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รายชื่อเครือข่ายวิทยากร 
ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ความเชี่ยวชาญ ที่อยู่ 

1.  ผศ.ดร. สุณีย์   กัลยะจิตร  
 

อาชญาวิทยา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   

2. ผศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล  
 
 

กฎหมายแพ่ง อาญา สาขาวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

3. ศ.แสวง     บุญเฉลิมวิภาส 
 

กฎหมายแพ่ง อาญา 1102 หมู่บ้านอมรชัย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์  
กรุงเทพมหานคร  
 

4. ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.วิฑูรย์   
อ้ึงประพันธ์ 
 
 

กฎหมายแพ่ง อาญา 102/203 ม.ลัดดารมย์ ถ.รัตนาธิเบศร์  
ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000 
 

5. Mr. Douglas   Mulvaney 
 

ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 

6. Dr. Bruce   Leed 
 

ภาษาอังกฤษ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 

7. นางสาวจรินธร    ไพศาลสิทธิกานต์ 
 

ภาษาอังกฤษ อาจารย์ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โทรศัพท์ 0 2942 8888-9 

8. นางสาวสาวิกา     วราภรณ ์
 
 

ภาษาอังกฤษ อาจารย์ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โทรศัพท์ 0 2942 8888-9 

9. นายพิวัฒน์          หิตกร 
 

ภาษาอังกฤษ ผู้อ านวยการศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โทรศัพท์ 0 2942 8888-9 

10. Mr. Chris      Curran 
 

ภาษาอังกฤษ อาจารย์ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โทรศัพท์ 0 2942 8888-9 

11. นายชิงชัย        ศรประสิทธิ์ กฎหมายแพ่ง อาญา ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ  
อ.เมือง จ.ระยอง  
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ความเชี่ยวชาญ ที่อยู่ 
12. นายอ านาจ       บุปผามาศ กฎหมายแพ่ง อาญา 16 ซ.วิภาวดีรังสิต ถนนวิภาวดี ดินแดง กทม. 
13. นายแพทย์วิสัย   พฤกษะวัน กฎหมายแพ่ง อาญา 223/13 ม.สี่ไชยทอง ต.แจ้งวัฒนะ  

ปากเกร็ด นนทบุรี  
14. นายชวลิต         ช่างสลัก กฎหมายแพ่ง อาญา ศาลอาญาธนบุรี  แขวงบางบอน  

เขตบางบอน  
15 นายประเวศ       อรรถศุภผล กฎหมายแพ่ง อาญา ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แขวงพระ

นคร เขตพระนคร กทม.  
16. พ.อ.รศ.สุธี         พานิชกุล จริยธรรมการวิจัยใน

คน 
44/421 ม.อัมรินทร์นิเวศน์ 1 อนุสาวรีย์ 
บางเขน กรุงเทพฯ  

17. พ.อ.หญิง ร.ศ.แสงแข  ช านาญวนกิจ จริยธรรมการวิจัยใน
คน 

315 แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

18. พ.อ. ผศ. สหพล อนันต์น าเจริญ จริยธรรมการวิจัยใน
คน 

315 แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

19. พ.ท. ผศ.นพ.ชาญชัย  ไตรวารี จริยธรรมการวิจัยใน
คน 

33 แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 

20. รศ.ดร.อวยพร   เรืองตระกูล งานวิจัย คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร  
10330 โทรศัพท์ 0-2218-2577 

21. รศ.ดร.รัตน์ศิริ   ทาโต งานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร  10330   

22. รศ.ดร.โยธิน แสวงดี งานวิจัยเชิงคุณภาพ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

23. รศ.อัจฉราพรรณ   จรัสวัฒน์ อาชญาวิทยา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

24. ดร.ฐนันดร์ศักดิ์   บวรนันทกุล อาชญาวิทยา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   

25. ดร.ชัยชาญ    ไชยรังสิตนันท์ อาชญาวิทยา สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
10210  

26. อ.ดร.ณัฐวุฒิ   อรินทร์ อาชญาวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

