
01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
1 ศ.วจิติรา  เลศิกมลกาญจน์ ศ. วท.บ. (การพยาบาล) 

วท.ม. (กายวภิาคศาสตร)์ 
Ph.D. (Anatomy&Cell 
Biology)

กายวภิาคศาสตร์ Molecular Cell Biology 
of Cancer, Dengue 
Virus (Molecular Basis 
& Pathogenesis), 
Antiviral and 
Anticancer pant extracts

มม. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2201 5405,    
 0 2201 5414

2 ศ.ยนิด ี กติยิานนัท์ ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตร ์  
สตัวศาสตร)์
สพ.บ.(สตัวแพทยศาสตร)์ 
วท.ม.(กายวภิาคสตัว)์

กายวภิาคศาสตร์ กายวภิาคศาสตร์ มม. ภาควชิา
กายวภิาคศาสตร ์   
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 2201 5404

3 ศ.สุขมุาล  จงธรรมคุณ ศ. วท.บ. (ชวีวทิยา)
วท.ม. (กายวภิาคศาสตร)์
ปร.ด. (กายวภิาคศาสตร)์

กายวภิาคศาสตร์ กายวภิาคศาสตร์ มม. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 2201 5000

4 ศ.พฒันี  อุดมกะวานิช ศ. วท.บ.(คณติศาสตร)์ 
วท.ม.(คณติศาสตร)์ 
Ph.D.(คณติศาสตร)์

คณติศาสตร์ Algebra, Semigroups 
and Languages

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร. 0 2218 5000,    
 0 2218 5164
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
5 ศ.ไพศาล 

         นาคมหาชลาสนิธุ์
ศ. วท.บ.

M.Sc.(Physics)
Ph.D. (Physical )

คณติศาสตร์ Percolation, Numerical 
Algorithm, Statistical 
Mechanics, Critical 
Phenomena and E46 
Computer Simulation

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2218 7583

6 ศ.กฤษณะ  เนียมมณี ศ. วท.บ.(คณติศาสตร)์ 
วท.ม.(คณติศาสตร)์ 
วท.ด.(คณติศาสตร)์

คณติศาสตร์ Statistics, Stochastic 
Modelling

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาคณติศาสตร ์
โทร.0 2255 2287

7 ศ.ยศนนัต์  มมีาก ศ. วท.บ. (คณติศาสตร)์
วท.ม. (คณติศาสตร)์
Ph.D. (Mathematics)

คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ จฬ. ภาควชิาคณติศาสตร์
และวทิยาการ
คอมพวิเตอร ์
โทร. 0 2218 5155

8 ศ.ยพุาภรณ์  เขม็ประสทิธิ ์ ศ. วท.บ.(คณติศาสตร)์ 
วท.ม.(คณติศาสตร)์
Ph.D.(Mathematics)

คณติศาสตร์ คณติศาสตร ์,
Graph Theory

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาคณติศาสตร์
โทร.0 2251 0871-3,
0 2215 3619
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
9 ศ.วเิชยีร  เลาหโกศล ศ. B.Sc.(Hons.) (Mathematics) 

M.Sc.(Mathematics) 
Ph.D.(Mathematics)

คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ มก. ภาควชิาคณติศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 2562 5444,
0 2562 5555 ต่อ 4417

10 ศ.ภมู ิ ค าเอม ศ. กศบ. (คณติศาสตร)์
วท.ม. (คณติศาสตร)์
วท.ด. (คณติศาสตร)์

คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ มจธ. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 2470 8998

11 ศ.สุเทพ   สวนใต้ ศ. วท.บ.(คณติศาสตร ์
วท.ม.(คณติศาสตร)์
วท.ด.(คณติศาสตร)์

คณติศาสตร์ Functional Analysis, 
Banach Space Theory, 
Topology, Real 
Analysis, Fixed Point 
Theory

มช. ภาควชิาคณติศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 5394 3327 
ต่อ 101

12 ศ.อ านวย  ขนนัไทย ศ. วท.บ.(คณติศาสตร)์
M.Sc.(Mathematics)

คณติศาสตร์ Patial Differential 
Equation Distribution 
Theory

มช. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาคณติศาสตร์
โทร. 0 5394 3326-7

13 ศ.สมพงษ์  ธรรมพงษา ศ.* กศ.บ.(คณติศาสตร)์ 
กศ.ม.(คณติศาสตร)์
M.S.(Mathematics)
Ph.D.(Mathematics)

