
ชื่อ สกุล ตําแหนง/ 
คํานําหนา 

ท่ีอยู หมายเลข
สมาชิก 

ก 
กนก    ภาวะสุทธิไพศิฐ  นพ. ถึงแกกรรม 1 
กนิษฐา ทรวงบุรณกุล  พญ. ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว คณะแพทยศาสตร 

โรงพยาบาลรามาธิบดี รพ.รามาธิบดี 
บานเลขท่ี 10 ซอยศูนยวิจัย 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

460 

กมลวรรณ หวังสุข  ร.อ.หญิง  แผนกตอมไรทอ กองอายุกรรม รพ.พระมงกุฎเกลา 
บานเลขท่ี 64/85 ถ.เลียบคลองมหาดไทย ตําบลออม
เกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

437 

กรกมล ถนอมสัตย พญ. โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ถนนศรีราชานคร 3 อําเภอ 
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110 

46 

กฤชเทพ วรินทรปราโมทย  นพ. กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจาพระยายมราช ถนน
พระพันวษา ตําบลทาพ่ีเล้ียง อําเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี 7200  

417 

กฤดา ณ สงขลา นพ. บานเลขท่ี 32/9 ถนนลาดพราว 23 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 

406 

กฤติยา ตัณศิริชัยยา พญ. รพ.รามาธิบดี 
บานเลขท่ี 132 ซอยทองหลอ 8 ถนนสุขุมวิท 55 แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  

442 

กฤษณี รัตนาปนนท  พญ. แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เลขท่ี 
124 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

115 

กองเกียรติ    เกษเพ็ชร นพ. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
83000 

174 

กอบชัย    พัววิไล  นพ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 
6 กรุงเทพฯ 10400 

24 

กัตติกา หาลือ  พญ. บานเลขท่ี 61/4 ถนนราชคฤห อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
56000 

426 

กาญจน จิรธนา พญ. รพ.พระนครศรีอยุธยา อําเภอเมือง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

390 

กาญจนา   บุญเรือง  คุณ หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร 
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ  10330  

199 

กาญจนา เย็นภิญโญสุข  พญ. รพ.เจริญกรุงประชารักษ ถนนเจริญกรุง เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพฯ  

381 

กาญจนี   เจนวณิชสถาพร  พญ. กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสุราษฎรธานี อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  84000 

160 

กิ่งแกว   อนเกษม   พญ. บานเลขท่ี 34/11 ซอยแสงศึกษา ถนนอิสรภาพ 44  
ตําบลบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 

418 



กิตติ อังศุสิงห  นพ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 10700  

83 

กิตติมา   ศรีวัฒนกุล  ดร บริษัทเซอรเวียร (ประเทศไทย) จํากัด อาคารเพลินจิต
เซ็นเตอร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ   

379 

กิติมา   ยุทธวงศ  พญ. บริษัท Aventis Pharma จํากัด เลขที่ 193 อาคารเลครัชดา 
ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

117 

กิติศักดิ์   สุวรรยาวิสุทธิ์ 
  

นพ. ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขท่ี 123 ถนนมิตรภาพ อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน 40002 

306 

กุลภา   ศรีสวัสดิ์  พญ. ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล ถนนอรุณอัมรินทร แขวงศิริราข เขตบางกอก
นอย กรุงเทพฯ 10700 

415 

เกรียงศักดิ์ พิมพดา    นพ. กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี เลขที่ 33 ถนน
เพาะนิยม อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  41000 

203 

เกวลี    อุณจักร  พญ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โรงพยาบาลมหานครเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม  50000  

28 

เกษตร ฉิมพลี นพ. หนวยตอมไรทอและเมตาบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ถนนอิทวโร
รส ตําบลสุทพ อําเภอเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 50200 

342 

เกษนภา   เตกาญจนวนิช พญ. โรงพยาบาลเกษมราษฎรประชาชื่น ถนนประชาชื่นเขต
ประชาชื่น กรุงเทพฯ  10400 

91 

เกียรติบูลย    กิจเจริญวณิชกุล  นพ. บานเลขท่ี 689 ซอยออนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 331 
ไกรฤกษ   อธิกุล   นพ. รพ.บํารุงราษฎร เลขท่ี 33/3  ถ.สุขุมวิท 3 เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 
435 

ไกรสร วรดิถี  นพ. หนวยเวชศาสตรครอบครัว รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  
เลขท่ี 171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ  

453 

ข 
ขวัญใจ   ธนกิจจารุ  พญ. หนวยตอมไรทอเด็ก อาคารพัชรกิติยาภา ชั้น 8

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ กรุงเทพฯ   
274 

เขมกุญชญา   ศรีมนัส  พญ. คลินิกแพทยวิชัย-ปุณยลักษณ เลขท่ี 81 ส่ีแยกกลวยน้ํา
ไท ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 

284 

เขมรัสมี   ขุนศึกเม็งราย 
   

พญ. โรงพยาบาลลําปาง เลขท่ี 280 ถนนหพลโยธิน อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 52000 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสาขาพื้นที่
ภูมิภาค 

32 



ค 
คณินท ชะนะกุล  

   
นพ. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เลขที่ 114/4 ถนนเศรษฐศิริ แขวง

พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
359 

คมสัน พิริยะกิจไพบูลย  นพ. กลุมงานอายุรกรรม รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค ถนนสรรพ
สิทธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

393 

คัทมอญ เลงเวหาสถิตย  พญ. โรงพยาบาลรอยเอ็ด เลขที่ 38-40 ถนนเทศบาลบํารุง 
อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

452 

คัทรี ชัยชาญวัฒนากุล  คุณ หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพฯ 10700 

127 

จ 
จงกล กาญจนบัตร  พญ. โรงพยาบาลเวชธานี ซอยลาดพราว 111 ถนนลาดพราว 

เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230 
43 

จงรักษ    ภักดีกุล   นพ. โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนยวิจัย กรุงเทพฯ 10270 335 
จรรยา แซเจน   พญ. โรงพยาบาลยะลา แผนกอายุรศาสตร เลขท่ี 152 ถนนสิริ

เรศ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 
371 

จรัน มาลฮอตรา  นพ. โรงพยาบาล BNH  ถนนคอนแวนด สีลม กรุงเทพ 
10500 

178 

จวงจันทร   ชัยธชวงศ  พญ. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณ 
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ 10330 

121 

จักษณา ปญญาชีวิน  คุณ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
นนทบุรี 

249 

จันทนา อาชานัยนันท พญ. โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนยวิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัด
ใหม กรุงเทพฯ 10310 

214 

จันทนี ศราวณะวงศ  พญ. บริษัทแกลกโซสมิทคไลน จํากัด โรงแรม WARE PLACE
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

347 

จันทรเพ็ญ    ชุติมานุตสกุล  คุณ ถึงแกกรรม  217 
จันทราภรณ    เคียมเส็ง  พญ. บานเลขท่ี 340 ซอย 17  ถนนพระราม 9 เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10320  
351 

จามรี โสธนะพันธุ  พญ. โรงพยาบาลพญาไท 2 เลขท่ี 943 ถนนพหลโยธิน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400  

269 

จารุณี สําเร็จประสงค พญ. โรงพยาบาลเซนตหลุยส ฝายอายุรศาสตร ถนนสาทรใต 
กรุงเทพฯ  

378 

จิตติมา   มโนนัย   พญ. ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร
รามาธิบดี  โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 

242 

จิตติวัฒน   สุประสงคสิน  รศ.นพ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี โรงพยาบาล
รามาธิบดี ถนนพระราม 6  กรุงเทพฯ  10400 

112 

จิตร จิรรัตนสถิต นพ. ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม 60 



  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม อําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม  50200  

จิตร สิทธิอมร   ศ.นพ. ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เลขที่ 1873  
ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

2 

จิตรา ตงพิพัฒน 
   

พญ. บานเลขท่ี 269/23 หมู 9  ซอยคชรัตน ถนนพิษณุโลก-บึง
พระ  ตําบลบึงพระ  อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  

321 

จิระพงค    อุกะโชค นพ. โรงพยาบาลนนทเวช  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  
11000 

313 

จีรวัฒน บุบผามาศ  นพ. หนวยโภชนศาสตร  กองอายุรกรรม โรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกลาฯ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

166 

จีรันดา    สันติประภพ  พญ. หนวยตอมไรทอ ภาควิชากุมารเวชศาสตร  คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
ถนนพรานนก เขตบางกอกนอย  กรุงเทพฯ 10700 

343 

จุมพล ตันวิไล  นพ. โรงพยาบาลลพบุรี  อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000   392 
จุล กาญจนเจตนี  นพ. ยายที่อยู ไมทราบที่อยูใหม    49 
จุลี   จตุวรพัฒน พญ. โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนยวิจัย กรุงเทพฯ 

