
ตารางแสดงรายนามอาจารย์ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์  

วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 

 

ลาํดบัที ่ ช่ือ / สกลุ สาขาวชิา วนัทีแ่ต่งตั้ง 

1 

 

ศ.พญ.ชุติมา  ศิริกลุชยานนท ์ โภชนวิทยา     

 

10 ก.ค. 56 

 

ตารางแสดงรายนามอาจารย์ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์พเิศษ  

วทิยาลยัแพทยศาสตร์    

 

ลาํดบัที ่ ช่ือ / สกลุ สาขาวชิา วนัทีแ่ต่งตั้ง 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

รศ.พิเศษ นพ.ทองคาํ สุนทรเทพวรากลุ 

รศ.นพ.สุนทร  ฮอ้เผา่พนัธ์ 

 

รศ.พิเศษ นพ.สืบสาย  คงแสงดาว 

 

รศ.พิเศษ นพ.สธน  บุญลิขิต 

 

รศ.พิเศษ พญ.วารุณีพรรณพานิช  

วานเดอพิทท ์

รศ.พิเศษ นพ.เอกชยั  โควาวิสารัช 

 

รศ.พิเศษ พญ.สุนทรี  รัตนชูเอก 

 

รศ.พญ.วราภรณ์  แสงทวีสิน  

 

 

รศ.พิเศษ นพ.วีระศกัด์ิ  ศรินนภากร   

 

 

ต่อมไร้ท่อ 

กมุารเวชศาสตร์ 

 

ประสาทวิทยา 

 

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

 

กมุารเวชศาสตร์ 

 

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

 

กมุารเวชศาสตร์ 

 

กมุารเวชศาสตร์  

(ผศ.รศ.) 

 

อายรุศาสตร์ (ผศ.) 

โรคต่อมไร้ท่อและ 

เมตาบอลิสม (รศ.) 

19 ก.ย. 50 

26 มี.ค. 51 

(ขอขา้มขั้น) 

19 ก.ย.50 (ผศ.) 

16 มี.ค. 54 (รศ.) 

25 มิ.ย. 51 (ผศ.) 

13 มี.ค. 56 (รศ.) 

26 มี.ค. 51 (ผศ.) 

13 มี.ค. 56 (รศ.) 

25 มี.ค. 52 (ผศ.) 

18 ก.ย. 56 (รศ.) 

25 มี.ค. 52 (ผศ.) 

17 ก.ย. 57 (รศ.) 

20 พ.ย. 56 (ผศ.) 

31 พ.ค. 60 (รศ.)  

(รศ.สภาฯ4/61) 

19 มิ.ย. 56 (ผศ.) 

 31 พ.ค. 60 (รศ.)  

(รศ.สภาฯ4/61) 



 

 

 

2 

ลาํดบัที ่ ช่ือ / สกลุ สาขาวชิา วนัทีแ่ต่งตั้ง 

10 

 

 

11 

 

รศ.พิเศษ นพ.สมบูรณ์  ทรัพยว์งศเ์จริญ   

 

 

รศ.พิเศษ นพ.เฉลิมรัฐ บญัชรเทวกลุ 

 

ศลัยศาสตร์ (ผศ.) 

ศลัยศาสตร์ทัว่ไป (รศ.) 

 

อายรุศาสตร์ (ผศ.) 

อายรุศาสตร์โรคระบบ

ทางเดินอาหาร (รศ.) 

 

20 พ.ย. 56 (ผศ.) 

31 พ.ค.60 (รศ.) 

(รศ.สภาฯ1/62)  

19 ก.ย. 55 (ผศ.) 

22  ก.พ.60 (รศ.)  

