
ชองทางการติดตอผูบริหาร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท อีเมล

1 ศาสตราจารย(เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทยบรรณกิจ โลจนาภิวัฒน คณบดี 053-935122 dean.med@cmu.ac.th

2 รองศาสตราจารย นายแพทยณัฐพงศ โฆษชุณหนันท รองคณบดี 053-935162 natapong.k@cmu.ac.th

3 รองศาสตราจารย นายแพทยชัยวัฒน บํารุงกิจ รองคณบดี 053-935162 chaiwat.b@cmu.ac.th

4 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวัฒนา ชาติอภิศักดิ์ รองคณบดี 053-935161 wattana.c@cmu.ac.th

5 รองศาสตราจารย แพทยหญิงประภาพร สูประเสริฐ รองคณบดี 053-935161 prapaporn.su@cmu.ac.th

6 ศาสตราจารย นายแพทยมานิต ศรีสุรภานนท รองคณบดี 053-935163 manit.s@cmu.ac.th

7 รองศาสตราจารย แพทยหญิงสุรินทรพร ลิขิตเสถียร รองคณบดี 053-935162 surinporn.l@cmu.ac.th

8 รองศาสตราจารย นายแพทยเอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล รองคณบดี 053-935163 ekkasit.t@cmu.ac.th

9 รองศาสตราจารย นายแพทยอดิศักดิ์ ตันติวรวิทย รองคณบดี 053-935161 adisak.tan@cmu.ac.th

10 รองศาสตราจารย นายแพทยอนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดี 053-935162 anawat.w@cmu.ac.th

11 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยกฤษณ ขวัญเงิน รองคณบดี 053-935161 krit.khwanngern@cmu.ac.th

12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อริสา บอนเนซซ รองคณบดี 053-935162 arisa.bonness@cmu.ac.th

13 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสารนาถ ออรพินท รองคณบดี 053-935163 saranat.orrapin@cmu.ac.th

14 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงพุดตาน วงศตรีรัตนชัย รองคณบดี 053-935161 puttan.w@cmu.ac.th

15 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยนเรนทร โชติรสนิรมิต ผูอํานวยการโรงพยาบาล 053-935172 narain.c@cmu.ac.th

16 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นายแพทยภาสกร สวัสดิรักษ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล 053-935550 passakorn.s@cmu.ac.th

17 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสิทธิชา สิริอารีย รองผูอํานวยการโรงพยาบาล 053-935171 sitthicha.s@cmu.ac.th

18 ดร.หรรษา เทียนทอง รองผูอํานวยการโรงพยาบาล 053-935171 hunsa.thienth@cmu.ac.th

19 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยเศรษฐพงศ บุญศรี รองผูอํานวยการโรงพยาบาล 053-935550 settapong.b@cmu.ac.th

20 รองศาสตราจารย นายแพทยธนวัฒน วะสีนนท รองผูอํานวยการโรงพยาบาล 053-935171 tanawat.v@cmu.ac.th

21 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธนัฐ วานิยะพงศ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล 053-935172 tanat.v@cmu.ac.th

22 รองศาสตราจารย นายแพทยขจรศักดิ์ นพคุณ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล 053-935172 kajohnsak.noppakun@cmu.ac.th

23 ดร.จิตถนอม สังขนันท ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาล 053-936212 jittanom.s@cmu.ac.th
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24 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธนินนิตย ลีรพันธ ผูอํานวยการศูนยศรีพัฒน 053-936501 taninnit.leerapun@cmu.ac.th

25 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยวนรักษ วัชระศักดิ์ศิลป รองผูอํานวยการศูนยศรีพัฒน 053-936501 wanarak.watchar@cmu.ac.th

26 อาจารย นายแพทยกสิสิน กลั่นกลิ่น รองผูอํานวยการศูนยศรีพัฒน 053-936501 kasisin.k@cmu.ac.th

27 รองศาสตราจารย แพทยหญิงอรินทยา พรหมินธิกุล
             ผูอํานวยการ             

ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
053-934700 arintaya.p@cmu.ac.th

28 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงสหัทยา ไพบูลยวรชาติ
           รองผูอํานวยการ           

 ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
053-934899 sahatthya.paiboonwor@cmu.ac.th

29 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยศิริพงค เชี่ยวชาญธนกิจ
           รองผูอํานวยการ           

 ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
053-934700 siripong.ch@cmu.ac.th

30 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ วงศตรีรัตนชัย
           รองผูอํานวยการ           

 ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย
053-920613 prasit.w@cmu.ac.th

31 รองศาสตราจารย ดร.แพทยหญิงศิริอนงค นามวงศพรหม ผูชวยคณบดี 053-935163 sirianong.n@cmu.ac.th

32 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยฉลอง ชีวเกรียงไกร ผูชวยคณบดี 053-935163 chalong.c@cmu.ac.th

33 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ยอดคีรี ผูชวยคณบดี 053-935163 supachai.y@cmu.ac.th

34 รองศาสตราจารย แพทยหญิงมนธนา บุญตระกูลพูนทวี ผูชวยคณบดี 053-935161 montana.b@cmu.ac.th

35 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นายแพทยปารเมศ เทียนนิมิต ผูชวยคณบดี 053-935161 parameth.t@cmu.ac.th

36 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยมนัสวี มะโนปญญา ผูชวยคณบดี 053-935162 manatsawee.m@cmu.ac.th

37 อาจารย นายแพทยสุทธิภาศ พงศมณี ผูชวยคณบดี 053-935163 suthipas.p@cmu.ac.th

38 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กลิ่นเทียน วรรณภักตร ผูชวยคณบดี 053-935162 klintean.w@cmu.ac.th

39 รองศาสตราจารย ดร.นายแพทยอภิชาติ ตันตระวรศิลป ผูชวยคณบดี 053-935162 apichat.t@cmu.ac.th

40 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยสุรเชษฐ วงษนิ่ม ผูชวยคณบดี 053-935162 surachet.w@cmu.ac.th

41 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญลักษ พิทักษ ผูชวยคณบดี 053-935161 thanyaluck.phitak@cmu.ac.th

42 รองศาสตราจารย แพทยหญิงเกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ ผูชวยคณบดี 053-935161 kasemsri.s@cmu.ac.th
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43 รองศาสตราจารย นายแพทยเอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธํารง ผูชวยคณบดี 053-935161 ekarat.r@cmu.ac.th

44 รองศาสตราจารย ดร.พวงทิพย คุณานุสรณ ผูชวยคณบดี 053-935161 puongtip.k@cmu.ac.th

45 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงจีระนันท คุณาชีวะ ผูชวยคณบดี 053-935161 jeeranan.r@cmu.ac.th

46 รองศาสตราจารย แพทยหญิงวริยา สุขุประการ ผูชวยคณบดี 053-935161 wariya.s@cmu.ac.th

47 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นายแพทยภูวพงศ นิ่มกิ่งรัตน ผูชวยคณบดี 053-935161 puwapong.nimkingrata@cmu.ac.th

48 รองศาสตราจารย นายแพทยจิรชาติ ไกรศรินท ผูชวยคณบดี 053-935162 jirachart.kraisarin@cmu.ac.th

49 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยจักรกริช ดิษธรรม ผูชวยคณบดี 053-935161 chagkrit.d@cmu.ac.th

50 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นายแพทยชัยสิริ อังกูระวรานนท ผูชวยคณบดี 053-935163 Chaisiri.a@cmu.ac.th

51 รองศาสตราจารย ดร.นายแพทยดําเนินสันต พฤกษากร ผูชวยคณบดี 053-935163 dumnoensun.p@cmu.ac.th

52 ผูชวยศาสตราจารย นายแพทยธวัชชัย มั่นอ่ํา ผูชวยคณบดี 053-935163 tawachai.m@cmu.ac.th

53 ผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงนงลักษณ บุญชูดวง ผูชวยคณบดี 053-935162 nonglak.b@cmu.ac.th

54 รองศาสตราจารย ดร.นายแพทยณัฐ คูณรังษีสมบูรณ ผูชวยคณบดี 053-935163 nut.koonrung@cmu.ac.th
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