERMLUK, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาพยาธิวทิยา 
  สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

 Email: naparat.rer@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1667 
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     อ. พญ. นรินทร์ คงเจริญสกุล 
         NARIN KHONGJAROENSAKUN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: narin.kho@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1386, 02-201-1464 

 
 

     รศ. ดร. บุษบา ฤกษ์อ านวยโชค 
         ASSOC. PROF. BUDSABA RERKAMNUAYCHOKE, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: budsaba.rer@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1386, 02-201-1464  

 
     รศ. ดร. พรเพญ็ ศรีสวัสดิ์ 
         ASSOC. PROF. PORNPEN SRISAWASDI, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: srisawasdip@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1336, 02-201-1351  

 
     อ. พญ. พสุพร โพธิ์เงนินาค 
         PASUPORN PONGERNNAK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: pongern_p@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1336 

 
 

     ผศ. นพ. พัฒนา ศรมยุรา 
         ASST. PROF. PATTANA SORNMAYURA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

          Email: p2517s@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1667  
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     รศ. ดร. พิทักษ์ สันตนิรันดร ์
         ASSOC. PROF. PITAK SANTANIRAND, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: pitak.san@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1371  

 
     ผศ. พญ. พิมพิณ อินเจรญิ 
         ASST. PROF. PIMPIN INCHAROEN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

          Email: lunghack@hotmail.com, pimpin.inc@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1667, 02-201-1436  

 
     ผศ. ดร. พุทธภูมิ ล าเจยีกเทศ 
         ASST. PROF. PUTTHAPOOM LUMJIAKTASE, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: putthapoom@hotmail.com, putthapoom.lum@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1356, 02-201-1379  

 
     รศ. พูนพิลาส หงษ์มณี 
         ASSOC. PROF. POONPILAS HONGMANEE 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: poonpilas@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1389, 02-201-1399 

 
 

     ผศ. นพ. ไพศาล บญุสะกันต์ 
         ASST. PROF. PAISARN BOONSAKAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

          Email: pboonsakan@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1443, 02-201-1667  
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     อ. พญ. ภาวด ีชินอุดมวงศ ์
         PAWADEE CHINUDOMWONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: cpawadeemd@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1386, 02-201-1464 

 
 

     รศ. นพ. มงคล คุณากร 
         ASSOC. PROF. MONGKOL KUNAKORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: mongkol.kun@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1379, 02-201-2875  

 
     ผศ. พญ. ยิ่งลักษม์ วิเศษศิริ 
         ASST. PROF. YINGLUCK VISESSIRI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

          Email: yingluckja@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1436, 02-201-1667  

 
     ผศ. พญ. รังสิมา อรณุโรจน ์
         ASST. PROF. RANGSIMA AROONROCH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

          Email: rangsima.aroon@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1432, 02-201-1667 

 
 

     อ. พญ. วาสนา กนกศิลป์ 
         WASANA KANOKSIL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

          Email: wsdang@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1667, 02-201-1436  
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     รศ. พล.อ.ต. นพ. วิชาญ เปี้ยวนิ่ม 
         ASSOC. PROF. VICHAN PEONIM, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิานิติเวชศาสตร์ 

          Email: vichan.peo@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1145, 02-201-1186 

 
 

     อ. พญ. วิภาวี คล้ายสุบรรณ 
         WIPAWI KLAISUBAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

          Email: wipiwi.kla@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1667  

 
     อ. พญ. วิริยา พิพฒัน์สกุลโรจน ์
         WIRIYA PIPATSAKULROJ, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

          Email: wiriya.pip@mahidol.ac.th, p_u_m_s@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1667  

 
     ผศ. นพ. วิศาล วรสุวรรณรักษ ์
         ASST. PROF. WISARN WORASUWANNARAK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิานิติเวชศาสตร์ 

          Email: wosarn.forensic@gmail.com, bobolism@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1145, 02-201-1186 

 
 

     รศ. สมลักษณ์ วนะวนานต์ 
         ASSOC. PROF. SOMLAK VANAVANAN 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: svanavanan47@gmail.com, svanavanan@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1388, 02-01-1336  
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     ผศ. นพ. สมิทธ์ิ ศรีสนธิ ์
         ASST. PROF. SMITH SRISONT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิานิติเวชศาสตร์ 

          Email: smithfa118@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1145, 02-201-1186 

 
 

     รศ. ดร. สรญัญา อุปรกัขิตานนท์ 
         ASSOC. PROF. SARANYA AUPARAKKITANON, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: saranya.aup@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1268, 02-201-1338  

 
     อ. นพ. สิริเทพ ปล้ืมวรสวัสดิ์ 
         SIRITHEP PLUMWORASAWAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

          Email: sirithep.plu@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1667  

 
     ผศ. นพ. สุชิน วรวิชชวงษ์ 
         ASST. PROF. SUCHIN WORAWICHAWONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

          Email: suchin.sri@mahidol.ac.th, schinw@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1444, 02-201-1667 

 
 

     ผศ. สุพัตรา ลีลาภิวัฒน ์
         ASST. PROF. SUPATRA LEELAPHIWAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: supatra.lee@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1341, 02-201-1336  
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     อ. นพ. อติศักดิ์ เจียรนยักุลวานิช 
         ATISAK JIARANAIKULWANICH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: atisak_basz@outlook.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1380 

 
 

     ผศ. ดร. อภิชญา พวงเพ็ชร ์
         ASST. PROF. APICHAYA PUANGPETCH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: apichaya.pua@mahidol.ac.th, bua3000@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1380  

 
     อ. ดร.นพ. อภริมย์ วงศ์สกุลยานนท์ 
         APIROM VONGSAKULYANON, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: apivom_odd@yahoo.com, apiron.won@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1376, 02-201-1379  

 
     อ. พญ. อรณุี สิงห์เสน่ห์ 
         ARUNEE SINGHSNAEH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

          Email: arunee.sig@mahidol.ac.th, aruneed@yahoo.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1667 

 
 

     ผศ. พญ. อจัฉราพร พงษ์ทิพพันธ ์
         ASST. PROF. ATCHARAPORN PONGTIPPAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

          Email: ap_kwang@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1437  
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     ผศ. ดร. อัญชลี จิตธรรมมา 
         ASST. PROF. ANCHALEE CHITTAMMA, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: anchalee.chi@mahidol.ac.th, anchalee_chit@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1336, 02-201-1351  

 
     อ. ดร.นพ. อาทิตย์ จินาวัฒน ์
         ARTIT JINAWATH, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยากายวิภาค 

          Email: artitjp@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1667, 02-201-0156  

 
     อ. ดร. เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ 
         EKAWAT PASOMSUB, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาพยาธิวทิยา 
          สาขาวชิาพยาธิวทิยาคลินิก 

          Email: ake_naza@yahoo.com, ekawat.pas@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1470  
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     ผศ. ประวัติ นิธิยานนัท์ 
 ASST. PROF. PRAWAT NITIYANANT 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาพยาธิวิทยา 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     ศ.คลินิก(ก) นพ. พนัส เฉลิมแสนยากร 
 PROF. CLIN. PANAS CHALERMSANYAKORN, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาพยาธิวิทยา 

  สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 

          Email:  
  โทรศพัท:์  
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     ผศ. กัลยาณี คูพูลทรัพย์ 
 ASST. PROF. KALAYANEE KHUPULSUP 

    อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
          ภาควิชาพยาธิวิทยา 

  สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก 

          Email:  
  โทรศพัท:์  
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     อ. ดร. กฤศณัฏฐ์ เชื่อมสามัคคี 
         KRISANAT CHUAMSAAMARKKEE 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          หลกัสูตรฟิสิกส์การแพทย ์สาขาวชิาเวชศาสตนิ์วเคลียร์ 

          Email: krisanat.chu@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  

 
     อ. นพ. กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล 
         KITTIPHOP SOMBOONNITHIPHOL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาร่วมรักษาระบบประสาท 

          Email: kittiphop.som@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  

 
     อ. พญ. กีรติกานต์ บญุญาวรรณ 
         KEERATIKARN BOONYAWAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

          Email: keeratikarn.boo@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  

 
     ผศ. พญ. คนึงนิจ ธรรมนิรัต 
         ASST. PROF. KANUNGNIJ THAMNIRAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

          Email: ning_way@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1157  

 
     รศ. นพ. จริวัฒน์ อุตตมะกุล 
         ASSOC. PROF. CHIRAWAT UTAMAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

          Email: chirawat_utakamol@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1157  
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     ศ.คลินิก พญ. เจียมจิตร ตปนียากร 
         PROF. CLIN. JIEMJIT TAPANEEYAKORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: jiemjit.tap@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2645-6  

 
     อ. พญ. ชญานิน นิติวรางกูร 
         CHAYANIN NITIWARANGKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: chayanin.nit@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  

 
     รศ. พญ. ชนิกา ศรีธรา 
         ASSOC. PROF. CHANIKA SRITARA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

          Email: chanika.sri@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1157  

 
     ผศ. พญ. ชมพร สีตะธน ี
         ASST. PROF. CHOMPORN SITATHANEE, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

          Email: chomporn.sit@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2295  

 
     รศ. พญ. ชลทิพย์ วิรตักพันธ์ 
         ASSOC. PROF. CHOLATIP WIRATKAPUN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: cholatip.wir@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1272  
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     ผศ. นพ. ชัย กอบกิจสุขสกุล 
         ASST. PROF. CHAI KOBKITSUKSAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาร่วมรักษาระบบประสาท 

          Email: ck_schwarte@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-200-3390-1  

 
     อ. นพ. ชัยรัตน์ โล่วณชิเกียรติกุล 
         CHAIRAT LOWANICHKIATTIKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

          Email: chairat.low@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  

 
     ผศ. นพ. ชินรัตน ์บัวงาม 
         ASST. PROF. CHINNARAT BUANGAM, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: pap191@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1212  

 
     อ. พญ. ชุลีพร เจียรพนิิจนันท์ 
         CHULEEPORN JIARPINITNUN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

          Email: gift_doc@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2295  

 
     รศ. น.ต.หญิง พญ. ฐติิพร สุวัฒนะพงศ์เชฏ 
         ASSOC. PROF. THITIPORN SUWATANAPONGCHED, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: thitiporn.ran@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1243 
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     อ. นพ. ณฐัวุฒ ิจรัญนฤมล 
         NATTHAWUT JARUNNARUMOL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  

 
     อ. พญ. ดวงกมล ประพฤติธรรม 
         DUANGKAMON PRAPRUTTAM, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: moh_mai@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465 ตอ่ 457  

 
     อ. พญ. ทิพารมณ์ สน่ันเมือง 
         THIPAROM SANANMUANG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: thiparom.san@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  

 
     รศ. นพ. ธนพงศ์ พันธ์ุพิกุล 
         ASSOC. PROF. TANAPONG PANPIKOON, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: loveuteng@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     อ. พญ. ธนิสรา จันทรส์กุล 
         THANISSARA CHANSAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: thanissara.cha@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  
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     อ. พญ. ธรินทร ตรีสิทธ์ิ 
         THARINTORN TREESIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: nong2204@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     อ. พญ. ธันวา สุดแสง 
         THANWA SUDSANG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: s.thanwa@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1212  

 
     รศ. พ.ท. นพ. ธิติ สว่างศิลป์ 
         ASSOC. PROF. THITI SWANGSILPA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

          Email: swangsilpa@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2295  

 
     อ. พญ. ธิติพร ชณุหสวัสดิกุล 
         THITIPORN JUNHASAVASDIKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: thitiporn.pho@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     อ. นพ. ธีรพล ปัญญาปิง 
         THEERAPHOL PANYAPING, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: theeraphol1@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  
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     อ. ดร. นวลจันทร์ สท้านสุข 
         NAULJUN STANSOOK, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          หลกัสูตรฟิสิกส์การแพทย ์สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

          Email: nauljun.sta@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  

 
     อ. พญ. นวลี แตระกุล 
         NAVALEE TAERAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: navalee.tae@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  

 
     อ. พญ. นิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล 
         NICHANAN RUANGWATTANAPAISARN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: dr_lhin@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     อ. พญ. นิธิมา ศักดิ์โสภาวิวัฒน ์
         NITIMA SAKSOBHAVIVAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: nitimasak@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  

 
     ผศ. พญ. นิยตา จิตรภาษย์ 
         ASST. PROF. NIYATA CHITRAPAZT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: mail_nit@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  
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     ผศ. นพ. ปกรณ์ เจียระคงมั่น 
         ASST. PROF. PAKORN JIARAKONGMUN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาร่วมรักษาระบบประสาท 

          Email: pj506@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-200-3390-1  

 
     อ. นพ. ประมาณ เฟื่องฟ้า 
         PRAMAN FUANGFA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: time_today@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  

 
     อ. พญ. พรพรรณ วิบลุผลประเสริฐ 
         PORNPHAN WIBULPOLPRASERT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: punlee77@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  

 
     อ. ดร. พวงเพ็ญ ตั้งบญุดวงจิตร 
         PUANGPEN TANGBOONDUANGJIT, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          หลกัสูตรฟิสิกส์การแพทย ์สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

          Email: puangpen.tan@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2295  

 
     อ. พญ. พัชลิน พาทพทุธิพงศ์ 
         PATCHALIN PATPUTTIPONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: mdpatchalin@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1212  
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     อ. พญ. พัดชา ตุลยาเดชานนท์ 
         PADCHA TUNLAYADECHANONT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: padcha.tun@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  

 
     อ. พญ. พินพร เจนจิตรานันท์ 
         PINPORN JENJITRANANT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: pinporn.jen@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  

 
     รศ. พญ. พุฒิพรรณ พัวทวีพงศ ์
         ASSOC. PROF. PUTIPUN PUATAWEEPONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

          Email: putipan.pua@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2295  

 
     อ. ดร. พุทธิพรณ์ เจรญิพันธ์ุ 
         PUTTHIPORN CHAROENPHUN, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          หลกัสูตรฟิสิกส์การแพทย ์สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

          Email: putthiporn.cha@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  

 
     อ. พญ. เพญ็อ าไพ ตันนาภัย 
         PENUMPAI TANNAPHAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: penampait@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  
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     อ. นพ. ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร 
         POOMPIS PATTARANUTAPORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

          Email: poompis.pat@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  

 
     อ. นพ. มังกร อภิรักษ์กานต์ 
         MUNGKORN APIRAKKAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาร่วมรักษาระบบประสาท 

          Email: mungkorn.api@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  

 
     รศ. พญ. มัณฑนา ธนะไชย 
         ASSOC. PROF. MANTANA DHANACHAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

          Email: manthana.dha@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2295  

 
     อ. นพ. รวี เรืองกาญจนเศรษฐ์ 
         RAWEE RUANGKANCHANASETR, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

          Email: raweecud37@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2295  

 
     อ. นพ. ระว ีมานะตระกูล 
         RAWEE MANATRAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: rawee.man@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  
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     อ. นพ. ราศิน วรวงศากุล 
         RASIN WORAWONGSAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

          Email: rasin.wor@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465  

 
     อ. นพ. วราวุฒ ิสุขเกษม 
         WARAWUT SUKKASEM, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: dr_warawut@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     ผศ. พญ. วิชชนา จ ารญูรัตน ์
         ASST. PROF. WICHANA CHAMROONRAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

          Email: wichana.cha@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 083-038-0253  

 
     อ. ดร.นพ. วิทยา สังขรัตน์ 
         WITAYA SUNGKARAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: sungkarat@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     อ. พญ. ศรณัย์ธร ลาภกิตติโชต ิ
         SARUNTHORN LAPKITTICHOT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: sarunthorn.lap@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  
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     อ. พญ. ศศิประภา รงค์ทอง 
         SASIPRAPA RONGTHONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: sasi_rt@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     ศ. น.ท.หญิง พญ. ศรินิธรา สิงหรา ณ อยุธยา 
         PROF. SIRINTARA SINGHARA NA AYUDHAYA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาร่วมรักษาระบบประสาท 

          Email: sirintarapongpech2@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-200-3390-1  

 
     อ. นพ. ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ 
         SIROTE WONGWAISAYAWAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: sirote.won@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     รศ. นพ. สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ 
         ASSOC. PROF. SITH PHONGKITKARUN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: sith.bkk@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     รศ. นพ. สุทธิพงษ์ จงจิระศิร ิ
         ASSOC. PROF. SUTIPONG JONGJIRASIRI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: sutipongj@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  
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     ศ. น.ต.หญิง พญ. สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ 
         PROF. SUPHANEEWAN JAOVISIDHA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: rasjv@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     อ. พญ. สุรวรรณ์ บญุญะการกุล 
         SURAWAN BOONYAKARNKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาร่วมรักษาระบบประสาท 

          Email: surawan.boo@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     อ. พญ. สุวดี เอ่งฉ้วน 
         SUWADEE ENG-CHUAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     รศ. พญ. สุวิภาภรณ์ ศิริพรพิทักษ์ 
         ASSOC. PROF. SUVIPAPORN SIRIPORNPITAK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: ssiripornsitak@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1212  

 
     ผศ. พญ. เสาวณีย์ ศรรีัตนพงษ ์
         ASST. PROF. SAOWANEE SRIRATTANAPONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: junethebest2008@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  
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     ผศ. ดร. เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ 
         ASST. PROF. SAWWANEE ASAVAPHATIBOON, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          หลกัสูตรฟิสิกส์การแพทย ์สาขาวชิารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

          Email: sawwanee.asa@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     อ. พญ. อภิชญา ศรีปรัชญากุล 
         APICHAYA SRIPRACHYAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: apichaya.srp@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     อ. พญ. อรนันท์ ไตรตานนท์ 
         ORANAN TRITANON, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: oratrita@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     อ. พญ. อรพณิ ชาญสันต ิ
         ORAPIN CHANSANTI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email: jernychan@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2470  

 
     ผศ. พญ. อาภากร โฆษิตวัฒนฤกษ์ 
         ASST. PROF. ARPAKORN KOSITWATTANARERK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

          Email: kung13521@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1157  
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     อ. นพ. เอกฉัตร ฉันธนาภัค 
         EKACHAT CHANTHANAPHAK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาร่วมรักษาระบบประสาท 

          Email: potter_ra@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-200-3390-1  
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     รศ. น.ต.หญิง พญ. จนัทร์จิรา ชัชวาลา 
         ASSOC. PROF. JANJIRA JATCHAVALA, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     อ. นพ. บรรจงศักดิ์ เวชศาสตร ์
         BANJONGSAK WEDSART, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     ศ.คลินิก(ก) พญ. บุษณี วิบุลผลประเสริฐ 
         PROF. CLIN. BUSSANEE WIBULPOLPRASERT, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     อ. พญ. พงษ์ลดา สุพรรณชาต ิ
         PONGLADA SUBHANNACHART, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     ศ.คลินิก(ก) พญ. พิมใจ ศิรวิงศ์ไพรัช 
         PROF. CLIN. PIMJAI SIRIWONGPAIRAT, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  
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     อ. พญ. มยุรีวรรณ ต๊ะเพย 
         MAYUREEWAN TAPHEY, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     อ. นพ. รฐัชัย แก้วลาย 
         RATHACHAI KAEWLAI, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     ศ.คลินิก(ก) พญ. รัตนพร พรกุล 
         PROF. CLIN. RATANAPORN PORNKUL, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6  

 
     อ. พญ. ลินดา บราวน ์
         LINDA BROWN, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิารังสีวทิยา 
          สาขาวชิารังสีวทิยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2465-6 
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     รศ. กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ 
         ASSOC. PROF. KRISNA LERTSUKPRASERT 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
          สาขาวชิาแกไ้ขการไดย้นิ 

          Email: kaisna44@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2425  

 
     ผศ. ดร. กัลยาณี มกราภิรมย ์
         ASST. PROF. KALYANEE MAKARABHIROM, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
          สาขาวชิาแกไ้ขการพดู 

          Email: mkalyanee@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2425 

 
 

     ผศ. กาญจน์ลักษณ์ คนัธพสุนธรา 
         ASST. PROF. KANJALAK KHANTAPASUANTARA 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
          สาขาวชิาแกไ้ขการพดู 

          Email: kanjalak.kha@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2425  

 
     ผศ. ดร. เจียมใจ จีระอัมพร 
         ASST. PROF. JEAMJAI JEERAUMPORN, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
          สาขาวชิาแกไ้ขการพดู 

          Email: jeamjai.jee@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2425  

 
     อ. นิตยา เกษมโกสินทร์ 
         NITTAYA KASEMKOSIN 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
          สาขาวชิาแกไ้ขการพดู 

          Email: rankk4567@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2425  
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     ผศ. ดร. ปรียาสิริ วิฑูรชาต ิ
         ASST. PROF. PAREYAASIRI WITOONCHART, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย 

          Email: pariie@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2425 

 
 

     อ. ปาริชาต คุณาธรรมรักษ์ 
         PARICHAT KUNADHAMRAKS 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
          สาขาวชิาแกไ้ขการพดู 

          Email: ple2ton@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2425 

 
 

     อ. พรจิต จิตรถเวช 
         PONJIT JITHAVECH 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
          สาขาวชิาแกไ้ขการพดู 

          Email: pxjithav@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2425 

 
 

     อ. ดร. รดา ดารา 
         RADA DARA, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
          สาขาวชิาแกไ้ขการไดย้นิ 

          Email: rada_dara@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2425  

 
     ผศ. ดร. รตัตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล 
         ASST. PROF. RATTINAN TIRAVANITCHAKUL, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
          สาขาวชิาแกไ้ขการไดย้นิ 

          Email: rartv@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2425  
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     อ. สวุิมล รื่นเจรญิ 
         SUMALEE DECHONGKIT 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย 
          สาขาวชิาแกไ้ขการไดย้นิ 

          Email: moke_wrightia@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2425 
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     รศ. ดร. สุมาลี ดีจงกิจ 
 ASSOC. PROF. SUMALEE DECHONGKIT, Ph.D. 

  อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
 ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส่ือความหมายและความผิดปกติของการส่ือความหมาย 

 Email: suwimol.rue@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-2425 
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     ผศ. พญ. กนกพร คุณาวิศรุต 
 ASST. PROF. KANOKPORN KUNAWISARUT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

 Email: frozen_bee@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 081-949-5433 

     ผศ. พญ. กรวีร ์พสุธารชาต ิ
 ASST. PROF. KORAVEE PASUTHARNCHAT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

 Email: kpasuth@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 081-438-1248 

     อ. นพ. กุลวัฒน์ จรีะแพทย์ 
 KULAWAT JIRAPAET, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

 Email: neojoey004@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 089-188-1525 

     อ. พญ. จิตติยา วัชโรทยางกูร 
 JITTIYA WATCHAROTAYANGUL, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: now_cool@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 081-840-0486 

     รศ. พญ. โฉมชบา สิรนิันทน์ 
 ASSOC. PROF. CHOMCHABA SIRINAN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: chomchaba.sir@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 081-811-8465, 47906 
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     ผศ. พญ. ชวิกา พิสิฏฐศักดิ์ 
 ASST. PROF. CHAWIKA PISITSAK, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: chawika_p@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 086-555-9009 

     อ. นพ. ชูทิศ กี่สกุล 
 CHOOTHIT KEESAKUL, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: c_keesakul@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 080-283-2220 

     อ. นพ. ชูศักดิ์ ตันประสิทธ์ิ 
 CHOOSAK TUNPRASIT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: mcsguy@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 083-078-2251 

     อ. นพ. เชิดเกียรต ิกาญจนรชตะ 
 CHERDKIAT KARNJANARACHATA, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: chird_na@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 085-577-4747 

     อ. พญ. ญาณินทร์ คณูเจริญสุข 
 YANIN KOONCHAROENSUK, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

 Email:  
  โทรศพัท:์  
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     อ. พญ. ณชิาวรรณ วริัชพิสิฐ 
 NICHAWAN WIRACHPISIT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: wnichawan@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 086-388-9100 

     ผศ. นพ. ธนิต วีรังคบุตร 
 ASST. PROF. TANIT VIRANKABUTRA, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: virankabutra@yahoo.co.uk 
  โทรศพัท:์ 081-751-1470, 47163 

     ผศ. นพ. ธนิศร ์ประวิตรางกูร 
 ASST. PROF. THANIST PRAVITHARANGUL, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: thnst_yu@msn.com 
  โทรศพัท:์ 086-663-3694 

     อ. พญ. ธนิศา เจนบุญไทย 
 THANISA CHENBOONTHAI, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

 Email:  
  โทรศพัท:์  

     อ. พญ. ธัญลักษณ์ ธรรมจ ารัสศร ี
 THANYALAK THAMJAMRASSRI, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: pika_joy@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 081-956-2004 
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     ผศ. นพ. ธรีวัฒน์ ชลาชีวะ 
 ASST. PROF. THEERAWAT CHALACHEEWA, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: chalachewa_thera@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 085-904-4588 

     อ. นพ. นคนันท์ แสงด ี
 NAKKANAN SANGDEE, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: nakkanan@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 081-492-3103 

     ผศ. นพ. นรุตม์ เรือนอนุกูล 
 ASST. PROF. NARUT RUANANUKUN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: aek_narut@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 081-595-4599 

     อ. พญ. นฤมล ประจันพาณิชย ์
 NARUEMOL PRACHANPANICH, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: nolruema@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 081-755-1137 

     รศ. พญ. นุช ตันติศิรินทร์ 
 ASSOC. PROF. NUJ TONTISIRIN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: doctornuj@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 089-497-4667 
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     อ. พญ. ปัญชิกา ลือตระกูล 
 PUNCHIKA LUETRAKOOL, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: punchi0906@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 084-165-4482 

     อ. พญ. ปุณยนุช เจรญิคุปต์ 
 POONYANUCH CHAROENKOOP, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: poonism@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 081-494-1718 

     อ. พญ. พรภัทรา อารรีักษ ์
 PORNPATRA AREERUK, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: pornpatra@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 089-626-5604 

     อ. นพ. พสุธา เอกสิทธิไพศาล 
 PHASUTHA AKESITTIPAISARN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

 Email:  
  โทรศพัท:์  

     อ. พญ. พัฒนรินทร ์จฬุาลักษณ์ศิริบุญ 
 PATNARIN CHULALUCKSIRIBOON, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: patnarinchulalucksiriboon@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 089-761-8081 
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     อ. พญ. พิมพว์ัฒนา ปิน่เสม 
         PIMWATANA PINSEM, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
          สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     อ. นพ. พิศุทธิ์ ลาวณัย์รัตนากุล 
         PHISUT LAVANRATTANAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
          สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     อ. พญ. ภัทธิกา ทรัพย์สุนทร 
         PATTIKA SUBSOONTORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
          สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     อ. นพ. มโนชา เสงี่ยมศักดิ์ 
         MANOCHA SANGIEMSAK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
          สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: talktomichan@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 081-325-5571  

 
     รศ. พญ. มะลิ รุ่งเรืองวานิช 
         ASSOC. PROF. MALI RUNGREUNGVANICH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
          สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: mali.run@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 086-756-3669, 46899  
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     ผศ. นพ. ยุทธพล ปัญญาค าเลิศ 
 ASST. PROF. YUTTHAPON PANYAKHAMLERD, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: yutthapon@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 081-694-8345 

     ผศ. นพ. รัฐพล แสงรุง้ 
 ASST. PROF. RATTAPHOL SEANGRUNG, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

 Email:  
  โทรศพัท:์  

     ผศ. พญ. ลิษา สังฆ์คุ้ม 
 ASST. PROF. LISA SANGKUM, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: lizzy_9r@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 083-896-0016 

     ผศ. นพ. วรพจน์ อภญิญาชน 
 ASST. PROF. WORAPOT APINYACHON, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: ome-worapot@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 094-820-3223 

     ผศ. ร.อ. นพ. วรสรวง ทองสุข 
 ASST. PROF. VORASRUANG THONGSUKH, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: ravts@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 081-684-1949, 48839 
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     รศ. พญ. วราภรณ์ ไวคกุล 
 ASSOC. PROF. WARAPORN WAIKAKUL, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: waraporn.wai@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 081-668-9253, 47161 

     ผศ. พญ. วรินี เล็กประเสริฐ 
 ASST. PROF. VARINEE LEKPRASERT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: varinee.lek@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 081-610-5837, 48645 

     รศ. พญ. วัลภา อานันทศุภกุล 
 ASSOC. PROF. VANLAPA ARNUNTASUPAKUL, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: vanlapaa@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 086-401-7676 

     อ. พญ. วิชญา ศุภโอภาสพันธุ ์
 WITCHAYA SUPAOPASPAN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: widjy14@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 089-199-2599 

     ศ. นพ. วชิัย อิทธิชัยกุลฑล 
 PROF. WICHAI ITTICHAIKULTHOL, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: nokwichai@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 081-829-3000, 47997 
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     อ. พญ. ศศิมา ดุสิตเกษม 
 SASIMA DUSITKASEM, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: nong_por2000@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 081-422-9151 

     อ. พญ. ศิวพร เติมพรเลิศ 
 SIVAPORN TERMPORNLERT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: sorahajime@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 089-498-7406 

     อ. นพ. สัณฐติิ โมรากุล 
 SUNTHITI MORAKUL, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: sunthiti@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 081-854-4179 

     อ. พญ. สุนันทา พฤฒิธาดา 
 SUNANTA PRUITTHITHADA, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: sunanta.um@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 081-571-3866 

     อ. พญ. เสาวณีย์ สว่าง 
 SAOWANEE SAWANG, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

 Email:  
  โทรศพัท:์  
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     อ. นพ. อภิเดช แซ่เล้า 
 ABHIDEJ SAELAO, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: abhidej.saa@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 081-257-5251 

     ผศ. นพ. อมร วิจติพาวรรณ 
 ASST. PROF. AMORN VIJITPAVAN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: fluotec@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 081-819-1601 

     อ. พญ. อมรรัตน์ ตัง้จติบ าเพ็ญบุญ 
 AMORNRAT TANGJITBAMPENBUN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: mae_ra131@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 081-875-6593 

     อ. พญ. อาภา ชุตพิงศธ์เนศ 
 ARPA CHUTIPONGTANATE, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: arpaanest@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 089-215-4208 

     อ. พญ. อินทุอร สง่าศิลป์ 
 INTHUON SANGASILPA, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาวสิญัญีวทิยา 
  สาขาวชิาวสิญัญีวทิยา 

          Email: intuon_s@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 088-616-7444 
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     ผศ. พญ. วรรณวิมล แสงโชติ 
         ASST. PROF. WANAWIMOL SAENGCHOTE, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ศ.เกียรติคุณ พญ. ศิริวรรณ จิรสิริธรรม 
         PROF. EMER. SIRIWAN JIRASIRITHAM, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ผศ. นพ. สุทธิพงศ์ ลิมปิสวัสดิ์ 
         ASST. PROF. SUTHIPONG LIMPISVASTI, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
          หน่วยวสิัญญีวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์   
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     ผศ. พญ. กนกพร สุขโต 
         ASST .PROF. KANOKPORN SUKHATO, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: kanokporm.suk@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  

 
     ผศ. นพ. กิตพิล นาควโิรจน ์
         ASST .PROF. KITTIPHON NAGAVIROJ, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: kittiphon.nag@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  

 
     พญ. ขวญัชนก หอมแสงประดิษฐ 
         KWANCHANOK HOMSANGPRADIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  

 
     ผศ. พญ. จิตติมา บุญเกิด 
         ASST .PROF. CHITIMA BOONGIRD, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: chitima.amo@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  

 
     อ. พญ. จิศพรรณ จงเจรญิคุณวฒุิ 
         JITSAPHAN CHONGCHAROENKUNAWOOTI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: jitsaphan.cho@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  
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     อ. พญ. ด ารงรัตน์ เลิศรัตนานนท์ 
         DUMRONGRAT LERTRATTANANON, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: dumrongrat.ler@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  

 
     อ. นพ. ธเนศ แก่นสาร 
         THANATE GAENSAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: thanate.gae@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  

 
     รศ. พญ. ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี 
         ASSOC. PROF. THUNYARAT ANOTHAISINTAWEE, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: thunyarat.ano@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  

 
     อ. นพ. เบญทวชิ สุรศาสตร์พิศาล 
         BENTAWICH SURASARTPISAL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  

 
     รศ. พญ. ปราณี พลังวชิรา 
         ASSOC. PROF. PRANEE PALUNGWACHIRA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: pranee.pal@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  
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     อ. นพ. พรพจน์ หอสุวรรณศักดิ์ 
         PORNPOT HORSUWANSAK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: pornpot.hor@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  

 
     อ. พญ. ภัควิภา เริ่มยินดี 
         PAKWIPA RERMYINDEE, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: pakwipa.rer@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  

 
     อ. พญ. วสากร เกตุประยูร 
         WASAKORN KETPRAYOON, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: wasakorn.ket@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  

 
     ผศ. พญ. สายพณิ หัตถีรัตน ์
         ASST .PROF. SAIPIN HATHIRAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: saipin.hat@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  

 
     อ. พญ. สุภัค สงวนทรพัย์ 
         SUPAK SANGUANSAP, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  
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     ผศ. พญ. แสงศุลี ธรรมไกรสร 
         ASST .PROF. SANGSULEE THAMAKAISON, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: sangsulee.tha@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  

 
     อ. นพ. โสฬส ปลอดภัย 
         SOLOS PLODPHAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: solos.pld@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  

 
     อ. พญ. อัญญพร สุทัศน์วรวุฒ ิ
         UNYAPORN SUTHUTVORAVUT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: unyaporn.sut@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  

 
     อ. นพ. อาทิตย์ ชัยธนสาร 
         ARTHIT CHAITHANASARN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: arthit.cht@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  

 
     อ. นพ. อิทธิพล วงษ์พรหม 
         ITTHIPON WONGPROM, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: itthipon.won@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  
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     อ. นพ. เอกชัย เพชรล่อเหลียน 
         EKKACHAI PETCHLORLIAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: raepc@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  
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     อ. พญ. มนฑรัตม์ เจนทวีพรกุล 
         MONTARAT JENTAWEEPORNKUL, M.D. 
         อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  

 
     อ. พญ. วัจนา ลีละพัฒนะ 
         WAJANA LEELAPATTANA, M.D. 
         อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: wajana.lee@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  

 
     อ. นพ. วรีชัย สัจจเทพ 
         VEERACHAI SACHDEV, M.D. 
         อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email: veerachai.sac@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1406  
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     อ. พญ. กษมณฑ์ อร่ามวาณิชย ์
         KASAMON ARAMVANITCH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

          Email: kasamon.ara@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1484  

 
     อ. นพ. กานต์ สุทธาพานิช 
         KARN SUTTAPANIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

          Email: karn.sua@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1484  

 
     รศ. ดร.นพ. ไชยพร ยุกเซ็น 
         ASSOC. PROF. CHAIYAPORN YUKSEN, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

          Email: chaipool0643@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1484  

 
     อ. พญ. ณฐัสินี อธินาถรัตนพงศ ์
         NATSINEE ATHINARTRATTANAPONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

          Email: natsinee.ath@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1484  

 
     อ. พญ. ธาวินี ไตรณรงค์สกุล 
         THAVINEE TRAINARONGSAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

          Email: t_noon65@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1484  
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     อ. พญ. ธิดาทิต ประชานุกูล 
         THIDATHIT PRACHANUKOOL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

          Email: thidathit.pra@mahidol.ac.th, ppok25@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1484  

 
     ผศ. นพ. ปุงควะ ศรีเจริญ 
         ASST. PROF. PUNGKAVA SRICHAROEN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

          Email: pungkawa@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1484  

 
     ผศ. พญ. พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย ์
         ASST. PROF. PANVILAI TANGKULPANICH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

          Email: panvilai.tan@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1484  

 
     อ. พญ. พิชญ์สุชา สงวนวิทย์ 
         PITSUCHA SANGUANWIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

          Email: mejijung@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1484  

 
     อ. พญ. ภัทรานิษฐ์ ภัทรพรเจรญิ 
         PHATTHRANIT PHATTHARAPORNJAROEN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

          Email: phatthranit.pha@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1484  

 

85



     รศ. พญ. ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา 
         ASSOC. PROF. YUWARES SITTICHANBUNCHA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

          Email: raysc@mahidol.ac.th , yuwares.sit@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1484  

 
     ผศ. นพ. สรวิศ สวัสดิม์งคลกุล 
         ASST. PROF. SORRAVIT SAVATMONGKORNGUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

          Email: joe_sorravit@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1484  

 
     รศ. พญ. สาทริยา ตระกูลศรีชัย 
         ASSOC. PROF. SATARIYA TRAKULSRICHAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

          Email: sutariya.tra@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1484  

 
     ผศ. นพ. อารักษ์ วิบุลผลประเสริฐ 
         ASST. PROF. ARRUG WIBULPOLPRASERT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

          Email: arrugw99@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1484  

 
         อ. พญ. วจิิตรา เลี้ยงสว่างวงศ ์

       WIJITTRA LIENGSWANGWONG, M.D. 
          อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

          Email: wijittra.lin@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1484  
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     อ. พญ. พรรณอร เฉลิมด ำริชัย 
         PHANORN CHALERMDAMRICHAI, M.D. 
         อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-1484 
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     อ. ดร.นพ. จักรกฤษณ ์เอื้อสุนทรวัฒนา 
         JAKRIS EUAHSUNTHORNWATTANA, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ชุมชน 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     อ. พญ. ฉัฐญาณ์ วงศร์ัฐนันท์ 
         CHATHAYA WONGRATHANANDHA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน 
          สาขาวชิาอาชีวเวชศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 

          Email: chataya.won@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1518  

 
     อ. นพ. ฉัตรชัย อิ่มอารมย์ 
         CHATCHAI IMAROM, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ชุมชน 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     ผศ. ดร.นพ. บวรศม ลีระพันธ ์
         ASST. PROF. BORWORNSOM LEERAPAN, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน 
          สาขาวชิาการจดัการระบบสุขภาพ 

          Email: borwornsom.lee@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1518  

 
     ศ. นพ. ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 
         PROF. PAIBUL SURIYAWONGPAISAL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน 
          สาขาวชิาการจดัการระบบสุขภาพ 

          Email: paibulss@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1518  
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     อ. ดร.พญ. เริงฤดี ปธานวนิช 
 ROENGRUDEE PATANAVANICH, M.D., Ph.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน 
  สาขาวชิาเวชศาสตร์ชุมชน 

 Email:  
  โทรศพัท:์  

     อ. ดร.นพ. วิชช ์เกษมทรัพย์ 
 VIJJ KASEMSUP, M.D., Ph.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน 
  สาขาวชิาเวชศาสตร์ชุมชน 

 Email: vijj.kas@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1518 

     ศ. นพ. วชิัย เอกพลากร 
 PROF. WICHAI AEKPLAKORN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน 
  สาขาวชิาอาชีวเวชศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 

 Email: wichai.aek@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1518 

     อ. นพ. สมเกียรติ ลีละศิธร 
 SOMKIAT LEELASITHORN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน 
  สาขาวชิาเวชศาสตร์ชุมชน 

 Email: somkiat.lee@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1518 

     อ. พญ. สวนีย์ ศรีเจรญิธรรม 
 SAWANEE SRIJAROENTHAM, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน 
  สาขาวชิาอาชีวเวชศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม 

 Email: sawanee.md.kku@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1518 

89



     อ. ดร.นพ. สัมฤทธ์ิ ศรธี ารงสวัสดิ์ 
 SAMRIT SRITHAMRONGSAWAT, M.D., Ph.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาเวชศาสตร์ชุมชน 
  สาขาวชิาการจดัการระบบสุขภาพ 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1518 
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     อ. พญ. ชมภูนุช รัตนสุธีรานนท์ 
         CHOMPOONUCH RATANASUTIRANONT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

          Email: chompoonuch.rat@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-200-3084  

 
     อ. พญ. ชุติมณฑน์ ปัญญาภรบด ี
         CHUTIMON PANYAPARABORDEE, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

          Email: chutimon.pan@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-200-3084  

 
     อ. พญ. ฐิตพิร ภักดพีบิูลย์ 
         THITIPORN PHAKDEPIBOON, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

          Email: luna_aim@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-200-3084  

 
     อ. นพ. เตชิต จริะวิชิตชยั 
         TACHIT JIRAVICHITCHAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

          Email: tachit.jir@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-200-3084  

 
     อ. พญ. ทรงสุดา รุ่งใสวัฒนา 
         SONGSUDA ROONGSAIWATANA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

          Email: songsuda.roong@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-200-3084  
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     ผศ. พญ. นพวรรณ แสนเจริญสุทธิกุล 
         ASST. PROF. NOPAWAN SANJAROENSUTIKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

          Email: snopawan@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-200-3084  

 
     ดร.นพ. ปรเมษฐ์ ฉายารัตนศิลป ์
         PORAMED CHAYARATANASIN, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

          Email: poramed.cha@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-200-3084  

 
     อ. พญ. พรรณเพชร ศิริรัตน ์
         PUNPETCH SIRIRATNA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

          Email: punchsirirat@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-200-3084  

 
     ผศ. พญ. พัชรวิมล คุปต์นิรัติศัยกุล 
         ASST. PROF. PATCHARAWIMOL KUPTNIRATSAIKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

          Email: patsri007@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-200-3084  

 
     อ. นพ. พัฒน์ สวรรคพ์ิทักษ์ 
         PAT SWANPITAK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

          Email: s_pataa@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-200-3084  
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     อ. พญ. พิมพ์ชนก เทือกต๊ะ 
         PIMCHANOK TUAKTA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

          Email: p.sooksomporm@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-200-3084  

 
     อ. พญ. พรียา รุธิรพงษ ์
         PEERAYA RUTHIRAPHONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

          Email: cutiez_t@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-200-3084  

 
     อ. นพ. ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ 
         PAITOON BENJAPORNLERT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

          Email: paitoon.ben@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-200-3084  

 
     ผศ. พญ. มลรชัฐา ภาณุวรรณากร 
         ASST. PROF. MONRATTA PANUWANNAKORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

          Email: rampt@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-200-3084  

 
     รศ. พญ. วารี จริอดิศยั 
         ASSOC. PROF. WAREE CHIRAADISAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

          Email: nong40@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-200-3084  
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     ผศ. พญ. ศวิพร วงศพ์ิพัฒน ์
         ASST. PROF. SIVAPORN VONGPIPATANA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

          Email: sivaporn-v@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-200-3084  

 
     อ. พญ. อภิพรรณ เอี่ยมชัยมงคล 
         APIPHAN IAMCHAIMONGKOL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู

          Email: apiphan.iam@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-200-3084  
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     อ. ดร.นพ. กรกช เกษประเสริฐ 
         GORAGOCH GESPRASERT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวยัวะ 

          Email: goraguch@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     อ. นพ. กิดากร กิระนันทวัฒน ์
         KIDAKORN KIRANANTAWAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ตกแต่งและแมก็ซิโลเฟเชียล 

          Email: kidakidi@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527 ตอ่ 242  

 
     รศ. นพ. กิตติณฐั กิจวกิัย 
         ASSOC. PROF. KITTINUT KIJVIKAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 

          Email: rakkv@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2502  

 
     รศ. นพ. เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย 
         ASSOC. PROF. KRIANGSAK SAETIA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาประสาทศลัยศาสตร์ 

          Email: kraingsak.saetia@windowlive.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2571 ตอ่ 254  

 
     ผศ. ร.อ. นพ. คชินท์ วัฒนะวงษ์ 
         ASST. PROF. KACHIN WATTANAWONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ตกแต่งและแมก็ซิโลเฟเชียล 

          Email: doctor007@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527 ตอ่ 242  
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     อ. พญ. งามเฉิด สิตภาหุล 
         NGAMCHERD SITPAHUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ตกแต่งและแมก็ซิโลเฟเชียล 

          Email: ngamcherd.sit@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     อ. นพ. จักรพันธ์ จิรสริิธรรม 
         JAKRAPAN JIRASIRITHAM, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ทางเดินอาหารและศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

          Email: kenjakrapan@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     ศ. ร.ท. นพ. จุมพล วิลาศรัศมี ร.น. 
         PROF. CHUMPON WILASRUSMEE, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ทางเดินอาหารและศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

          Email: chumpon.wil@mahidol.ac.th, racwl@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     ผศ. นพ. เจรญิ ลีนานพุันธ์ุ 
         ASST. PROF. CHAROEN LEENANUPUNTH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 

          Email: racln@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2502  

 
     ผศ. นพ. เฉลิมพงษ์ ฉตัรดอกไม้ไพร 
         ASST. PROF. CHALERMPONG CHATDOKMAIPRAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ตกแต่งและแมก็ซิโลเฟเชียล 

          Email: cjod@hotmail.com, chalermpong.cha@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527 ตอ่ 242  
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     อ. พญ. ชลลดา ครุฑศรี 
         CHONLADA KRUTSRI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์อุบติัเหตุและเวชบ าบดัวกิฤตทาศลัยกรรม 

          Email: somzaisom@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     อ. นพ. ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์ 
         CHOLLASAK THIRAPATTA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิากมุารศลัยศาสตร์ 

          Email: chollasak.thi@nahidol.ac.th, cholaball@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1315  

 
     อ. นพ. ชินเขต เกษสุวรรณ 
         CHINNAKHET KETSUWAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 

          Email: chinnake@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2502  

 
     อ. นพ. เชาวนันท์ พรวรากรณ ์
         CHAOWANUN PORNWARAGORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวยัวะ 

          Email: chaowanonp@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     ผศ. นพ. ไชยรัตน์ ทรพัย์สมุทรชัย 
         ASST. PROF. CHAIRAT SUPSAMUTCHAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ทางเดินอาหารและศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

          Email: pogeneral2007@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527 ตอ่ 245  
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     อ. นพ. ฐิต ิตันติธรรม 
         THITI TANTITHAM, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ตกแต่งและแมก็ซิโลเฟเชียล 

          Email: thiti.tantitham@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     อ. นพ. ณรงค์ฤทธ์ิ ขันธทัต 
         NARONGRIT KANTATHUT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ทรวงอก 

          Email: narongrit.kan@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1580  

 
     ผศ. นพ. ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ 
         ASST. PROF. NARONGSAK RUNGSAKULKIJ, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้ าดี 

          Email: narongsakmd@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     ผศ. นพ. ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล 
         ASST. PROF. NUTTAPON ARPORNSUJARITKUN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวยัวะ 

          Email: nut4307@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     อ. พญ. ณฐัสิริ กิตติถริะพงษ์ 
         NUTSIRI KITTITIRAPONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวยัวะ 

          Email: nutsiri.kit@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527 
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     ผศ. นพ. ธงชัย ศุกรโยธิน 
         ASST. PROF. THONGCHAI SUKARAYOTHIN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์เตา้นมและต่อมไร้ท่อ 

          Email: deaw32@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     อ. นพ. ธาริน ธรรมพงษา 
         THARIN THAMPONGSA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์อุบติัเหตุและเวชบ าบดัวกิฤตทาศลัยกรรม 

          Email: ttsawadde@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     อ. นพ. บัณฑิต สกุลชยัรุ่งเรือง 
         BUNDIT SAKULCHAIRUNGRUENG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวยัวะ 

          Email: naenay_6846@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     ผศ. พญ. ปกเกศ ศิริศรีตรรีักษ์ 
         ASST. PROF. POKKET SIRISREETREERUX, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 

          Email: pocket_u@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2502  

 
     ผศ. นพ. ปรมินทร์ ม่วงแก้ว 
         ASST. PROF. PARAMIN MUANGKAEW, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้ าดี 

          Email: ra064@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527 ตอ่ 245  
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     รศ. นพ. ประกาศิต จริปัปภา 
         ASSOC. PROF. PRAKASIT CHIRAPPAPHA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์เตา้นมและต่อมไร้ท่อ 

          Email: raprakasit.staff2@mahidol.ac.th, onco.prakasit@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     อ. นพ. ปรญิญา ลีลายนะ 
         PARINYA LEELAYNA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ทรวงอก 

          Email: parinya.lee@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1580  

 
     ผศ. นพ. ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ 
         ASST. PROF. PREEDA SUMRITPRADIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์อุบติัเหตุและเวชบ าบดัวกิฤตทาศลัยกรรม 