บานเลขท่ี 200-200/1 ซอยสุขุมวิท 71  แขวงพระโขนง  
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

208 

จุฬาภรณ    รามศิริ น.ส แผนกสุขศึกษา รพ.หัวเฉียว เขตปอมปราบ ถนนบํารุง
เมือง กรุงเทพฯ 10100    

333 

เจษฎา พันธวาศิษฐ  นพ. หนวยตอมไรทอ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  
10400   

448 

ฉ 
ฉัตรทิพย   ธรรมวิวัฒน  พญ. โรงพยาบาลเทพธารินทร เลขที่ 3850 ถนนพระราม 4 

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110   
222 

ฉัตรประอร    งามอุโฆษ  พญ. ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบดี ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400  

314 

ฉัตรเลิศ   พงษไชยกุล  นพ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน 40002   

175 

เฉลียว ประสงคสุขสันต 
   

พญ. บานเลขท่ี 60/15 ซอยเพชรบุรี 5  ถนนเพชรบุรี เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ  10400  

109 

ช 
ชนันทา   หงศธนากร  พญ. แผนกอายุรศาสตร  โรงพยาบาลสงฆ กรุงเทพฯ    370 
ชนิกา   ตูจินดา  พญ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชากุมารเวช

ศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาล 
ศิริราช กรุงเทพฯ 10700 

66 

ชนิกา   สุระสิงหชัยเดช คุณ โรงพยาบาลเทพธารินทร เลขที่ 3850  ถนนพระราม 4  232 



   แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
ชนินทร เทียนศิริ  

   
นพ. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

20160     
216 

ชรรินชร   เสถียร ภญ. บริษัทเซอรเรียร (ประเทศไทย) จํากัด อาคารเพลินจิต
เซ็นเตอร ชั้น 15 เลขท่ี 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

350 

ชลชินี    ทาบโลกา  พญ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม กลุมงานอายุรกรรม 
โรงพยาบาลราชวิถี ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ  
10400   

457 

ชลันธร   ปรียาสมบัติ  นพ. ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6  กรุงเทพฯ  
10400   

193 

ชลีวรรณ พุฒิพัฒนา  พญ. โรงพยาบาลกรุงธน ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขต
ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600    

102 

ชวลิต ปรียาสมบัติ 
   

นพ. บานเลขท่ี 54/101 หมูบานเมืองทอง 2/4 ซอย 65 ถนน
พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250   

79 

ชวัญญา แสงสุวรรณ  พญ. เลขท่ี 4/232 หมูบานสหกรณ ซอย 10 แขวงคลองกุม 
เขตบึงกุม กรุงเทพฯ 10240  

237 

ชอทิพย   พัฒนะศรี  พญ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ  10110 

451 

ชัชลิต   รัตรสาร  นพ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 
6  กรุงเทพฯ  10400   

155 

ชัยชาญ   ดีโรจนวงศ  นพ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม กลุมงานอายุรกรรม 
โรงพยาบาลราชวิถี ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ  
10400      

81 

ชัยพร   ธีระเกียรติกําจร 
   

นพ. โรงพยาบาลหาดใหญ  เลขท่ี 182 ถนนรัถการ อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110   

386 

ชาญชัย   สุชาติวัฒนชัย 
  

นพ. ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร
รามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6
กรุงเทพฯ 10400   

247 

ชุติมา   กาญจนวงศ 
  

พญ. กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลลําปาง  ถนนปาทบ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  52000   

120 

ชุษณะ   มะกรสาร  นพ. ศูนยคอมพิวเตอร ฝายวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี  
ถนนราชวิถี เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400   

54 

ชูจิตร   เปลงวิทยา 
   

พญ. บานเลขท่ี 1060 อาคารสงเคราะห ทุงมหาเมฆ ซอยสวน
พลู เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120   

3 

ชูศักดิ์   นิธิเกตุกุล 
  

นพ. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 18/18 ถนนบางนา-ตราด 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

183 

เชาวลิต    คงธนะรุง  
   

นพ. โรงพยาบาลยาสูบ เลขท่ี 184 ถนนพระราม 4 เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

322 



เชิดศักดิ์   มาศมหิศักดิ์  นพ. แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลนครปฐม เลขท่ี 19 ถนน
เทศา ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
73000 

356 

ณ 
ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ  ดร. ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
65000  

436 

ณรงคฤทธิ์ ศิริโสภณา  นพ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย รพ.พระมงกุฎเกลา
บานเลขท่ี 33/17  ซอยเซ็นหลุยส 3 ตําบลทุงวัดดอน  
เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120 

438 

ณัฏฐิณี อินทรศัพท 
   

พญ. บานเขที่ 3/059 ซอยเชียงคํา 3 ถนนแจงวัฒนะ 14  เขต
ดอนเมือง กรุงเทพฯ  10210 

287 

ณัฐเชษฐ เปลงวิทยา  นพ. สาขาวิชาตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุร
ศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 10700   

133 

ณัฐนนท   มณีเสถียร 
   

นพ. บานเลขท่ี 191/18 หมูบานสัมมากร ซอย E6 ถนน
รามคําแหงเขตสะพานสูง กรุงเทพฯ  10240  

413 

ณัฐพงศ   โฆษชุณหนันท  นพ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม  โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  50200 

139 

ด 
ดวงดาว วงศเกษมจิตต  คุณ บริษัท อีไล ลิลล่ี เอเชียอิงค ประเทศไทย เลขที่ 1550 

ตึกแกรนดอัมรินทร ถนนเพชรบุรีตัดใหม มักกะสัน 
กรุงเทพฯ  10310     

240 

ดาริกา   บุญวิจิตร  
  

พญ. แผนกอายุรศาสตร  โรงพยาบาลเซนตหลุยส  ถนน
สาทรใต กรุงเทพฯ 10120 

377 

ดุสิต จันทยานนท 
  

นพ. กองตรวจโรคผูปวยนอก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ
เลขท่ี 315 ถนนราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพฯ 10400 

304 

ท 
ทรงศักดิ์   เสรีโรดม  นพ. กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสุราษฎรธานี  

ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  
84000  

159 

ทวินศรี   วรวรรณ พญ. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ  10330 

51 

ทวี   อนันตกุลนที 
   

นพ. โรงพยาบาลเทพธารินทร เลขที่ 3850  ถนนพระราม 4 
แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 

221 

ทวีวัฒน ทัศนวัฒน นพ.  คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม  73140 

75 

ทศพร    ส่ีหิรัญวงศ  นพ. ยายที่อยู ไมทราบที่อยูใหม    153 



ทองคํา สุนทรเทพวรากุล  นพ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม กลุมงานอายุรศาสตร
โรงพยาบาลราชวิถี  ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ  
10400    

72 

ทิพาพร  ธาระวานิช 
   

พญ. คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เลขท่ี 335  ซอย 18  ถนนพระราม 6  เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400  

315 

ทิพาพันธ   ศศิธรเวชกุล 
  

คุณ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
ม.มหิดล กรุงเทพฯ 10700 

244 

เทพ หิมะทองคํา 
   

นพ. โรงพยาบาลเทพธารินทร เลขท่ี 3850  ถนนพระราม 4 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   

4 

ธ 
ธงชัย ประฏิภาณวัตร นพ. ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตร ม.ขอนแกน 

อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002    
110 

ธนพร รัตนสุวรรณ  พญ. บานเลขท่ี 316 ซอยเอกมัย 16  ถนนสุขุมวิท 63 เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

276 

ธนวัฒน ภาคีชีพ  
   

นพ. โรงพยาบาลศรีสังวร อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 
64120 

429 

ธนะสิทธิ์ หุตะโชค   นพ. ภาควิชาศัลยศาสตร  วชิระพยาบาล  เลขท่ี 168  ถนน
สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

301 

ธนู โกมลไสย  นพ. เลขท่ี 81/3 หมูบานปาริชาติ ซอยฺ B21 ถนน 345  ตําบล
บางคูวัด  อําเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000  

291 

ธเนศ    ปนทอง  นพ. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อําเภอเมือง  จังหวัด
กาญจนบุรี  71000 

353 

ธรนิศ   จันทรารัตน  นพ. หนวยตอมไรทอ กองอายุรกรรม  โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกลา ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  

422 

ธรรมนูญ ดานวิรุฬหวณิช  นพ. ยายที่อยู ไมทราบที่อยูใหม    209 
ธวัชชัย   พีรพัฒนดิษฐ  นพ. สาขาวิชาตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุร

ศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 10700  

74 

ธวัชชัย   ภาสุรกุล  
   

นพ. โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2 ซอยศูนยวิจัย 7 ถ.
เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

47 

ธวัชชัย   วิวัฒนวรพันธ 
  

นพ. กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ถนนชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000
  

149 

ธัญญา เชฏฐากุล 
  

พญ. กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ถนนชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000 

95 

ธิติ   สนับบุญ  นพ. สาขาวิชาตอมไรทอและเมตะบอลิสม คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาควิชาอายุรศาสตร 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ 10330  