27. พญ.พันธุ์นภา  กิตติรัตนไพบูลย์ ระบาดวิทยา
สุขภาพจิต 

สุขภาพจิตชุมชน 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัด
เชียงใหม่ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ความเชี่ยวชาญ ที่อยู่ 
28. นพ.ปทานนท์  ขวัญสนิท ระบาดวิทยา

สุขภาพจิต 
โปรแกรมการฆ่าตัว

ตาย 

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

29. รศ.โสภิต ธรรมอารี จริยธรรมการวิจัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30. พญ.สุมนมาลย์  มนัสศิริวิทยา จริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

31. ดร.บุษบา  ศุภวัฒน์ธนบดี จริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

32. พญ.บุษบา  วิริยะสิริเวช จริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

33. ดร.ณภัควรรต บัวทอง จริยธรรมการวิจัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

34. อาจารย์สุรพล  วัชรปาณ ศิลปะการป้องกันตัว - 
35. อาจารย์อารีย์  วัชรปาณ ศิลปะการป้องกันตัว - 
36. อาจารย์สายทอง  ชูเชิด ศิลปะการป้องกันตัว - 
37. อาจารย์สิทธิ์ษยะ  พันธ์บุตร ศิลปะการป้องกันตัว - 
38. อาจารย์ ดร. เอมอร แสงศิริ  งานวิจัย รพ.จุฬาลงกรณ์ 1873 ถนน พระราม 4 แขวง

ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 

39. อาจารย์ศิริพันธ์ ธนะสารโยธิน การพยาบาลหัวใจและ
หลอดเลือด 

รพ.จุฬาลงกรณ์ 1873 ถนน พระราม 4 แขวง
ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 

40. นพ.พรเพชร  ปัญจปิยะกุล การพัฒนาระบบริการ
สุขภาพในเรือนจ า 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

41. นางสาวนวพร  ตรีโอษฐ์ สุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น 
ราชนครินทร์ 

42. นางนวลฉวี  ตงธ ิ สุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม 
ราชนครินทร์ 

43. นายกฤษฎา  ค้าขึ้น สุขภาพจิตและจิตเวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
44. นางวรนุช  เกราะชูกุล สุขภาพจิตและจิตเวช โรงพยาบาลมุกดาหาร 

45. นางจารุวรรณ  เศรษฐสนิท สุขภาพจิตและจิตเวช เรือนจ ากลางบางขวาง 

46. นางสาวเพ็ญฑวิา  วาสนิท สุขภาพจิตและจิตเวช เรือนจ ากลางบางขวาง 
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47. นายศุภนันท์  ขอนทอง สุขภาพจิตและจิตเวช เรือนจ ากลางสุรินทร์ 

48. นางพิชญณันท์  อินทร์จันทร์ สุขภาพจิตและจิตเวช ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษสงขลา 

49. Dr. Kenneth Koh นิติจิตเวช Department of Forensic Psychiatry                     
Institute of Mental Health, Singapore   

50. นางวัลลี  ธรรมโกสิทธิ ์ การให้ค าปรึกษา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
51. นายแพทย์ณัฐ  ไกรภัสสร์พงษ์ การให้ค าปรึกษา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
52. นายไพโรจน ์ สุขเกิด การให้ค าปรึกษา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
53. นางสาวพรรณนภิา  แสนปัญญา การให้ค าปรึกษา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
54. นางสาวพรพรรณ  มีฤทธิ์ การให้ค าปรึกษา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
55. นางสาวรสสุคนธ์  ผลค าแปง การให้ค าปรึกษา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
56. นางสาวนาถชนก  นิ่มจรรยา การให้ค าปรึกษา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 
57. พ.อ.ผศ.นพ.นิธิพันธ์  สุขสุเมฆ จริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกฎุเกล้า 
58. นายแพทย์ประวิช  ตัญญสิทธิสุนทร การวิจัยทางคลินิกท่ีดี โรงพยาบาลกรุงเทพ 
 

 