          Email: psumritpradit@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     ผศ. นพ. ปิตโิชติ หริัญเทพ 
         ASST. PROF. PITICHOTE HIRANYATHEB, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ทางเดินอาหารและศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

          Email: pitichoteh@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     ผศ. พญ. ปิยนุช พตูระกูล 
         ASST. PROF. PIYANUT POOTRACOOL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวยัวะ 

          Email: rappeg@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1315  
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     รศ. นพ. ปิยะ สมานคติวัฒน์ 
         ASSOC. PROF. PIYA SAMANKATIWAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ทรวงอก 

          Email: piya.san@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1315  

 
     อ. นพ. ปิยะ เชิญถนอมวงศ ์
         PIYA CHERNTANOMWONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ทรวงอก 

          Email: nui114@gmail.com, piya.che@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1580  

 
     ผศ. นพ. เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม 
         ASST. PROF. PREMSANT SANGKUM, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 

          Email: premsanti@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2502  

 
     อ. นพ. พงศธร ตั้งทว ี
         PONGSATORN TANGTAWEE, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้ าดี 

          Email: pongsatorn.md@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     อ. นพ. พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ 
         PONGSASIT SINGHATAS, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์อุบติัเหตุและเวชบ าบดัวกิฤตทาศลัยกรรม 

          Email: poojeja@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  
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     อ. นพ. พชรพงศ์ เจนจิตรานันท์ 
         POCHARAPONG JENJITRANANT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 

          Email: pochapapong@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2502  

 
     ผศ. พญ. พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ 
         ASST. PROF. PORNSRI THANACHATCHAIRATTANA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิากมุารศลัยศาสตร์ 

          Email: jiabsi@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1315  

 
     อ. นพ. พรีพงศ ์เหลืองอาภาพงศ ์
         PEERAPONG LUEANGAPAPONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาประสาทศลัยศาสตร์ 

          Email: peerapong.ra37@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2571  

 
     รศ. นพ. ภาณวุัฒน์ เลศิสิทธิชัย 
         ASSOC. PROF. PANUWAT LERTSITHICHAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์เตา้นมและต่อมไร้ท่อ 

          Email: panuwat.ler@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     รศ. นพ. มณเฑียร งดงามทวีสุข 
         ASSOC. PROF. MONTIEN NGODNGAMTHAWEESUK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ทรวงอก 

          Email: montien.ngo@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1580  
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     อ. นพ. มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์ 
         MONCHAI LEESOMBATPAIBOON, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์เตา้นมและต่อมไร้ท่อ 

          Email: leemonchai@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     อ. นพ. ยอดย่ิง วาสุถิตย์ 
         YODYING WASUTIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์เตา้นมและต่อมไร้ท่อ 

          Email: yoding13@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     ผศ. นพ. รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล 
         ASST. PROF. RONNARAT SUVIKAPAKORNKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์เตา้นมและต่อมไร้ท่อ 

          Email: tersv@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     ศ. นพ. วชิร คชการ 
         PROF. WACHIRA KOCHAKARN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 

          Email: ravke@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2502  

 
     อ. พญ. วธู วาสนสิริ 
         WATOO VASSANASIRI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้ าดี 

          Email: wvassanasiri@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 0201-1527  
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     อ. นพ. วัฒนา มหัทธนกุล 
         WATTANA MAHATTANAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาประสาทศลัยศาสตร์ 

          Email: wmahattanakul@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2571 ตอ่ 254  

 
     อ. นพ. วิกรานต ์สุรกุล 
         WIKRAN SURAGUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้ าดี 

          Email: wikkran.srg@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 0201-1527  

 
     ผศ. นพ. วิทย์ วิเศษสินธ์ุ 
         ASST. PROF. WIT VISESHSINDH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 

          Email: earthuro@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2502  

 
     รศ. นพ. วิสูตร คงเจรญิสมบัติ 
         ASSOC. PROF. WISOOT KONGCHAREONSOMBAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 

          Email: wisoot2002@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2502  

 
     รศ. นพ. วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา 
         ASSOC. PROF. WEERAPAT SUWANTHANMA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ทางเดินอาหารและศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

          Email: pomdamon@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  
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     อ. พญ. ศนิ มลกุล 
         SANI MOLAGOOL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิากมุารศลัยศาสตร์ 

          Email: smolagool@yahoo.com, razor@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1315  

 
     อ. นพ. ศิรวิุฒิ โภคนันท์ 
         SIRIWUT POKANAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาประสาทศลัยศาสตร์ 

          Email: nagboon@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2571  

 
     อ. นพ. สมคิด มิ่งพฤฒ ิ
         SOMKIT MINGPHRUEDHI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ตบั ตบัอ่อนและทางเดินน ้ าดี 

          Email: somkit.min@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 0201-1527  

 
     ศ. น.ท. ดร.นพ. สมพล เพิ่มพงศ์โกศล 
         PROF. SOMPOL PERMPONOKOSOL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 

          Email: sompolpermpong@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1315  

 
     อ. นพ. สยาม ค้าเจรญิ 
         SIAM KHAJARERN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ทรวงอก 

          Email: zyamcvt@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1580  
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     ผศ. น.ท. นพ. สรยุทธ ช านาญเวช 
         ASST. PROF. SORAYOUTH CHUMNANVEJ, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาประสาทศลัยศาสตร์ 

          Email: sorayouth.chu@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2571 ตอ่ 254  

 
     อ. นพ. สรายุทธ ด ารงวงศ์ศิร ิ
         SARAYUTH DUMRONGWONGSIRI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ตกแต่งและแมก็ซิโลเฟเชียล 

          Email: sarayuth.dur@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     อ. นพ. สามารถ ภูวไพรศิริศาล 
         SAMART PHUWAPRAISIRISAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ทางเดินอาหารและศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

          Email: ph_samart@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527  

 
     รศ. นพ. สุกษม อัตนวานิช 
         ASSOC. PROF. SUKASOM ATTANAVANICH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ทรวงอก 

          Email: sukasom.att@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1580  

 
     รศ. นพ. สุชาต ไชยโรจน์ 
         ASSOC. PROF. SUCHART CHAIYAROJ, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ทรวงอก 

          Email: wynn@loxinfo.co.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1580  
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     อ. นพ. สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ 
         SUTHAS HORSIRIMANONT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวยัวะ 

          Email: h.suthas@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527 ตอ่ 233  

 
     อ. นพ. สุรเวช น้ าหอม 
         SURAWEJ NUMHOM, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ตกแต่งและแมก็ซิโลเฟเชียล 

          Email: surawej.num@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2281  

 
     รศ. นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ 
         ASSOC. PROF. SURASAK LEELAUDOMLIPI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวยัวะ 

          Email: su-rasakleela@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527 ตอ่ 245  

 
     ผศ. นพ. อจัฉริย สาโรวาท 
         ASST. PROF. AJCHARIYA SAROVATH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาศลัยศาสตร์ตกแต่งและแมก็ซิโลเฟเชียล 

          Email: sajim50@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1527 ตอ่ 245  

 
     รศ. นพ. อัตถพร บญุเกิด 
         ASSOC. PROF. ATTAPORN BOONGIRD, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาประสาทศลัยศาสตร์ 

          Email: atthapon_bg@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2571 ตอ่ 254  
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     อ. พญ. อ าไพพรรณ บุญไทย 
         AMPAIPAN BOONTHAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิากมุารศลัยศาสตร์ 

          Email: ummjung@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1315  

 
     รศ. นพ. เอก หังสสูต 
         ASSOC. PROF. AKE HANSASUTA, M.D.  
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวชิาประสาทศลัยศาสตร์ 

          Email: ake.han@mahidol.ac.th, raahs@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2571 ตอ่ 254  
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     ศ.เกียรติคุณ นพ. กฤษฎา รัตนโอฬาร 
 PROF. EMER. KRISADA RATANAOLARN, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     รศ. นพ. คณิต สัมบณุณานนท์ 
 ASSOC. PROF. KANIT SUMBOONNANONDA, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์ทางเดินอาหารและศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     อ. นพ. ชาญณรงค์ ศุภเวชกรกิจ 
 CHANARONG SUPHAVEJKORNKIJ, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     อ. พญ. ชญานุตม์ รัตตดิลก 
 CHAYANOOT RATTADILOK, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์เตา้นมและต่อมไร้ท่อ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     ศ.คลินิก(ก) นพ. เติมศักดิ์ นาวีการ 
 PROF. CLIN. TERMSAK NAWEEKARN, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์ตกแต่งและแมก็ซิโลเฟเชียล 

          Email:  
  โทรศพัท:์  
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     อ. นพ. บุญรัตน์ อน้มี 
 BOONYARAT OWNMEE, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     รศ. นพ. ประเสริฐ ศัลย์วิวรรธน์ 
 ASSOC. PROF. PRASERT SARNVIVAD, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร์ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     รศ. นพ. ประเสริฐ ไตรรัตน์วรกุล 
 ASSOC. PROF. PRASERT TRAIRATVORAKUL, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวยัวะ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     อ. นพ. พรเทพ เปรมโยธิน 
 PORNTHEP PRAMYOTHIN, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวยัวะ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     ศ.เกียรติคุณ นพ. ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์ 
 PROF. EMER. PAISAL PONGCHAIRERKS, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์ทางเดินอาหารและศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

          Email:  
  โทรศพัท:์  
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     ศ. นพ. วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล 
 PROF. WIWAT WISUTTHAKOSON, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์ตกแต่งและแมก็ซิโลเฟเชียล 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     รศ. วิเศษ สุพรรณชาติ 
 ASSOC. PROF. WISES SUBHANNACHART 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์ทรวงอก 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     อ. สมเกียรติ มหาอุดมพร 
 SOMKIET MAHA-UDOMPORN 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     รศ. นพ. สมบูรณ์ บุญเกษม 
 ASSOC. PROF. SOMBUN BUNKASEM, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์ทรวงอก 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     ผศ. นพ. สิโรจน์ กาญจนปัญจพล 
 ASST. PROF. SIROCH KANJANAPANJAPOL, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์ทางเดินอาหารและศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

          Email:  
  โทรศพัท:์  
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     ศ.คลินิก(ก) นพ. สุชาติ ไชยเมืองราช 
 PROF. CLIN. SUCHART CHAIMUANGRAJ, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์ระบบปัสสาวะ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     อ. ร.ท. นพ. สุริยะ จักกะพาก ร.น 
 SURIYA CHAKKAPHAK, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์ทางเดินอาหารและศลัยศาสตร์ทัว่ไป 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     ศ.คลินิก(ก) นพ. เอาชัย กาญจนพิทกัษ์ 
 PROF. CLIN. AUCHAI KANJANAPITAK, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  
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     ผศ. นพ. ณรงค์ บุณยะโหตระ 
 ASST. PROF. NARONG PUNYAHOTRA, M.D. 

    อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์ตกแต่งและแมก็ซิโลเฟเชียล 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     อ. นพ. บารมี หลิมไชยกุล 
 BARAMEE LIMCHAIKUL, M.D. 

    อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์ตกแต่งและแมก็ซิโลเฟเชียล 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     อ. พญ. พรทิพย์ ถิรภัทรพันธ์ 
 PORNTIP THIRAPATTARAPHAN, M.D. 

    อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร์ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     ผศ. นพ. วิชัย ศรีมุนินทร์นมิิต 
 ASST. PROF. VICHAI SRIMUNINNIMIT, M.D. 

    อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์ตกแต่งและแมก็ซิโลเฟเชียล 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     อ. นพ. วิวัฒน์ ถิระพานิช 
 WIWAT TIRAPANICH, M.D. 

    อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวยัวะ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  
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     อ. พ.ท. นพ. วีระพันธ์ ควรทรงธรรม 
 VERAPAN KUONSONGTUM, M.D. 

    อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร์ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     อ. นพ. สาธิต กรเณศ 
 SATHIT KARANES, M.D. 

    อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชากมุารศลัยศาสตร์ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     อ. นพ. สุทัศน์ ศรีพจนารถ 
 SUTAS SRIPOCHANAT, M.D. 

    อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวยัวะ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     ศ.เกียรติคุณ นพ. โสภณ จิรสิริธรรม 
 PROF. EMER. SOPON JIRASIRITAM, M.D. 

    อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 

  สาขาวิชาศลัยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวยัวะ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  
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     อ. นพ. กฤษดา ไพรวฒันานุพันธ์ 
         KRISSADA PAIWATTANANUPANT, M.D. , M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิามะเร็งวทิยานรีเวช 

          Email: p.krissada@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1451  

 
     อ. นพ. คมกฤช เอี่ยมจิรกุล 
         KOMKRIT AIMJIRAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาอนามยัการเจริญพนัธ์ุ 

          Email: komkrit.aim@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2167  

 
     ศ. พญ. จิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์ 
         PROF. JITTIMA  MANONAI BARTLETT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาอนามยัการเจริญพนัธ์ุ 

          Email: jittima.man@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2167  

 
     ผศ. นพ. ฉัตรชัย ตรีธรรมพินิจ 
         ASST. PROF. CHATCHAI TREETAMPINICH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email: chatchai.tre@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2805  

 
     อ. พญ. ชนัญญา ตันตธิรรม 
         CHANANYA TANTITHAM, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email: chananya.ang@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2805  

 

115



     อ. พญ. ชมพูนุท คงสวัสดิ์วรกุล 
         CHOMPUNOOT KONGSAWATVORAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิามะเร็งวทิยานรีเวช 

          Email: noot.ck@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1451  

 
     อ. พญ. ชยดา ตั้งชวีินศิริกุล 
         CHAYADA TANGSHEWINSIRIKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนิด 

          Email: chayret@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2166  

 
     ผศ. พญ. ชลธิชา สถิระพจน์ 
         ASST. PROF. CHONTHICHA SATIRAPOD, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email: chonthicha.sat@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2805  

 
     ผศ. น.ต.หญิง พญ. ชืน่กมล ชรากร (ร.น.) 
         ASST. PROF. CHUENKAMON CHARAKORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิามะเร็งวทิยานรีเวช 

          Email: chuenkamon.cha@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1451  

 
     อ. ดร.พญ. ชุติมา โตพพิัฒน์ 
         CHUTIMA TOPIPAT, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email: chutima.top@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2805  
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     ผศ. พญ. ญาดา ติงธนาธิกุล 
         ASST. PROF. YADA TINGTHANATIKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email: yada.tin@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2805  

 
     ผศ. นพ. ธวชั เจตน์สว่างศร ี
         ASST. PROF. THAVAT JETSAWANGSRI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนิด 

          Email: doctortj@loxinfo.co.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2266  

 
     อ. พญ. นวมลล์ เล็กสกุล 
         NAVAMOL LEKSKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิามะเร็งวทิยานรีเวช 

          Email: navamall@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1450  

 
     ศ. นพ. ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ ์
         PROF. PRATAK OPRASERTSAWAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาอนามยัการเจริญพนัธ์ุ 

          Email: pratak.opr@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2167  

 
     รศ. นพ. พญัญ ูพันธ์บูรณะ 
         ASSOC. PROF. PANYU PANBURANA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนิด 

          Email: ppanburana@yahoo.com, panyu.pan@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2166  
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     อ. นพ. ภุชงค์ ลิขติธนสมบัติ 
         PUCHONG LIKITTANASOMBUT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิามะเร็งวทิยานรีเวช 

          Email: puchong.lik@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1451  

 
     ผศ. พญ. มัธชุพร สุขประเสริฐ 
         ASST. PROF. MATCHAPORN SUKPRASERT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email: matchuporn_m@yahoo.com, matchaporn.suk@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2805  

 
     ผศ. พญ. รุจริา วัฒนายิ่งเจรญิชัย 
         ASST. PROF. RUJIRA WATTANAYINGCHAROENCHAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาอนามยัการเจริญพนัธ์ุ 

          Email: rujira.wat@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2167  

 
     อ. พญ. ลัคนา พร้อมวฒันาพันธุ ์
         LUKKANA PROMWATTANAPHAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิามะเร็งวทิยานรีเวช 

          Email: i_moong@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1451  

 
     ผศ. นพ. วรเดช หงษ์สาคร 
         ASST. PROF. WORADEJ HONGSAKORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email: tom.woradi@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2805  
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     รศ. นพ. วิชาญ โชคธนะศิริ 
         ASSOC. PROF. WICHARN CHOKTANASIRI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email: wichan.cho@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2805  

 
     อ. พญ. วิรดา หรรษาหิรัญวด ี
         WIRADA  HANSAHIRANWADEE, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนิด 

          Email: wirada.han@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2166  

 
     อ. พญ. วิรดา ดุลยพัชร์ 
         WIRADA DULYAPHAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนิด 

          Email: j_harmonica@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2166  

 
     อ. นพ. วรีภัทร สมชิต 
         WERAPATH SOMCHIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนิด 

          Email: werapath.som@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2166  

 
     ผศ. นพ. ศรีเธียร เลิศวิกูล 
         ASST. PROF. SRITHEAN LERTVIKOOL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email: srithean@hotmail.com, srithean.ler@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2805  
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     อ. พญ. ศิกานต์ สถิตนิรามัย 
         SIKARN SATITNIRAMAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิามะเร็งวทิยานรีเวช 

          Email: sat.sikarn@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1451  

 
     ผศ. นพ. สมเกียรติ สตีวาริน 
         ASST. PROF. SOMKIAT SITAVARIN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาอนามยัการเจริญพนัธ์ุ 

          Email: somkiat.sit@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2167  

 
     อ. นพ. สมมาตร บ ารงุพืช 
         SOMMART BUMRUNGPHUET, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนิด 

          Email: sommart.bum@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2166  

 
     ศ. พญ. สฤกพรรณ วไิลลักษณ์ 
         PROF. SARIKAPAN WILAILAK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิามะเร็งวทิยานรีเวช 

          Email: sarikapan.wil@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1451  

 
     อ. พญ. สิริลักษณ์ ตันธนาวิภาส 
         SIRILUK TANTANAVIPAS, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email: pim_ky@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2167  
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     อ. พญ. สุวิชา จิตติถาวร 
         SUWICHA CHITTITHAWORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิามะเร็งวทิยานรีเวช 

          Email: suwicha.chi@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1451  

 
     ผศ. นพ. อดิเทพ เชาวว์ิศิษฐ 
         ASST. PROF. ADITHEP JAOVISIDHA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนิด 

          Email: adithep.jao@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2166  

 
     ศ. นพ. อภิชาต ิจิตต์เจริญ 
         PROF. APICHART CHITTACHAROEN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาอนามยัการเจริญพนัธ์ุ 

          Email: apichart.chi@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2167  

 
     อ. พญ. อรวิน วัลลิภากร 
         ORAWIN VALLIPAKORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email: orawinra38@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2805  

 
     อ. พญ. อรว ีฉินทกานันท์ 
         ORAWEE CHINTHAKANAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาอนามยัการเจริญพนัธ์ุ 

          Email: orwee_pui@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2167  

 

121



     รศ. พญ. อาบอรุณ เลศิขจรสุข 
         ASSOC. PROF. ARB-AROON LERTKHACHONSUK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิามะเร็งวทิยานรีเวช 

          Email: arbaroon.let@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1451  

 
     รศ. ดร.พญ. อารียพ์รรณ โสภณสฤษฎ์สุข 
         ASSOC. PROF. AREEPAN SOPHONSRITSUK, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email: areepan.sop@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1412  

 
     ผศ. ดร. แอนนา วงษ์กหุลาบ 
         ASST. PROF. ANNA WONGKULARB, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email: raawk@mahidol.ac.th, anna.wki@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2805  
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     ศ.เกียรติคณุ นพ. ก ำแหง จำตรุจินดำ 
         PROF. EMER. KAMHEANG CHATURACHINDA, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165 

 
 

     อ. นพ. ฉันทวัฒน์ เชนะกุล 
         CHANTAWAT SHEANAKUL, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิามะเร็งวทิยานรีเวช 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165  

 
     รศ. พญ. เฉลิมสีห์ ธนันตเศรษฐ 
         ASSOC. PROF. CHALERMSRI THANANTASETH, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165 

 
 

     รศ. นพ. ชำญชัย สุชำติวัฒนชัย 
         ASSOC. PROF. CHARNCHAI SUCHARTWATNACHAI, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165  

 
     รศ. นพ. ชำติชัย ศรีสมบัติ 
         ASSOC. PROF. CHATCHAI SRISOMBUT, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165  
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     ผศ. นพ. ณัฐพงศ์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 
         ASST. PROF. NATHPONG ISRANGURA NA AYUDHYA, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิามะเร็งวทิยานรีเวช 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165  

 
     ผศ. พญ. ปัทมำ พรหมสนธิ 
         ASST. PROF. PATAMA PROMSONTHI, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริก าเนิด 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165  

 
     อ. ร.อ. นพ. พงษ์ศักดิ์ เจรญิงำมเสมอ 
         PONGSAK JAROENNGARMSAMER, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165 

 
 

     ศ.คลินิก พญ. มยุรี จริภิญโญ 
         PROF. CLIN. MAYUREE JIRAPINYO, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165  

 
     รศ. พญ. ฤดี ศิริมงคลเกษม 
         ASSOC. PROF. RUDI SIRIMONGKOLKASEM, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165  
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     รศ. นพ. วสันต์ ลีนะสมิต 
         ASSOC. PROF. VASANT LINASMITA, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165 

 
 

     อ. นพ. สมชัย โกวิทเจริญกุล 
         SOMCHAI KOVITCHAROENKUL, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165  

 
     รศ. นพ. สมศักดิ์ ตั้งตระกูล 
         ASSOC. PROF. SOMSAK TANGTRAKUL, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165 

 
 

     รศ. นพ. สมำน ภิรมย์สวัสดิ์ 
         ASSOC. PROF. SAMARN PHIROMSAWAT, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165 

 
 

     ศ.คลินิก นพ. สัญชัย บัลลังก์โพธิ์ 
         PROF. CLIN. SUNCHAI BULLANGPOTI, M.D.  
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165 
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     ผศ. นพ. สญัญำ ภัทรำชัย 
         ASST. PROF. SANYA PATRACHAI, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาอนามยัการเจริญพนัธ์ุ 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165 

 
 

     ศ.คลินิก(ก) นพ. สุวชัย อินทรประเสริฐ 
         PEOF. CLIN. SUWACHAI INTARAPRASERT, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165 

 
 

     ศ. นพ. แสงชัย พฤทธิพันธุ ์
         PROF. SANGCHAI PREUTTHIPAN, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165  

 
     อ. นพ. องอำจ บวรสกุลวงศ์ 
         ONGARJ BOVORNSAKULVONG, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165  

 
     ศ. นพ. อร่ำม โรจนสกุล 
         PROF. ARAM ROJANASAKUL, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2165  
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     อ. พญ. กังสดาล ตันจรารักษ์ 
 KANGSADARN TANJARARAK, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
  สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

Email: kang0006611@gmail.com 
โทรศพัท:์ 02-201-1515

     อ. นพ. คณิต เต็มไตรรตัน ์
 KANIT TEMTRIRATH, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
  สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

Email: splicypadthai@gmail.com 
โทรศพัท:์ 02-201-1515

     รศ. นพ. จันทร์ชัย เจรยีงประเสริฐ 
 ASSOC. PROF. CHANCHAI JARIENGPRASERT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
  สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

Email: cjarieng@gmail.com, chanchai.jar@mahidol.ac.th 
โทรศพัท:์ 02-201-1515

     รศ. นพ. จ ารูญ ตั้งกีรติชัย 
 ASSOC. PROF. JUMROON TUNGKEERATICHAI, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
  สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

Email: jumroont@yahoo.com
โทรศพัท:์ 02-201-1515

     รศ. นพ. เฉลิมชัย ชินตระการ 
 ASSOC. PROF. CHALERMCHAI CHINTRAKARN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
  สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

Email: chalermchai.chi@mahidol.ac.th
โทรศพัท:์ 02-201-1515
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     ผศ. นพ. ชัย อยู่สวัสดิ์ 
 ASST. PROF. CHAI EUSWAS, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
  สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

Email: chairama@gmail.com
โทรศพัท:์ 02-201-1515

     อ. พญ. ทศพร วิศุภกาญจน ์
 TOSAPOHN WISUPAGAN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
  สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

 Email: kukkieta@gmail.com 

  โทรศพัท:์ 02-201-1515 

     ผศ. นพ. ธงชัย พงศ์มฆพัฒน์ 
 ASST. PROF. THONGCHAI BHONGMAKAPAT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
  สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

Email: thongchai.bho@mahidol.ac.th, bhongmakapat@yahoo.com
โทรศพัท:์ 02-201-1515

     อ. พญ. นวรัตน์ อภริักษ์กิตติกุล 
 NAVARAT APIRAKKITTIKUL, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
  สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

Email: navarat.gib@gmail.com
โทรศพัท:์ 02-201-1515

     อ. พญ. นวลวรรณ ลีลาภัทรพันธ์ุ 
 NUALWAN LEELAPATHARAPHAN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
  สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

 Email: nualwanp@gmail.com 

  โทรศพัท:์ 02-201-1515 
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     อ. พญ. นิลเนตร มหัทธนารักษ์ 
 NILNETRE MAHATHANARUK, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
  สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

 Email: nilnetre@gmail.com 

  โทรศพัท:์ 02-201-1515 

     อ. พญ. เนาวรัตน์ ตั้งบ ารุงธรรม 
 NAVARAT TANGBUMRUNGTHAM, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
  สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

Email: navarat_s@hotmail.com
โทรศพัท:์ 02-201-1515

     อ. นพ. บุญสาม รุง่ภูวภัทร 
 BOONSAM ROONGPUVAPAHT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
  สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

Email: boonsamr@gmail.com
โทรศพัท:์ 02-201-1515

     อ. นพ. พนัส บิณศริวานิช 
 PANUS BINSIRAWANICH, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
  สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

 Email: nussun22@hotmail.com 

  โทรศพัท:์ 02-201-1515 

     อ. นพ. ภูรชิ ประณีตวตกุล 
 PHURICH PRANEETVATAKUL, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
  สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

Email: phurith@gmail.com, phurich.pra@mahidol.ac.th
โทรศพัท:์ 02-201-1515
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     อ. พญ. ศิวะพร เกียรตธินะบ ารุง 
 SIVAPORN KIATTHANABUMRUNG, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
  สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

 Email: lookyeelookyee@yahoo.com 

  โทรศพัท:์ 02-201-1515 

     ผศ. ดร. อลงกต เอมะสิทธ์ิ 
 ASST. PROF. ALONGKOT EMASITHI, Ph.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา 
  สาขาวชิาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

Email: toomemas@gmail.com
โทรศพัท:์ 02-201-1515
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     อ. นพ. พลพงศ์ ชยางศุ 
 PALAPONG CHAYANGSU, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

Email: palapong@gmail.com
  โทรศพัท:์ 02-201-1515 

     ผศ. นพ. วิชิต ชีวเรืองโรจน์ 
 ASST. PROF. WICHIT CHEEWARUANGROJ, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

  สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

Email: wichit.che@mahidol.ac.th
โทรศพัท:์ 02-201-1515

     ศ.เกียรติคุณ นพ. สมยศ คุณจักร 
 PROF. EMER. SOMYOS KUNACHAK, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

  สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

          Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1515 

     รศ. พญ. สุภาวดี ประคุณหังสิต 
 ASSOC. PROF. SUPAWADEE PRAKUNHUNGSIT, M.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
          สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

Email: supawadee.pra@mahidol.ac.th
โทรศพัท:์ 02-201-1515
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     รศ. พญ. ลลิดา เกษมสุวรรณ 
 ASSOC. PROF. LALIDA KASEMSUWAN, M.D. 

    อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
          ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

  สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

Email: biakas@hotmail.com
โทรศพัท:์ 02-201-1515
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     ผศ. นพ. กันต์ แก้วโรจน ์
         ASST. PROF. GUN KEOROCHANA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิากระดูกสนัหลงั 

          Email: gun_keo@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     อ. นพ. จักรพงษ์ อรพนิท์ 
         JAKRAPONG ORAPIN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาเทา้และขอ้เทา้ 

          Email: gungmonkey@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     ผศ. นพ. เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธ์ุ 
         ASST. PROF. CHALERMCHAI LIMITLAOHAPHAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การกีฬา 

          Email: lerm110@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     ผศ. พญ. ชนิกา อังสนันท์สุข 
         ASST. PROF. CHANIKA ANGSANUNTSUKH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาออร์โธปิดิกส์เด็ก 

          Email: achanika@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     อ. นพ. ชวรัฐ จรุงวิทยากร 
         CHAVARAT JARUNGVITTAYAKON, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาขอ้สะโพกและขอ้เข่า 

          Email: j_chavarat@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  
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     รศ. นพ. ชัยวัฒน์ ไกรวัฒนพงศ ์
         ASSOC. PROF. CHAIWAT KRAIWATTANAPONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิากระดูกสนัหลงั 

          Email: drchaiwat@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     อ. นพ. ชายนันท์ วิจิตรตระการรุ่ง 
         CHAIYANUN VIJITTRAKARNRUNG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การกีฬา 

          Email: drchaiyanun@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     รศ. นพ. ชูศักดิ์ กิจคณุาเสถียร 
         ASSOC. PROF. CHUSAK KIJKUNASATHIAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การกีฬา 

          Email: hong3101@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     อ. นพ. ณฐัพร แสงเพชร 
         NADHAPORN SAENGPETCH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์การกีฬา 

          Email: doctorobb@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     ผศ. ดร.นพ. ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ ์
         ASST. PROF. TULYAPRUEK TAWONSAWATRUK, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาจุลศลัยศาสตร์ทางมือ 

          Email: tulyapruek@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  
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     อ. นพ. เทพรัตน์ กาญจนเทพศักดิ์ 
         THEPPARAT KANCHANATHEPSAK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาจุลศลัยศาสตร์ทางมือ 

          Email: kokortho145@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     อ. นพ. ธนพจน์ จันทร์นุ่ม 
         THANAPHOT CHANNOOM, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาขอ้สะโพกและขอ้เข่า 

          Email: tetcn@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     รศ. นพ. ธันย์ สุภัทรพันธ์ุ 
         ASSOC. PROF. THANYA SUBHADRABANDHU, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาเน้ืองอกกระดูก 

          Email: thanya.sub@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     อ. นพ. ธ ารง เลิศอุดมผลวณิช 
         THAMRONG LERTUDOMPHONWANIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิากระดูกสนัหลงั 

          Email: thamrong.lert@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     ผศ. นพ. นรชาต ิศิริศรีตรรีักษ์ 
         ASST. PROF. NORACHART SIRISEETREERUX, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาอุบติัเหต ุ

          Email: joebrema055@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  
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     ผศ. นพ. นรเทพ กุลโชต ิ
         ASST. PROF. NORATEP KULACHOTE, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาอุบติัเหต ุ

          Email: noratep28@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     รศ. นพ. ปพน สง่าสูงส่ง 
         ASSOC. PROF. PAPHON SANGASOONGSONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาอุบติัเหต ุ

          Email: chan3s@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     อ. นพ. ประกฤต สุวรรณปราโมทย์ 
         PRAKRIT SUWANPRAMOTE, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาเน้ืองอกกระดูก 

          Email: prakrit.ortho@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     รศ. นพ. พงศธร ฉันท์พลากร 
         ASSOC. PROF. PONGSTHORN CHANPLAKORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิากระดูกสนัหลงั 

          Email: pongsthorn.cha@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     ศ.คลินิก นพ. พรชัย มลูพฤกษ์ 
         PROF. CLIN. PORNCHAI MULPRUEK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาออร์โธปิดิกส์เด็ก 

          Email: drpcmp@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  
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     อ. นพ. พิทวัส ลีละพัฒนะ 
         PITTAVAT LEELAPATTANA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิากระดูกสนัหลงั 

          Email: pittavat.le@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589 

 
 

     รศ. ดร.พญ. ภัทรวัณย ์วรธนารัตน ์
         ASSOC. PROF. PATARAWAN WORATANARAT, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาออร์โธปิดิกส์เด็ก 

          Email: patarawan.wor@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     ศ.คลินิก นพ. วโิรจน์ กวินวงศ์โกวิท 
         PROF. CLIN. VIROJ KAWINWONGGOWIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาขอ้สะโพกและขอ้เข่า 

          Email: viroj.k2009@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     ศ. นพ. ววิัฒน์ วจนะวิศษิฐ 
         PROF. WIWAT WAJANAVISIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิากระดูกสนัหลงั 

          Email: wiwat.waj@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     ผศ. นพ. ศวิดล วงค์ศักดิ์ 
         ASST. PROF. SIWADOL WONGSAK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาขอ้สะโพกและขอ้เข่า 

          Email: siwadolrama@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  
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     ผศ. นพ. สรศักดิ์ ศุภผล 
         ASST. PROF. SORASAK SUPPAPHOL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาจุลศลัยศาสตร์ทางมือ 

          Email: suppaphol@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     อ. นพ. สรณั สุภัทรพนัธ์ุ 
         SARAN SUBHADRABANDHU, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาเน้ืองอกกระดูก 

          Email: foul_me@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 

     อ. นพ. สุกิจ เลาหเจรญิสมบัติ 
         SUKIJ LAOHAJAROENSOMBAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาเทา้และขอ้เทา้ 

          Email: lasukij@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     รศ. นพ. อดิศักดิ์ สังข์เพ็ชร 
         ASSOC. PROF. ADISAK SUNGPET, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาจุลศลัยศาสตร์ทางมือ 

          Email: adisak.sun@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  

 
     อ. นพ. อิทธิรัตน์ วัชรานานันท์ 
         ITTIRAT WATCHARANANAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวชิาจุลศลัยศาสตร์ทางมือ 

          Email: ittortho@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1589  
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     อ. นพ. ชาตชิาย ภูกาญจนมรกต 
 CHARHCHAI POOKARNJANAMORAKOT, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 

  สาขาวชิาเวชศาสตร์การกีฬา 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1589 

     ศ.คลินิก(ก) นพ. ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 PROF, CLIN. DIREK ISRANGKUL, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 

  สาขาวชิาออร์โธปิดิกส์ 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1589 

     ศ.เกียรติคณุ นพ. วิเชยีร เลาหเจรญิสมบัติ 
 PROF. CLIN. WICHIEN LAOHACHAROENSOMBAT, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
 สาขาวชิากระดูกสนัหลงั 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1589 

     รศ. สิทธิพร อรพินท์ 
 ASSOC. PROF. SITTHIPORN ORAPIN 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 

  สาขาวชิาอุบติัเหต ุ

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1589 

     อ. น.อ. นพ. อ านวย จริะสิริกุล 
 AMNUAY JIRASIRIKUL, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาออร์โธปิดิกส์ 
 สาขาวชิาออร์โธปิดิกส์เด็ก 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1589 
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     อ. พญ. กชวรรณ บุญญวัฒน ์
 KOCHAWAN BOONYAWAT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโลหิตวทิยา 

 Email: kobune_k@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1392 

     รศ. พญ. กมุทนาถ จันทร์ประภาพ 
 ASSOC. PROF. KUMUTNART CHANPRAPAPH, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

 Email: kumutnartp@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1141 ตอ่ 402 

     อ. นพ. กฤษฎา มีมุข 
 KRISSADA MEEMOOK, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคหวัใจ 

 Email: kmeemook@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1612 

     ผศ. นพ. ก าธร มาลาธรรม 
 ASST. PROF. KUMTHORN MALATHUM, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคติดเช้ือ 

 Email: kmalathum@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1584 

     ผศ. นพ. กิตต ิโตเต็มโชคชัยการ 
 ASST. PROF. KITTI TOTEMCHOKCHYAKARN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคภูมิแพอิ้มมูโนวทิยาและโรคขอ้ 

 Email: kitti.tot@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1477 
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     ผศ. นพ. ครรชติ ลิขิตธนสมบัติ 
         ASST. PROF. KHANCHIT LIKITTANASOMBAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคหวัใจ 

          Email: khanchit.lik@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1612  

 
     อ. นพ. จรุงไทย เดชเทวพร 
         CHARUNGTHAI DEJTHEVAPORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาประสาทวทิยา 

          Email: charungthai.dej@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2307  

 
     อ. นพ. จักรพงษ์ บรูมนิเหนทร์ 
         JACKRAPONG BRUMINHENT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคติดเช้ือ 

          Email: jbruminhent@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1584  

 
     อ. นพ. เจษฎา เขียนดวงจันทร ์
         JESADA KEANOOUNGCHUN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาประสาทวทิยา 

          Email: jesada2277@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2318  

 
     รศ. พญ. ฉัตรประอร งามอุโฆษ 
         ASSOC. PROF. CHADPRAORN NGARMUKOS, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

          Email: chardpraorn.nga@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1647  
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     ศ. นพ. ชชัลิต รัตรสาร 
         PROF. CHATCHALIT RATTARASARN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

          Email: chatchalit.rat@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1647  

 
     รศ. นพ. ม.ล. ชาครีย์ กิติยากร 
         ASSOC. PROF. CHAGRIYA KITIYAKARA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคไต 

          Email: chagriya.kit@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1400  

 
     รศ. พญ. ชุตินธร ศรีพระประแดง 
         ASSOC. PROF. CHUTINTORN SRIPHRAPRADANG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

          Email: chutins@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1647  

 
     รศ. พญ. ณัฎฐา รชัตะนาวิน 
         ASSOC. PROF. NATTA RAJATANAVIN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

          Email: natta.raj@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1141 ตอ่ 402  

 
     ผศ. นพ. ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์ 
         ASST. PROF. NUTTAPONG NGAMPHAIBOON, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิามะเร็งวทิยา 

          Email: ngamphaiboon@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1671  
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     ผศ. พญ. ดรณุี โชติประสิทธ์ิสกุล 
         ASST. PROF. DARUNEE CHOTIPRASITSAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคติดเช้ือ 

          Email: daru19@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1581  

 
     ผศ. พญ. ดรณุีวัลย์ วโรดมวจิิตร 
         ASST. PROF. DARUNEEWAN WARODOMWICHIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโภชนวทิยาและชีวเคมีทางการแพทย ์

          Email: daruneewan@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-0073  

 
     อ. พญ. ดารารัตน์ เอกสมบัติชัย 
         DARARAT EKSOMBATCHAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวกิฤต 

          Email: jaa_ek@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1629  

 
     ศ. พญ. ดิษยา รัตนากร 
         PROF. DISYA RATANAKORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาประสาทวทิยา 

          Email: disya.rat@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2318  

 
     อ. นพ. เดชอาจิณ ชณุหสวัสดิกุล 
         DETAJIN JUNHASAVASDIKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวกิฤต 

          Email: detajin@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1629  
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     อ. นพ. ถวาย เงินศรตีระกูล 
         TAWAI NGERNSRITRAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคหวัใจ 

          Email: ntawai@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1660  

 
     ผศ. นพ. ม.ล. ทยา กติิยากร 
         ASST. PROF. TAYA KITIYAKARA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตบั 

          Email: tayakiti@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1387  

 
     อ. นพ. ทวีวัฒน์ อัศวโภคี 
         TAWEEVAT ASSAVAPOKEE, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุ

          Email: drgames061@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2588  

 
     รศ. นพ. ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ 
         ASSOC. PROF. THOSAPHOL LIMPIJANKIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคหวัใจ 

          Email: thosaphol.lim@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1660  

 
     ผศ. พญ. ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน ์
         ASST. PROF. TICHA RERKPATTANAPIPAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคภูมิแพอิ้มมูโนวทิยาและโรคขอ้ 

          Email: tichalim@hotmail.com, ticha.lim@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1477 
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     อ. นพ. ธนัญชัย เพชรนาค 
         TANANCHAI PETNAK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวกิฤต 

          Email: petnak@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1629 

 
 

     อ. นพ. ธัช อธิวิทวัส 
         TOUCH ATIVITAVAS, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิามะเร็งวทิยา 

          Email: touchat100@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1671  

 
     อ. นพ. ธัชพงศ ์งามอุโฆษ 
         TACHAPONG NGARMUKOS, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคหวัใจ 

          Email: tachapong.nga@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1660  

 
     อ. พญ. ธญัชนก จัตตารีส ์
         TANCHANOK CHATTARIS, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุ

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     รศ. พญ. ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา 
         ASSOC. PROF. THANYANAN REUNGWETWATTANA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิามะเร็งวทิยา 

          Email: nathanyanan@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1671  
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     ผศ. พญ. ธารินี ตั้งเจริญ 
         ASST. PROF. TARINEE TANGCHAROEN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคหวัใจ 

          Email: ttarinee@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1627  

 
     ผศ. พญ. ธิติยา เดชเทวพร 
         ASST. PROF. THITIYA DEJTHEVAPORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิามะเร็งวทิยา 

          Email: tsirisinha@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1671  

 
     ศ. ดร.นพ. ธีรธร พูลเกษ 
         PROF. TEERATORN PULKES, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาประสาทวทิยา 

          Email: teeratorn.pul@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1386  

 
     รศ. นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ 
         ASSOC. PROF. TEERAPAT YINGCHONCHAROEN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคหวัใจ 

          Email: teerapatmdcu@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1627  

 
     อ. พญ. ธีรยา พวัวิไล 
         TEERAYA PUAVILAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโลหิตวทิยา 

          Email: teeraya.pua@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1392, 02-201-2373  
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     รศ. นพ. ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ 
         ASSOC. PROF. THEERASUK KAWAMATAWONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวกิฤต 

          Email: ktheerasuk@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1629  

 
     อ. พญ. นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร 
         NAPARAT AMORNPUTTISATHAPORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวกิฤต 

          Email: naparatoo@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1629  

 
     อ. นพ. นรินทร์ อจละนันท์ 
         NARIN ACHALANAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตบั 

          Email: tin_go4@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1387  

 
     ศ. นพ. บรรยง ภักดีกจิเจรญิ 
         PROF. BUNYONG PHAKDEEKITCHAROEN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคไต 

          Email: bunyong.pha@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1400  

 
     ศ. นพ. บุญส่ง องค์พพิัฒนกุล 
         PROF. BOONSONG ONGPHIPHADHANAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

          Email: boonsong.ong@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1647  
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     ผศ. พญ. ปนิษฐา จินดาหรา 
         ASST. PROF. PANITHA JINDAHRA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาประสาทวทิยา 

          Email: panitha.jin@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1386  

 
     รศ. พญ. ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย 
         ASSOC. PROF. PRAPIMPORN  CHATTRANUKULCHAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโภชนวทิยาและชีวเคมีทางการแพทย ์

          Email: sprapimporn@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-0082  

 
     รศ. พญ. ประภาพร พรสุริยะศักดิ ์
         ASSOC. PROF. PRAPAPORN PORNSURIYASAK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวกิฤต 

          Email: ppraporn@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1629  

 
     รศ. พญ. ประภาพร พสิิษฐ์กุล 
         ASSOC. PROF. PRAPAPORN PISITKUN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคภูมิแพอิ้มมูโนวทิยาและโรคขอ้ 

          Email: prapapornpisitkun@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1477  

 
     อ. นพ. ประวัฒน์ จันทฤทธ์ิ 
         PRAWAT CHANTHARIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาอายรุศาสตร์ทัว่ไป 

          Email: jeedrx@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1581  
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     อ. นพ. ปรญิญ ์วาทีสาธกกิจ 
         PRIN VATHESATOGKIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคหวัใจ 

          Email: prinv@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1627  

 
     อ. นพ. ปรญิญา คุณาวุฒ ิ
         PARINYA KUNAWUT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาเวชบ าบดัวกิฤต 

          Email: kunawutp@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2305  

 
     อ. นพ. ปริย พรรณเชษฐ์ 
         PARIYA PHANACHET, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโภชนวทิยาและชีวเคมีทางการแพทย ์

          Email: jphanachet@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-0086  

 
     ผศ. พญ. ปารวี ชีวะอิสระกุล 
         ASST. PROF. PARAWEE CHEVAISRAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคภูมิแพอิ้มมูโนวทิยาและโรคขอ้ 

          Email: parawee.suwannalai@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1477  

 
     ศ. นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา 
         PROF. PIYAMITR SRITARA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคหวัใจ 

          Email: piyamitr.sri@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1627  
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     รศ. นพ. พงศ์เทพ ธีระวิทย์ 
         ASSOC. PROF. PONGDHEP THEERAWIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาเวชบ าบดัวกิฤต 

          Email: pongdhep@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1629  

 
     ผศ. นพ. พงศ์อมร บุนนาค 
         ASST. PROF. PONGAMORN BUNNAG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

          Email: pobgamornb@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1647  

 
     ผศ. นพ. พงษ์ภพ อินทรประสงค ์
         ASST. PROF. PONGPHOB INTARAPRASONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตบั 

          Email: pongphob@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1387  

 
     ผศ. พญ. พลอยทราย รัตนเขมากร 
         ASST. PROF. PLOYSYNE RATTANAKAEMAKORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

          Email: ploysyne@yahoo.com, ploysyne@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1141 ตอ่ 402  

 
     อ. นพ. พอพล โรจนพนัธ์ุ 
         PORPON ROTJANAPAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคติดเช้ือ 

          Email: hikla@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1581  
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     ศ. นพ. พันธุ์เทพ อังชยัสุขศิริ 
         PROF. PANTEP ANGCHAISUKSIRI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโลหิตวทิยา 

          Email: pantep.ang@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1785  

 
     อ. พญ. พจิิกา จันทราธรรมชาต ิ
         PICHIKA CHANTRATHAMMACHART, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโลหิตวทิยา 

          Email: pichika.ch@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1392  

 
     อ. นพ. พิชัย จันทร์ศรวีงศ ์
         PHICHAI CHANSRIWONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิามะเร็งวทิยา 

          Email: onco103@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1671  

 
     อ. นพ. พิเชฐ เติมสารทรัพย์ 
         PICHET TERMSARASAB, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาประสาทวทิยา 

          Email: pichetterm@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1386  

 
     อ. พญ. พณิทิพย์ งามจรรยาภรณ ์
         PINTIP NGAMJANYAPORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคภูมิแพอิ้มมูโนวทิยาและโรคขอ้ 

          Email: pintiptip@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1477  
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     รศ. พญ. พิมพ์ใจ นิภารักษ ์
         ASSOC. PROF. PIMJAI NIPARUCK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโลหิตวทิยา 

          Email: niparuckblue@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1392  

 
     อ. พญ. พริดา วิทูรพณิชย ์
         PIRADA WITOONPANICH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาประสาทวทิยา 

          Email: pirada.wit@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1386  

 
     รศ. นพ. พูลเกียรติ สุชนวณิช 
         ASSOC. PROF. POONKIAT SUCHONWANIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

          Email: poonkiat@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1141 ตอ่ 402  

 
     รศ. ร.อ.หญิง พญ. เพ็ญพรรณ วัฒนไกร 
        ASSOC. PROF. PENPUN WATTANAKRAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

          Email: penpun.wat@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02201-1141 ตอ่ 402  

 
     อ. พญ. เพราพิลาศ ศรีสุวรรณ 
         PRAOPILAD SRISUWARN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาเภสชัวทิยาและพิษวทิยาคลินิก 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-1084  
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     อ. พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป ์
 PAMELA CHAYAVICHITSILP, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

 Email: pamela.cha@mahidol.edu 
  โทรศพัท:์ 02201-1141 ตอ่ 402 

     ผศ. นพ. ภัทรพงศ ์กมลาภรณ ์
 ASST. PROF. PATARAPONG KAMALAPORN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตบั 

 Email: patarakamala@yahoo.com 
 โทรศพัท:์ 02-201-1387 

     ผศ. น.ท. นพ. ภากร จันทนมัฎฐะ ร.น. 
 ASST. PROF. PAKORN CHANDANAMATTHA, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคหวัใจ 

 Email: pkpupass@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1660 

     ผศ. นพ. ภาวิทย์ เพียรวิจิตร 
 ASST. PROF. PAVIT PIENVICHIT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคหวัใจ 

 Email: ppavit@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1660 

     อ. พญ. มณฑิรา อัศนธรรม 
 MONTIRA ASSANATHAM, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคไต 