259 

ธีรวรรณ นุตประพันธ 
  

คุณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ 10330 

33 



เธียร   จางรัตศศพินทุ  นพ. กองการแพทย โรงพยาบาลการทาเรือแหงประเทศไทย
ถนนอาจณรงค เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110 

425 

น 
นที มั่นสกุล  

   
นพ. โรงพยาบาลชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ  10300    
123 

นทีทิพย กฤษณามระ 
  

คุณ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6  กรุงเทพฯ 10400 

138 

นพคุณ   วงษสวรรค 
  

คุณ ภาควิชาสรีรวิทยาและชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 

69 

นพดล วณิชชากร 
  

นพ. กลุมงานอายุรกรรม  โรงพยาบาลพุทธชินราช 
อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 

258 

นพวรรณ กิติวัฒน  พญ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ  10110 

5 

นพวรรณ   เปยซื่อ  คุณ หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ  10400  

171 

นภาธร   บานชื่น พญ. ภาควิชาวิทยาภูมิคุมกัน คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  กรุงเทพฯ 10700  

82 

นภาพร    ลิมปยากร  พญ. แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกลา อําเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี  11000 

299 

นรเทพ   เอ่ียมแกว 
   

ภก. บริษัทจอหนสันแอนดจอนหสัน เลขท่ี 106 หมู 4  ถนน
ฉลองกรุง  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ   

445 

นรา กิ่งแกว   นพ. กลุมงานอายุรกรรม  โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต อําเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต  83000 

176 

นริสา   ฟูตระกูล   พญ. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  

411 

นฤมล   ภัทรกิจวานิช 
  

พญ. ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โรงพยาบาลสงขลา
นครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 

124 

นวพร   นําเบญจพล  พญ. หนวยตอมไรทอและเมตาบอลิสม  กองกุมารเวชกรรม 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เลขท่ี 315 ถนนราชวิถี 
ทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

403 

นวพร   วีรยางกูร  พญ. กรมขาวอากาศแพทย ถนนเตชะวณิช  เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ 

434 

นวลปราง   ณ สงขลา 
   

พญ. โรงพยาบาลหาดใหญ ถนนสุนทรวิถี อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา 

421 

นวลศรี ทิวทอง  
   

พญ. บานเลขท่ี 68/3 หมู 2 ถนนพระสัจจา ตําบลบานสวน 
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  20000     

 

นวลอนงค   วีระยุทธวัฒนะ  พญ. แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลลําพูน อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน 

357 

นัฏฐพร    อําพันวงษ  พญ. ยายที่อยู ไมทราบที่อยูใหม  41 



นารา ปตาสัย คุณ บานเลขท่ี 624 ซอยเขมาฯ ถนนประชาราษฎร 1 เขต
บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

145 

นารี ปะนะมณฑา  พญ. มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขท่ี 123/1111 ศูนยแพทย 6 
ถนนมิตรภาพ  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   

432 

นิกร ดุสิตสิน  นพ. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรการแพทย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย   ถนนพญาไท   เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
10330      

39 

นิเวศ เดนรัศมีเทพ  นพ. บานเลขท่ี 12/283  ซอยปญจมิตร 1 ถนนนวมินทร เขต
บึงกุม กรุงเทพฯ 10230    

282 

บ 
บรรยง พสุคันธภัค 

   
นพ. โรงพยาบาลราษฎรบูรณะ ซอยสุขสวัสดิ์  27 แขวงบาง

ประกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ  10140 
298 

บรรลือ เฮงประสิทธิ์  นพ. สํานักงานแพทยและอนามัย การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย อําเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  11300 

100 

บุญจันทร    วงศสุนพ.รัตน  น.ส. งานการพยาบาลอายุรศาสตร  ภาควิชาพยาบาลศาสตร
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี  ถนนพระราม 
6 กรุงเทพฯ 10400 

307 

บุญเจือ   ธรณินทร  นพ. บานเลขท่ี 296  ปอ. 11  ถนนเศรษฐกิจ ตําบลทาไม 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  74100  

76 

บุญเทียม   พิทักษดํารงกิจ 
   

นพ. โรงพยาบาลพญาไท 2 เลขท่ี 943   ถนนพหลโยธิน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400  

427 

บุญสง   องคพิพัฒนกุล  ศ.นพ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนน
พระราม 6 กรุงเทพฯ 10400   

119 

บุญเสริฐ   ชนาละออง  นพ. แผนกอายุรศาสตร โรงพยาบาลเซนตหลุยส ถนนสาทร
ใต กรุงเทพฯ 10500 

376 

บุษบา สาชลวิจารณ  พญ. กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ถนน
พหลโยธิน กรุงเทพฯ 10220  

73 

เบญจพร    วิไลชนม   พญ. โรงพยาบาลสินแพทย เลขที่ 9/99 ถนนรามอินทรา กม. 
8.5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ   

329 

ป 
ปกรณ ประมุขกุล  นพ. กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  34000 
80 

ปฎิการ   ดิสนีเวทย น.พ. กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา  90110 

152 

ปฎิณัฐ บูรณะทรัพยขจร  นพ. สาขาวิชาตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุร
ศาสตร รพ.จุฬาลงกรณ เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 
บานเลขท่ี 681 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 

440 

ปติพร   วศินานุกร  พญ. สาขาวิชาตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุร 441 



ศาสตร รพ.จุฬาลงกรณ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
บานเลขท่ี 1/198 ศุภาลัยปารคคอนโด ถนนพหลโยธิน 
แขวงลาดพราว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล  ดร. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ  10330 

6 

ประพล   เองชวน  นพ. รพ.สงขลา ถนนพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 383 
ประพันธ ปล้ืมภานุภัทร  นพ. แผนกวิชาอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกลา เลขท่ี 

206  หมู  6 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี  11000 

295 

ประพานรัตน   โอสุวรรณรัตน  พญ. สาขาวิชาตอมไรทอ ภาควิชากุมารแพทย โรงพยาบาลศิ
ริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 
บานเลขท่ี 252/3 ถนนประดิพัทธ แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 

402 

ประพีร   เศรษฐรักษ  คุณ ภาควิชากายวิภาคศาสตรและสถาบันวิจัยฯ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขต
ราชเทวีกรุงเทพฯ 10400 

78 

ประไพ เดชคํารณ  
  

พญ. ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ตําบลสุเทพ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 

341 

ประไพ ศรีสวัสดิ์  คุณ สาขาวิชาตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุร
ศาสตร คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ  10330  

198 

ประมวล วีรุตมเสน  นพ. หนวยเวชศาสตรการเจริญพันธุ ภาควิชาสูติศาสตร-นรี
เวชวิทยา คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ 10330  

7 

ประวัติ นิธิยานันท  นพ. ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ  10400 

255 

ประสงค เสรีรัตน   นพ. บานเลขท่ี 108/4 ซอยมหาวิทยาลัยหอการคา ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงหวยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
10400 

55 

ประสิทธิ์    กี่สุขพันธ 
  

นพ. ภาควิชาเวชศาสตรครอบครัว  คณะแพทยศาสตร 
รพ.รามาธิบดี กรุงเทพฯ 

324 

ประเสริฐศรี   เซ็นตระกูล 
   

พญ. โรงพยาบาลบีเอนเอช เลขที่ 9/1  ถนนคอนแวนต แขวง
สีสม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10330 

77 

ปริย พรรณเชษฐ 
   

นพ. บานเลขท่ี 177 ซอยระนอง 1/1 ถนนพระราม 6  แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

412 

ปวินทรา หะริณสุต สมนึก  พญ. สาขาตอมไรทอ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช 
กรุงเทพฯ 

401 

ปตินันท   ณัฐรุจิโรจน  นพ.  สํานักการแพทย เลขท่ี 514 ถนนหลวง เขตปอมปราบ
ศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100  

53 



ปยะ   มงคลวงศิโรจน  นพ. รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช  อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  

391 

เปรมฤดี    ภูมิถาวร  พญ. บานเลขท่ี 200/190 หมูบานเมืองทองนิเวศน 2  ถนน
พัฒนาการ แขวงประเวศ แขวงประเวศ กรุงเทพฯ  
10250 

308 

พ 
พงศอมร   บุนนาค ผศ.นพ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม  ภาควิชาอายุรศาสตร

คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ถนนพระราม 6  กรุงเทพฯ 10400  

106 

พงษศักดิ์    นอยพยัคฆ 
  

นพ. ภาควิชากุมารเวชศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพฯและวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300  

302 

พงษสันติ์   ล้ีสัมพันธ  นพ. โรงพยาบาลนครธน เลขท่ี 49 ถนนพระราม 2 ตําบล
แสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 

37 

พจน     ตันนิรันดร 
  

นพ. ภาควิขาอายุรกรรม โรงพยาบาลตํารวจ ถนนพระราม 1 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

