
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รุ่น 11 ปี 2526 - 2529  

นายแพทย์วิวัฒน ์วจนะวิศิษฐ 
ท่ีท ำงำน ภำควิชำออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ถ.พระรำม 6 รำชเทวี กทม. 10400 
โทร. 2011589, 2011599 
บ้ำน 5/5 หมู่ 1 ต.ทรงคนอง อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73110  

นายแพทย์ธันย ์สุภัทรพันธ์ุ 
ท่ีท ำงำน ภำควิชำออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ถ.พระรำม 6 รำชเทวี กทม. 10400 
โทร. 2011589, 2011599  
บ้ำน 5  ถ.  สโุขทัย  ซอย  3  เขต ดุสิต  กทม.   

นายแพทย์สุรินทร์ จุติด ารงค์พันธ์ 
ท่ีท ำงำน ภำควิชำศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 โทร. 
074-212070-9 ต่อ 3655 
บ้ำน แฟลตเวชคำม 1 ห้อง 12/201 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

รุ่น 12 ปี 2527 - 2530 

นายแพทย์ยุทธศักดิ ์ตั้งสขุสนัต์ 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลกรุงเทพคริสเตียน สีลม บำงรัก กทม. 10500 โทร.2350000-7 ต่อ 2113 
บ้ำน 781/29 หมู่บ้ำนสลิลตำ ถ.ประชำรำษฎร์บ ำเพ็ญ ห้วยขวำง กทม. 10310  

นายแพทย์วิโรจน ์กวินวงศ์โกวิท 
ท่ีท ำงำน ภำควิชำออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ถ.พระรำม 6 รำชเทวี กทม. 10400 
โทร. 2011589, 2011599 , 089-1393561 
บ้ำน 89 หมู่บ้ำนภำนุวิลล่ำ  ซ. สิรินทร 9 ถ.สิรินทร  แขวงบำงบ ำหรุ เขตบำงพลัด กทม. 10700                    

นายแพทย์ศุภชัย ประเวศตระกูลชัย 
ท่ีท ำงำน กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยำบำลต ำรวจ กทม. 10330 โทร. 2528111, 1144 : 544003 
บ้ำน 675/8 ซอยอิสรภำพ 11 ถ.อิสรภำพ ธนบุรี กทม. 10600  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รุ่น 13 ปี 2528 - 2531  

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร 35000   
บ้ำน 16/32 ซ.หอวัง 1 ลำดยำว บำงเขน กทม. 10220 

นายแพทย์ชาญยุทธ ศุภชาติวงศ ์
ท่ีท ำงำน ภำควิชำออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี ถ.พระรำม 6 รำชเทวี กทม. 10400 
โทร. 2011589, 2011599 
บ้ำน โรงพยำบำลพระอินทร์ ถ.พหลโยธิน จ.อยุธยำ 13160  

นายแพทย์อนุโรจน์ เฟื่องวรรธนะ 
ท่ีท ำงำน ภำควิชำศัลยศำสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 
 โทร. 074-212070-9 ต่อ 3655 
บ้ำน 18 ถ.ละม้ำยสงเครำะห์ (คลองเตย) อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

รุ่น 14 ปี 2530 - 2533  

นายแพทย์สุระจิต อิสระวฒันา  

ท่ีท ำงำน ฝ่ำยออร์โธปิดิกส์ โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมรำช 80000 โทร. 
075-343400 ต่อบ้ำนพักแพทย์ 
บ้ำน 1124 หมู่ 1 ต.สิชล อ.สชิล จ.นครศรีธรรมรำช 80000  

นายแพทย์สิทธิโชค อนันตเสรี 
ท่ีท ำงำน ภำควิชำศัลยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 โทร. 074-212070-9 
ต่อ 3655 
บ้ำน แฟลตปิ่นสงขลำ 1 ห้อง R 3/301 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110  

นายแพทย์ไพรัตน ์สุขสโมสร 
ท่ีท ำงำน แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000 
โทร. 044-341340 (ต่อ 2533) 

นายแพทย์จิระชัย อมรไพโรจน์  
ท่ีท ำงำน โรงแรมเดอะรอยัลพำรำไดส์ 135/23 ถ.รำษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่ำตอง อ.กระทู้ จ. ภูเก็ต 83150    
บ้ำน 1557 ศรีวรำทำวน์อินทำวน์ ซ.ลำดพร้ำว 94 บำงกะปิ กทม. 10310  
E-mail: jiredic@royalpevadisc.com 