คณติศาสตร์ คณติศาสตร ์, Topology
 Functional Analysis

มช. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาคณติศาสตร์
โทร. 0 5394 3326-7
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
14 ศ.วเิทศ  ลงกานี ศ. วท.บ.(คณติศาสตร)์ 

M.Sc.(Mathematics)
Ph.D.(Mathematics)

คณติศาสตร์ คณติศาสตรด์สิครตี 
คณติศาสตรป์ระยกุต์ 
และทฤษฎกีราฟ

มช. ภาควชิาคณติศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 5394 3326-7

15 ศ.จนิตนา แสนวงศ์ ศ. ศศ.บ. (คณติศาสตร)์
วท.ม. (คณติศาสตร)์

คณติศาสตร์ ทฤษฎกีึง่กรุ๊ปเชงิพชีคณติ มช. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 5394 3327, 
0 538 92280

16 ศ.ไพโรจน์  สตัยธรรม ศ.
(มทส.)

ศศ.บ. (คณติศาสตร)์
วท.ม. (คณติศาสตร)์
วท.ด. (คณติศาสตร)์

คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ มทส. ส านกัวชิาวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 4422 4315

17 ศ.สมยศ  พลบัเทีย่ง ศ. กศ.บ.(คณติศาสตร)์
วท.ม.(คณติศาสตร)์
วท.ด.(คณติศาสตร)์

คณติศาสตร์ Analysis, Algebra มน. ภาควชิาคณติศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 5526 1025

18 ศ.ยงคว์มิล  เลณบุรี ศ.* B.Sc.
M.Sc.
Ph.D.(Mathematics)

คณติศาสตร์ คณติศาสตร ์, 
Mathematical Modelling

มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาคณติศาสตร์
โทร.0 2247 9893
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
19 ศ.เบญจวรรณ  ววิฒันปฐพี ศ. กศ.บ.(คณติศาสตร)์ 

M.Sc.(Applied 
Mathematics) 
Ph.D.(Applied Mathematics)

คณติศาสตร์ คณติศาสตรช์วี
การแพทยแ์ละการใช้
เทคนิคทางคณติศาสตร์
เพื่อศกึษาวางแผนการ
ผ่าตดัหลอดเลอืดหวัใจ
บายพาส

มม. ภาควชิาคณติศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 2201 5540,     
0 2201 5340-3

20 ศ.จ าเนียร   นนัทดลิก ศ. กศ.บ. (คณติศาสตร)์ 
วท.ม. (การสอนคณติศาสตร)์
M.Sc. (Mathematics)

คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ มรภ.
ล าปาง

คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 5423 7335,
0 5424 1052

21 ศ.ฉววีรรณ  รตันประเสรฐิ ศ. วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.

คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ มศก. ภาควชิาคณติศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 3424 3428    
 ต่อ 8112

22 ศ.ชชันาถ  เทพธรานนท์ ศ. วท.บ. 
Ph.D.

เคมี ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ 
กลไกปฏกิรยิาเคมอีนิทรยี์

   มม. (ลาออก) บา้นเลขที ่9  
ถนนพระราม 9 
ซอย 41 แยก 18 
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ  10250

23 ศ.มงคล  สุขวฒันาสนิิทธ์ ศ. วท.บ. (เคม)ี 
Ph.D.(Organic Chemistry)

เคมี Organic Chemistry จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2218 7620
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
24 ศ.ศุภศร  วนิชเวชารุ่งเรอืง ศ. วท.บ. (เคม)ี

Ph.D.
เคมี Organic Chemistry,

Mass Spectrometry,
Heparin, Surfactant, 
Fats and Oils Chemistry

จฬ. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 2218 7634

25 ศ.ศุภวรรณ  ตนัตยานนท์ ศ. วท.บ. (เคม)ี 
วท.ม. (เคมอีนิทรยี)์ 
Ph.D. (Organic Chemistry)

เคมี Organic 
Photochemistry, 
Synthesis of Functional 
Polymers, Polymer 
Blends

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร. 0 2218 7461,    
 0 2218 5004

26 ศ.วทิยา  เรอืงพรวสิุทธิ ์ ศ. วท.บ. (เคม)ี
วท.ม. (เคมฟิีสกิลั)
Dr.rer.nat. (Theoretische 
Chemie)