346 

พจนารถ ละอองศิริ พญ. โรงพยาบาลพญาไท 2 เลขท่ี 943 ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

224 

พยงค จูฑา นพ.  ศูนยการคานครหลวง  261/27-28  ถนนจรัลสนิทวงศ
แขวงบางขุนเทียน เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 

277 

พรชัย ประสบวิทยา  นพ. เลขท่ี 99/442  หมู 6 ตําบลคูคต จังหวัดปทุมธานี  311 
พรฑิตา   ชัยอํานวย  พญ. หนวยรูมาติก กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกลาฯ กรุงเทพฯ 10400 
272 

พรทิพย     วิชญาณรัตน  พญ. รพ.วิภาวดี กรุงเทพฯ        344 
พรรณทิพย    ตันติวงษ  พญ. หนวยตอมไรทอ ภาควิชาอายุรศาสตร  โรงพยาบาล

รามาธิบดี กรุงเทพฯ 10400     
338 

พรรณี   สนาจักร   คุณ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
ม.มหิดล กรุงเทพฯ 10700 

245 

พรศรี   ชัยวิจิตมลากุล  พญ. บานเลขท่ี 37/6  ถนนอนุวงศ แขวงจักรวรรดิ เขตสัม
พันธวงศ กรุงเทพฯ 10700 

444 

พัชนี   สิงหอาษา 
  

ดร. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ถนนพญาไท 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

63 

พัฒน มหาโชคเลิศวัฒนา 
  

นพ. ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6  กรุงเทพฯ  
10400 

85 

พันธศักดิ์   กังสวิวัฒน 
  

นพ. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 
บานเลขท่ี 1769/62 ซอยปริยานนท ถนนสาธุประดิษฐ 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ10120 

185 

พันวดี   ตันตสิรินทร  พญ. โรงพยาบาลตํารวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 200 
พิชัย ธนสุทธิเวศย  นพ. โรงพยาบาลสินแพทย เลขที่ 9/99 ถนนรามอินทรา กม. 248 



8.5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 
พิเชษฐ   ชุนพิพัฒน  นพ. โรงพยาบาลพญาไท 2  เลขท่ี 293 ถนนพหลโยธิน 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 10400 
246 

พิทักษ วีระวัฒกานนท  นพ. หนวยตอมไรทอ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพล 
อดุลยเดช  ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ 10220 

156 

พิบูลย   กาญจนพิบูลย  นพ. โรงพยาบาลชลประทาน อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี   

163 

พิมพพงศ วองตระกูล  พญ. บานเลขท่ี 53/12  ลาดพราวซอย 1 ถนนลาดพราว แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

239 

พิมลรัตน    เตโชพิทยากูล 
  

พญ. บานเลขท่ี 20  ถนนเสรี 4  หมูบานเสรี 2  53/12 
ลาดพราว ซอย1 ถนนลาดพราว ลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900   

316 

พิมุข เทพมงคล 
  

นพ. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เลขที่ 9/1  ถนนคอนแวนต แขวาง
สีลม  กรุงเทพฯ 10500 

144 

พิสฤษฎ พิทักษ  นพ. โรงพยาบาลชนบท  อําเภอชนบท  จังหวัดขอนแกน  
40002 

305 

พีระพัฒน   วิริยธรรมภูมิ  พลตรี นพ. คลินิกผูสูงอายุ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา  
บานเลขท่ี 919/69  เจทีซีคอนโด ซอยสีลม 19  ถนนสีลม 
เขตสีลม เขตางรักกรุงเทพฯ 10500  

459 

พุฒิพงค    วรวุฒิ  ดร. มรว. ถึงแกกรรม  8 
พูนพ.งษ   หุตะโชค  

   
พญ. บานเลขท่ี 55/163  ซอยลาดพราว 29 ถนนลาดพราว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
134 

เพชร   รอดอารีย  นพ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร
วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพฯและวชิรพยาบาล 
เขตสามเสน กรุงเทพฯ10330 

107 

เพ็ญนภา   เจียรรัตนพ.งศ 
   

คุณ บานเขที่ 88  ซอยสุขาภิบาล 1  ถนนเฟองนคร แขวงวัด
ราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200   

218 

เพ็ญพันธุ   ภูริปญโญ พญ. โรงพยาบาลธนบุรี 1 กรุงเทพฯ 10700  31 
เพ็ญศิริวรรณ  แสงอากาศ  พญ. โรงพยาบาลราชบุรี  อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000 148 
ไพบูลย ทองใบ นพ. ยายที่อยู ไมทราบที่อยูใหม 113 
ไพรัช   ไชยะกุล  นพ. หนวยตอมไรทอเด็ก  ภาควิชากุมารเวชศาสตร 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ เลขที่ 315 ถนนราชวิถี 
แขวงราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพฯ10400 

71 

ไพรัช เอ่ียมอภิชาติ 
  

นพ. ฝายอายุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา 
ถนนเจิมจอมกล อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 

423 

ไพรัลยา    สวัสดิ์พานิช  พญ. หนวยตอมไรทอ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล กรุงเทพฯ 10700 

328 

ไพโรจน ยิ่งวัฒนเดช 
  

นพ. กองอายุรกรรม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ  

400 

ภ 
ภคพร   ไชยพันธุ  พญ. โรงพยาบาลสมิติเวช ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตัน 225 



เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
ภัทราพร   กอนทอง  คุณ หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม กลุมงานอายุรกรรม

โรงพยาบาลราชวิถี ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ   
10400 

173 

ภาวดี    กญชรานุสสรณ  พญ. หนวยโภชนาการ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล 
พระมงกุฎเกลา เลขท่ี 315 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400  

327 

ภาวิณี   ปยะจตุรวัฒน 
  

ดร. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400  

70 

ภูริพงค    บัวประดิษฐ  นพ. ภาควิชาอายุรศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพฯ 330 

ม 
มณฑา ทรัพยพาณิชย 

   
คุณ โรงพยาบาลเทพธารินทร เลขที่ 3850  ถนนพระราม 4 

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 
235 

มณฑิรา   ตัณฑเกยูร  พญ. บานเลขท่ี 302 อาคารสงเคราะห ทุงมหาเมฆ  สาย 18 
กรุงเทพฯ  

52 

มนเฑียร หมื่นรักษ  
   

พญ. โรงพยาบาลการไฟฟานครหลวง 809 ถนนสามเสน   
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300   

297 

มนตชัย ชาลาประวรรตน  นพ. หนวยโภชนาการคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร 
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ 10330 

114 

มนตชัย   สีอุไรย  คุณ บริษัทแกลกโซสมิทคไลน (ประเทศไทย) จํากัด ชั้น 12 
อาคารเวฟเพลส เลขที่ 55 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

433 

มนตรี ตูจินดา   นพ. ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 10700 

211 

มยุรา เทพเกษตรกุล  พญ. บานเลขท่ี 14 ซอยวัชระธรรมสาธิต 18 ถนนสุขุมวิท 
101/1 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  

326 

มยุรี หอมสนิท 
  

พญ. ภาควิชาเวชศาสตรปองกัน และสังคม คณะแพทยศาสตร 
ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ10700 

170 

มัลลิกา วรรณไกรโรจน  พญ. ศูนยหัวใจ โรงพยาบาลปยเวช 439 
มานะศรี   อิศรางกูร ณ อยุธยา

  
พญ. ศูนยบริการสาธารณสุข 52  ถนนสามเสนนอก 2000/30

ถนนประชาสงเคราะห เขตดินแดง กรุงเทพฯ   
9 

มานัส   โพธิ์ดี นพ. โรงพยาบาลคายจิรประวัติ อําเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค  60000  

264 

เมธา ผูเจริญชนะชัย  นพ. สาขาวิชาความดันโลหิตสูง ภาควิชาอายุรศาสตร 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช
กรุงเทพฯ 10700 

169 

เมษัณฑ ปรมาธิกุล 
   

นพ. คณะแพทยศาสตรกรุงเทพและวชิรพยาบาล รพ.วชิร
พยาบาล   
บานเลขท่ี 9/365 ซอยขวัญพัฒนา ถนนอโศก-ดินแดง 

462 



แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

ย 
ยงค เอ้ือวัฒนสกุล  นพ. แพทยคลินิก 183 อาคารรีเจนทเฮาสชั้น 5 ถนนราชดําริ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
10 

ยงยุทธ   เนติธนากูล 
   

นพ. โรงพยาบาลราชวิถี 153/4 สุทธิสาร พญาไท พญาไท
กรุงเทพฯ  

449 

ยินดี   กิติยานันท 
  

ส.พญ. ภาควิชากายวิภาคศาสตรและสถาบันวิจัยฯ คณะ
วิทยาศาสตร ม.มหิดล กรุงเทพฯ 10400 

45 

ยุน   ศรีมนูญธิผล  พญ. รพ.บํารุงราษฎร เลขท่ี 33 :ถนนสุขุมวิท 3 เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 