นายแพทย์ปัญญา วงศป์ฏิมาชัย 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร์ 83 ถ.สุขุมวิท กทม. 10310 โทร. 2530250 
บ้ำน 161/3 ถ.สุทธิสำร สำมเสนใน พญำไท กทม. 10400  
 
 
 
 



 

 

 

 

รุ่น 15 ปี 2531 - 2534  

นายแพทย์บุญเสริฐ เตชะสุพัฒน์กุล 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลมิชชั่น ถ.พิษณุโลก ดุสิต กทม. 10300 โทร. 2811422 ต่อ 122 
บ้ำน 144/7 ซ.สองพระ ถ.สี่พระยำ บำงรัก กทม. 10500  

นายแพทย์ศิริพงษ์ ปาจรีย ์ 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลมหำชัย ต.มหำชัย อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000  
บ้ำน 243/55 ซอย 4/8 ชวนชื่นพำร์ควิลล์ ฉิมพลี ตลิ่งชัน กทม. 10170  

นายแพทย์พีระพงษ ์ภาวะสุทธไพศิฐ 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลยะลำ อ.เมือง จ.ยะลำ 95006 
บ้ำน 17-19 ถ.ชื่นมรรคำ อ.สุไหงโกลก จ.นรำธิวำส 96120 โทร. 073-512516, 081-8982800 

นายแพทย์ชาติชาย ภูกาญจนมรกต  

ท่ีท ำงำน  รพ.  นนทเวช  ( OPD  ORTHO )  เขตบำงเขน  กรุงเทพฯ  10220 
บ้ำน 210/11 ถ.จรัลสนิทวงศ์ บ้ำนช่ำงหล่อ บำงกอกน้อย กทม. 10700  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

รุ่น 16 ปี 2532 - 2535  

นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร.044-611262, 612082 
บ้ำน 90 อัษฎำงค์ อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000   

นายแพทย์วิเชียร ศิวะพรพันธ์ 
ท่ีท ำงำน – 
บ้ำน 123/9 ซอย 4 ถ.ประชำชื่น เขตบำงซื่อ แขวงบำงซื่อ กทม. 10800   

นายแพทย์ภรชัย อังสุโวทัย 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลนครธน 49 ถ.พระรำม 2 (ธนบุรี-ปำกท่อ) กม. 6 บำงขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150  
โทร. 02-4165454  , 089-8069007 

นายแพทย์สุธ ีทุวิรัตน์ 
บ้ำน 88/161 หมู่บ้ำนกลำงเมืองสำทร-ตำกสิน ซ.วิ่งวัว ถนนรำชพฤกษ์ แขวงบำงค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ 
10150 โทร.02-4165454 
บ้ำน 566/33 พระรำม 4 กทม. 10500  
 
 
 
 



 

 

 

 

รุ่น 17 ปี 2533 - 2536  

นายแพทย์ธีรยุทธ ภวัครานนท์ 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลพหลพลพยุหเสนำ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71000 โทร. 034-515587-8, 511233 
บ้ำน 115/15 หมู่ 5 ต.เขำดิน อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110  

นายแพทย์ณัฐ รตันโกสัย 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลหัวหิน  อ.  หัวหิน  จ.  ประจวบคีรีขันธ์ 
บ้ำน 19/10 ถ.ทรำยทอง 4 อ.สุไหงโกลก จ.นรำธิวำส 96120 

นายแพทย์สามารถ ยิ้มศิริ 
ท่ีท ำงำน 438 ถ.พหลโยธิน 30 แขวงลำดยำว เขตบำงเขน กทม. 10900 โทร. 01-6436778, 152:111481 
 โรงพยำบำลลำดพร้ำว  โทร. 5302244 
บ้ำน 68/1-3 ถ.กลำงเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  

นายแพทย์เทียนชัย ภานุวรรณากร 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลนพรัตน์รำชธำนี แขวงบึงกุ่ม คันนำยำว บำงกะปิ กทม. 10240  
โทร. 034-515587-8, 511233 
บ้ำน 240 ถ.วิสุทธิกษัตริย์ บ้ำนพำนถม พระนคร กทม. 10200 

นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธ์ิ 
ท่ีท ำงำน ฝ่ำยออร์โธปิดิกส์ โรงพยำบำลวิชระพยำบำล ถ.สำมเสน ดุสิต กทม. 10300 โทร. 2430151-79 
บ้ำน 655/19 ต.ประชำอุทิศ บำงมด รำษฎร์บูรณะ กทม. 10140  