เคมี Physical Chemistry,  
Mone-Carlo Simulation,   
  Complexation 
Interaction Potential, 
Cyclen Complex 

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 7644     
 0 2218 7598
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
27 ศ.ศริริตัน์  ก๊กผล ศ. วท.บ.(เคม)ี

วท.ม.(เคมเีชงิฟิสกิส)์ 
Ph.D. (Physical Chemistry)

เคมี Physical Chemistry, 
Conformational 
Analysis, Ab-Initio 
Calculation, Structure 
Activity Relationship 
and Monte-Carlo 
Simulation

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 7583

28 ศ.สนอง  เอกสทิธิ ์ ศ. วท.บ.(เคม)ี 
วท.ม.(เทคโนโลย-ี  พอลเิมอร)์ 
Ph.D.(Macromolecular 
Science)

เคมี Polymer Science and 
Engineering, Physical 
Chemistry

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 7588,    
0 2218 7585

29 ศ.ธวชัชยั  ตนัฑลุานิ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรม   เหมอืงแร)่
Ph.D.(Chemistry)

เคมี เคมี จฬ. ภาควชิาเคม ี 
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 5224-5

30 ศ.นงนุช  เหมอืงสนิ ศ. วท.บ. (เคม)ี
Ph.D. (Chemistry)

เคมี เคมี จฬ. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5000
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
31 ศ.สุพจน์  หาญหนองบวั ศ. วท.บ. (เคม)ี 

วท.ม. (เคมเีชงิฟิสกิส)์
Dr. rer. nat. (Computational 
Chemistry)

เคมี เคมฟิีสกิส์ จฬ. ภาควชิาเคม ี 
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2218 7603

32 ศ.อรวรรณ  ชยัลภากุล ศ. วท.บ.(เคม)ี
วท.ม.(เคม)ี 
Ph.D.(Chemistry)

เคมี เคมวีเิคราะหแ์ละ
เคมไีฟฟ้า

จฬ. ภาควชิาเคม ี 
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 2218 7615

33 ศ.ธรียทุธ  วไิลวลัย์ ศ. วท.บ.(เคม)ี
Ph.D.(Organic Chemistry)

เคมี เคมอีนิทรยี์ จฬ. ภาควชิาเคม ี 
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 7627    
ต่อ 101

34 ศ.โสภณ  เรงิส าราญ ศ. วท.บ.(เคม)ี
วท.ม.(อนิทรยีเ์คม)ี
Ph.D.(Organic Chemistry)

เคมี อนิทรยีเ์คม ีผลติภณัฑ์
ธรรมชาติ

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์  
ภาควชิาเคมี
โทร.0 2246 1360-74 
ต่อ 1110

35 ศ.ธรรมรตัน์  อารยี์ ศ. วท.บ. (เคม)ี         
วท.ม. (เคม)ี          
Dr. rer. nat. (Chemie)

เคมี เคมี จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์      
  
โทร. 0 2218 7584
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
36 ศ.พลกฤษณ์   แสงวณชิ ศ. วท.บ. (เคม)ี            

วท.ม. (ปิโตรเคม)ี
Ph.D. (Organic Chemistry)

เคมี เคมอีนิทรยี์ จฬ. คณะวทิยาศาสตร์
โทร.  0 2218 7637

37 ศ.งามผ่อง  คงคาทพิย์ ศ. วท.บ.(เคม)ี 
วท.ม.(เคมอีนิทรยี)์ 
Ph.D.(Organic Chemistry)

เคมี เคมทีางการแพทยเ์คมี
ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ
และอนิทรสีงัเคราะห์

มก. เกษยีณ ภาควชิาเคม ี
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร.0 2562 5555     
ต่อ 2139, 2235

38 ศ.จ ารสั  ลิ้มตระกลู ศ.* วท.บ. (เคม)ี        
วท.ม. (เคมเีชงิฟิสกิส)์ 
Dr. rer. nat. (Physical 
Chemistry)
Postdoctoral Fellow

เคมี เคมฟิีสกิส,์ 
computational 
chemistry, ONIOM 
technigue

มก. ภาควชิาเคม ี  
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 2562 5555     
ต่อ 2169

39 ศ.บุญส่ง  คงคาทพิย์ ศ. วท.บ.(เคม)ี 
วท.ม.(เคมอีนิทรยี)์   
Ph.D.(Organic Chemistry)