382 

ยุพิน เบ็ญจสุรัตนวงศ  พญ. หนวยตอมไรทอ กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกลาฯ ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

98 

ใยวรรณ ธนะมัย   พญ. กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเลิดสิน เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500  

65 

ร 
รดีวันต  มงคลศุภวาร  พญ. ยายที่อยู ไมทราบที่อยูใหม   187 
รสนีย วัลยะเสวี  พญ. ยายที่อยู ไมทราบที่อยูใหม 205 
รสสุคนธ   ลิขิตจิตถะ  พญ. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  จังหวัดชลบุรี   430 
ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ  พญ. สาขาตอมไรทอ ภาควิชาอายุรศาสตร โรงพยาบาล 

ศิริราช กรุงเทพฯ  
408 

รังสิมา อรุณโรจน 
  

พญ. ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ  

410 

รัชดา   ขวัญใจพานิช 
  

พญ. กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลชลบุรี อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี  20000 

 

รัชตะ รัชตะนาวิน 
  

นพ. ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ  10400 

64 

รัตนา ลีลาวัฒนา  พญ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตร ม.สงขลานครินทร  จังหวัดสงขลา  
90110 

254 

รัตนาภรณ   คงคา   คุณ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 
ม.มหิดล บางกอกนอย กรุงเทพฯ  

447 

รานีพรรณ   เล็กพิทยา 
  

คุณ ฝายโภชนาการ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร เลขท่ี 33 ถนน
สุขุมวิท ซอย 3 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

233 

รุงทิพย   ดานศิริกุล 
   

พญ. 36 หมูบานเปรมฤทัย ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรีตัด
ใหมแขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

194 

รุงโรจน ศุลโชคนิรันดร 
   

นพ. โรงพยาบาลเกษมราษฎร รัตนาธิเบศร  เลขที่ 60 หมู 6   
ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี  11140 

288 

รุงศักดิ์   ศิรินิยมชัย 
   

นาย รพ.เทพธารินทร  
บานเลขท่ี 102/111 ซอยวัดมุง ถนนเพชรเกษม 63 แขวง
หลักสองเขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  

458 



เรืองศักดิ์   เรืองวีรยุทธ 
   

นพ. บานเลขท่ี 60/2  ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตัน
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   

188 

เรือน สมณะ  ดร. บริษัทเบคไทยกรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 300 11 

ฤ 
ฤทธิ์ทา   เลิศคุณลักษณ 

  
นพ. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อําเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา  30000    
279 

ล 
ละออ   ชัยลือกิจ  คุณ หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร

คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี  โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ10400  

128 

ลัดดา    อภิชนบัญชา คุณ ยายที่อยู ไมทราบที่อยูใหม    136 
ลัดดาวรรณ   ล้ิมพิจารณกิจ  คุณ หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร

คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม   

262 

ลินดา    วีรกุลวัฒนา  คุณ หนวยตอมไรทอ ภาควิชากุมารเวชศาสตร  
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล กรุงเทพฯ 

319 

ลุลิน   ชอบธรรม  คุณ หนวยตอมไรทอ คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6  กรุงเทพฯ  
10400  

141 

ว 
วชิระ   รุจิโมฬะ  นพ. แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกลา เลขที่ 206 

หมู 6 ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  
11000  

296 

วชิรา   ธนาประชุม 
   

นพ. โรงพยาบาลบางประกอก 1 เลขท่ี 601 ซอยสุขสวัสดิ์ 25 
ถนนสุขสวัสดิ์ ราชบูรณะ กรุงเทพฯ  10140  

131 

วทิพย บุณยศรีสวัสดิ์ 
  

คุณ ภาควิชาวิทยาภูมิคุมกัน คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ 10700 

340 

วนิดา   พยัคฆพันธ  พญ. รพ.รามคําแหง เลขท่ี 2138 ซอย 34 ถนนรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ10320 

419 

วรพจน หัฎฐะสกุล  นพ.  บานเลจท่ี 93/18 ถนนศาลาแดง อําเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร  

431 

วรรณี นิธิยานันท  พญ. สาขาวิชาตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุร
ศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ   

29 

วรวงษ เสตสุบรรณ  นพ. ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
สงขลานครินทร 90110    

294 

วรวิทย กิตติภูมิ  
   

นพ. โรงพยาบาลเทพธารินทร เลขที่ 3850 ถนนพระราม 4 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110  

108 

วรศักดิ์   โชติเลอศักดิ์  นพ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ถนนพญาไท เขตปทุม

268 



วัน กรุงเทพฯ10330 
วรเสริฐ   อิศราธรรม  นพ. โรงพยาบาลพญาไท 1  ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400  
94 

วรางคณา มั่นสกุล  พญ. กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพฯ  212 
วราภณ   วงศถาวราวัฒน  นพ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3  

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
204 

วราภรณ    พลเมือง  พญ. เลขท่ี 1001/8 ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมือง จังหวัดตราด 
23000  

317 

วรายุทธ   เจียงวรรณธะ  นพ. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เลขที่ 109  ถนนราม
อินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ    

267 

วราลักษณ   ศรีนนทประเสริฐ 
  

พญ. ภาควิชาอายุรศาสตร โรงพยาบาลศิริราช บางกอกนอย 
กรุงเทพฯ 10700 

399 

วรุต มโนสิทธิศักดิ์ 
   

นพ. เลขท่ี 23/34 ซอยทานผูหญิงประพล ถนนงามวงศวาน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

414 

วลัย   อินทรัมพรรย 
   

รศ. โรงพยาบาลเทพธารินทร  เลขที่ 3850 ถนนพระราม 4 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ   

234 

วลัยลักษณ   อัศวกุล  คุณ หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ  ถนนราชวิถี เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 

167 

วสันต ศรีสุรินทร  นพ. สระโบราณ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร  
32000  

362 

วัชร พิชัยศรทัต 
   

นพ. รพ.มหาราชนครเชียงใหม  
บานเลขท่ี 199/76 ม.9 ลานนาวิค ถนนเชียงใหม-แมโจ 
ตําบลสันผีเส้ือ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 

461 

วัลยา   จงเจริญประเสริฐ  พญ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ถนนพระราม 6  กรุงเทพฯ 10400  

192 

วัลลภ พัฒนาโสภณ 
   

นพ. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เลขที่ 109  ถนนราม
อินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ    

365 

วาณี เปลงพานิชย  คุณ หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  ปทุมวัน   กรุงเทพฯ  10330 

455 

วาสนา ลือประสิทธิ์สกุล พญ. ฝายการแพทย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จํากัด 
23/115 รอยัลซินี้ อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงดินแดง 
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

93 

วิจิน พงษฤทธิ์ศักดา 
  

นพ.  กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
ถนนชางเผือก ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 

150 

วิชัย ตันไพจิตร  นพ. ถึงแกกรรม 57 
วิชัย คงอนันตพันธ  คุณ บริษัททาเคดา (ประเทศไทย) จํากัด เลขท่ี 487/1  

อาคารศรีอยุธยา ชั้น 12A ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 

238 



วิชัย   วิจิตรพรกุล 
   

นพ. บานเลขท่ี 99/306 หมูบานศรีปราโมทย ถนนนนทรี เขต
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

103 

วิทยา   ยศยิ่งยวด 
  

ดร. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ถนนพญาไท 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

58 

วิทยา   ศรีดามา  นพ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ 10330  

62 

วิทยุต นามศิริพงศพันธุ  นพ. กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี 352 
วิทูร จรัญศิริไพศาล  นพ. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ถนนชางเผือก 

อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000     
256 

วินัย ดะหลัน  รศ.ดร.  คณะสหเวชศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาคาร
วิทยกิจ ชั้น 13 ซอยสยามสแควร ถนนพญาไท แขวงวัง
ใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 

228 

วิรัช ศิริกุลเสถียร 
  

นพ. โรงพยาบาลพุทธชินราช อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 65000 

275 

วิรัตน  โพคะรัตนศิริ 
  

นพ. โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา เลขที่174 ถนนบรูพงษ อําเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

361 

วิไล (เทียนรุงโรจน) 
หนุนภักดี 

นาง คณะวิทยาศาสตรมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ถนน
พระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

334 

วิศาล เยาวพงศศิริ  นพ. เมโทรสลิมคลินิก เลขท่ี 1091/151-2 ถนนเพชรบุรี 33
กรุงเทพฯ 10400  

84 

วิศิษฐ ภาสุรปญญา 
   

นพ. โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล  เขตพญาไท กรุงเทพฯ  
10400  

186 

วิศิษฐ ประสิทธิ์ศิริกุล   นพ. แผนกอายุรกรรม (NEPHRO)   โรงพยาบาลบําราศนาดูร 
จังหวัดนนทบุรี 