(รศ.สภาฯ1/62) 

 

 

ตารางแสดงรายนามอาจารย์ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พเิศษ  

วทิยาลยัแพทยศาสตร์ 

 

ลาํดบัที่ ช่ือ / สกลุ สาขาวชิา วนัทีแ่ต่งตั้ง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ผศ.พิเศษ พญ.ยพุิน   ไทยพสุิทธิกลุ 

ผศ.พิเศษ นพ.บุญส่ง  วนิชเวชารุ่งเรือง 

ผศ.พิเศษ นพ.เกษม   เสรีพรเจริญกลุ 

ผศ.พิเศษ นพ.กวิญ  ลีละวฒัน์ 

ผศ.พิเศษ นพ.อภิธาน  พวงศรีเจริญ 

ผศ.พิเศษ พญ.สุรางค ์ เฟ่ืองฟุ้ง 

ผศ.พิเศษ นพ.วรการ  พรหมพนัธุ ์

ผศ.พิเศษ พญ.กฤษณี  กาญจนพนัธุ ์

ผศ.พิเศษ พญ.พจนีย ์ ผดุงเกียรติวฒันา 

ผศ.พิเศษ พญ.กิตติวรรณ  สุเมธกลุ 

ผศ.พิเศษ นพ.สุรศกัด์ิ  จนัทรแสงอร่าม 

ผศ.พิเศษ นพ.อุดม  ไกรฤทธิชยั 

ผศ.พิเศษ พญ.เลก็  กาญจนโกมุท 

ผศ.พิเศษ พญ.สมใจ  กาญจนาพงศก์ลุ 

ผศ.พิเศษ พญ.ศรีศุภลกัษณ์  สิงคาลวณิช 

ผศ.พิเศษ นพ.ประเสริฐ  ธนกิจจารุ 

ผศ.พิเศษ นพ.พรภวิษญ ์  ศรีภิรมย ์

อายรุกรรม 

จกัษุวิทยา 

สูตินรีเวชวิทยา 

ศลัยศาสตร์ 

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

กมุารเวชศาสตร์ 

ศลัยศาสตร์ 

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

อายรุศาสตร์ 

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 

อายรุศาสตร์ 

ศลัยศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

อายรุศาสตร์ 

ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  

23 พ.ย.48 

22 มี.ค. 49 

20 มิ.ย. 50 

24 มิ.ย. 52 

24 มิ.ย. 52 

21 ก.ย. 48 

20 มิ.ย. 50 

13 มิ.ย. 54 

21 ก.ย.54 

26 ม.ค. 55 

21 มี.ค. 55 

19 ก.ย. 55 

13 มี.ค. 56 

18 ก.ย. 56 

18 ก.ย. 56 

18 ก.ย. 56 

18 ก.ย. 56 



 

 

 

3 

ลาํดบัที่ ช่ือ / สกลุ สาขาวชิา วนัทีแ่ต่งตั้ง 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