เคมี เคมอีนิทรยี,์ เคมี
ผลติภณัฑธ์รรมชาติ

มก. คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 2562 5444    
 ต่อ 2235

40 ศ.สุจติรา  ยงัมี ศ. วท.บ.(เคม)ี 
วท.ม.(เคมอีนิทรยี)์
Ph.D.(Inorganic Chemistry)

เคมี เคมี มข. ภาควชิาเคม ี
คณะวทิยาศาสตร ์  
โทร.0 4300 9700     
ต่อ 12371
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
41 ศ.ศุภลกัษณ์  ศรจีารนยั ศ. วท.บ. (เคม)ี         

วท.ม. (เคมวีเิคราะห)์         
Ph.D. (Analytical Chemistry)

เคมี เคมวีเิคราะห์ มข. คณะวทิยาศาสตร ์     
โทร. 0 4300 9700 
ต่อ 42175

42 ศ.กฤษณะ  สาครกิ ศ.
(มทส.)

วท.บ.(เคม)ี 
วท.ม.(ฟิสกิส)์
Dr.rar.nar.(Physical 
Chemistry)

เคมี เคมฟิีสกิส์ มทส. ส านกัวชิาวทิยาศาสตร ์
โทร.0 4422 4187-8

43 ศ.จตุพร   วทิยาคุณ ศ. วท.บ. (เคม)ี
M.Sc. (Chemistry)
Ph.D. (Inorganic 
Chemistry)

เคมี วทิยาศาสตรเ์คมี มทส. ส านกัวทิยาศาสตร์
โทร. 0 4422 4256

44 ศ.วนิิช  พรมอารกัษ์ ศ. วท.บ.(เคม)ี
M.Sc.(Engineering 
(Polymer)
Ph.D.(Organic Chemistry

เคมี อนินทรเีคม,ี อนิทรยีเ์คม,ี
 ชวีเคมี

มทส. ส านกัวชิาวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 4422 4182

45 ศ.มนสั  พรหมโคตร ศ. วท.บ.
วท.ม. 
Dr.rer.nat(Organic 
Chemistry)

เคมี เคม ี(เคมสีงัเคราะห)์ มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาเคม ี
โทร.0 2201 5000
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
46 ศ.อรพนิท ์ รงัสมินัต์ ศ. วท.บ. 

Dip.in.Phy.(Physics)
เคมี เคมเีชงิฟิสกิส์ มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์

ภาควชิาเคม ี
โทร. 0 2201 5000

47 ศ.สมศกัดิ ์ รุจริวฒัน์ ศ. B.Sc.(Chemistry) 
Ph.D.(Organic Chemistry)

เคมี เคมอีนิทรยี์ มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร์
ภาควชิาเคม ี 
โทร.0 2201 5000

48 ศ.วชิยั  ริว้ตระกลู ศ.* B.Sc.
Ph.D.(Organic Chemistry)

เคมี เคมอีนิทรยี ์
ผลติภณัฑธ์รรมชาติ

มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาเคม ี
โทร. 0 2201 5142

49 ศ.ปทุมรตัน์ ตูจ้นิดา ศ. วท.บ. (เคม)ี
วท.ม. (เคมอีนิทรยี)์ 
Ph.D. (Organic Chemistry)

เคมี พชืสมนุไพรทีอ่อกฤทธิ ์
ทางชวีภาพ

มม. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2201 5400

50 ศ.เสาวรภย ์ ลิ้มเจรญิ ศ. วท.บ. 
วท.ม.
Dr.rer.nat(Chemistry)

เคมี โมเลกุลผลกึเหลว เคมี
เชงิฟิสกิส์

มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาเคมี
โทร.0 2201 5000
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
51 ศ.ยอดหทยั  เทพธรานนท์ ศ.* วท.บ.

วท.ม.
Ph.D.(Organic Chemistry)

เคมี อนิทรยีเ์คมสีงัเคราะห์
และสารผลติภณัฑจ์าก
ธรรมชาตทิีแ่สดงฤทธิ ์  
 ทางชวีภาพ

มม. เกษยีณ บา้นเลขที ่9  
ถนนพระราม 9 
ซอย 41 แยก 18 
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ  10250
โทร. 02-5646700 ต่อ 
3539

52 ศ.อภชิาต  สุขส าราญ ศ. วท.บ. (เคม)ี
วท.ม.(เคมอีนิทรยี)์ 
Ph.D.(Organic Chemistry)

เคมี เคมอีนิทรยี์ มร. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาเคม ี
โทร. 0 2310 8000

53 ศ.พทิยา  ตนัตเิวชวุฒกิุล ศ. ภ.บ.
M.Sc.  
Ph.D.