369 

วิสสุตา   ถิรวิทยาคม คุณ โรงพยาบาลเทพธารินทร 3850 ถนนพระราม 4 
แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 

236 

วีณา ธาระวานิช  พญ. 335 ซอย 18 ถนนพระรามหก แขวงทุงพญาไท เขตราช
เทวี กทม 10400 

35 

วีรนุช   รอบสันติสุข  พญ. สาขาวิชาความดันโลหิตสูง ภาควิชาอายุรศาสตรคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
กรุงเทพฯ 10700 

197 

วีรพันธุ    โขวิฑูรกิจ  นพ. สาขาวิชาตอมไรทอและเมตาบอลิสม ภาควิชาอายุร
ศาสตรคณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

263 

วีระชัย   โชคนพ.รัตนภัทร 
   

นพ.  โรงพยาบาลสุขุมวิท เลขท่ี 1411  สุขุมวิท พระโขนง
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  

380 

วีระพันธ วัฒนกําธรกุล 
   

นพ. โรงพยาบาลตรัง เลขท่ี 69 ถนนโคกขัน  ตําบลทับเที่ยง  
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง  

373 

วีระศักดิ์   ศรินนภากร  นพ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม กลุมงานอายุรกรรม 154 



โรงพยาบาลราชวิถี  ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ  
10400 

วุฒิเดช    โอภาศเจริญสุข  นพ. หนวยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร  คณะ
แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม 50200 

312 

ศ 
ศรัณยา   โฆสิตะมงคล 

  
คุณ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร 

ม.มหิดล กรุงเทพฯ  10700  
286 

ศรีกร   อุนพ.งศภูวนารถ  พญ. บานเลขท่ี 207  ซอย4/2 หมูบานเสรี  แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

251 

ศรีจิตรา   บุนนาค  พญ. ทาน
ผูหญิง 

บานเลขท่ี 38   ซอย 89/1  ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ  10250
  

12 

ศรีริน   สินธุภัค  พญ. ศูนยบริการสาธารณสุข กรุงเทพฯ บ.ไทยประกันชีวิต 
จํากัด เลขท่ี 1065 หมูบานมิตรภาพ  ซอยออนนุช 46
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10250   

253 

ศรีสมัย   วิบูลยานนท 
  

คุณ ซอยจรัลสนิทวงศ 34 ถนนจรัลสนิทวงศ แขวงอรุณอัมริ
นทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ  10700  

213 

ศรีสุดา   สิตปรีชา  พญ. บานเลขท่ี 267 ซอยแสงจันทร ถนนเจริญกรุง แขวงยาน
นาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

13 

ศรีอุไร   ปรมาธิกุล  พญ. โรงพยาบาลเทพธารินทร 
บานเลขท่ี 9/365 ซอยขวัญพัฒนา ถนนอโศก-ดินแดง  
แขวงดินแดงเขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10400  

250 

ศศิธร รุงบรรณพันธุ  พญ. บานเลขท่ี 122/52 บ.ราชพฤกษ  ซอย 9  สวนหลวงเฉลิม
พระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
10250  

191 

ศศินี อภิชนกิจ  พญ. แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี ถนนเพาะ
นิยม ตําบลหมากแขง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี 
41000 

215 

ศักดิ์ชัย   จันทรอมรกุล 
   

นพ. โรงพยาบาล Overbrook เลขท่ี 17 ถนนสิงหไคล ตําบล
เวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  57000  

162 

ศักดิ์ชัย   ปาละวัฒน 
  

นพ. โรงพยาบาลสมเด็จพระปนเกลา ถ.สมเด็จพระเจาตาก
สิน  แขวงบุคคโล  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  10600 

243 

ศันสนีย ตันติวิท  คุณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร  คณะศิลปศาสตร ม.ธรรมศาสตร
กรุงเทพฯ 10200  

50 

ศัลยา   คงสมบูรณเวช 
   

คุณ โรงพยาบาลเทพธารินทร เลขที่ 3850  ถนนพระราม 4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

227 

ศิริกานต    นิเทศวรวิทย 
   

พญ. บานเลขท่ี 24-24/1 ผุสดีแมนชั่น หอง1502  สุขุมวิท 68 
ถนนสุขุมวิท เขตบางงนา กรุงเทพฯ 10260  

318 

Sirimon Reutrakul  1222 Lathrop AV, River Forest,IL 60305USA 181 
ศิริรัตน   พลอยบุตร  คุณ สาขาวิชาตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุร

ศาสตรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิ
88 



ริราชกรุงเทพฯ 10700 
ศิริวรรณ   ฮุนตระกูล  พญ. โรงพยาบาลชุมพร  อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 389 
ศิริสุข ปนทารส   พญ. บานเขที่ 260/18 ถนนฉัตรชัย ตําบลสบตุย อําเภอเมือง

จังหวัดลําปาง  52100  
219 

ศุทธินี ศรีโพธิ์ทอง  พญ. หนวยตอมไรทอ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะ
แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
50000 

443 

ศุภวรรณ   เลิศโภคานนท 
   

พญ. บานเลขท่ี 150 ถนนบํารุงราษฎร ตําบลวัดเกตุ อําเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม 50000 

220 

โศภิตศจี   ปสาทรัตน  คุณ หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ  10330  

161 

ส 
สกุล เล็กศรีสกุล  นพ.  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  เลขท่ี 109 หมู 5  ถนนราม

อินทรา กม. 12 แขวงคันนายาว เขตบึงกุม  กรุงเทพฯ  
10230 

177 

สฐาปกร   ศิริวงศ  
   

นพ. โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชา  เลขท่ี 290/55  ตําบล
ศรีราชา อําเภอเมือง  จังหวัด ชลบุรี   20110  

407 

สมคนึง   ตัณฑวรกุล 
   

นพ. โรงพยาบาลนครธน  49 หมู 6  ถนนพระราม 2 เขตบาง
ขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150  

358 

สมจิต   พฤกษะวิตานนท 
   

พญ. บานเลขท่ี 1166/5 ซอยวชิรธรรมสาธิต 48 ถนนสุขุมวิท 
ตําบลบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

456 

สมจิตต   ประภาพันธ 
   

พญ. โรงพยาบาลธนบุรี  ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  
10700  

210 

สมจิตร   จารุรัตนศิริกุล 
  

พญ. ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร ม.สงขลา
นครินทร   อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  90110 

137 

สมใจ กาศิเษฎาพันธ 
  

พญ. แผนกอายุรศาสตร โรงพยาบาลยะลา เลขที่ 152  ถนน
สิริเรศ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

374 

สมชาย พัฒนอางกุล  นพ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ กรุงเทพฯ 10400 

135 

สมเด็จ มิตรหมวด 
  

คุณ ฝายโภชนาการ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร เลขที่ 33 
ถนนสุขุมวิท ซอย 3  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

230 

สมทรง   พลชาติ  คุณ โรงพยาบาลเทพธารินทร เลขที่ 3850  ถนนพระราม 4 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

229 

สมนึก   ดํารงกิจชัยพร  นพ.  หนวยโรคไต โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพฯ 10400 336 
สมบัติ มาตยาบุญ  คุณ หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร

คณะแพทยศาสตร ม.เชียงใหม โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000 

261 

สมบุญ   วงศธีรภัค 
   

นพ. โรงพยาบาลเทพธารินทร เลขที่ 3850  ถนนพระราม 4 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

129 



สมปอง    เจริญวัฒน 
  

นพ. กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ อําเภอเมือง    
จังหวัดชัยภูมิ   

348 

สมพงษ จินายน  
  

พญ. บานเลขท่ี 64 ซอยลือชา ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ  10400 

292 

สมพงษ ตันติธนวัฒน  นพ. โรงพยาบาลแพร อําเภอเมือง จังหวัดแพร 428 
สมพงษ สุวรรณวลัยกร  นพ. สาขาวิชาตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุร

ศาสตร คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ10330 

86 

สมลักษณ   จึงสมาน  พญ. โรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนฯ 
รังสิต-นครนายก อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 

366 

สมศักดิ์ วิทยะเสถียรกุล  นพ. โรงพยาบาลอุตรดิตถ  ถนนเจษฎาบดินทร  อําเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ 53000 

101 

สมศักดิ์ สูธงชัยฤทธิ์  นพ. กองบริการการแพทย  การประปานครหลวง  400   
ประชาชื่น เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ  

398 

สรายุทธ   นิ่มละมัย   นพ. แผนกอายุรศาสตร  โรงพยาบาลยะลา เลขที่ 152  ถุนน
สิริเรศ  อําเภอเมือง  จังหวัดยะลา  

372 

สวรรค กาญจนะ  นพ. โรงพยาบาลทุงสง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 395 
สวางจิตต   สุรอมรกูล 

  
พญ. ภาควิชาอายุรศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพฯ

และวชิรพยาบาล ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
10300  

257 

สัจจะ ตติยานุพันธวงศ  นพ. แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ  อําเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ  