ผศ.พิเศษ นพ.ธีระชยั    อุกฤษฎม์โนรถ   

ผศ.พิเศษ นพ.สมบูรณ์  ศรศุกลรัตน์ 

ผศ.พิเศษ นพ.คเณศร์   ธนกาํธร 

ผศ.พิเศษ นพ.ยทุธนา  แสงสุดา 

ผศ.พิเศษ พญ.ปราณี  เมืองนอ้ย 

ผศ.พิเศษ พญ.อุไรวรรณ  โชติเกียรติ 

ผศ.พิเศษ พญ.วินดัดา  ปิยะศิลป์ 

ผศ.พิเศษ พญ.อดิศร์สุดา  เฟ่ืองฟู 

ผศ.พิเศษ นพ.เมธี  วงศศิ์ริสุวรรณ 

ผศ.พิเศษ นพ.สุทธิพงษ์  ปังคานนท ์

ผศ.พิเศษ นพ.ธัญญณัฐ  บุนนาค 

ผศ.พิเศษ พญ.นิยะดา  วิทยาศยั 

ผศ.พิเศษ นพ.ชยัสิทธ์ิ  แสงทวีสิน 

ผศ.พิเศษ พญ.วรางคณา  พิชยัวงศ ์

ผศ.พิเศษ นพ.ปราการ ถมยางกรู 

ผศ.พิเศษ พญ.ศิราภรณ์   สวสัดิวร 

ผศ.พิเศษ นพ.ธนะรัตน์  ลยางกูร   

ผศ.พิเศษ นพ.สิริพงศ์  สิริกุลพิบูลย ์

ผศ.พิเศษ นพ.ธวชัชยั  จริยะเศรษฐพงศ ์  

ผศ.พิเศษ นพ.สุเพช็ร  ทุย้แป   

ผศ.พิเศษ พญ.นิสา  พฤกษะริตานนท ์   

ผศ.พิเศษ นพ.สมจิต  ศรีอดุมขจร 

ผศ.พิเศษ นพ.ไพรัช  เกตุรัตนกลุ 

ผศ.พิเศษ นพ.สมคิด  อุ่นเสมาธรรม 

ผศ.พิเศษ พญ.สุดสวาท   เลาหวินิจ 

ผศ.พิเศษ พญ.ปฐมพร   ศิรประภาศิริ 

ผศ.พิเศษ พญ.นพมณี   ตนัติเวทเรืองเดช 

ผศ.พิเศษ พญ.สุมิตษ์ิตรา ปิยะณัตด์ิพลู 

ผศ.พิเศษ พญ.มุกดา  หวงัวีรวงศ ์  

ศลัยศาสตร์ 

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   

รังสีวิทยา 

กมุารเวชศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

ศลัยศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

อายรุศาสตร์ 

จิตเวชศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

ศลัยศาสตร์ 

อายรุศาสตร์ 

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   

กมุารเวชศาสตร์   

อายรุศาสตร์ 

อายรุศาสตร์ 

อายรุศาสตร์ 

รังสีรักษา   

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

กมุารเวชศาสตร์ 

18 ก.ย. 56 

20 พ.ย. 56 

20 พ.ย. 56 

20 พ.ย. 56 

20 พ.ย. 56 

20 พ.ย. 56 

20 พ.ย. 56 

20 พ.ย. 56 

20 พ.ย. 56 

12 มี.ค. 57 

12 มี.ค. 57 

12 มี.ค. 57 

12 มี.ค. 57 

12 มี.ค. 57 

12 มี.ค. 57 

18 มิ.ย. 57 

18 มิ.ย. 57 

18 มิ.ย. 57 

18 มิ.ย. 57 

18 มิ.ย. 57 

18 มิ.ย. 57 

17 ก.ย. 57 

17 ก.ย. 57 

17 ก.ย. 57 

17 ก.ย. 57 

17 ก.ย. 57 

19 พ.ย. 57 

19 พ.ย. 57 

19 พ.ย. 57 



 

 

 

