
31  : กลุ่มทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
1 ศ.จนิตกร ควูฒันสุชาติ ศ. ท.บ. 

ภ.ม.(จุลชวีวทิยา) 
M.Sc.(Oral Microbiology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยาชอ่งปาก
จุลนิทรยีใ์นชอ่งปากและ
โรคปรทินัต์

จฬ. เกษยีณ ภาควชิาจุลชวีวทิยา
คณะทนัตแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
โทร. 0 2218 8680

2 ศ.รว ีเถยีรไพศาล ศ.* วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์
วท.ม. (พยาธวิทิยาคลนิิก) 
Ph.D. (Oral Microbiology)

จุลชวีวทิยาชอ่งปาก จุลชวีวทิยาชอ่งปาก มอ. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
โทร. 0 7428 7517,
0 7442 9878

3 ศ.สุทธชิยั  
           กฤษณะประกรกจิ

ศ. ท.บ. 
M.Sc.(เวชศาสตรช์อ่งปาก) 
Ph.D.(ชวีวทิยาชอ่งปาก)

ชวีวทิยาชอ่งปาก ภมูคิุม้กนัวทิยา 
ชวีวทิยาของเซลล์ 
อณูชวีวทิยา และ
ปรทินัตวทิยา

มช. ภาควชิาชวีวทิยาชอ่ง
ปากและวทิยาการ
วนิิจฉยัโรคชอ่งปาก
คณะทนัตแพทยศาสตร ์
โทร. 0 5394 4451

4 ศ.สทิธชิยั  ขนุทองแกว้ ศ.* วท.บ. 
ท.บ. 
ปร.ด. 
อ.บ. (ทนัตสาธารณสุข)

ชวีวทิยาชอ่งปาก ทนัตแพทยศาสตร์ มธ. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 ศนูยร์งัสติ 
โทร. 0 2986 9205
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31  : กลุ่มทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
5 ศ.นพคุณ วงษ์สวรรค์ ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตร์

การแพทย)์
ท.บ.
วท.ม. (สรรีวทิยา)
Ph.D. (Oral Physiology)

ชวีวทิยาชอ่งปาก ชวีวทิยาชอ่งปาก
ทนัตกรรมทัว่ไป

มม. คณะทนัตแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิล 
โทร. 0 2200 7849-50

6 ศ.สรอ้ยศริ ิทวบีูรณ์ ศ. วท.บ. 
ทพ.บ. 
วท.ม. (จุลชวีวทิยา)
ป.ด. (ชวีวทิยาชอ่งปาก)

ชวีวทิยาชอ่งปาก ชวีวทิยาชอ่งปาก 
ชวีวทิยาของแบคทเีรยี

มม. คณะทนัตแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิล 
โทร. 0 2200 7805-6

7 ศ.วฒันะ  มธุราสยั ศ. ท.บ. 
M.S. (Orthodontics)

ทนัตกรรมจดัฟัน การเคลือ่นฟันเฉพาะ
ต าแหน่งทนัตกรรมจดัฟัน
(ORTHODONTICS)

จฬ. เกษยีณ 20/1 ราชวถิ ี24 ถ.ราช
วถิ ีสวนจติรลดา ดุสติ 
กรุงเทพฯ10300 
โทร.0 2241 5485, 
0 2658 4401-4 

8 ศ.สมรตร ี วถิพีร ศ. ท.บ.  
ท.ม. 
Cert. in Craniofacial 
Anomalies Orthodontics

ทนัตกรรมจดัฟัน ทนัตกรรมจดัฟัน จฬ. เกษยีณ 142 ซ.เพชรเกษม 4     
   ต.เพชรเกษม 
เขตบางกอกใหญ่ 
กรุงเทพฯ 10600    
โทร.0 2218 6224, 
0 2218 8834
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31  : กลุ่มทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
9 ศ.ธรีะวฒัน์  โชตกิเสถยีร ศ. ท.บ. 

ท.ม. 
อ.ว.(ทนัตกรรมจดัฟัน)

ทนัตกรรมจดัฟัน ทนัตกรรมจดัฟัน มช. ภาควชิาทนัตกรรมจดัฟัน
คณะทนัตแพทยศาสตร์
โทร.0 5394 4465

10 ศ.สุดาดวง  กฤษฎาพงษ์ ศ. ท.บ.(ทนัตแพทยศ์าสตร)์ 
M.Phil.
Ph.D.(Epidemidlogy & Dental 
Public Health)

ทนัตกรรมชมุชน ทนัตกรรมชมุชน จฬ. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
โทร. 0 2218 8653-4

11 ศ.สมศกัดิ ์ จกัรไพวงศ์ ศ. ท.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิค
อ.ว.(ทนัตกรรมทัว่ไป)
วุฒบิตัรโครงการพฒันาและ
ฝึกอบรมเตรยีมผูบ้รหิารรฐักจิ
 (Mini MPA) รุ่นที ่1

ทนัตกรรมทัว่ไป ทนัตกรรมชมุชน มม. เกษยีณ 1309 ถ.จรลัสนิทวงศ ์ซ.
 3 ท่าพระ บางกอกใหญ่
 กรุงเทพฯ
โทร.0 2467 0176

12 ศ.บุญเลศิ  กูเ้กยีรตติระกลู ศ. ท.บ.
วท.ม. 
น.บ.