363 

สัญชัย เชื้อสีหแกว  นพ. สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี  ถนนราชวิถีเขต
พญาไท กรุงเทพฯ  10400    

23 

สันติภาพ จันทรกัน  คุณ หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ ถนนราชวิถี เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400  

168 

สาธิต วรรณแสง  นพ. สาขาวิชาตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุร
ศาสตรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิ
ริราช กรุงเทพฯ 10700  

61 

สามารถ ตันอริยกุล 
   

นพ. โรงพยาบาลกลาง ถนนหลวง เขตปอมปราบ  กรุงเทพฯ  
10100 

202 

สารัช   สุนทรโยธิน  นพ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร   
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ10330 

270 

สาโรช นิมกาญจน  นพ. หนวยตอมไรทอ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   
กรุงเทพฯ 10700 

309 

สําราญ สําราญสํารวจกิจ นพ. ยายที่อยู ไมทราบที่อยูใหม    48 
สิทธิชัย   กิ่งแกวเจริญชัย  นพ. แผนกอายุรศาสตร โรงพยาบาลลพบุรี  อําเภอเมือง   

จังหวัดลพบุรี 
375 

สิทธิผล     ชินพงค  นพ. คลินิก นพ.สถาปน  ชินพงศ เลขที่ 274  ถนนเจริญเมือง   300 



อําเภอเมือง  จังหวัดแพร  54000  
สิรนิสถ   ประพันธศิลป  พญ. โรงพยาบาลคลองตัน เลขที่ 3284 ถนนเพชรบุรีตัดใหม   

แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
189 

สิรินทร   ฉันศิริกาญจน  พญ. หนวยเวชศาสตรผูสูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร 
คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี  โรงพยาบาลรามาธิบดี   
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

207 

สิริเนตร   กฤติยาวงศ 
   

พญ. โรงพยาบาลเทพธารินทร  3850 ถนนพระราม 4 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

180 

สิริวุฒิ   วุนสกุล นพ. โรงพยาบาลสงขลา ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 

385 

สุกัญญา   พงษวิรัชไชย  คุณ หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม กลุมงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลราชวิถี ถนนราชวิถี พญาไทกรุงเทพฯ  
10400   

56 

สุกัญญา   วีรวัฒนะกุมพะ  ดร. 69/38  ซอยพงษดําริ 3  พงษเพชรนิเวศน 2  ถนนงาม
วงศวาน เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

67 

สุขสวัสดิ์   เพ็ญสุวรรณ 
  

นพ. โรงพยาบาลกรุงเทพ  ซอยศูนยวิจัย ถนนเพชรบุรี  
กรุงเทพฯ    

26 

สุขุมาล จงธรรมคุณ 
  

คุณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล
กรุงเทพฯ 10400 

44 

สุจิตรา   ชัยกิตติศิลป 
  

คุณ บานเลขท่ี 176 ซอยสุขุมวิท 49(แยกซอย 8) ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110 

158 

สุจินดา   มาลัยวิจิตรนนท 
  

คุณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ 10330 

184 

สุณีย เจี่ย  พญ. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ ถนนราชวิถี เขตพญาไท   
กรุงเทพฯ 10400 

273 

สุทธิชัย   จิตะพันธกุล  นพ.  หนวยเวชศาสตรผูสูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร 
คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ 10330  

104 

สุทธิพงศ   วัชรสินธุ  นพ.  หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชากุมารเวช
ศาสตร คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ 10330 

126 

สุทิน   ศรีอัษฎาพร  นพ. สาขาวิชาตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุร
ศาสตรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิ
ริราชกรุงเทพฯ 10700 

87 

สุธน พรธิสาร  นพ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร 
สถานวิทยาศาสตรคลินิก คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี  12120  

285 

สุธีร กิตติธรกุล นพ. รพ.วชิระภูเก็ต เลขท่ี 353 ถนนเยาวราช อําเภอเมือง 
จังหวัด ภูเก็ต 

388 

สุนทร ไกรสุวรรณ นพ. กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ 195 



อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค  60000 
สุนทร ตัณฑนันทน  นพ. ภาควิชาอายุรศาสาตร คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ  10700  
14 

สุนทรี นาคะเสถียร  คุณ โรงพยาบาลเทพธารินทร เลขที่ 3850  ถนนพระราม 4 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 

231 

สุนันท เบญจเจริญวงศ 
  

พญ. สํานักอายุรกรรม โรงพยาบาลตํารวจ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 

130 

สุนันท สุวณิช   นพ. 890 Garfeicd AUS, STE 102 USA 409 
สุนันทา    ชอบทางศิลป  พญ. บานเลขท่ี 127/39  ซอยติวานนท 48 ถนนติวานนท  

ตําบลเมือง จังหวัดนนทบุรี 10100 
339 

สุนิตย   จันทรประเสริฐ  พญ. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร  เลขที่ 33 ซอย 3 ถนนสุขุมวิท 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

15 

สุพจน   กฤษฎาธาร ภก บ.เซอรเรียร (ประเทศไทย) จํากัด อาคารเพลินจิตเซ็น
เตอร ชั้น 15 เลขที่ 2 สุขุมวิท คลองเตย  10110 

367 

สุพจน   ภูเกาลวน  นพ. คลินิคหมอสุพจน 23 มหาราช 10 อําเภอ เมือง จังหวัด 
กระบ่ี 

394 

สุพรรณี   เงางามรัตน  พญ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม กลุมงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลราชวิถี ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ  
10400  

34 

สุพรรณี   จิรจริยาเวช 
   

พญ. โรงพยาบาลตากสิน  
เลขท่ี 198/292  เซนตหลุยส 3 สาทรใต ยานนาวา 
กรุงเทพฯ  

450 

สุพัฒน เลาหะวัฒนะ  นพ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม แผนกอายุรศาสตร   
โรงพยาบาลตํารวจ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

105 

สุพัตร อินทรภิรมย  น.พ. โรงพยาบาลเอกปทุม  เลขท่ี 89 ถนนรังสิต-องครักษ    
ตําบลประชาธิปตย  อําเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  
12110 

97 

สุพา   อาณากุล  คุณ  หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม กลุมงานอายุรกรรม   
โรงพยาบาลราชวิถี ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400  

172 

สุภมัย   สุนทรพันธ 
  

นพ.  ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร ม.สงขลา
นครินทร  อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  90110 

93 

สุภัจฉรา    นพ.จินดา  ดร. สํานักงานวิจัยคณะะแพทยศาสตร โรงพยาบาล
รามาธิบดี ถนนพระราม 6  แขวงพญาไท  เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ10400 

320 

สุภัทรพร    เทพมงคล  พญ. สาขาเวชศาสตรนิวเคลียร ภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4  
กรุงเทพฯ 10330 

325 

สุภาพ อรุณภาคมงคล  คุณ ตึก สก. ชั้น 9  ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะ
แพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10330 

143 

สุภาวดี เกียรติสยมภู พญ. ยายที่อยู ไมทราบที่อยูใหม    90 



สุภาวดี   ลิขิตมาศกุล  พญ. หนวยตอมไรทอ ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
กรุงเทพฯ 10700     

99 

สุมณฑา เสรีรัตน  
   

พญ. บานเลขท่ี 108/4  ซอยมหาวิทยาลัยหอการคา ถนน
วิภาวดีรังสิต   แขวงหวยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
10400 

16 

สุมนา หนุนภักดี  พญ. ยายที่อยู ไมทราบที่อยูใหม    27 
สุมนา อรามเรือง  พญ. บานเลขท่ี 172 หมู 14 ถนนประยูรนิเวศน 3 เขต

ลาดพราว 41  กรุงเทพฯ 10230 
281 

สุมาลี คิวเจริญ  พญ. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี   
20150 

332 

สุมาลี ศรีวัฒนา  พญ. ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ 10330 

17 

สุรชัย โชคครรชิตชัย 
  

นพ. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อําเภอเมือง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

397 

สุรชัย  รุงธนาภิรมย 
   

นพ. โรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2  ซอยศูนยวิจัย 7 ถนน
เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ 10320 

404 

สุรพงษ    อึ้งศรีวงศ   นพ. โรงพยาบาลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 310 
สุรัตน   โคมินทร   นพ. ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี   

โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 
118 

สุรัติ นัยวัฒนกุล 
  

นพ. โรงพยาบาลพระราม 9 เลขท่ี 99  ถนนพระราม 9 เขต
หวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

164 

สุรางค   ผองแผว  พญ. เลขท่ี 34,36  ถนนละมายสงเคราะห อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110 

68 

สุรางรัตน   วรรธนนะภูติ  พญ. โรงพยาบาลรัตนเวช อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค  
60000 

36 

สุริยะ นันทสุคนธ  นพ. โรงพยาบาลดําเนินสะดวก  อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 354 
สุรีรัตน   แสงสุดา  คุณ หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม กลุมงานอายุรกรรม   