4 

ลาํดบัที่ ช่ือ / สกลุ สาขาวชิา วนัทีแ่ต่งตั้ง 

47 

48 

49 

50 

50 

52 

53 

 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

ผศ.พิเศษ พญ.พนิดา  ศรีสนัต ์

ผศ.พิเศษ พญ.มิรา  โครานา 

ผศ.พิเศษ นพ. บุญธรรม  จิระจนัทร์ 

ผศ.พิเศษ นพ.สุรศกัด์ิ เกา้เอ้ียน 

ผศ.พิเศษ นพ.สยาม  ศิรินธรปัญญา 

ผศ.พิเศษ นพ.สถิตย ์นิรมิตมหาปัญญา 

ผศ.พิเศษ นาวาอากาศตรีนพ.พชุฌงค ์ 

ทิมรัตน์   

ผศ.พิเศษ พญ.อรุโณทยั มีแกว้กญุชร 

ผศ.พิเศษ นพ.วิรัช  ทุ่งวชิรกลุ 

ผศ.พิเศษ พญ.ศิริรัตน์  อุฬารตินนท ์

ผศ.พิเศษ พญ.อรศิริ  เสรีรัตน์ 

ผศ.พิเศษ นพ.วีระ บูรณะกิจเจริญ 

ผศ.พิเศษ พญ.อจัฉริยา ทองสิน 

ผศ.พิเศษ นพ.บลัลงัก ์ มุย้เผือก 

ผศ.พิเศษ พญ.สุวรรณา   อศัวพิริยานนท ์

ผศ.พิเศษ นพ.สอาด40   ตรีพงษก์รุณา   

ผศ.พิเศษ นพ.40บรรจบ  อริยะบุญศิริ 

ผศ.พิเศษ พญ.อรัญญา  ยนัตพนัธ ์  

ผศ.พิเศษ พญ.จิตติมา วงษโ์คเมท   

ผศ.พิเศษ นพ.ประวิทย ์ เจตนชยั 

ผศ.พิเศษ นพ.ธนินทร์  เวชชาภินนัท ์

ผศ.พิเศษ นพ.กาํธร  ลีลามะลิ 

ผศ.พิเศษ นพ.พจน์ อินทลาภาพร 

ผศ.พิเศษ นพ.วิบูลย ์ กาญจนพฒันกลุ    

ผศ.พิเศษ นพ.อรรถภูมิ   สู่ศุภอรรถ  

ผศ.พิเศษ นพ.สุรพนัธ์  พงศสุ์ธนะ     

ผศ.พิเศษ พญ.ทศันีย ์ กิตอาํนวยพงษ ์ 

ผศ.พิเศษ พญ.วนิดา  ล้ิมพงศานุรักษ ์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

อายรุศาสตร์ 

สูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา 

อายรุศาสตร์ 

อายรุศาสตร์ 

ศลัยศาสตร์ 

 

กมุารเวชศาสตร์   

โสต ศอ นาสิกวิทยา 

กมุารเวชศาสตร์ 

อายรุศาสตร์ 

กมุารศลัยศาสตร์ 

กมุารศลัยศาสตร์ 

ศลัยศาสตร์    

สูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา  

ศลัยศาสตร์  

40ออร์โธปิดิกส์ 

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา   

กมุารเวชศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

อายรุศาสตร์ 

อายรุศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

ศลัยศาสตร์ 

อายรุศาสตร์ 

อายรุศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

19 พ.ย. 57 

19 พ.ย. 57 

19 พ.ย. 57 

18 ก.พ. 58 

18 ก.พ. 58 

18 ก.พ. 58 

18 ก.พ. 58 

 

18 ก.พ. 58 

20 พ.ค. 58 

22 ก.ค. 58 

22 ก.ค. 58 

23 ก.ย. 58 

23 ก.ย. 58 

16 ก.ย. 58 

21 มิ.ย. 60 

21 มิ.ย. 60 

20 ก.ย. 60 

20 ก.ย. 60 

20 ก.ย. 60 

22 พ.ย. 60 

8 เม.ย.58 (สภาฯ1/61) 

26 มี.ค.58 (สภาฯ1/61) 

18 ก.พ.58(สภาฯ1/61) 

23 เม.ย.58(สภาฯ1/61) 

25 ม.ค.60(สภาฯ2/61) 

28 ม.ค.58(สภาฯ2/61) 

18 ก.พ.58(สภาฯ2/61) 

28 ม.ค.58(สภาฯ2/61) 
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ลาํดบัที่ ช่ือ / สกลุ สาขาวชิา วนัทีแ่ต่งตั้ง 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

 

ผศ.พิเศษ พญ.ศิริลกัษณ์   เจนนุวตัร  

ผศ.พิเศษ พญ.อรวรรณ  เอ่ียมโอภาส  

ผศ.พิเศษ พญ.รัชดา   เกษมทรัพย ์  

ผศ.พิเศษ พญ.นยันา  ณีศะนนัท ์     

ผศ.พิเศษ พญ.ปิยรัชต ์ สนัตะรัตติวงศ ์

ผศ.พิเศษ นพ.มรุต  ญาณารณพ     

ผศ.พิเศษ นพ.ศุภวชัร บุญกษิด์ิเดช 

ผศ.พิเศษ นาวาอากาศตรี นพ.สุขมุ  ศิลปอาชา  

ผศ.พิเศษ พญ.พกัต์เพญ็   สิริคุตต ์      

 

กมุารเวชศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์ 

กมุารเวชศาสตร์  

สูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา 

กุมารเวชศาสตร์    

จกัษุวิทยา   

กมุารเวชศาสตร์  

 

28 ม.ค. 58(สภาฯ2/61) 

28 ม.ค.58(สภาฯ2/61) 

18 ก.พ.58(สภาฯ2/61) 

18 ก.พ.58(สภาฯ2/61) 

28 ม.ค.58 (สภาฯ3/61) 

15 มี.ค.60(สภาฯ3/61) 

18 ก.พ.58(สภาฯ4/61) 

21 ธ.ค.60 (สภาฯ4/61) 

28 ม.ค.58(สภาฯ1/62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