เคมี สารออกฤทธิท์าง
ชวีภาพของพชื

มศก. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาเคม ี  
โทร. 0 3425 3910, 
0 3425 3840-4

54 ศ.สุภาลกัษณ์  
         ปรชัชญาสทิธกิุล

ศ. วท.บ.(เคม)ี 
วท.ม.(อนิทรยีเ์คม)ี 
Ph.D.(Medicinal Chemistry)

เคมี Organic Chemistry มศว. เกษยีณ ภาควชิาเคม ี
คณะวทิยาศาสตร์
โทร.084 6532969
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
55 ศ.เกตุ  กรุดพนัธ์ ศ. วท.บ.(เคม)ี Ph.D.(Analytical

 Chemistry)  
Post-doctorate 
(International Seminar at 
Karlsruhe)
IAEA Fellow  
Alexander von Humboldt 
Fellow

เคมี เคมฟิีสกิส์ มช. ภาควชิาเคม ี
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร.0 5394 1910

56 ศ.สมเดช กนกเมธากุล ศ. วท.บ. (เคม)ี 
วท.ม. (เคมอีนิทรยี)์ 
Ph.D. (Organic Chemistry)

เคม(ีเคมอีนิทรยี)์ สารออกฤทธิท์างชวีภาพ มข. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 4323 7603
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
57 ศ.ประมวล  ตัง้บรบิูรณ์รตัน์ ศ. วท.บ.(เคม)ี

วท.ม.(เคมเีชงิฟิสกิส)์ 
Diplome Elementair de la 
Langue Francise(DELF)
Diplome D'Etude 
Applofondie  (DEA,Chimie 
Physique) 
Docteur(Chimie 
Macromoleculaire)

เคม(ีพอลเิมอร)์ เคมพีอลเิมอร,์ 
พอลเิมอรค์อลลอย์

มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาเคม ี
โทร. 0 2201 5135

58 ศ.สุภา  หารหนองบวั ศ. วท.บ.(เคม)ี
วท.ม.(เคมอีนิทรยี)์  
Dr.rer.nat.(Physical 
Chemistry)

เคมเีชงิฟิสกิส์ เคมเีชงิฟิสกิส ์
เคมคีอมพวิเตอร ์
เคมทีางยา 
เคมพีอลเิมอร์

มก. ภาควชิาเคมี
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร.0 2562 5555     
ต่อ 2111

59 ศ.มะล ิ หุ่นสม ศ. วท.บ. (เคมวีศิวกรรม)
Dr.de L’INPT (Chem. Eng.)
วท.ด.(เคมเีทคนิค)

เคมเีทคนิค Electrocatalyst for 
H8PEMFC,        
Wastewater treatment, 
Metal recovery from 
spent mobile phone 
batter

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2218 5020,    
0 2218 5013
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
60 ศ.ธราพงษ์ วทิติศานต์ ศ. วท.บ.(เคมวีศิวกรรม) 

วท.ม.(เคมเีทคนิค)   
D.E.A. de I'INPT  
(Chemical Engineering)
Doctorat de I'INPT 
(Chemical Engineering)

เคมเีทคนิค การสงัเคราะหแ์ละการ
ออกแบบกระบวนการ
ผลติเชือ้เพลงิโดยใช้
ตวัเร่งปฏกิริยิาเคมี

จฬ. ภาควชิาเคมเีทคนิค  
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 7517

61 ศ.สมศกัดิ ์ ด ารงคเ์ลศิ ศ.* วศ.บ.(เคมวีศิวกรรม)
D.E.A.(Physical Chem.) 
Docteur in Genieu 
(Chem.Eng.)

เคมเีทคนิค เคมเีทคนิค จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์ 
ภาควชิาเคมเีทคนิค
โทร.0 2218 5329-30

62 ศ.ภควด ี  สุทธไิวยกจิ ศ. วท.บ. (เคม)ี
วท.ม. (เคมฟิีสคิลั)
Ph.D. (Analytical chemistry)

เคมวีเิคราะห์ เคมวีเิคราะห์ มก. คณะวทิยาศาสตร ์  
โทร. 0 2942 8036

63 ศ.ภทัรพรรณ 
         ประศาสน์สารกจิ

ศ. วท.บ.(เคมเีทคนิค)
M.Sc.(CHEM.ENG.)
Ph.D.(CHEM.ENG.)