ทนัตกรรมบูรณะ ทนัตกรรมบูรณะ มอ. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสงขลา
นครนิทร ์
โทร. 0 7442 9877
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31  : กลุ่มทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
13 ศ.พจนรรถ  เบญจกุล ศ. ท.บ. 

Cert. In Prosthodontics  
M.Ed. 
(InstructionalTechnology)
M.S.D. (Prosthodontics)
อ.ว.(ทนัตกรรมประดษิฐ์)

ทนัตกรรมประดษิฐ์ การใส่ฟันปลอม มอ. เกษยีณ คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ภาควชิาทนัตกรรม
ประดษิฐ์
โทร. 0 7442 9871,
0 7428 2525

14 ศ.มรกต  เป่ียมใจ ศ. ท.บ. 
M.D.S. (Prosthodontics) 
Ph.D. (Dental Science )

ทนัตกรรมประดษิฐ ์ ทนัตกรรมประดษิฐ์ จฬ. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2218 8571

15 ศ.มาล ีอรุณากรู ศ. ท.บ. 
อว. (ทนัตกรรมส าหรบัเดก็)

ทนัตกรรมส าหรบัเดก็ ทนัตกรรมส าหรบัเดก็ มม. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล  
โทร. 0 2200 7821-2

16 ศ.วนิยั  ศริจิติร ศ. ท.บ.
M.S. (Oral Pathology)
Cert. in Oral Oncology

ทนัตพยาธวิทิยา ทนัตพยาธวิทิยาทัว่ไป จฬ. เกษยีณ 105 ลาดพรา้ว 127 
คลองจัน่ บางกะปิ 
กรุงเทพฯ. 10240  
โทร. 0 2377 7926
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31  : กลุ่มทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
17 ศ.สมพร  สวสัดสิรรพ์ ศ. วท.บ.

ท.บ. 
Ph.D.(Cell Biology)

ทนัตพยาธวิทิยา Diagnostic Science 
ชวีวทิยาชอ่งปาก
ชวีวทิยาของเซลล์

จฬ. พนกังาน ภาควชิาทนัตพยาธวิทิยา 
คณะทนัตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
โทร.0 2218 8798

18 ศ.ศริวิรรณ  สบืนุการณ์ ศ. ท.บ. 
ป.บณัฑติ (วทิยาเอน็โด-
ดอนต์) 
M.Sc. 
Ph.D.(Dentistry)

ทนัตแพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ มธ. คณะทนัตแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
โทร. 0 2986 9213-9  
ต่อ 7105

19 ศ.ใจนุช  จงรกัษ์ ศ. ท.บ. 
M.S.(Radiology)

ทนัตรงัสวีทิยา ทนัตรงัสวีนิิจฉยั มม. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ภาควชิารงัสวีทิยา
โทร. 0 2246 0051, 
0 2644 8644-6 ต่อ 
2510
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31  : กลุ่มทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
20 ศ.สุวด ี โฆษติบวรชยั ศ. ท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 

Dokterin der Zahnheikunde 
อนุมตับิตัร (วนิิจฉยัโรคชอ่ง
ปาก)

ทนัตรงัสวีทิยา วนิิจฉยัโรคชอ่งปาก, 
พยาธวิทิยา, วทิยา
ภมูคิุม้กนั

มข. คณะทนัตแพทยศาสตร์
โทร.0 4320 2405

21 ศ.สริพิร  ฉตัรทพิากร ศ. ท.บ.
Ph.D. (Oral Biology

ประสาทวทิยาศาสตร-์ 
ชวีวทิยาช่องปาก

ประสาทวทิยาศาสตร-์
ชวีวทิยาชอ่งปาก

มช. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
โทร. 0 5394 4440-1

22 ศ.รงัสนิี มหานนท์ ศ. ท.บ.
M.Dent 
Ph.D. (Periodontology & 
Immunology)

ปรทิตัวทิยา Periodontology Cellular 
Immunology

จฬ. ภาควชิาปรทินัตวทิยา
คณะทนัตแพทยศาสตร ์
โทร. 0 2218 8850

23 ศ.สุวมิล  ทวชียัศุภพงศ์ ศ. ท.บ. 
ปร.ด. (พยาธชิวีวทิยา)

พยาธชิวีวทิยา พยาธชิวีวทิยา มข. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
โทร. 0 4320 2405 ต่อ 
45154