 Email: montira.asa@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1400 
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     ผศ. พญ. มาเรีย นิน่า จิตะสมบัติ 
 ASST. PROF. MARIA NINA CHITASOMBAT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคติดเช้ือ 

 Email: marianemo@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-01-1581 

     รศ. พญ. ยุดา สุธีรศานต ์
 ASSOC. PROF. YUDA SUTHERASAN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวกิฤต 

 Email: sutherasan_yuda@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1629 

     อ. พญ. รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด 
 RAPEEPHAN RATTANAWONGNARA MAUDE, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคติดเช้ือ 

 Email: rapeephan.maude@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-01-1581 

     ผศ. พญ. รัชนี แซ่ลี้ 
 ASST. PROF. RATCHANEE LEE, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาเวชบ าบดัวกิฤต 

 Email: lratch2001@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-2305 

     รศ. นพ. เรวตั พันธ์ุวิเชียร 
 ASSOC. PROF. RAVAT PANVICHIAN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
 สาขาวชิามะเร็งวทิยา 

 Email: ravat.pan@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1671 
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     อ. พญ. วรรณดา ไล้สวน 
 WANNADA LAISUAN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคภูมิแพอิ้มมูโนวทิยาและโรคขอ้ 

 Email: aunatty2000@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1477 

     ศ. นพ. วสันต์ สุเมธกุล 
 PROF. VASANT SUMETHKUL, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคไต 

 Email: vasant.sum@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1400 

     รศ. พญ. วัลยา จงเจรญิประเสริฐ 
 ASSOC. PROF. WALLAYA JONGJAROENPRASERT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

 Email: wallayaj@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1647 

     รศ. นพ. วาสนภ วชริมน 
 ASSOC. PROF. VASANOP VACHIRAMON, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

 Email: vasanop@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1141 ตอ่ 402 

   ศ. นพ. วินัย วนานุกูล 
 PROF. WINAI WANANUKUL, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาเภสชัวทิยาและพิษวทิยาคลินิก 

 Email: winai.wan@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1084 
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     รศ. นพ. วิบูลย์ บุญสรา้งสุข 
 ASSOC. PROF. VIBOON BOONSARNGSUK, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวกิฤต 

 Email: bss-vb@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1629 

     อ. พญ. วิสาข์สิร ิตันตระกูล 
 VISASIRI TANTRAKUL, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวกิฤต 

 Email: vtantrakul@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1629 

     อ. นพ. ศรณัย์ ธนพฤฒิวงศ ์
 SARAN THANAPLUETIWONG, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุ

 Email:  
  โทรศพัท:์  

     อ. พญ. ศรินยา บุญเกดิ 
 SARINYA BOONGIRD, M.D. 
 อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคไต 

 Email: boongird@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1400 

     ศ. พญ. ศศิโสภณิ เกียรติบูรณกุล 
 PROF. SASISOPIN KIERTIBURANAKUL, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคติดเช้ือ 

 Email: sasisopin@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1581 
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     อ. พญ. ศิรสา เรืองฤทธ์ิชาญกุล 
 SIRASA RUANGRITCHANKUL, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุ

 Email: sasipa_tor@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-2588 

     อ. พญ. ศุภมาส เชญิอักษร 
 SUPPHAMAT CHIRNAKSORN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตบั 

 Email: masbigmouth@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1387 

     ศ. นพ. สมนึก ด ารงกจิชัยพร 
 PROF. SOMNUEK DOMRONGKITCHAIPORN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคไต 

 Email: somnuek.dom@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1400 

     อ. นพ. สมประสงค์ เหล่ียมสมบัติ 
 SOMPRASONG LIAMSOMBUT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวกิฤต 

 Email: somprasong.l@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1629 

     อ. นพ. สมศักดิ์ ตันรัตนากร 
 SOMSAK TANRATTANAKORN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

 Email: somsak.tan@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1141 ตอ่ 402 
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     ศ.คลนิิก นพ. สรณ บญุใบชัยพฤกษ ์
 PROF. CLIN. SARANA BOONBAICHAIYAPRUCK, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคหวัใจ 

 Email: sarana.boo@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1660 

     ผศ. นพ. สหภมูิ ศรีสุมะ 
 ASST. PROF. SAHAPHUME SRISUMA, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาเภสชัวทิยาและพิษวทิยาคลินิก 

 Email: boat_ra_ac@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1084 

     ศ. พญ. สินี ดิษฐบรรจง 
 PROF. SINEE DISTHABANCHONG, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคไต 

 Email: sinee.dis@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1400 

     รศ. พญ. สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ ์
 ASSOC. PROF. SIRIN APIYASAWAT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคหวัใจ 

 Email: sirin.api@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1660 

     ผศ. พญ. สริินทร ฉันศิริกาญจน 
 ASST. PROF. SIRINTORN CHANSIRIKARNJANA, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุ

 Email: c_sirintorn@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-2588 
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     อ. นพ. สุกิจ แย้มวงษ ์
 SUKIT YAMWONG, M.D. 

   อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคหวัใจ 

 Email: sukit.yam@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1660 

     ผศ. พญ. สุธินี รัตนิน 
 ASST. PROF. SUTHINEE RUTNIN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

 Email: kungkling_107@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1141 ตอ่ 402 

     ผศ. นพ. สุพจน์ ตุลยาเดชานนท ์
 ASST. PROF. SUPOCH TUNLAYADECHANONT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาประสาทวทิยา 

 Email: rastl2@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1386 

     รศ. นพ. สุภร จันท์จารณุ ี
 ASSOC. PROF. SUPORN CHUNCHARUNEE, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโลหิตวทิยา 

 Email: supornch@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1392 

     ผศ. นพ. สรุศักดิ์ กันตชูเวสศิร ิ
 ASST. PROF. SURASAK KANTACHUVESIRI, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคไต 

 Email: surasak.kan@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1400 
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     ผศ. พญ. สรุีรัตน์ สุวชัรังกูร 
 ASST. PROF. SUREERAT SUWATCHARANGKOON, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาประสาทวทิยา 

 Email: kungsureerat@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-2318 

     รศ. พญ. หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์ 
 ASSOC. PROF. HATAIKARN NIMITPHONG, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

 Email: hataikarnn@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1647 

     อ. นพ. อภิสิทธ์ิ บุญเกิด 
 APISIT BOONGIRD, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาประสาทวทิยา 

 Email: apisitja@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1386 

     อ. พญ. อรพชิญา ไกรฤทธิ์ 
 ORAPITCHAYA KRAIRIT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุ

 Email: orapitchaya@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-2588 

     อ. นพ. อัครวิทย์ พูลสมบัต ิ
 AKHARAWIT PULSOMBAT, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตบั 

 Email: tataera@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1387 
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   ผศ. ดร.พญ. อังสนา ภู่เผือกรัตน์ 
 ASST. PROF. ANGSANA PHUPHUAKRAT, M.D., Ph.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคติดเช้ือ 

 Email: nung033@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1581 

     ผศ. พญ. อจัฉรา ธญัธีรธรรม 
 ASST. PROF. ATCHARA TUNTEERATUM, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาเวชพนัธุศาสตร์ 

 Email: dolljoy1@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1374 

     รศ. นพ. อาคม นงนุช 
 ASSOC. PROF. ARKOM NONGNUCH, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคไต 

 Email: oatega@yahoo.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1400 

     รศ. พญ. อาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข 
 ASSOC. PROF. ABHASNEE SOBHONSLIDSUK, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตบั 

 Email: teasb@hotmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1387 

     รศ. ร.อ. นพ. เอกภพ สิระชัยนันท์ 
 ASSOC. PROF. EKAPHOP SIRACHAINAN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิามะเร็งวทิยา 

 Email: ekaphop.sir@mahidol.ac.th 
  โทรศพัท:์ 02-201-1671 
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     ผศ. ดร.นพ. โอบจฬุ ตราช ู
         ASST. PROF. OBJOON TRACHOO, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาอายรุศาสตร์ทัว่ไป 

          Email: objoon@hotmail.com, objoon.tra@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1301  
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     ผศ. พญ. กนกรัตน์ นันทิรุจ 
 ASST. PROF. KANOKRAT NANTIRUJ, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคภูมิแพอิ้มมูโนวทิยาและโรคขอ้ 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1477 

     อ. นพ. กฤษฎา มโหทาน 
 KRISADA MAHOTARN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1141 

     อ. พ.ต.ต. นพ. กวิน อสิริยะโอภาส 
 KAWIN ISARIYAOPAS, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาเภสชัวทิยาและพิษวทิยาคลินิก 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1084 

     ศ. นพ. กอบชัย พัววิไล 
 PROF. GOBCHAI PUAVILAI, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1647 

     อ. พญ. กัลยา ปัญจพรผล 
 KANLAYA PANJAPORNPON, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวกิฤต 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1629 
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     อ. นพ. กิติศักดิ์ แสนประเสริฐ 
 KITISAK SANPROSERT, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาเภสชัวทิยาและพิษวทิยาคลินิก 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1084 

     อ. พญ. เกษศิรินทร์ พฒุิโชต ิ
 KESSIRIN PUTTICHOTE, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาเภสชัวทิยาและพิษวทิยาคลินิก 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1084 

     รศ. พญ. โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ 
 ASSOC. PROF. CHOMSRI KOSITCHAIWAT, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคทางเดินอาหารและตบั 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1387 

     อ. พญ. ชนิตวว์ัณณ์ วชิญชาคร 
 CHANITWAN WICHAYACHAKORN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1141 

     อ. นพ. ถนอมกิต เพราะสุนทร 
 TANOMKIT PAWCSUNTORN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1141 
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     ศ.เกียรติคณุ นพ. เทพ หิมะทองค า 
 PROF. EMER. THEP HIMATHONGKAM, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1647 

     อ. ธนนันท์ ธรรมมงคลชัย 
 THANANAN THAMMONGKOLCHAI 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาประสาทวทิยา 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1386 

     อ. พญ. นันทกานต์ พงศ์ธรกุลพานิช 
 NANTAKARN PONGTARAKULPANIT, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคภูมิแพอิ้มมูโนวทิยาและโรคขอ้ 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1477 

     ศ.เกียรติคณุ พญ. บญุมี สถาปัตยวงศ์ 
 PROF. EMER. BOONMEE SATHAPATAYAVONGS, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคติดเช้ือ 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1581 

     อ. นพ. ประสิทธิ์ เผ่าทองค า 
 PRASIT PHOWTHONGKUM, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาเวชพนัธุศาสตร์ 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1374 
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     ศ.เกียรติคณุ นพ. ประเสริฐ บุญเกิด 
 PROF. EMER. PRASERT BOONGIRD, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาประสาทวทิยา 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1386 

     ผศ. พญ. เปรมจิต จันทองจีน 
 ASST. PROF. PREMJIT JUNTONGJIN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1141 

     ศ. พญ. รวิพรรณ วิทูรพณชิย์ 
 PROF. RAWIPHAN WITOONPANICH, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาประสาทวทิยา 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1386 

     ศ. นพ. วรชัย รัตนธราธร 
 PROF. VORACHAI RATANATHARATHORN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิามะเร็งวทิยา 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1671 

     ศ.เกียรติคณุ นพ. วิชัย อติชาตการ 
 PROF. EMER. VICHAI ATICHARTAKARN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโลหิตวทิยา 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1392 
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     อ. นพ. วริัช ตัง้สุจรติวจิิตร 
         VIRATCH TANGSUJARITVIJIT, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาเวชบ าบดัวกิฤต 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-1629  

 
     อ. พญ. วิไล ธนสารอกัษร 
         WILAI THANASARNAKSORN, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-1141  

 
     ศ.เกียรติคณุ พญ. ศริิเพ็ญ พัววไิล 
         PROF. EMER. SIRIPEN PUAVILAI, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-1141  

 
     รศ. นพ. ศุภชัย ถนอมทรัพย์ 
         ASSOC. PROF. SUPACHAI TANOMSUP, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคหวัใจ 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-1612  

 
     อ. นพ. สมนึก กล  าทวี 
         SOMNUK KAMTAVEE, M.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-1141  
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     ศ. นพ. สมยศ จารุวิจติรรัตนา 
 PROF. SOMYOT CHARUWICHIRATANA, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
 สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1141 

     ผศ. นพ. สิทธิ์เทพ ธนกิจจาร ุ
 ASST. PROF. SITTHEP THANAKITCHARU, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1400 

     รศ. พญ. สิริอร วัชรานานันท์ 
 ASSOC. PROF. SIRIORN WATCHARANANAN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคติดเช้ือ 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1581 

     ศ.คลินิก นพ. สุขสวัสดิ ์เพ็ญสุวรรณ 
 PROF. CLIN. SUKSAWAT PENSUWAN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1647 

     อ. พญ. สุทธินันท์ วิชญาณรัตน ์
 SUTTHINUN WICHYANRAT, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1141 
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     อ. นพ. สุพัฒน์ ทองภสูวรรค ์
 SUPAT THONGPOOSWAN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคภูมิแพอิ้มมูโนวทิยาและโรคขอ้ 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1477 

     ศ.เกียรติคณุ พญ. แสงสุรีย์ จูฑา 
 PROF. EMER. SAENGSUREE JOOTAR, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโลหิตวทิยา 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1392 

     ศ. นพ. อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ 
 PROF. ARNUWATRA LIMSUWAN, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคติดเช้ือ 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1581 

     อ. นพ. อิทธิกร สภานุชาต 
 ITTIKORN SPANUCHART, M.D. 

  อาจารยพ์ิเศษ 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 
  สาขาวชิาโรคไต 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1400 
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     อ. นพ. กิตติศักดิ์ สุธรรมจริยา 
 KITTISAK SUTHAMJARIYA, M.D. 

  อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 

  สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1141 

     อ. พญ. ช่อทิพย์ นาถสุภา พัฒนะศรี 
 CHORTHIP NARTSUPHA PHATTANASRI, M.D. 

  อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 

  สาขาวชิาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1647 

     อ. พญ. นันทภัทร์ สุภาพรรณชาต ิ
 NANTAPAT SUPAPANNACHAT, M.D. 

  อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 

  สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1141 

     อ. นพ. แมน จันทวิมล 
 MANN CHANDAVIMOL, M.D. 

  อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 

  สาขาวชิาโรคหวัใจ 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1660 

     อ. พญ. ลิลลี่ ชัยสมพงษ ์
 LILY CHAISOMPONG, M.D. 

  อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 

  สาขาวชิาเวชศาสตร์ผูสู้งอาย ุ

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-2588 
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     อ. นพ. สุเทพ จริะสุทัศน์ 
 SUTHEP JERASUTUS, M.D. 

  อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 

  สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1141 

     อ. พญ. อรพร สีห์ 
 ORAPON SI, M.D. 

  อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 

  สาขาวชิาโรคหวัใจ 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1660 

     อ. พญ. อัจจิมา สุวรรณจินดา 
 ATCHIMA SUWANCHINDA, M.D. 

  อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
 ภาควชิาอายรุศาสตร์ 

  สาขาวชิาโรคผิวหนงั 

 Email:  
  โทรศพัท:์ 02-201-1141 
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     DR. KENJIRO MUTA 
          
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: kenjiro.mut@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     ผศ. ดร.นพ. กรานต์ สขุนันทร์ธะ 
         ASST .PROF. KRAN SUKNUNTHA, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: kran.suk@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. ดร. กวินทรา ขวญัราช 
         KAWINTHRA KHWANRAJ, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. พญ. กิ่งทอง อนุรัตน ์
         KINGTHONG ANURAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-839-6000 

 
 

     ผศ. นพ. กุลพงษ์ ชัยนาม 
         ASST .PROF. KULAPONG JAYANAMA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: kulapong.jay@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  
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     อ. นพ. กุลพัชร จุลส าล ี
         KULAPAT CHULSOMLEE, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: kulapat.chu@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. นพ. คณิน ธรรมาวรานุคุปต์ 
         KANIN THAMMAVARANUCUPT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. นพ. จาตุรนต์ ตัง้สังวรธรรมะ 
         CHATURON TANGSANGWORNTHAMMA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: chaturon.taa@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     รศ. ดร.นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท 
         ASSOC. PROF. CHATCHAI MUANPRASAT, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: chatchai.mua@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. นพ. ชญาน์ทัต เรืองกิจ 
         CHAYATAT RUANGKIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: chayatat.rua@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  
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     ผศ. นพ. ชาญ เกียรตบิุญศร ี
         ASST .PROF. CHARN KIATBOONSRI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: charn.kia@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000 

 
 

     อ. ดร. ฐิติวัฒน์ สังขวร 
         TITIWAT SUNGKAWORN, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: titiwat.sun@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. ดร.นพ. ณัฐภูมิ ปฐมทองทวีชัย 
         NUTTHAPOOM PATHOMTHONGTAWEECHAI, M.D., Ph.D 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: nutthapoom.pat@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     รศ. ดร.นพ. ณัฐวุธ สิบหมู่ 
         ASSOC. PROF. NUTHAWUT SIBMOOH, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: nathawut.sib@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. พญ. ตุลียา นิติวณิชสกุล 
         TULEEYA NITIVANICHSAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  
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     ผศ. พญ. ทานตะวัน อวิรุทธ์วรกุล 
         ASST .PROF. TANTAWAN AWIRUJWORAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: tantawan.awr@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. นพ. เทียนเอก ตรัยเสาวภาคย์ 
         TIENAKE TRISAUVAPAK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. ดร. ธนทรัพย์ ก้อนมณี 
         THANASUP GONMANEE, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: thanasup.gon@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. พญ. ธนรรญา วงศส์ีนิล 
         THANANYA WONGSININ, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: thananya.won@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000 

 
 

     อ. นพ. ธนิษฐ์ วีระพงษ์ 
         THANIT VEERAPONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: thanit.vee@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  
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     อ. ดร.นพ. ธเนศ ปิติธรรมภรณ ์
         DHANESH PITIDHAMMABHORN, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-839-6000 

 
 

     รศ. นพ. ธันยชัย สุระ 
         ASSOC. PROF. THANYACHAI SURA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: thanyachai.sur@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. พญ. นภาไพลิน เศรษฐพานิช 
         NAPAPAILIN SETHAPHANICH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: napapailin.set@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. พญ. นันทภรณ์ ศรวีานิชภูมิ 
         NANTAPORN SRIVANITCHAPOOM, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: nantaporn076@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000 

 
 

     รศ. พญ. นิชรา เรืองดารกานนท ์
         ASSOC. PROF. NICHARA RUANGDARAGANON, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: nichara.rua@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  
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     อ. พญ. นิชาภา จงถาวรสถิตย์ 
         NICHAPHA CHONGTHAVONSATIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-839-6000 

 
 

     อ. ดร.นพ. นิธิ อัศวภาณุมาศ 
         NITHI ASAVAPANUMAS, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: nithi.asa@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. ดร. เบญริตา จิตอารี 
         BENRITA JITAREE, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: orange_benrita@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. นพ. ปณิธาน ตันติยาทร 
         PANITHAN TUNTIYATORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: panithanra38@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. พญ. ปณิธี พูนเพชรรัตน ์
         PANITEE POONPETCHARAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: panitee.poo@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  
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     ผศ. นพ. ประสิทธิ์ ก่ีสุขพันธ์ 
         ASST .PROF. PRASIT KEESUKPHAN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: prasit.kee@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. พญ. ปริศนา ปัญญาไวย 
         PRITSANA PUNYAWAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: pritsana.pun@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. พญ. ปรีติมน กิมป ี
         PRETIMON KIMPEE, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. นพ. ปัญจพล กิจกรองไพบูลย ์
         PANJAPON KITGRONGPAIBUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: panjapon.kit@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000 

 
 

     อ. นพ. พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์ 
         PONGSAKORN ATIKSAWEDPARIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: pongsakorn.ati@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  
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     ศ.คลินิก นพ. พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ 
         PROF. CLIN. PONGSAK KHOWSATHIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: pongsak.kho@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. พญ. พรชนก วันทนากร 
         PORNCHANOK WANTANAKORN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: pornchanok.wan@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     รศ. ดร.ภญ. พรพรรณ ววิิธนาภรณ์ 
         ASSSOC. PROF. PORNPUN VIVITHANAPORN, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: pornpun.viv@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. ดร. พร้อมสุข ชุตาภา 
         PROMSUK JUTABHA, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: promsuk.jut@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. นพ. พันธกานต์ ตันสุวรรณรัตน ์
         PHANTAKAN TANSUWANNARAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: phantakan.tan@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  
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     รศ. พญ. พิมพรรณ กจิพ่อค้า 
         ASSOC. PROF. PIMPUN KITPOKA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: pimpun.tar@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     ดร.ภญ. พิมลรัตน์ เกตสุวัสดิ์สมคร 
         PIMONRAT KETSAWATSOMKRON, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: pimonrat.ket@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     รศ. ดร.ภก. พิสิฐ เขมาวุฆฒ์ 
         ASSOC. PROF. PHISIT KHEMAWOOT, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     รศ. นพ. เพิ่มพันธ์ุ ธรรมสโรช 
         ASSOC. PROF. PERMPHAN DHARMASAROJA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-839-6000 

 
 

     อ. นพ. ไพโรจน์ บุญคงชื่น 
         PAIROJ BOONKONGCHUEN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: pairoj.boo@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  
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     อ. ดร. ภรูิต บวรชุตชิัย 
         PHURIT BOVONCHUTICHAI, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-839-6000 

 
 

     อ. พญ. รักษินา ญาณเกียรติพงศ ์
         RAKSINA YANKIATTIPONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: raksina.mee@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. พญ. วินิทรา แก้วพลิา 
         WINITRA KAEWPILA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: winitra.kae@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. นพ. ศรายุธ นิจวิภากุล 
         SARAYUT NIJVIPAKUL, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: sarayut.nij@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. พญ. ศศิกาญจน์ ภกัดีโต 
         SASIKARN PAKDEETO, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: sasikarn.pak@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  
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     อ. พญ. ศศิวิมล สุ่นสวัสดิ์ 
         SASIVIMON SOONSAWAD, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: sasivimon.soo@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. ดร. ศุภวัชช ์ทองทิพย์ 
         SUPAWAT THONGTHIP, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: supawatt@stanford.edu 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     ศ. นพ. สมนึก สังฆานุภาพ 
         PROF. SOMNUEK SUNGKANUPARPH, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: somnuek.sun@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. นพ. สรวฒุิ ธรรมยงค์กิจ 
         SORAWUT THAMYONGKIT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: sorawut.tha@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000 

 
 

     อ. พญ. สโรชา อิทธิอมรกุลชัย 
         SAROCHA ITDHI-AMORNKULCHAI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: sarocha.itd@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  
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     อ. นพ. สิทธาคม ผู้สันติ 
         SITHAKOM PHUSANTI, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: sithakom.phu@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     ผศ. ดร.พญ. สินิจธร รุจิระบรรเจิด 
         ASST .PROF. SINITDHORN RUJIRABANJERD, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: sinitdhorn.ruj@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. ดร.นพ. สริวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข 
         SIRAWAT SRICHATRAPIMUK, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: sirawat.sri@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. ดร.นพ. สุทธิพงษ์ สวัสดิ์วิโรจวงศ ์
         SUTTHIPONG SAWASVIRODWONG, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: sutthipong.saw@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  

 
     อ. พญ. สุธิดา สัมฤทธ์ิ 
         SUTIDA SUMRITHE, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: sutida.sum@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-839-6000  
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     อ. นพ. สุบัณฑิต อินจ าปา 
         SUBUNDIT INJAMPA, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     อ. พญ. สุภาวดี ทรัพยผ์ดุงสุข 
         SUPAWADEE SUPPADUNGSUK, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: supawadee.sup@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์   

 
     อ. นพ. สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ 
         SURAPONG LERTTHAMMAKIAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: surapong.let@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์   

 
     อ. นพ. สุรภัทร อัศววิรฬุหการ 
         SURAPAT ASSAWAWIROONHAKARN, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: surapat.asa@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์   

 
     อ. นพ. เสฏฐา เวสารัชชพงศ ์
         SATETHA VASARUCHAPONG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์   
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     ผศ. นพ. อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง 
         ASST .PROF. ADISAK NARTTHANARUNG, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: adisak.nar@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์   

 
     อ. นพ. อรรถสิทธ์ิ กิจมานะวัฒน์ 
         ATHASIT KIJMANAWAT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: athasit_7@hotmail.com 
          โทรศพัท:์   

 
     รศ. นพ. อาทิตย์ อังกานนท์ 
         ASSOC. PROF. ARTIT UNGKANONT, M.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email: artit.ung@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์   
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     อ. นพ. สุธัญญ์ ศรีแสงแก้ว 
 SUTHAN SRISANGKAEW, M.D. 

    อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 

  โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
  โทรศพัท:์  
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     รศ. นพ. จิตตวิัฒน์ สุประสงค์สิน 
 ASSOC. PROF. CHITTIWAT SUPRASONGSIN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ส านกังานวจิยั วชิาการและนวตักรรม 
  งานสนบัสนุนการวจิยัทางคลินิก 

 Email: racss2@gmail.com 
  โทรศพัท:์ 02-201-1638 
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     ผศ. ดร. จินตนา ศิริวราศัย 
         ASST. PROF. JINTANA SIRIVARASAI, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ 

          Email: jintana.sir@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2625 

 
 

     อ. ดร. รจนา ชุณหบัณฑิต 
         RODJANA CHUNHABUNDIT, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ 

          Email: rodjana.chu@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2625 
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     รศ. ดร. ปรียา ลีฬหกุล 
         ASSOC. PROF. PREEYA LEELAHAGUL, Ph.D. 
         อาจารยพ์ิเศษ 
          กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 02-201-2625 
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     อ. นพ. กุลวัตร ธาดานิพนธ ์
 KUNLAWAT THADANIPON, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาระบาดวทิยาคลินิกและชีวสถิติ 

 Email: kunlawat.tha@mahidol.edu 
  โทรศพัท:์ 02-201-1284 

อ. ดร. นพ. นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์  
NAWANAN THEERA-AMPORNPUNT, M.D., Ph.D. 

อาจารยป์ระจ า 
ภาควชิาระบาดวทิยาคลินิกและชีวสถิติ 
Email: nawanan.the@mahidol.ac.th
โทรศพัท:์ 02-201-1284 

     อ. นพ. บุญชัย กิจสนาโยธิน 
 BOONCHAI KIJSANAYOTIN, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาระบาดวทิยาคลินิกและชีวสถิติ 

 Email: boonchai.kil@mahidol.edu 
  โทรศพัท:์ 02-201-1284 

     ผศ. นพ. ปวิน น าธวัช 
 ASST. PROF. PAWIN NUMTHAVAJ, M.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาระบาดวทิยาคลินิกและชีวสถิติ 

 Email: pawin.num@mahidol.edu 
  โทรศพัท:์ 02-201-1284 

     อ. ดร. รัตน์ชัยนันท์ ธรรมสุจริต 
 RATCHAINANT THAMMASUDJARIT, Ph.D. 

  อาจารยป์ระจ า 
 ภาควชิาระบาดวทิยาคลินิกและชีวสถิติ 

 Email: ratchainant.tha@mahidol.edu 
  โทรศพัท:์ 02-201-1284 
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     รศ. ดร. ศศิวิมล รัตนสิริ 
         ASSOC. PROF. SASIVIMOL RATTANASIRI, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาระบาดวทิยาคลินิกและชีวสถิติ 

          Email: sasivimol.rat@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1284 

 
 

     ผศ. ดร. นพ. ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร 
         ASST. PROF. SAKDA ARJ-ONG VALLIBHAKARA, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาระบาดวทิยาคลินิกและชีวสถิติ 

          Email: sakda.arj@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1284 

 
 

     อ. ดร. สุภาดา ผลิตผลการพิมพ์ 
         SUPADA PLITPHONGANPHIM, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาระบาดวทิยาคลินิกและชีวสถิติ 

          Email: supada.pli@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1284 

 
 

     อ. ดร. สุภารี บุญมานันท์ 
         SUPAREE BOONMANUNT, PH.D.  
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาระบาดวทิยาคลินิกและชีวสถิติ 

          Email: suparee.boo@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1284 

 
 

     รศ. ดร.พญ. อติพร องิค์สาธิต 
         ASSOC. PROF. ATIPORN INGSATHIT, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาระบาดวทิยาคลินิกและชีวสถิติ 

          Email: atiporn.ing@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1284 
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     อ. ดร.ภญ. อรลักษณ์ พัฒนาประทีป 
         ORALUCK PATTANAPRATEEP, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาระบาดวทิยาคลินิกและชีวสถิติ 

          Email: oraluck.pat@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1284 

 
 

     ศ. ดร. อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร 
         PROF. AMMARIN THAKKINSTIAN, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          ภาควชิาระบาดวทิยาคลินิกและชีวสถิติ 

          Email: ammarin.tha@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1284 
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     ผศ. ดร.พญ. ณฐินี จนิาวัฒน์ 
         ASST. PROF. NATINI JINAWATH, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต 

          Email: jnatini@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2615 

 
 

     อ. ดร.นพ. ดลนิภัทร เดชสุพงศ ์
         DONNIPHAT DEJSUPHONG, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต 

          Email: donniphat.dej@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-2613 

 
 

     อ. ดร.พญ. นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ 
         NUANKANYA SATHIRAPONGSASUTI, M.D., Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต 

          Email: nuankanya@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2613 

 
 

     อ. ดร. รสสุคนธ์ แก้วขาว 
         ROSSUKON KAEWKHAW, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต 

          Email: ross.kaewkhaw@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2613 
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     ผศ. กนกพร เรืองเพิ่มพูล 
         ASST. PROF. KANOKPORN RUANGPERMPOON 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

          Email: kanokporn.rua@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0671, 086-392-3232  

 
     ผศ. ดร. กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์ 
         ASST. PROF. KAMONRAT KITTIPIMPANON, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: kamonrat.kit@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1832, 086-996-0489  

 
     อ. ดร. กานต์ ฉลาดธัญญกจิ 
         KARN CHALADTHANYAGID, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: karn.cha@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1832, 081-908-3628  

 
     อ. ดร. กิ่งแก้ว อุดมชัยกูล 
         KINGKAEW UDOMCHAIKUL, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: kingkaew.udo@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-2895, 080-559-5493  

 
     ผศ. กีรติกานต์ ป้ายงูเหลือม 
         ASST. PROF. KIERATIKAN PAYNGULUME 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: kieratikan.pay@mahidol.edu, kieratikan@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-0694, 02-201-0698  
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     ผศ. ดร. กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธ์ิ 
         ASST. PROF. KUSUMA KHUWATSAMRIT, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: kusuma.khu@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-2670, 081-920-1149  

 
     อ. ดร. จ าปี เกรนเจอร ์
         JUMPEE GRANGER, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก 

          Email: jumpee.pra@mahidol.edu, jp_psc@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-0767, 089-672-9182  

 
     อ. ดร. จินดา นันทวงษ ์
         JINDA NUNTHAWONG, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลพ้ืนฐาน 

          Email: jinda.nun@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1601, 089-129-0174  

 
     อ. ดร. จิราพร ไลนิงเกอร์ 
         JIRAPORN LININGER, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: jiraporn.cho@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1832, 081-854-9802  

 
     อ. ดร. จิราภรณ์ ปั้นอยู่ 
         JIRAPORN PUNYOO, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก 

          Email: jiraporn.pun@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1473, 081-985-2646  
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     อ. จุฑาทิพย์ ก่ิงแก้ว 
         JUTATHIP KINGKAEW 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

          Email: juthathip.kin@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1769, 081-847-2558  

 
     อ. ดร. ฉัตรศิร ิเมฆวิวฒันาวงศ ์
         CHATSIRI MEKWIWATANAWONG, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: chatsiri.mek@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1600, 089-512-5413  

 
     อ. ชไมพร โนนศรีชัย 
         CHAMAIPORN NONSRICHAI 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์

          Email: chamaiporn.non@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0751, 0753, 089-485-5038  

 
     อ. ดร. ชื่นจิตร จันทร์สว่าง 
         CHUENJIT JUNSAWANG, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลพ้ืนฐาน 

          Email: chuenjit.jun@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1601  

 
     อ. ดร. ซู้หงษ์ ดีเสมอ 
         SUHONG DEESAMER, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: suhong.dee@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1600, 084-164-9573  
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     ผศ. ดร. ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย 
         ASST. PROF. NATTHACHA CHIANNILKULCHAI, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: natthacha.chi@mahidol.edu, natthacha@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 081-710-8175  

 
     อ. ดร. ดลรัตน์ รจุิวัฒนากร 
         DOLRAT RUJIWATTHANAKORN, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลพ้ืนฐาน 

          Email: dolrat.ruj@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-441-4234 ตอ่ 602, 089-130-3617  

 
     อ. ดร. ดลิน รัตนสุข 
         DALIN RATTANASUK, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: dalin.rat@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0694  

 
     อ. ดร. ดวงฤทัย บัวด้วง 
         DONGRUETHAI BUADONG, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก 

          Email: doungruthai.bou@mahidol.ac.th, eikrama@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-0765, 0767, 081-841-2328  

 
     อ. ดร. ทัดทรวง ปญุญทลังค์ 
         TUDSUANG POONYATHALANG, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์

          Email: tudsuang.pou@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-2254, 02-201-0753, 089-506-8718  
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     ผศ. ดร. ทัศนา ทวีคูณ 
         ASST. PROF. TUSANA THAWEEKOON, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

          Email: tusana.tha@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1831, 087-075-0797  

 
     ผศ. ดร. ทิพวัลย์ ดารามาศ 
         ASST. PROF. TIPAWAN DARAMAS, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก 

          Email: tipawan.dar@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-2158, 086-710-0412  

 
     อ. ดร. ธิดา ทองวิเชียร 
         THIDA TONGVICHEAN, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: thida.tog@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1832, 082-335-8676  

 
     ผศ. ดร. ธิราภรณ ์จันทร์ดา 
         ASST. PROF. TIRAPORN JUNDA, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: tiraporn.jun@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1333-4, 081-751-2562  

 
     อ. นงนุช วิศิษฎ์ธรรมศรี 
         NONGNUCH  WISITTHAMMASRI 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

          Email: nongnuch.wis@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1769, 083-613-6464  
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     รศ. ดร. นพวรรณ เปียซื่อ 
         ASSOC. PROF. NOPPAWAN PIASEU, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: noppawan.pia@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-2895, 02-201-0850, 48961, 089-690-3411  

 
     อ. ดร. นพวรรณ พินิจขจรเดช 
         NOPPAWAN PHINITKHAJORNDECH, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: noppawan.phi@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0601, 081-560-6288  

 
     ผศ. ดร. นรีมาลย์ นีละไพจิตร 
         ASST. PROF. NAREEMARN NEELAPAICHIT, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: nareemarn.nee@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2895  

 
     ผศ. นฤมล สมรรคเสวี 
         ASST. PROF. NARUEMON SAMARKSAVEE 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

          Email: naruemon.sam@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1769, 089-140-9993  

 
     อ. ดร. นันทนิจ แวน กลูิค 
         NANTANIT VAN GULIK, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลพ้ืนฐาน 

          Email: nantanit.sut@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-441-4234 ตอ่ 609, 081-818-6521  
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     อ. ดร. นันทิยา เอกอธิคมกิจ 
         NANTIYA  EKATHIKHOMKIT, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

          Email: nantiya.eka@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1769, 086-833-0822  

 
     อ. ดร. นิภาพร บุตรสิงห ์
         NIPAPORN BUTSING, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: nipaporn.but@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-0694  

 
     อ. ดร. นุชนาฏ สุทธ ิ
         NUCHANAD SUTTI, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: nuchanad.jea@mahidol.ac.th, nuch240@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-0613, 089-888-8524  

 
     รศ. ดร. บัวหลวง ส าแดงฤทธิ์ 
         ASSOC. PROF. BUALUANG SUMDAENGRIT, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: bualuang.sum@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-0694, 02-201-2234, 02-201-1414, 089-200-1727  

 
     ผศ. ดร. เบญจพร จึงเกรียงไกร 
         ASST. PROF. BENCHAPORN CHUENGKRIANGKRAI, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลพ้ืนฐาน 

          Email: benchaporn.chu@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1601, 086-765-4015  
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     ผศ. ดร. เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ 
         ASST. PROF. BENJAMAPORN BUTSRIPOOM, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: benjamaporn.but@mahidol.edu, benjamaporn_kui@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-0603, 47966, 081-928-2767  

 
     ผศ. ประนอม ภู่ศรีทอง 
         ASST. PROF. PRANOM POOSRITHONG 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์

          Email: pranom.poo@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-0745, 087-000-0483  

 
     อ. ดร. ปรานี ป้องเรือ 
         PRANEE PONGRUA, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์

          Email: pranee.pon@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0749  

 
     อ. ดร. ปริญญา สารธิมา 
         PARINYA SANTIMA, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก 

          Email: parinya.san@mahidol.edu, parin063@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-0767, 089-189-1896  

 
     ผศ. ดร. ปิยะวรรณ โภคพลากรณ ์
         ASST. PROF. PIYAWAN POKPALAGON, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: piyawan.pok@mahidol.edu, pokpalagon@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-1556, 087-157-1527  
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     อ. ดร. ปิยาณี ณ นคร 
         PIYANEE NA NAKORN, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: piyanee.nan@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 081-304-5267  

 
     ผศ. ดร. ผจงจิต ไกรถาวร 
         ASST. PROF. PHACHONGCHIT KRAITHAWORN, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: phachongchit.kra@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1600, 081-554-8605  

 
     ผศ. ดร. พรทิพย์ มาลาธรรม 
         ASST. PROF. PORNTIP MALATHUM, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: porntip.mal@mahidol.edu, malathum@yahoo.com 
          โทรศพัท:์ 02-201-2080  

 
     ผศ. พรศร ีดิสรเตตวิฒัน ์
         ASST. PROF. PORNSRI DISORNTATIWAT 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์

          Email: pornsri.dis@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0748, 089-451-0055  

 
     อ. พรศริิ พฤกษชาต ิ
         PORNSIRI PHUGSACHART 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

          Email: pornsiri.mua@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1831, 089-765-5021  
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     อ. ดร. พรศริิ พพิัฒนพานิช 
         PORNSIRI PHIPATANAPANIT, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: pornsiri.phi@mahidol.edu, aor_pphi@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 086-786-6792  

 
     รศ. ดร. พชัรินทร์ นินทจันทร์ 
         ASSOC. PROF. PATCHARIN NINTACHAN, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

          Email: patcharin.nin@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1831, 083-293-3957  

 
     ผศ. พัชรินทร์ บญุรินทร์ 
         ASST. PROF. PATCHARIN BOONRIN 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลพ้ืนฐาน 

          Email: patcharin.bon@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-441-4234, 091-778-9305  

 
     อ. ดร. พิชญ์ประอร ยงัเจรญิ 
         PHICHPRAORN YOUNGCHAROEN, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: phichpraorn.you@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0625  

 
     อ. พิชญา ทองโพธ์ิ 
         PICHAYA THONGPO 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: pichaya.tho@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-2895, 087-107-9832  
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     รศ. ดร. พิศสมัย อรทยั 
         ASSOC. PROF. PISAMAI ORATHAI, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลพ้ืนฐาน 

          Email: pisamai.ora@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-2015, 081-486-6987  

 
     รศ. ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ 
         ASSOC. PROF. POOLSUK JANEPANISH VISUDTIBHAN, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: poolsuk.jan@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-0638, 083-914-5897  

 
     ผศ. เพชรรัตน์ เกิดดอนแฝก 
         ASST. PROF. PETCHARAT KERDONFAG 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: petcharat.pum@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1832, 084-164-5938  

 
     อ. ดร. เพ็ญนภา อุ่นสนิท 
         PENNAPA UNSANIT, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลพ้ืนฐาน 

          Email: pennapa.uns@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-441-4234 ตอ่ 608, 081-450-4190  

 
     อ. ไพรินทร์ สุคนธ์ตระกูล 
         PAIRIN SUKONTRAKOON 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์

          Email: pairin.suk@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0753, 089-829-3251  
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     อ. ภาวนา พรหมเนรมิต 
         PAWANA PROMNERAMIT 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์

          Email: pawana.pro@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0745, 086-776-2887  

 
     รศ. ดร. มณ ีอาภานันทิกุล 
         ASSOC. PROF. MANEE ARPANANTIKUL, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลพ้ืนฐาน 

          Email: manee.arp@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0624, 082-224-3474  

 
     อ. ดร. มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์ 
         MALATEE RUNGRUANGSIRIPAN, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

          Email: malatee.run@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1831, 081-482-0266  

 
     ผศ. ดร. มุกดา เดชประพนธ์ 
         ASST. PROF. MUKDA DETPRAPON, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: mukda.det@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0651, 085-073-7458  

 
     ศ. ดร. รจุา ภู่ไพบูลย์ 
         PROF. RUTJA PHUPHAIBUL, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก 

          Email: ruja.phu@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2174, 081-279-8528  
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     รศ. ดร. เรณ ูพุกบุญม ี
         ASSOC. PROF. RENU POOKBOONMEE, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก 

          Email: ranu.poo@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0611, 082-279-8528  

 
     อ. ดร. ลาวัลย์ สิงห์สาย 
         LAWAN SINGHASAI, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก 

          Email: lawan.sin@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0767, 081-806-0536  

 
     อ. วรพรรณ ผดุงโยธี 
         VORRAPUN PHADUNGYOTEE 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์

          Email: vorrapun.pha@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-0745, 094-679-0044  

 
     อ. ดร. วรรณภา ประไพพานิช 
         WONNAPHA PRAPAIPANICH, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลพ้ืนฐาน 

          Email: wonnapha.pra@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1601, 089-965-8211  

 
     อ. ดร. วรรณา สนองเดช 
         WANNA SNONGDECH, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: wanna.sno@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1832, 081-908-2310  
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     รศ. ดร. วันทนา มณีศรีวงศ์กูล 
         ASSOC. PROF. WANTANA MANEESRIWONGUL, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: wantana.thi@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2012, 086-346-4989  

 
     อ. วิไล ตัง้ปนิธานดี 
         VILAI TANGPANITHANDEE 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: vilai.tan@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2895, 082-224-4602  

 
     อ. ดร. วิไล นาป่า 
         WILAI NAPA, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

          Email: wilai.nap@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0665  

 
     รศ. ดร. ศรีสมร ภูมนสกุล 
         ASSOC. PROF. SRISAMORN PHUMONSAKUL, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์

          Email: srisamorn.phu@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0758, 081-810-1033  

 
     ผศ. ดร. ศิราณ ีเก็จกรแก้ว 
         ASST. PROF. SIRANEE KEJKORNKAEW, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลพ้ืนฐาน 

          Email: siranee.kej@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1601, 089-204-3183  
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     อ. ศริิพร นิราพันธ์ 
         SIRIPORN NIRAPUN 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก 

          Email: siriporn.nir@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0765, 081-486-4686  

 
     ผศ. ศริิลักษณ์ อภิวาณิชย ์
         ASST. PROF. SIRILUK APIVANICH 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลพ้ืนฐาน 

          Email: siriluk.api@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1601, 087-513-2963  

 
     อ. ศริิวรรณ วรรณศริ ิ
         SIRIWAN WANNASIRI 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: siriwan.wan@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1614, 081-381-4222  

 
     อ. ดร. ศุภร วงศ์วทญัญ ู
         SUPORN WONGVATUNYU, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: suporn.won@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2788, 085-677-7167  

 
     ผศ. ดร. สตรรีัตน์ ธาดากานต์ 
         ASST. PROF. STREERUT THADAKANT, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์

          Email: streerut.bor@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-2130, 081-269-2939  
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     ผศ. ดร. สายลม เกิดประเสริฐ 
         ASST. PROF. SAILOM GERDPRASERT, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์

          Email: sailom.ger@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-0759, 086-308-9122  

 
     ผศ. ดร. สิรริัตน์ ลีลาจรัส 
         ASST. PROF. SIRIRAT LEELACHARAS, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: sirirat.lee@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0693, 085-343-4589  

 
     อ. ดร. สุกัญญา ตันติประสพลาภ 
         SUKANYA TANTIPRASOPLAP, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: sukanya.tan@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0630, 081-498-5773  

 
     รศ. ดร. สุชริา ชัยวิบูลย์ธรรม 
         ASSOC. PROF. SUCHIRA CHAIVIBOONTHAM, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: sichira.cha@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0700, 089-188-4678  

 
     อ. ดร. สุดารส รองเมือง ยากิ 
         SUDAROS RONGMUANG YAGI, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

          Email: suda.ron@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1769, 083-276-3982  
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     อ. ดร. สุนทรี เจียรวิทยกิจ 
         SOONTAREE JIANVITAYAKIJ, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: soontaree.jia@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0604, 081-820-7038  

 
     รศ. ดร. สุปรีดา ม่ันคง 
         ASSOC. PROF. SUPREEDA MONKONG, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: supreeda.mon@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0609, 084-021-2242  

 
     ผศ. สุพรรณี ธรากุล 
         ASST. PROF. SUPUNNEE THRAKUL 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: supunnee.tha@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1832, 087-924-9936  

 
     อ. ดร. สุพชิญา หวังปติิพาณชิย์ 
         SUPICHAYA WANGPITIPANIT, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: supichaya.wan@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1832, 081-962-8729  

 
     ผศ. สุภลักษณ์ เชยชม 
         ASST. PROF. SUPALAK CHOEYCHOM 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลพ้ืนฐาน 

          Email: supalak.cho@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-441-4234 ตอ่ 603, 089-142-8906  
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     รศ. ดร. สุภาพ อารีเอือ้ 
         ASSOC. PROF. SUPARB AREEUE, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: suparb.are@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-0615, 081-752-3148  

 
     ผศ. ดร. สุภามาศ ผาตปิระจักษ์ 
         ASST. PROF. SUPHAMAS PARTIPRAJAK, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: suphamas.par@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์  02-201-2895, 081-632-5741  

 
     อ. ดร. สุมลชาติ ดวงบบุผา 
         SUMOLCHAT DUANGBUBPHA, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: sumolchat.dua@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-0678, 081-816-3416  

 
     อ. ดร. สุวจันา น้อยแนม 
         SUWATJANA NOINAM, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: suwatjana.noi@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1600, 081-349-2495  

 
     อ. เสาวรส คงชพี 
         SAOWAROS KONGCHEEP 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: saowaros.kon@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-2895, 081-375-1336  
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     อ. ดร. แสงเดือน ปิยะตระกูล 
         SANGDUEN PIYATRAKUL, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: sangduen.tan@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1832, 086-668-8899  

 
     รศ. ดร. แสงทอง ธีระทองค า 
         ASSOC. PROF. SANGTHONG TERATHONGKUM, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลสุขภาพชุมชน 

          Email: sangthong.ter@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1600, 085-955-9462  

 
     ผศ. ดร. โสภณิ แสงออ่น 
         ASST. PROF. SOPIN SANGON, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 

          Email: sopin.san@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-1765, 081-701-1967  

 
     อ. ดร. องุ่น น้อยอุดม 
         ANGUN NOYUDOM, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: angun.ket@mahidol.edu, angunketsuwan@hotmail.com 
          โทรศพัท:์ 081-437-6763  

 
     อ. ดร. อภรชา ล าดับวงศ์ 
         APORACHA LUMDUBWONG, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลพ้ืนฐาน 

          Email: aporacha.lum@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-1601, 089-663-7300  
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     ผศ. ดร. อภิญญา ศริพิิทยาคุณกิจ 
         ASST. PROF. APINYA SIRIPITAYAKUNKIT, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: apinya.sii@mahidol.edu 
          โทรศพัท:์ 02-201-0678, 089-111-7484  

 
     ผศ. ดร. อัจฉรียา ปทุมวัน 
         ASST. PROF. AUTCHAREEYA PATOOMWAN, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลเด็ก 

          Email: autchareeya.pat@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-0765, 089-124-0210  

 
     อ. ดร. อินทิรา รูปสว่าง 
         INTHIRA ROOPSAWANG, Ph.D. 
         อาจารยป์ระจ า 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
          สาขาวชิาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email: inthira.ros@mahidol.ac.th 
          โทรศพัท:์ 02-201-0678  
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     ผศ. ดร. จรัสศรี ธีระกุลชัย 
 ASST. PROF. JARATSRI THEERAKULCHAI, Ph.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     ผศ. ดร. จันทิมา ขนบดี 
 ASST. PROF. CHANTIMA KHANOBDEE, Ph.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     ผศ. ดร. วราภรณ์ ทิพย์สุวรรณกุล 
 ASST. PROF. VARAPORN THIPSUWANNAKOOL, Ph.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     ผศ. สมหมาย วนะวนานต์ 
 ASST. PROF. SOMMAI VANAVANANT 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     รศ. สุจินดา ริมศรีทอง 
 ASSOC. PROF. SUJINDA RIMSRITONG 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

          Email:  
  โทรศพัท:์  
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     รศ. สุปาณี เสนาดิสัย 
 ASSOC. PROF. SUPANEE SENADISAI 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     ผศ. ดร. เสริมศรี สันตติ 
 ASST. PROF. SERMSRI SANTATI, Ph.D. 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     รศ. ไสว นรสาร 
 ASSOC. PROF. SAVAI NORASAN 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     ผศ. อรุณศรี เตชัสหงส์ 
 ASST. PROF. ARUNSRI TACHUSHONG 

    อาจารยพ์ิเศษ 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

          Email:  
  โทรศพัท:์  
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     ผศ. ดร. จริยา วิทยะศุภร 
ASST. PROF. JARIYA WITTAYASOOPORN, Ph.D.

    อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

  สาขาวิชาการพยาบาลเดก็ 

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     ผศ. ดร. นิโรบล กนกสุนทรรัตน์ 
ASST. PROF. NIROBOL KANOGSUNTHORNRAT, Ph.D. 

    อาจารยพ์นกังานมหาวทิยาลยัไม่เตม็เวลา 
          โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

  สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ

          Email:  
  โทรศพัท:์  
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     พญ. กฤติยา รัตนเสกสรรค ์
         KRITIYA RATTANASEKSAN, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

          Email: baifern.kritiya@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02 201 1493  

 

     พญ. ชวิศา เจนจินดามัย 
         CHAWISA JANJINDAMAI, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

          Email: chawisa.jane@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02 201 1488  

 

     พญ. ณฐัสุมน อุดมกิตติวรกุล 
         NATSUMON UDOMKITTIVORAKUL, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควชิากมุารเวชศาสตร์ 

          Email: mmewyy@gmail.com 
          โทรศพัท:์ 02 201 1488  
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     พญ. ณัฎฐิณี จันทรรัตโนทัย 
         NATTINEE JANTARATNOTAI, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. พชรมณฑ์ ล ำเลยีงพล 
         PACHARAMON LAMLIANGPON, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. พรรษพร หล่อธีรพงศ์ 
         PASSAPORN LORTERAPONG, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เดก็และวยัรุ่น 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. พีรพล ภัทรนุธำพร 
         PEERAPOL PATTARANUTHAPORN, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. วสันต์ ชีพเป็นสุข 
         VASON CHEEPPENSUK, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     ผศ. นพ. สุรชัย เกื้อศิริกุล 
         ASST. PROF. SURACHAI KUASIRIKUL, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     นพ. อนันต์ ธนำประเสริฐกรณ์ 
         ANANT THANAPRASERTGORN, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 
          สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. กนิษฐา นิมิตกุล 
         KANITHA NIMITKUL, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. จักรรัตน์ ศุลเกศวร 
         CHAKKARAT SULAGAESUAN, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. จิรัชยา ชลประเสริฐสุข 
         JIRUCHAYA CHOLPRASERTSUK, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. เจษฎา สุวิกรม 
         JESADA SUVIKROM, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          งานรังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. แฉล้ม เศรษฐวานิช 
         CHALAMN SETHAVANITCH, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          งานรังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. ชมพูนุช ธงทอง 
         CHOMPOONUCH THONGTHONG, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ฐิติมา กัลยาโณปกรณ์ 
         THITIMA KUNLAYANOPAKORN, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ณัชชา นิมมานสถิต 
         NATCHA NIMMANSATIT, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     พญ. ณัฐรี จันทร์เลิศฤทธิ์ 
         NATTAREE CHUNLERTRITH, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     นพ. ธนบูรณ์ วรกิจธ ารงค์ชัย 
         THANABOON WORAKIJTHAMRONGCHAI, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวทิยาร่วมรักษาระบบประสาท 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. ธนิตย์ สิงห์เจริญ 
         THANIT SINGCHAROEN, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          งานรังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. บดินทร์ นันทวาสน์ 
         BORDIN NANTAWAS, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ปฐมิณฑิตา วิทูรพณิชย์ 
         PATAMINTITA WITOONPANICH, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. พงศธร ชูชื่น 
         PONGSATHORN CHUCHUEN, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ศ.คลินิก นพ. พยัพ โชคสุวัฒนสกุล 
         PROF. CLIN. PAYAP CHOKESUWATTANASKUL, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. พรียา เล็กศรีสวัสดิ์ 
         PREEYA LEKSRISAWAD, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. มัณฑนา ตรีมานคา 
         MUNTANA TRIMANKHA, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. เมธ์วดี เมธนาวิน 
         MEDHVADEE MEDHANAVYN, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. รวิวรรณ ว่องวาณิช 
         RAWIWAN WONGWANICH, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. รัตนาภรณ์ วรัญญูวงศ์ 
         RATTANAPORN WARUNYUWONG, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          งานรังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     ผศ. พญ. ลดาวัลย์ นาควงษ์ 
         ASST. PROF. LADAWAN NARKWONG, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ศิริขวัญ ศิริพงศ์ไพโรจน์ 
         SIRIKWAN SIRIPHONGPHAIROD, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. สิริกัญญ์ วงศ์ศรีสุนทร 
         SIRIKAN WONGSRISOONTORN, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          งานรังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. สุทธิสุดา ภูมิสุวรรณ 
         SUTHISUDA THOOMISUWAN, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          งานรังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. สุเมธ รินสุรงควงศ์ 
         SUMATE RINSURONKAWONG, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          งานรังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. สุวภัทร อินทปัญญ์ 
         SUWAPHAT INTAPUN, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. สุวลัย เกิดวุฒิ 
         SUWALAI KOEDWUT, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. อาภารัตน์ สกลุจันทร์ 
         ARPARAT SAKULCHAN, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. อิสรียาธร ศิริวงศ์นภา 
         ISSAREEYATHORN SIRIWONGNAPA, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. อุมาลินทร์ โต๊ะหมาด 
         UMALIN TOHMAD, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ภาควิชารังสีวิทยา 
          สาขาวิชารังสีวิทยาวนิิจฉยั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     ผศ. นพ. ทนันชัย บุญบูรพงศ์ 
         ASST. PROF. THANANCHAI BUNBURAPHONG, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
          สาขาวิชาวสิัญญีวิทยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ศ.คลินิก(ก) พญ. ประภาพรรณ ศรีจินไตย 
         PROF. CLIN. PRAPAPAN SRICHINTAI, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
          สาขาวิชาวสิัญญีวิทยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ศ.เกียรติคุณ พญ. เพลินจิตต์ ศิริวันสาณฑ์ 
         PROF. CLIN. PLERNCHITT SIRIVANASANDHA, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
          สาขาวิชาวสิัญญีวิทยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ผศ. พญ. สุรีรัตน์ ศรีสวัสดิ์ 
         ASST. PROF. SURIRAT SRISWASDI, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
          สาขาวิชาวสิัญญีวิทยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     รศ. พญ. อรทัย ตันตศิิรินทร์ 
         ASSOC. PROF. ORATHAI TONTISIRIN, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 
          สาขาวิชาวสิัญญีวิทยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     รศ. นพ. ซ ำแก้ว หวำนวำรี 
         ASSOC. PROF. SAMKAEW WANVARIE, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     นพ. ตุลณัทธ สพำนแก้ว 
         TUNLANUT SAPANKAEW, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     พญ. ธนุมำศ สุมโนทยำน 
         THANUMAS SUMANOTAYAN, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     นพ. ศิภัทร์ พฤกษะริตำนนท์ 
         SIPAT PRUEKSARITANOND, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     รศ. นพ. อมรชัย หำญผดุงธรรมะ 
         ASSOC. PROF. AMONCHAI HANPADUNGDHAMA, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว 

          Email:  
          โทรศพัท:์   
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     นพ. กรรชิต คุณาวุฒิ 
         GARNCHIT KUNAWUDHI, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ภาณุวิชญ์ แก้วก าจรชัย 
         PHANUWICH KAEWKAMJONCHAI, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 
          สาขาวิชาการจดัการระบบสุขภาพ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. ธิมาพร บ ารุงเชาว์เกษม 
         THIMAPORN BAMRUNGCHAOWKASEM, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     ผศ. นพ. ทวีศักดิ์ จันทร์วิทยานุชิต 
         ASST. PROF. TAWEESAK JANWITYANUJIT, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร์ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. จณิสดา สกุลส าเภาพล 
         JANISSARDHAR SKULSAMPAOPOL, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวิชาประสาทศลัยศาสตร์ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ดร.นพ. ศุภฤกษ์ เลาหพิทักษ์วร 
         SUPARERK LAOHAPITAKWORN, M.D., Ph.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
          สาขาวิชาศลัยศาสตร์ตกแต่งและแมก็ซิโลเฟเชียล 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. ชุลีกร นิรันดร์พงศ์ 
         CHULEEKOR NIRANPONG, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
          สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. ณัชพันธ์ เพ็งรุ่ง 
         NACHAPAN PENGRUNG, M.D. 
         แพทยผ์ูช่้วย 
          ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ธัญญวัฒน์ สายสงเคราะห์ 
         TANYAWAT SAISONGCROH, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
          สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์เดก็ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. พีรพัฒน์ เลิศวิราม 
         PEERAPAT LERTWIRAM, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. รัฐภูมิ วัชโรภาส 
         RATTHAPOOM WATCHAROPAS, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 
          หน่วยเวชศาสตร์การกีฬา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. กานต์ชนา ลีรัณยกุล 
         KANCHANA LEERUNYAKUL, M.D. 
         แพทยผ์ูช่้วย 
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคผวิหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. จันทณัชธน์ วิทวัสชัยกุล 
         JANTANUT WITTHAWASCHAIKUL, M.D. 
         แพทยผ์ูช่้วย 
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคผวิหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ศ.เกียรติคุณ พญ. จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ 
         CHULAPORN ROONGPISUTHIPONG, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโภชนวทิยาและชีวเคมีทางการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ชนินันท์ โฆษิตกุลจร 
         CHANINAN KOSITKULJORN, M.D. 
         แพทยผ์ูช่้วย 
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคผวิหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ธนพร อนันตรังสี 
         TANAPORN ANUNTRANGSEE, M.D. 
         แพทยผ์ูช่้วย 
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคผวิหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. ธนัท ชัยกิจอุราใจ 
         THANAT CHAIKIJURAJAI, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     นพ. บัณฑิต นราตรีคูณ 
         BUNDIT NARATREEKOON, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคหวัใจ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ปรางทิพย์ เจริญพงศ์ 
         PRANGTHIP CHAROENPONG, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวิกฤต 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     พญ. ปรียาฉัตร ลิ่มทอง 
         PREEYACHAT LIMTONG, M.D. 
         แพทยผ์ูช่้วย 
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคผวิหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. พฤนท์พัชร์ ภิญโญวิวัฒน์ 
         PRINPAT PINYOWIWAT, M.D. 
         แพทยผ์ูช่้วย 
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคผวิหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. พิชญา โอเจริญ 
         PICHAYA O-CHAROEN, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคภูมิแพอิ้มมูโนวิทยาและโรคขอ้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. พุทธธิดา พุทธเจริญลาภ 
         PUTTIDA PUTTACHAROENLARP, M.D. 
         แพทยผ์ูช่้วย 
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคผวิหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ภัทรฤทัย ทรัพย์แก้วยอด 
         PHATTARARUETHAI SABKAEWYOD, M.D. 
         แพทยผ์ูช่้วย 
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคหวัใจ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. มณฑณัฐ พลอยแดง 
         MONTHANAT PLOYDAENG, M.D. 
         แพทยผ์ูช่้วย 
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคผวิหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. รัตติยา เตชะขจรเกียรติ 
         RATTIYA TECHAKAJORNKEART, M.D. 
         แพทยผ์ูช่้วย 
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคผวิหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. ฤดี ผาสุกถาวร 
         RUEDEE PHASUKTHAWORN, M.D. 
         แพทยผ์ูช่้วย 
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคผวิหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. วรณิสร์ อ่อนประเสริฐ 
         WORANIT ONPRASERT, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคผวิหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. วิภาวี อุนสกลุ 
         VIPAWEE OUNSAKUL, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคผวิหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ศรัญญา คุณเขต 
         SARANYA KHUNKHET, M.D. 
         แพทยผ์ูช่้วย 
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคผวิหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     พญ. ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ 
         SANEERAT PORNTHARUKCHAROEN, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคผวิหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

236



     พญ. ศิลดา กนกรังษี 
         SILADA KANOKRUNGSEE, M.D. 
         แพทยผ์ูช่้วย 
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคผวิหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. สาลินี โรจน์หิรัญสกุล 
         SALINEE ROJHIRUNSAKOOL, M.D. 
         แพทยผ์ูช่้วย 
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคผวิหนงั 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ศ.เกียรติคุณ พญ. สุมาลี เกียรติบุญศรี 
         SUMALEE KIATBOONSRI, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวิกฤต 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ศ.เกียรติคุณ นพ. สุรัตน์ โคมินทร์ 
         SURAT KOMINDR, M.D. 
         แพทย ์
          ภาควิชาอายรุศาสตร์ 
          สาขาวิชาโภชนวทิยาและชีวเคมีทางการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. ฉัตรดาว จางวางกร 
         CHATDAO JANGWANGKORN, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     น.อ. นพ. เฉลิมพล นิยมรัฐ ร.น. 
         CHALERMPHOL NIYOMRAT, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ 
         NARONGRIT MASAYAANON, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ทวีศักดิ์ ศรีค ามุล 
         TAWEESAK SRIKUMMOON, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     พญ. พาขวัญ ปิตานุเคราะห์ 
         PHAKWAN PITANUKROH, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. ภุชงค์ จาวรุ่งฤทธิ์ 
         PUCHONG JAWROONGRIT, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     รศ. พญ. ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ 
         JUVADY LEOPAIRUT, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     พญ. วาสุณี เตียวตรานนท์ 
         VASUNEE TIEWTRANON, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     นพ. ศรวิทย์ เจียรนัยศิลป์ 
         SORAWITH JEARANAISILP, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ศรัณย์พร เปรมโยธิน 
         SARUNPORN PRAMYOTHIN, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. สมพร บวรศรีสุข 
         SOMPORN BORWORNSRISUK, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ศ. นพ. สุชาติ อินทรประสิทธิ์ 
         SUCHATI INDRAPRASIT, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล 
         SUPHARAT WINITPRICHAGUL, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     รศ. นพ. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 
         SURAKIAT ACHANANUPARP, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     รศ. พญ. อรวรรณ สุวจิตตานนท์ 
         ORAWAN SUVACHITTANONT, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. อริยา ทิมา 
         ARIYA TIMA, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. กมลพรรณ ถิระพงษ์ 
         KAMONPHAN THIRAPONG, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. กรวิภา กิตตินนท์ 
         KORNVIPA KITTINON, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     นพ. กสานติ์ โสตถิโภคา 
         KASAN SOTTHIPOKA, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. กัษกร เขียวแก้ว 
         KATSAKRON KHEAWKAEW, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ก าธร ธรรมประเสริฐ 
         KAMTHORN THAMPRASERT, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. กิตติ โฆษิตรังสิกุล 
         KITTI KHOSITRANGSIKUN, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. คทาเทพ วิพุธานุพงษ์ 
         KATATHEP WIPUTHANUPHONGS, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. จิตติพงษ์ แสนโภชน์ 
         JITTIPONG SANPOTE, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. จีรวรรณ ตัณศุภผล 
         CHEERAWAN TANSUPAPOL, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ฉัตรชัยวัฒน์ เศวตอมรกลุ 
         CHUTCHAIWAT SAVETAMORNKUL, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

243



     พญ. ชนัดดา งามไพบูลย์สมบัติ 
         CHANUDDA NGRAMPHAIBOOLSOMBAT, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ชนากานต์ โรจน์ปิติพงศกร 
         CHANAKARN ROJPITIPONGSAKORN, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ชัยวัฒน์ นริสศิริกุล 
         CHAIWAT NARRITSIRIKUL, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ชุติมา พิศวงษ์ 
         CHUTIMA PISAWONGSA, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ณรงค์ สามิภักดิ์ 
         NARONG SAMIPAK, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. ณัฐธีร์ วรรณรัตน์ศิริ 
         NUTTHEE WANNARATSIRI, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ดวงสมร แสงรัตนเดช 
         DUANGSAMORN SAENGRATANADEJ, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ธนิดา วิทยาวิศวสกุล 
         THANIDHA VITAYAVISAVASAKUL, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ธนู ตั้งศรีเจริญ 
         TANU TANGSRICHAROEN, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ธัญกมล พงศ์นฤเดช 
         THANYAKAMOL PHONGNARUDECH, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. นนชยา ลิ่มเจริญ 
         NONCHAYA LIMCHAROEN, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. บงกชวรรณ กิมเฮียะ 
         BONGKOCHWAN KIMHIAH, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ปรารถนา ชีวีวัฒน์ 
         PRATANA CHEEVEEWAT, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ปิยะกานต์ แต่บรรพกุล 
         PIYAKARN TAEBUNPAKUL, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. พรพรหม ตั้งคตขิจรกิจ 
         PORNPROM THUNGKATIKAJONKIT, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. พลอยชมพู ศรีสุวรรณวัฒนา 
         PLOYCHOMPOO SRISUWANWATTANA, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. พิชญะ มหาทิพย์วถิี 
         PICHAYA MAHATHIPVITHEE, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. พิสิฐพล อุ่นโชคดี 
         PHISITPHON OUNCHOKDEE, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ภาพันธ์ คงจันทร์ 
         PAPAN KONGCHAN, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. วสวัตติ์ โสรัจจะ 
         WASAWAT SORATCHA, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. วัชระ โลหะวิจารณ์ 
         WATCHARA LOHAWIJARN, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. วิริยา แสงเจริญ 
         VIRIYA SANGCHAROEN, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ศรัชชา เทียนสันติสุข 
         SARATCHA TIENSUNTISOOK, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ศศิชล พฤกษวิวัฒน์ 
         SASICHOL PRUKVIWAT, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ศิรพงศ์ วิรพงศ์สิริ 
         SIRAPONG VIRAPONGSIRI, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. ศุภโชค เกิดลาภ 
         SUPPACHOK KIRDLARP, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ผศ. นพ. สมชาย เวียงธีรวัฒน์ 
         SOMCHAI VIENGTEERAWAT, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. สุกฤษฏิ์ สุวรรณชาติ 
         SUKRIT SUWANNACHAT, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. สุมาลิน ชุมคช 
         SUMALIN CHUMKOT, M.D. 
         แพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. อธิคม ศักดิ์พัฒนากุล 
         ATHIKOM SAKPATTANAKUL, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์   
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     พญ. อรลดา ฉั่วสุวรรณ์ 
 ONRADA CHUASUWAN, M.D. 

    แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 

  ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
  โทรศพัท:์  

     พญ. ไอลดา ไชยศรี 
 ILADA CHAISRI, M.D. 

    แพทย ์Hospitalist 
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 

  ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
  โทรศพัท:์  
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     พญ. กชรัตน์ วิภาสธวชั 
         KOTCHARAT VIPATTAWAT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. กตัญญุตา นาคปลัด 
         KATANYUTA NAKPALAT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. กษมา ชิตเมธา 
         KASAMAR CHITMETHA, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. กษิติ เท่ียงธรรม 
         KASITI THIANGTHAM, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     พญ. กาสะลอง ไพโรจน์สกุล 
         KASALONG PIROJSAKUL, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขากมุารเวชศาสตร์โรคภูมิแพแ้ละภูมิคุม้กนั 

          Email:  
          โทรศพัท:์   
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     นพ. กิติภัทท์ กฤตยาภิรมย์ 
         KITIPAT KITTAYAPIROM, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. กุลภัทร ศรีสมทรพัย์ 
         KULLAPAT SRISOMSAP, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ศ.คลินิก(ก) นพ. ครรชติเทพ ตั่นเผ่าพงษ ์
         KUNCHITTHAPE TANPOWPONG, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. งามพจน์ เศรษฐบุตร 
         NGAMPOJ SATTHABUTRA, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          สาขาจิตเวชศาสตร์ 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     นพ. จุลศักดิ์ บุญไทย 
         JULASAK BOONTHAI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   
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     พญ. ใจภักดิ์ เขมะไพโรจน์ 
         JAIPAK KAEMAPAIROJ, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     พญ. ชลธิชา ประสาทสกุลชัย 
         CHONTICHA PRASARTSAKULCHAI, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          สาขาประสาทวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     พญ. ชโลธร ขวญัเมือง 
         SHALOTHORN AMORNNURATKUL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ชัชวาล เลิศบุษยานุกูล 
         CHATCHAWAN LERTBUTSAYANUKUL, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     นพ. ชาติทนง ยอดวุฒ ิ
         CHATTANONG YODWUT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. ชิติมาภรณ์ จันทรพ์ราหมณ์ 
         CHITIMAPORN JANPHRAM, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคไต 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     ผศ. พญ. ชีวรัตน์ วิโรจน์ธนานุกูล 
         CHEWARAT WIROJTANANUGOON, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาภาพวนิิจฉยัระบบประสาท 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     นพ. โชคชัย ธนาเดชสุนทร 
         CHOKCHAI THANADETSUNTORN, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคขอ้และรูมาติสซัม่ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
      นพ. ไชยสิทธ์ิ มัจฉริยกุล 

         CHAIYASIT MATCHARIYAKUN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ญาณินี วรกิจธ ารงค์ชัย 
         YANINEE WORRAKIJTHAMRONGCHAI, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ ์

          Email:  
          โทรศพัท:์   
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     พญ. ฐานิภา อินมั่น 
         THANIPA INMAN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ณฐัธิดา นิ่มวรพนัธ์ุ 
         NUTTHIDA NIMVORAPUN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ณฐัพงศ ์โตพิบูลย์พงศ ์
         NUTTAPONG TOPIBULPONG, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          สาขาอายรุศาสตร์มะเร็งวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     พญ. ดวงกมล ภิญโญพรพาณิชย ์
         DUANGKAMON PINYOPORNPANICH, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     นพ. เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน ์
         TALERNGKIAT JAMULIDRAD, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   
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     พญ. ทิปภา ชุติกาญจนโ์กศล 
         THEPKHACHI KENGKIJKOSOL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     นพ. ธนิต ต้นพงศธร 
         TANIT TONPONGSATHORN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     นพ. ธัชชัย พพิิธพันธ์พิพิท 
         THUCHCHAI PIPITPANPIPIT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     นพ. ธัชชัย ค าพิทักษ ์
         THATCHAI KAMPITAK, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ธานี ตั้งอรณุสันต ิ
         THANI TANGARUNSANTI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. ธีรดา ศริิปุณย ์
         TEERADA SIRIPOON, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     นพ. ธีรพจน์ ธรรมพาเลิศ 
         THEERAPOJ THAMMAPALERT, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          สาขาประสาทวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     นพ. ธีรวุฒ ิคลังเจรญิชัย 
         THEERAWUT KLANGJAREONCHAI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ธีวินท์ รักเหย้า 
         TEEWIN RAKYHAO, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคหวัใจ 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     พญ. นภัสสรณ์ บญุยไพศาลเจรญิ 
         NAPASSORN BOONYAPAISALCHAROEN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   
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     พญ. นันทนีย์ รุ่งเพ็ชรวงศ ์
         NANTANEE RUNGPETHWONG, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          สาขารังสีวทิยาทัว่ไป 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     พญ. นันทพร ศิวสรานนท์ 
         NANTAPORN SIWASARANOND, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     พญ. นิธิญาณ์ จ าปาแดง 
         NITIYA CHAMPADANG, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          สาขาจิตเวชศาสตร์ 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     นพ. บุญเกียรติ จักรสถาพร 
         BOONYAKIET CHUKSATAPORN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ศ.เกียรติคณุ นพ. บญุชู กุลประดิษฐารมณ ์
         BOONCHU KULAPADITHAROM, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. เบญญาชลี เตชะแสนศิริ 
         BENYACHALEE TECHASAENSIRI, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขากมุารเวชศาสตร์พฒันาการและพฤติกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     ดร.นพ. ปธาวุฒ ิวัชราภรณินทร ์
         PATHAWUT WACHARAPORNIN, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
      รศ. พญ. ประสาทนีย์ จันทร 