LAB RIA ตึกสิรินธร ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี ราชวิถี   
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

182 

สุวพิศ   ธีรภัทรสกุล  คุณ บริษัท เซอรเวียร (ประเทศไทย) จํากัด เลขท่ี 2 อาคาร
เพลินจิตเซ็นเตอร ชั้น 15 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110  

147 

สุวรรณา ไชยขุมศักดิ์  พญ. บานเลขท่ี 368/19  หมูบานเพ็ญพร  ซอยพุทธบูชา 44 
ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140 

266 

สุวรรณี จิตภักดีบดินทร 
   

พญ. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ  เลขที่ 114/4  ถนนเศรษฐศิริ เขต
พญาไท กรุงเทพฯ  10400 

140 

สุวรรณี ชั้นประเสริฐโยธิน  คุณ หนวยเบาหวานและฮอรโมน ศูนยวิจัย  คณะ
แพทยศาสตรรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี   ถนน
พระราม 6กรุงเทพฯ  10400    

146 

สุวรรณี สายสังข  พญ. โรงพยาบาลตราด เลขท่ี 108 ตําบลวังกระแจะ อําเภอ
เมือง จังหวัดตราด  

360 



สุวัฒน นันทนาวัฒน นพ. โรงพยาบาลสมุทรปราการ เลขที ่83/1-3  ม.1 บางพลี   
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ  

454 

สุวิณา   รัตนชัยวงศ 
  

พญ. ภาควิชาชีวเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร ม.สงขลา
นครินทร อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110   

40 

สุวิทย   ชุณหะมณีวัฒน 
  

นพ. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ  เลขที่ 118/4  ถนนเศรษฐศิริ   
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

416 

เสวก วีระเกียรติ 
  

นพ. ภาควิชาสูติศาสตร-นีรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร
รามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี ราชเทวี กรุงเทพฯ
10400     

446 

เสาวนินทร อินทรภักดี 
  

พญ. แผนกอายุรกรรมหัวใจ โรงพยาบาลเลิดสิน เจริญกรุง   
บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ   

368 

ไสวรินทร   กุลพงษ    คุณ ยายไมทราบที่อยูใหม    278 

ห 
หรรษา   อัศวเรืองชัย 

  
ดร ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ กรุงเทพฯ 
18 

หะทัย เทพพิสัย  
  

นพ. 63  ซอยสุขุมวิท 38 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง   
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

25 

หาญชัย   พินัยกุล  นพ. โรงพยาบาลหาดใหญ  อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  
90110 

252 

อ 
องอาจ อิทธิอภิรักษ  นพ. สํานักงานแพทย โรงพยาบาลระยอง เลขที่ 138 สุขุมวิท

ตําบลทาประดู อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 21000 
364 

อดิศักดิ์    กนกศิลป   นพ. กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย อําเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย 31000 

303 

อธิป ลิขิตลิลิต   คุณ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช  แขวงศิริราข เขตบางกอกนอย  
กรุงเทพฯ 10700 

424 

อธิศักดิ์     ตันสุเมธ   นพ. โรงพยาบาลระนอง อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 355 
อนงค สิริยานนท พญ.  ยายที่อยู ไมทราบที่อยูใหม    19 
อนัญญา เมืองงามสมบูรณ 

  
พญ. โรงพยาบาลหัวเฉียว เลขที 655  ถนนบํารุงเมือง   

กรุงเทพฯ 10100 
290 

อนุตรา     พจนเนตราคม 
  

คุณ บานเลขท่ี 100/13 ซอยรามอินทรา 67  ถนนรามอินทรา 
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 

349 

อนุตรา   ปฐมวาณิชย พญ. บานเลขท่ี 66  ซอย 2 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 280 
อภัสนี บุญญาวรกุล  พญ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม กลุมงานอายุรกรรม

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ ถนนราชวิถี เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ 10400    

165 

อภิชาต สุรเมธากุล นพ. ยายที่อยู ไมทราบที่อยูใหม    201 
อภิชาต อภิวัฒนพ.ร 

  
นพ.  กลุมงานอายุรกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี อําเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี  41000 
157 



อภิชาติ จิตตเจริญ 
  

นพ. ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร
รามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6  เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   

241 

อภิชาติ วิชญาณรัตน  นพ. สาขาวิชาตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุร
ศาสตรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิ
ริราช กรุงเทพฯ 10700  

30 

อภิรดี ศรีวิจิตรกมล  พญ. สาขาวิชาตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุร
ศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ  10700  

289 

อภิรัตน   
 

หวังธีระประเสริฐ  นพ. โรงพยาบาลกําแพงเพชร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  
จังหวัดกําแพงเพชร 62000   

405 

อยุทธินี   สิงหโกวินท 
   

พญ. เลขท่ี 61 ซอย 37 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

226 

อรพรรณ   มาตังคสมบัติ 
   

ดร. คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนศรีอยุธยา   
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

20 

อรพินท คําซาว  พญ. โรงพยาบาลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
73000 

125 

อรรถวุฒิ จันทรศุภฤกษ  นพ. โรงพยาบาลคายวชิราวุธ ตําบลปากพูน อําเภอเมือง    
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

387 

อรัชลีฬห วัฒนชัย  คุณ สํานักงานวิจัย คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400 

223 

อรัญญา สวางอริยะสกุล 
   

พญ. เลขท่ี 296/51  ซอยเพชรบุรี 5 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400  

265 

อรุณลักษณ   โคมินทร   พญ. ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ 
10400 

283 

อลงกรณ  เจริญพันธ  นพ. โรงพยาบาลคายสุรนารี ถนนพิบูลละเอียด ตําบลหนอง
ไผลอม อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000   

271 

อวยชัย   เปล้ืองประสิทธิ์  นพ. กรมแพทยทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหาร
อากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงดอนเมือง เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220  

38 

อวยพร ปะนะมณฑา 
  

พญ. ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

96 

อัจฉริยา    พวงแกว  คุณ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700 

337 

อัญชลี เทียมสิงห  พญ. บานเลขท่ี 95 หมู 7  ซอยแบริ่ง ถนนสุขุมวิท 107  เขต
บางนา กรุงเทพฯ  

92 

อัฏนา คงสุขใส  คุณ หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร
คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี 
ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

179 

อัมพา สุทธิจํารูญ  พญ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม กลุมงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาฯ  
เลขท่ี 3/5 ถนนราชวิถี แขวงทุงพญาไทเขตพญาไท  

22 



กรุงเทพฯ 10400    
อัมพิกา มังคละพฤกษ  พญ. หนวยตอมไรทอและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
50000 

89 

อานนท วงศกิตติรักษ 
   

นพ. เลขท่ี 159/10 บานแสนสิริ  ซอยมหาดเล็กหลวง 2  ถนน
ราชดําริ  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

132 

อาภรณ ศรีพระประแดง  คุณ หนวยตอมไรทอ สํานักงานวิจัย คณะแพทยศาสตร
รามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   

142 

อารยา   ทองผิว  พญ. โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล เลขที่ 670/1 ถนน
พหลโยธิน ส่ีแยกสะพานควาย กรุงเทพฯ 10400 

21 

อารีย สมบูรณสุข  นพ. ถึงแกกรรม 42 
อารีย กันตชูเวสศิริ 

  
พญ. บานเลขท่ี 37/74-75   ถนนเพชรเกษม แขวงบางหวา 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160  
151 

อํานวย พิพิธเวช   นพ. โรงพยาบาลนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
73000 

384 

อํานาจ จิรานุภาพ 
  

นพ. โรงพยาบาลบางโพ เลขที่ 95 ถนนประชาราษฎร สาย 2   
เขตซื่อ กรุงเทพฯ 10800  

111 

อุระณี รัตนพิทักษ  คุณ ยายที่อยู ไมทราบที่อยูใหม    196 
อุรุษา เทพพิสัย   พญ. ภาควิชาสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร

รามาธิบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   

206 

อุษณีย   ยศยิ่งยวด 
  

ดร. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330  

59 

อุษณีย ริงคะนานนท 
  

พญ. กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
บานเลขท่ี 93/4 ซอยอารียสัมพันธ 3 ถนนพหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

260 

อุษณีย สุปรัชญา  พญ. บานเลขท่ี 42  ซอยมหาวงศใต ถนนอโศก-ดินแดง แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

116 

เอกรัตน    ศิริคะรินทร 
  

นพ. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ เลขท่ี 8  ถนนเจริญ
กรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120  

323 

เอกรัตน   วิโรจนสกุลชัย 
  

นพ. บานเลขท่ี 48/34-35 หมูบานเปยมสุข ซอยจอมทอง 19  
ถนนรัตนกวี แขวงบางขุนเทียน เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ 
10600  

122 

เอกวัจน   วิชญาณรัตน  นพ. โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10520 345 
     

  
   
   
   



 
   
 