24 ศ.อะนฆั  เอี่ยมอรุณ ศ. ท.บ.
M.S.
Ph.D. 
อ.บ(วทิยาการ วนิิจฉยัโรค
ชอ่งปาก)

พยาธวิทิยาชอ่งปาก พยาธวิทิยาชอ่งปาก มช. ภาควชิาทนัตวทิยาและ
พยาธวิทิยาชอ่งปาก 
คณะทนัตแพทยศาสตร์
โทร.0 5394 4451
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31  : กลุ่มทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
25 ศ.ละอองทอง วชัราภยั ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตร์

การแพทย)์
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ
ป.บณัฑติฯ (สาขาวชิาวทิยา
เอน็โดดอนต)์

วทิยาเอน็โดดอนต์ วทิยาเอน็โดดอนต์ มม. คณะทนัตแพทยศาสตร์
ภาควชิาทนัตกรรม
หตัถการ 
โทร. 0 2644 8644-6

26 ศ.ศริพิร  ทมิปาวฒัน์ ศ. ท.บ.
ป.บณัฑติทางวทิยาศาสตร ์
การแพทยค์ลนิิก (วทิยาเอน็
โดดอนต์)
M.Sc.(Endodontics)
อ.บ.(วทิยาเอน็โดดอนต)์

วทิยาเอน็โดดอนต์ วทิยาเอน็โดดอนต์ มม. ภาควชิาทนัตกรรม
หตัถการ
คณะทนัตแพทยศาตร์
โทร. 0 2644 8644-6    
   ต่อ 3411-3

27 ศ.กอบกาญจน์ ทองประสม ศ. ท.บ. 
M.Sc. (Oral Medicine)

เวชศาสตรช์อ่งปาก เวชศาสตรช์อ่งปาก จฬ. คณะทนัตแพทยศาสตร์
ภาควชิาเวชศาสตรช์อ่ง
ปาก 
โทร. 0 2218 8942
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31  : กลุ่มทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
28 ศ.วรานนัท ์ บวัจบี ศ. ท.บ.

M.Sc. (Oral Biology)
อ.บ. (วทิยาการวนิิจฉยัโรค
ชอ่งปาก) 
ปร.ด. (ชวีวทิยาชอ่งปาก)

เวชศาสตรช์อ่งปาก การวนิิจฉยัโรคชอ่งปาก
เวชศาสตรช์อ่งปาก

มม. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ภาควชิาเวชศาสตรช์อ่ง
ปากและปรทินัตวทิยา
มหาวทิยาลยัมหดิล 
โทร. 0 2200 7841-2

29 ศ.จริพนัธ์  พนัธ์วุฒกิร ศ. ท.บ. 
ป.ชัน้สงู (ศลัยศาสตรช์อ่งปาก)
Cert. in Oral and 
Maxillofacial Surgery

ศลัยศาสตรช์อ่งปาก ศลัยศาสตรช์อ่งปาก มม. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร. 0 2644 6599

30 ศ.ณฐัเมศร ์ วงศส์ริฉิตัร  
(ชือ่เดมิ ศ.สุทศั  
         รกัประสทิธิก์ุล)

ศ.* ท.บ. 
ว.ว.(ศลัยศาสตรช์อ่งปาก)
Cert. of The Advanced 
Surgical Study Programme 
in Oral and Maxillofacial 
Surgery 
อ.ว.(ศลัยศาสตรช์อ่งปาก
และแมก็ซลิโลเฟเชยีล)

ศลัยศาสตรช์อ่งปาก ศลัยศาสตรช์อ่งปาก มม. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร์
ชอ่งปากและแมก็ซลิ
โลเฟเชยีล  
มหาวทิยาลยัมหดิล
โทร. 02 2007 829-30
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31  : กลุ่มทนัตแพทยศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - นามสกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
31 ศ.อรสา  ไวคกุล ศ. ท.บ.

วุฒบิตัรฝึกอบรมทนัตแพทย์
ประจ าบา้นสาขาศลัยศาสตร์
ชอ่งปาก
Post graduate training in 
Oral and Maxillofacial 
SurgeryMaster of Science

ศลัยศาสตรช์อ่งปาก การปลูกถ่ายฟัน มม. คณะทนัตแพทยศาสตร์
 ภาควชิาศลัยศาสตร์
ชอ่งปากและแมก็ซลิ
โลเฟเชยีล
มหาวทิยาลยัมหดิล
โทร.02 2007 829-30

32 ศ.วภิาว ี นิตยานนัทะ ศ. ท.บ. 
Dr. med. Dent. (Oral 
Medicine)

อายรุศาสตรช์อ่งปาก อายรุศาสตรช์อ่งปาก มอ. คณะทนัตแพทยศาสตร ์
ภาควชิาโอษฐวทิยา
โทร. 0 7442 9878 , 
 0 7428 2545

หมายเหต ุศ.* หมายถึง ต าแหน่งศาสตราจารย์  ได้รับเงินเดอืนขัน้สงู
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