39 : กลุ่มสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
ตาแหน่ ง
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิ
1 ศ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล ศ. วท.บ. (กายภาพบาบัด)
M.A.Sc. (Physiotherapy)
Ph.D. (Health Science)

สาขาวิ ชา
กายภาพบาบัด

สาขาเชี่ยวชาญ
กายภาพบาบัด

ม/ส
จฬ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะสหเวชศาสตร์
โทร. 0 2218 1065

2 ศ.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์

ศ.

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
วท.ม.(ชีวเคมี)
Ph.D.(Biochemistry)

เทคนิคการแพทย์ มะเร็งวิทยา
(Oncology),
เคมีคลินิก (Clinical
Chemisrty),
อณูชวี วิทยา (Molecular
Biology)

มข.

สายวิชาเทคนิค
การแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์
โทร. 0 4336 2028

3 ศ.สุพรรณ ฟู่เจริญ

ศ.

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
วท.บ. (ชีวเคมี)
D.Sc. (Molecular Biology)

เทคนิคการแพทย์ Clinical Chemistry and
Clinical Biochemistryrn,
Molecular Biology

มข.

คณะแพทยศาสตร์
โทร. 0 4334 8360-8
0 4334 8888

Page 1 of 4

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

39 : กลุ่มสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
4 ศ.วัชระ กสิณฤกษ์

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Ph.D.(Doctor rerum
naturalium technicarum)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

ม/ส
มช.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชาเทคนิค
การแพทย์
โทร. 0 5394 6027

5 ศ.ชัชชัย ตะยาภิวฒ
ั นา

ศ.

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ป.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)

เทคนิคการแพทย์ ภูมคิ มุ้ กันวิทยา
และอณูชวี วิทยา

มช.

คณะเทคนิคการแพทย์
โทร. 0 5394 5080
ต่อ 14

6 ศ.พิมพิชฌา ปั ทมสิรวิ ฒ
ั น์

ศ.

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
วท.ม.(พยาธิชวี วิทยา)
ปร.ด.(พยาธิชวี วิทยา)

เทคนิคการแพทย์ Cancer Genetics,
Human Genetics,
Hematology

มม.

ภาควิชาจุลทรรศน
ศาสตร์คลินิก
คณะเทคนิคการ
แพทยศาสตร์
โทร. 0 2441 4371-5
ต่อ 2707

7 ศ.วีระพงศ์
ปรัชชญาสิทธิกุล

ศ.

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
วท.ม.(เภสัชวิทยา)
Ph.D.(Microbiology)

เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

มม.

คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คลินิก
โทร.0 2419 7172
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39 : กลุ่มสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
8 ศ.กนกนาถ ชูปัญญา

9 ศ.ฉัตรเฉลิม
อิศรางกูร ณ อยุธยา

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.

พ.บ.
Dip. In Clinical Pathology.

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
(โลหิตวิทยา)

ศ.

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
ปร.ด.(เทคนิคการแพทย์)

เทคนิคการแพทย์ อณูชวี วิทยา
และแบคทีเรียวิทยา
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ม/ส
มม.

มม.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ 38/1 สุขมุ วิท 15 ซอย
ร่วมใจ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2250 1369

สถานภาพ

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คลินิกและเทคโนโลยี
ประยุกต์
คณะเทคนิคการแพทย์
โทร.0 2441 4370-9
ต่อ 2805
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39 : กลุ่มสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
10 ศ.พรเทพ เทียนสิวากุล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.

วท.บ.
Cert. in Medical Technology
M.S. in Medical Technology
(Speciallized in
microbiology)
Ph.D. in Microbiology and
immunulogy Nirology)

11 ศ.สาคร พรประเสริฐ

ศ.

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
วท.ด.(เทคนิคการแพทย์)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์

ม/ส
จฬ.

เทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
(จุลทรรศนศาสตร์ (จุลทรรศนศาสตร์คลินิก)
คลินิก)

มช.
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะสหเวชศาสตร์
ภาควิชาจุลทรรศน์
ศาสตร์คลินิก
โทร. 0 2215 0871-3

สถานภาพ

คณะเทคนิคการแพทย์
โทร. 0 5393 5078
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