เคมวีศิวกรรม Fuel Technology, 
Polymer Technology

จฬ. คณะวทิยาศาสตร์
ภาควชิาเคมเีทคนิค
โทร.0 2218 7517
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
64 ศ.ณฐัธยาน์  พงศส์ถาบดี ศ. วท.บ. (เคมวีศิวกรรม) 

วท.ม. (เทคโนโลยี
ปิโตรเลยีม)Ph.D. (Chemical
 Engineering)

เคมวีศิวกรรม การผลติพลงังานสะอาด,
การก าจดัของเสยี
อุตสาหกรรมและชมุชน

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์      
  
โทร. 0 2218 7676

65 ศ.สมยศ  สุทธไิวยกจิ ศ. วท.บ.(เคม)ี
วท.ม.(เคมอีนิทรยี)์ 
Ph.D.(เคมอีนิทรยี)์

เคมอีนิทรยี์ ผลติภณัฑธ์รรมชาติ
และเคมสีงัเคราะห์

มร. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2610 8380

66 ศ.วชัรนิทร ์ รุกขไชยศริกิุล ศ.* วท.บ. (เคม)ี
วท.ม. (เคมอีนิทรยี)์
Ph.D. (Organic Chemistry)

เคมอีนิทรยี์ Bioactive Natural 
Products

มอ. ภาควชิาเคม ี          
คณะวทิยาศาสตร ์    
โทร. 0 7428 8435

67 ศ.ธรณนิทร ์ ไชยเรอืงศรี ศ. วท.บ. (เคมอุีตสาหกรรม)
Ph.D. (Materials of 
Sciences)

เคมอุีตสาหกรรม เคมอุีตสาหกรรม มช. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 5394 3405

68 ศ.สมบูรณ์  ธนาศุภวฒัน์ ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา) 
วท.ม.(จุลชวีวทิยา)  
Ph.D.(Agricultural 
Chemistry)

จุลชวีวทิยา การพสิจูน์เอกลกัษณ์  
ของแบคทเีรยีแอคตโิน
มยัซทีส ์5 สายพนัธุ์ทีค่ดั
แยกจากดนิ ศกึษา
อนุกรม  วธิานเคม ี และ
อณูวทิยาของเชือ้

จฬ. ภาควชิาชวีเคม ี
และจุลชวีวทิยา
คณะเภสชัศาสตร ์ 
โทร.0 2218 0238
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
69 ศ.ศริริตัน์ เร่งพพิฒัน์ ศ. วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์

วท.ม. (จุลชวีวทิยา)  
M.S. (Bacteriology) 
Ph.D. (Food Science)

จุลชวีวทิยา applied Microbiology, 
Probiotic for farm 
animals, Lactic acid 
bacteria, Food 
microbiology

จฬ. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5091

70 ศ.ส่งศร ี กุลปรชีา ศ. วท.บ. (พฤกษศาสตร)์
วท.ม. (พฤกษศาสตร)์ 
D.Eng. (Fermentation 
Technology)

จุลชวีวทิยา Fementation 
Technology Industrial 
Microbiology 
Biopolymer

จฬ. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5094

71 ศ.ประกติติส์นิ  สหีนนทน์ ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)
M.Sc.(Microbiology)
Ph.D.(Microbiology)

จุลชวีวทิยา Soil Microbiology จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 218 5088

72 ศ.ธรีะศกัดิ ์ พชัรวภิาส ศ. วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์
วท.ม. (จุลชวีวทิยา)
ปร.ด. (จุลชวีวทิยา)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา ม.รงัสติ หมวดวชิาจุลชวีวทิยา
โทร. 0 2997 2000 
ต่อ 1416
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
73 ศ.บุษบา  ยงสมทิธ์ ศ. กส.บ. 