นายแพทย์มณเฑียร ศิริสนุทรลักษณ์ 
ท่ีท ำงำน แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยำบำลศูนย์ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร.038-274200-7 
บ้ำน 111/18 หมู่ 5 ต.บ้ำนสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  



 

 

 

 

รุ่น 18 ปี 2534 - 2537  

นายแพทย์เศรษฐพงศ ์ไชยมณ ี
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลกรุงเทพ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  

นายแพทย์สมชาย ธนารักษ ์
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลชลบุรี ต.บ้ำนสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038-2742000-7 ต่อ 257,278 
บ้ำน 569-571 ถ.พิพิธ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  

นายแพทย์วินิตย ์อัศวกิตติพร 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลชลบุรี ต.บ้ำนสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038-2742000-7 ต่อ 257,278 
บ้ำน 368 ซ.กรุงธนบุรี 6 ถ.กรุงธนบุรี คลองสำน กรุงเทพฯ 10600  

นายแพทย์ทรงเกียรต ิเล็กตระกูล 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 34000 โทร.045-255848 ต่อ 265 
บ้ำน 210/4 ถ.เขือนธำนี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 34000  

นายแพทย์สุรพล อธิประยูร 

ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลสมเด็จ ณ ศรีรำชำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20110 โทร. 038-322157-9 , 081-3449959 
บ้ำน 495 ถ.วชิรปรำกำร ต.บ้ำนโขด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รุ่น 19 ปี 2535 - 2538  

นายแพทย์ศตพงษ ์พิสุทธ์ิธนกาญจน์ 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลหำดใหญ่ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 โทร. 074-230800-4 , 074-230800-4 
บ้ำน 18 ทักษิณเมืองทอง 2 ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110  

นายแพทย์ประจวบ มีแลบ 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลสระบุรี ต.ปำกเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. 036-223811-5 
บ้ำน 54/1 หมู่ 8 ต.หนองปลำหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 โทร. 036-371812,01-6125336, 
141:8099882, 081-7795679 

นายแพทย์ณรงค ์อภิกุลวณิช 
ท่ีท ำงำน รองอธิบดีกรมกำรแพทย์  โทร. 081-9943776 
บ้ำน 123/16 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000 

นายแพทย์กิตติเดช เนาวรัตนพนมมาศ 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลบ้ำนหมี่  อ.  บ้ำนหมี่  จ. ลพบุรี 
บ้ำน 180/3 "ร้ำนเกียรติเจริญ" สี่แยกแม่ต  ำ ต.แม่ต  ำ อ.เมือง จ.พะเยำ 56000  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

รุ่น 20 ปี 2536 - 2539  

นายแพทย์ศมภ ูนรานันทน์ 
ท่ีท ำงำน แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยำบำลอุดรธำนี อ.เมือง จ.อุดรธำนี 41000 โทร. 042-244445-7  

บ้ำน 1/24 หมู่บ้ำนฉัตรำภรณ์ ถ.สุขำภิบำล โชคชัย 4 กทม. 10230  

 

นายแพทย์วัชรินทร ์พิภพมงคล 
ท่ีท ำงำน กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยำบำลต ำรวจ ส ำนักงำนแพทย์ใหญ่ กรมต ำรวจ ปทุมวัน กทม. 10330 โทร.

2518927 

บ้ำน 214 สุขุมวิท 54 กทม. 10250  

 

นายแพทย์วัชระ เตชะธีราวัฒน์ 
ท่ีท ำงำน แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์ อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000 โทร. 

053-711300 

บ้ำน 58 ถ.ลำวจกรำช หมู่ 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 57100  
 

นายแพทย์พรยศ มีจันทร์ 
ท่ีท ำงำน แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยำบำลสระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.036-223811-5 

บ้ำน 33/17 หมู่ 2 ต.ตลำดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
 

นายแพทย์สุชาต ิกิตติภัทร 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000 โทร. 035-

241728, 241027, FAX 211517, 01-6153697, 1188-6303369 

 

 



 

 

 

นายแพทย์มงคล วัฒนาศรมศิริ 
ท่ีท ำงำน แผนกออร์โธปิดิกส์ โรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.5270246, 01-4553630, 

1188 : 4142000 

บ้ำน 6 ถ.พระรำม 4 สำมแยกตลำดน้อย สัมพันธวงศ์ กทม. 10100  

 

นายแพทย์เทอดทูน ว่องไว 
ท่ีท ำงำน โรงพยำบำลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร.042-721617 
 