         PRASATNEE JANTORN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     นพ. ปรัชญา ผดุงพรรค 
         PRACHYA PADUNGPAK, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          สาขาขอ้สะโพกและขอ้เข่า 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     พญ. ปราณี เศวตวิลาศ 
         PRANEE SVETVILAS, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          สาขาตจวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. ปริฉัตร ์เวสารัชตระกูล 
         PARICHAT VESARATTRAKOOL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ปรณิดา ชาร ี
         PARINDA CHAREE, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ปริมพัชร์ ไวทยวงศ์สกุล 
         PARIMMAPHATRA WAITHAYAWONGSAKUL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ปิยธิดา วิจารณ ์
         PIYATHIDA WIJARN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ปิยพล อริยปรีชากุล 
         PIYAPOL ARIYAPREECHAKUL, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวกิฤตโรคระบบการหายใจ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. ปูน า ภูษาอนันตกุล 
         POONAM PHUSAANANTAKUL, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ ์

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     พญ. พวงรัตน์ ตั้งธิติกุล 
         POUNGRAT THUNGTITIGUL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. พันลภ ววิัฒนาธรรม 
         PUNLOP WIWATTANATHUM, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคไต 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
      พญ. พิชญา ช านาญเวช 

         PHICHAYA CHAMNANVEJ, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวกิฤติระบบหายใจ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
      พญ. เพญ็นภา ลีลาภัทรี 

         PENNAPA LEELAPATREE, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. เพญ็สิรี อรรถเศรษฐ 
         PENSIREE ATTASETH, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. แพรวา มิตรกูล 
         PRAEWA MITRAKUL, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขารังสีร่วมรักษาของล าตวั 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     นพ. ไพบูรย์ ศรีพงษ์สาร 
         PAIBOON SRIPONGSARN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ภควร วรศาสตร ์
         PAKAWORN VORASART, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     นพ. มนต์ธวัช อ านวยพล 
         MONTAWATT AMNUEYPOL, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคหวัใจ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. มันฑนา สุวรรณสาร 
         MONTANA SUWANASARN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. มาลิค หะยีเด 
         MALIK HAJIDAE, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     พญ. มาลีรัตน์ สุธีรัตน ์
         MALEERAT SUTHERAT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. เมธัส ไทยอุทิศ 
         MAYTUS THAIUTID, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. โยโกะ ทาวาราซูมดิา 
         YOKO TAWARATSUMIDA, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   
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     นพ. รพีชัย ใจเย็น 
         RAPEECHAI JAIYEN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     พญ. รวีวรรณ สุรเศรณีวงศ ์
         RAVEEWAN SURASERANIVONG, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     พญ. รสสุคนธ์ สกุลพราหมณ์ 
         ROSSUKON SKULPRAM, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          สาขาอายรุศาสตร์มะเร็งวทิยา   

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     พญ. รชัพร รัตนมาล ี
         RACHAPORN RATTANAMALEE, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขากมุารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริก าเนิด 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     พญ. รัตนกานต์ ชัยประสิทธิกุล 
         RATTANAKAN CHAIPRASITHIKUL, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคตอ่มไร้ท่อและเมตาบอลิสม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   
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     พญ. รับขวัญ ภัทรานนท์อุทัย 
         RABKWAN PHATTRANONUTHAI, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          สาขาประสาทวทิยา 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     พญ. วรวรรณ ลัพธะลักษ์ 
         WARAWUN LUPTHALUG, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     พญ. วราภรณ์ ปญัจวงศ์ 
         WARAPORN PANJAWONG, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     พญ. วรินทร์สวาท ธีระวุฒ ิ
         VANRINSAWAT THIRAWUTH, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคหวัใจ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
      พญ. วศญิาภาณิ์ พฒันจารีต 

         VASIYAPHA PATANAJAREET, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาภาพรังสีวนิิจฉยัชั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเตา้นม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   
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     นพ. วิบูลย์ ธานีปกรณ ์
         WIBOON THANEEPAKORN, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     พญ. วิสารชั ผลิตนนท์เกียรติ 
         VISARAT PALITNONKIAT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. วิสุทธิ์ เกตุแก้ว 
         WISUIT KATEKAO, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. วีรนงค์ ทวนนวรตัน์ 
         WEERANONG THUANNAVARAT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ศรีนารถ แสงสอาด 
         SRINARD SANGSAARD, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

266



     พญ. ศันสนีย์ ทศศิริ 
         SANSANEE THOTSIRI, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคไต 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     พญ. ศิรฉัตร วิทยากร 
         SIRACHAT VIDHYARKORN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     นพ. ศิระ เลาหทัย 
         SIRA LAOHATHAI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ศุกล ภักดีนิติ 
         SUKOL PAKDEENITI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. เศกสรร จิตวิเศษ 
         SEKSAN CHITWISET, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. สมเจรญิ เทียนชัยโรจน ์
         SOMCHAROEN THIENCHAIROJ, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวกิฤตโรคระบบการหายใจ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
      นพ. สมยศ ปิยะวรคุณ 

         SOMYOT PIYAWORAKHUN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ศ.เกียรติคณุ นพ. สมิง เก่าเจรญิ 
         SMING KAOJARERN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. สายใจ เลิศโรจนป์ัญญา 
         SAIJAI LERTROJANAPUNYA, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. สายัณห์ ชพีอุดมวทิย์ 
         SAYAN CHEEPUDOMWIT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     ผศ. นพ. สาวิตร โฆษิตชัยวัฒน ์
         SAWIT KOSITCHAIWUT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. สิริพชิญ ์เตรียมชยัศรี 
         SIRIPICH TRIAMCHAISRI, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     รศ. พญ. สุขุมา วรศักดิ์ 
         SUKHUMA WARRASAK, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. สุขุมาภรณ์ อดุลย์เกษม 
         SUKUMAPORN ADULKASEM, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. สุจันทรี เทพศริ ิ
         SUCHANTREE TEPSIRI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. สุทธิรัตน์ สะระวงษ ์
         SUTTHIRAT SARAWONG, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. สุธิดา แซ่ก๊วย 
         SUTHIDA SAEGUAY, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. สุนันท์ ศรีสุพรรณดิฐ 
         SUNAN SRISUPUNDIT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. สุนันทา จารุพูนผล 
         SUNANTA JARUPOONPOL, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพนัธ์ุ 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     นพ. สุพจน์ เดชอาคม 
         SUPOJ DETARKOM, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. สุมณฑา วงศ์แสวงเวท 
         SUMONTA WONGSAWANGWATE, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     รศ. นพ. สุเมธ ธีรรัตน์กุล 
         SUMAT TEERARATKUL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. สุรกิจ พรชัย 
         SURAGIT PORNCHAI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. สุรพงษ์ รัชตภูษิต 
         SURAPONG RATCHATAPUSIT, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     นพ. สุรพงษ์ ตันเชวง 
         SURAPONG TANCHAWENG, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          สาขากมุารเวชศาสตร์โรคติดเช้ือ 

          Email:  
          โทรศพัท:์   
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     พญ. สุลดา ภู่เกียรต ิ
         SULADA PUKIAT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. สุวัฒน์ คงด ารงเกยีรติ 
         SUWAT KONGDUMRONGKIAT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. สุวิทย์ ธนปฐมสินชัย 
         SUWIT THANAPATHOMSINCHAI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. หทัยรัตน์ เย็นบุตร 
         HATAIRAT YENBUTRA, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     นพ. อดิศร ปทุมารักษ์ 
         ADISORN PATHUMARAK, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคไต 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. อรสุธี ภราดร์นุวฒัน์ 
         ONSUTHI PHARADORNUWAT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     พญ. อรอนงค์ ธัญพพิฒัน ์
         ORNANONG THUNYAPIPAT, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     พญ. อลิสา เจนคุ้มวงศ ์
         ALISA JENKHUMWONGSE, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. อสิตา วงศไ์พรกรณ ์
         ASITA WONGPRIKORN, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          สาขาอายรุศาสตร์โรคติดเช้ือ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
      พญ. อ้อมใจ รตันานนท์ 

         OMCHAI RATTANANONT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. อัษฎายุธ พูลพิทยาธร 
         ASADAYUDH PHOOLPITHAYADHORN, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคหวัใจ, อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหวัใจ 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 
     พญ. อารยา สุขประพฤติ 
         ARAYA SUKPRAPRUET, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          อนุสาขาอายรุศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบ าบดัวกิฤติระบบหายใจ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
      พญ. อุษา บุญยกาญจนพล 

         USA BOONYAKANJANAPON, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. เอกชัย เสถียรพิทยากุล 
         EAKACHAI SATHIANPITAYAKUL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. ทรงภรณ ์โอฬารรัตนชัย 
         SONGPORN ORANRATNACHAI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยเ์พื่อความเป็นเลิศ 
          ศูนยม์ะเร็ง 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ทักษยุส สุทธิพงศ์เกียรติ 
         TAKSAYUT SUTTHIPONGKIAT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยเ์พื่อความเป็นเลิศ 
          ศูนยป์ลูกถ่ายเซลลต์น้ก าเนิด 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

         นพ. นัฐพล กาฬปักษ ี

       NUTTAPON KANPRUGSE, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยเ์พื่อความเป็นเลิศ 
          ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการดูแลแบบประคบัประคอง 

          Email:  
          โทรศพัท:์ 
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     นพ. กรกมล ธนูพันธ์ 
         KONKAMOL TANUPUN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ภญ. กันตพร โชติจารุประภาวัฒน์ 
         KANTAPORN CHOTICHARUPRAPHAWAT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ฆนัท ครุธกูล 
         KHANAT KRUTHKUL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยห์วัใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. จักรพันธ์ กรึงไกร 
         JAKRAPAN KRUNGKRAI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. จารุวรรณ รังษีจ ารัส 
         CHARUWAN RANGSEECHAMRAS, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์   
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     นพ. จิรพัส ปองประพฤทธิ์ 
         JIRAPUS PONGPRAPRUET, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ว่าที่ร้อยตรี นพ. จิระวัฒน์ ถาวโร 
         JIRAWAT TAWARD, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ชนกนันท์ เนติศุภลักษณ์ 
         CHANOKNAND NETISUPALUK, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ช่อเพชร พัฒนสารกิจ 
         CHOPHET PHATTANASARAKIT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     นพ. ชาญชัย ดีชนแดน 
         CHANCHAI DEECHONDAEN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. ชาญวิทย์ วุฒิชัยประดิษฐ์ 
         CHANWIT WUTTICHAIPRADIT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยห์วัใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ชุลีกร ธนธิติกร 
         CHULEEKORN TANATHITIKORN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ณภัค ลาภอ านวยกุล 
         NAPAK LARPUMNUAYKUL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ณัฐ วิมลศิริ 
         NAT WIMOLSIRI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     พญ. ณัฐธยาน์ เลาหศรีสกุล 
         NATHAYA LAOHASRISAKUL, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. ณุตตรา วิบูลย์ธนสาร 
         NUTTARA WIBOONTHANASARN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ดนัย โชคชัยสกุล 
         DANAI CHOCKCHAISAKUL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. เติมจิตร คงพิพัฒไชยศิริ 
         TERMJIT KONGPIPATCHAISIRI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. นงลักษณ์ วนิชผล 
         NONGLAK WANICHAPOL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. นรี มนูญชัย 
         NAREE MANOONCHAI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. นลินทิพย์ ตั้งเพียรพันธ์ 
         NALINTIP TANGPHIANPHAN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. น้ าทิพย์ จันเทรมะ 
         NUMTIP CHANDREMA, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. น้ าฝน สินชัย 
         NUMFON SINCHAI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. บุญเกียรติ ธนลาภอนันต์ 
         BOONKIAT THANALAPANAN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. บุญธิดา หุ่นเจริญ 
         BOONTHIDA  HOONCHAROEN, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. ปัญญ์ชุลี ประสาททอง 
         PANCHULEE PRASATTHONG, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ปัฐวีร์ ดลวงศ์อนันต์ 
         PATTAWEE DOLWONGANAN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     พญ. ปารินันท์ รองโสภา 
         PARINUN RONGSOPA, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ปิยพล ชี้เจริญ 
         PIYAPHON CHEECHAROEN, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ปิยะพัทธ์ ปั้นดี 
         PIYAPAT PANDEE, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. พงศ์พันธ์ พูลสวัสดิ์ 
         PONGPAN POONSAWAT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. พรทิพย์ วรรณวิมลสุข 
         PORNTIP WANWIMOLSOOK, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. พรรณราย ด่านเฉลิมนนท์ 
         PANNARAI DANCHALERMNON, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. พิชานัน จึงพัฒนาพงษ์ 
         PICHANUN JUNGPATTANAPONG, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. พิมลสิริ เดี่ยวปรัชญารักษ์ 
         PIMONSIRI DIAOPRACHAYARAK, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. พิรุณ จุฬาโรจน์มนตรี 
         PIROON CHULAROJANAMONTRI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยห์วัใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. พีรวัส วัฒนสมบัติ 
         PERAWAT WATTANASOMBAT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ภัทราภรณ์ พิสุทธิวงษ์ 
         PATTARAPORN PISUTTIWONG, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ภานุ กรเณศ 
         PANU KARANES, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. มริญญา ผ่องผุดพันธ์ 
         MARINYA PONGPUDPUNTH, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์   
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     พญ. มัทนา จงไพศาลศิลป์ 
         MUTTHANA JONGPAISALSIL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. เมธีนันท์ สโรจปพนพัชร์ 
         MATHEENAN SAROJPAPONPAT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ยสวดี วิสุทธิวิเศษ 
         YOSAWADEE VISOOTTIVISETH, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     นพ. วงศธร ไสลจักร์ 
         VONGSATORN SALAIJAK, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. วรขัณฑ์ พันธุ์อุดม 
         WORAKHAN PHANUDOM, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. วราพัฒน์ วิระยะวานิช 
         WARAPAT VIRAYAVANICH, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. วิชัย อังคเศกวินยั 
         WICHAI UNGKASEKVINAI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยห์วัใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. วิทยา ศรีบางพลี 
         WITTAYA SRIBANGPHLI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. วิลารัตน์ ไวโรจนกุล 
         WILARAT WAIROJANAKUL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ศยามล สัตยสัณห์สกลุ 
         SAYAMON SATTAYASANSAKUL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     พญ. ศรัณยา ทองแสวง 
         SARANYA THONGSAWAENG, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ศิริพร นิจพาณิชย์ 
         SIRIPORN NITJAPHANICH, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ศิริรัตน์ คุณวุฒิดี 
         SIRIRAT KHUNVUTTHIDEE, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ศุภิกา วรรณโสภณกุล 
         SUPIKA WANSOPHONKUL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ศุราภรณ์ ปานพรหมมาศ 
         SURAPORN PANPHROMMAT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. สมคนึง ตัณฑ์วรกุล 
         SOMKANUENG TANWORRAKUL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. สมศักดิ์ วสุวิทิตกุล 
         SOMSAK WASUWITHITKUL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. สรชัช รัตนจิตติ 
         SORRACHAT RATTANAJITTI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. สรญา จริยะวิทยป์ัญญา 
         SORAYA JARIYAWITPANYA, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. สาวิตรี จงวิไลเกษม 
         SAWITREE JONGWILAIKASEM, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. สิทธิโชค สิมะบวรสุทธิ์ 
         SITTHICHOK SIMABOWONSUT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. สิริกุล สง่าเจริญกิจ 
         SIRIKUL SANGACHAROENKIT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. สิริชัย ธนสารสมบัติ 
         SIRICHAI THANASARNSOMBATI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. สุจิตรา เอกสุข 
         SUJITRA EKSOOK, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. สุรางค์ สู่พานิช 
         SURANG SUPHANICH, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. สุวาณิช เตรียมชาญชูชัย 
         SUVANICH TRIAMCHANCHOOCHAT, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ผศ. พญ. โสภา พงศ์พรทรัพย์ 
         ASST. PROF. SOPA PONGPORNSUP, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. อดิกันต์ ภาษีผล 
         ADIKAN BHASIPOL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยห์วัใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. อธิชา อริยะชัยพาณิชย์ 
         ATICHA ARIYACHAIPANICH, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. อนันต์ ธาราชีวิน 
         ANAN TARACHEWIN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. อนุสิทธิ์ ทัฬหสิริเวทย์ 
         ANUSITH TUNHASIRIWET, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยห์วัใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. อภิพร เฮงวัฒนากุล 
         APIPORN HENGWATANAKUL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. อรวรรณ อุตราวิสิทธิกุล 
         ORAWAN AUTRAVISITTIKUL, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     พญ. อรอุษา แสงไฟ 
         ONOUSA SANGFAI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. อัญชิษฐา เจริญวัฒนโยธิน 
         ANSHITTHA CHAROENWATTANAYOTHIN, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. อาภาธร ศิริวัฒนา 
         APATORN SIRIWATTANA, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     นพ. อ านวย ตัณฑ์ศุภศิริ 
         AMNUAY TANSUPASIRI, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยสุ์ขภาพแนวหนา้รามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. เอลินอลลิลี่ย์ คามากาย 
         ELEANORLILY CHAMAGAY, M.D. 
         แพทย ์
          ศูนยส์นบัสนุนพนัธกิจ 
          ศูนยรั์งสีวินิจฉยักา้วหนา้ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. ชวินธีร์ พุทธธนะพิทักษ์ 
         CHAWINTEE PUTTANAPITAK, M.D. 
         แพทย ์
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ชานน พุทธนวรัตน์ 
         CHANON PUTTANAWARUT, M.D. 
         แพทย ์
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ฐัชกร พรหมบุญ 
         TATCHAKORN PROMBOON, M.D. 
         แพทย ์
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ณัฐดนัย มั่นเกษตรกิจ 
         NATDANAI MANKASETKIT, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. ณิชา อัศวโภคี 
         NICHA ASSAVAPOKEE, M.D. 
         แพทย ์
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     นพ. ธิติพล วนิชชานนท์ 
         THITIPHOL WANITCHANONT, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พญ. มนัสพร มานัสสถิตย์ 
         MANUSPORN MANATSATHIT, M.D. 
         แพทย ์Hospitalist 
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     นพ. ศุภวิชญ์ เจษฎาชัย 
         SUPAVIT CHESDACHAI, M.D. 
         แพทย ์
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์   

 

     พญ. สุพิชฌา สาสนรักกิจ 
         SUPITCHA SASSANARAKKIT, M.D. 
         แพทย ์
          สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ 
          โรงเรียนแพทยร์ามาธิบดี 

          Email:  
          โทรศพัท:์   
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     พจ. ปิยะมาศ เมืองใชย 
         PIYAMAS MUANGCHAI, M.D. 
         แพทยแ์ผนจีน 
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พทป. พีรพงศ์ องค์ธนะสิน 
         PEERAPONG ONGTANASIN, M.D. 
         แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พจ. มยุรี อาสาวดีรส 
         MAYUREE ARSAWADEEROS, M.D. 
         แพทยแ์ผนจีน 
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     พจ. รุจาวดี อุดมศิลป์ 
         RUJAWADEE UDOMSILAPA, M.D. 
         แพทยแ์ผนจีน 
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          ฝ่ายการแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     ทพญ. ชญานี ชัชวานิชกุล 
         DR. CHAYANEE CHATVANICHKUL 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพญ. ชมัยพร อญัชุลพีร 
         DR. CHAMAIPORN UNCHULEEPORN 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพญ. ชุติมา จรรยาธรรม 
         DR. CHUTIMA JANYATHAM 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพญ. ธนพร ทองจูด 
         DR. THANAPORN THONGJOOD 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพ. ธวัชชัย ชวนะศิลป ์
         DR. TAWATCHAI CHAVANASILP 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     ทพญ. นันทนา ศรีอุดมพร 
         DR. NANTANA SRIUDOMPORN 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพญ. นันทพร โรจนสกุล 
         DR. NUNTAPORN ROJANASAKUL 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพญ. นันทิชา พฤทธิพันธุ ์
         DR. NANTICHA PREUTTHIPAN 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพญ. นิธิมา อ่ิมเอิบสิน 
         DR. NITIMA IMERBSIN 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพญ. นุชนาถ โอปิลันธน์ 
         DR. NUTCHANAT OPILAN 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     ทพญ. ประภาพร ทรัพย์รุ่งเรือง 
         DR. PRAPAPORN SUBRUNGRUANG 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพญ. พิชญา ตุลยาเดชานนท ์
         DR. PITCHAYA TUNLAYADECHANONT 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพ. ภูมิพัฒน์ ลีชนะวานิชพันธ์ 
         DR. POOMPAT LEECHANAVANICHPAN 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพญ. วรรธิดา จิตตานนท์ 
         DR. VANTIDA JITTANONDA 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพ. วชิชา เกียรตพิิโรดม 
         DR. WITCHA KIETTIPIRODOM 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     ทพญ. ศศิน ศรีธรา 
         DR. SASIN SRITARA 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพญ. ศันสนีย์ ตีระลัภนานนท์ 
         DR. SUNSANEE TEERALAPNANON 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพ. สราวุธ สันติด ารงกุล 
         DR. SARAWUT SANTIDAMRONGKUL 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพญ. สีตลา แสงกาญจนวนิช 
         DR. SEETALA SANGGARNJANAVANICH 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพญ. อจันา เพียรพานิช 
         DR. ATCHANA PEANPANICH 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดี 
          งานทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     ทพ. ณฐัพงษ์ วงษ์โคเมท 
         DR. NUTTAPONG VONGKOMET 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพญ. พัทธ์ธีรา เวียงธีรวัฒน ์
         DR. PATTEERA VIENGTEERAWAT 
         ทนัตแพทย ์
          โรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร์ 
          ฝ่ายแพทยแ์ละทนัตแพทย ์

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     ทพ. เกียรติชัย พงศ์ไพโรจน ์
         DR. KIERTICHAI PONGPAIROJ 
         ทนัตแพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพ. ธิติ อิ่มเอิบสิน 
         DR. TITI IMERBSIN 
         ทนัตแพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพญ. ประภา สันติด ารงกุล 
         DR. PRAPA SANTIDAMRONGKUL 
         ทนัตแพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพ. มณฑล สุวรรณนุรักษ ์
         DR. MONTHOL SUWANNURAKS 
         ทนัตแพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพ. ยสวิมล คูผาสุข 
         DR. YORVIMOL KUPHASUK 
         ทนัตแพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     ทพญ. วิภาสินี พัวประดิษฐ์ 
         DR. WIPASINEE PHUAPRADIT 
         ทนัตแพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพ. สุทธิ กีรติเสถียร 
         DR. SUTTI KERATISATEAN 
         ทนัตแพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพ. สุรชาติ หนุนภักด ี
         DR. SURACHART NUNBHAKDI 
         ทนัตแพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 
 

     ทพ. สุรพงษ์ พงษ์หาญยุทธ 
         DR. SURAPHONG PHONGHANYUDH 
         ทนัตแพทย ์
          ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ 
          ฝ่ายการแพทยแ์ละทนัตกรรม 

          Email:  
          โทรศพัท:์  
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     ศ.เกียรติคณุ นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน 
         PROF. EMER. RAJATA RAJATANAVIN, M.D. 
         ส ำนกังำนคณบดี 
          ท่ีปรึกษำคณบดีดำ้นบริหำร 

          Email:  
          โทรศพัท:์  

 

     ศ. นพ. วินิต พัวประดิษฐ์ 
         PROF. WINIT PHUAPRADIT, M.D. 
         ส ำนกังำนคณบดี 
          ท่ีปรึกษำคณบดีดำ้นบริหำร 

          Email:  
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