วท.ม.(จุลชวีวทิยา) 
Dr.Eng.(Applied 
Microbiology and 
Biotechnology)
Dip.(Microbiology and 
Biotechnology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา มก. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา
โทร. 0 2579 2351,
 0 2942-8386

74 ศ.สาวติร ี ลิม่ทอง ศ. วท.บ.(จุลชวีวทิยา)  
วท.ม.(จุลชวีวทิยา) 
D.Eng.(Fermentation 
Technology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยาพื้นฐาน, 
ความหลากหลายและ
อนุกรมวธิานของยสีต์
และรา, 
เทคโนโลยชีวีภาพ       
(จุลนิทรยี)์

มก. ภาควชิาจุลชวีวทิยา
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 2562 5444

75 ศ.พงศศ์กัดิ ์อุทยัสนิธุเจรญิ ศ. วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์ 
Ph.D.  (Biochemistry)

จุลชวีวทิยา Pathogenesis of
Burkholderia 
pseudomallei, 
Immonology of Avian 
Influenza infection

มม. ภาควชิาจุลชวีวทิยา
โทร. 0 2 201 5954
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
76 ศ.วทิยา  มวีุฒสิม ศ. วท.บ. 

วท.ม. 
Ph.D.(Organic Chemistry)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา
โทร.0 2246 1360-7ต่อ
 6602

77 ศ.อมเรศ  ภมูริตัน ศ.* B.S.(Bacteriology)  
Ph.D.(Microbiology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์ 
ภาควชิาจุลชวีวทิยา
โทร.0 2201 5010

78 ศ.ศนัสนีย ์ ไชยโรจน์ ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์
M.Sc.(Biology) 
Ph.D.(Biology)
Postdoctoral Fellow

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา มม. ภาควชิาจุลชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2441 6340,  0
 2201 5689

79 ศ.ชโลบล  อยู่สุข ศ. วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.(Microbiology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา (ไวรสัวทิยา) มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา 
โทร.0 2246 1360-7ต่อ
 6602,4601

80 ศ.ดวงพร  คนัธโชติ ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)
วท.ม.(จุลชวีวทิยา)
Ph.D.(Soil Science, 
Bioremediation

จุลชวีวทิยา Environmental 
Microbiology, Food 
Microbiology

มอ. คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 7428 8022,  
 0 7428 8310
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
81 ศ.ศุภยางค ์ วรวุฒคิุณชยั ศ.* B.Sc.(Microbiology)

Certificate (Modern 
Methodology for Teachers 
of Health Sciences)
Ph.D.(Microbiology) 
Certificate (Infections 
Diseases & Chemotherapy) 
Certificate (Advanced 
Microbial Diseases Study)
Certificate (Verotoxin)

จุลชวีวทิยา สมนุไพรผลติภณัฑ์
ธรรมชาตแิละการแพทย์
ทางเลอืก

มอ. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 7446 6661,  
 0 7421 2920-23

82 ศ.เสาวลกัษณ์  
               พงษ์ไพจติร

ศ. ภ.บ. 
วท.ม. (จุลชวีวทิยา)
Doc.Human.Sci. 
(Microbiology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา มอ. คณะวทิยาศาสตร ์  
โทร. 0 7428 8022

83 ศ.อญัชรดิา   สวารชร ศ. วท.บ. (ชวีวทิยา) 
วท.ม. (จุลชวีวทิยา)
Doctor of Engineering
(Fermentation 
Technology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา จฬ. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5000
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
84 ศ.ประมวญ  เทพชยัศรี ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ 

วท.ม.(จุลชวีวทิยา) 
ปร.ด.(จุลชวีวทิยา)

จุลชวีวทิยา และ
วทิยาภมูคิุม้กนั

จุลชวีวทิยา วทิยา
ภมูคิุม้กนั และชวีวทิยา
ระดบัโมเลกุล

มธ. คณะสหเวชศาสตร ์
โทร.0 2986 9213     
ต่อ 7239, 9436

85 ศ.ศุขธดิา  อุบล ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)
วท.ม.(จุลชวีวทิยา) 
Ph.D.(Virology)

จุลชวีวทิยา
(ไวรสัวทิยา)

ไวรสัวทิยา มม. ภาควชิาจุลชวีวทิยา   
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 2201 5674

86 ศ.วเิชยีร  รมิพณชิยกจิ ศ. วท.บ.(ชวีเคม)ี 
วท.ม.(ชวีเคม)ี
Ph.D.(Molecular Biophysics 
& Biochemistry)

ชวีเคมี Molecular Biology, 
Cyclodextrin

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2218 5436

87 ศ.จริะพนัธ์  กรงึไกร ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์
วท.ม.(ชวีเคม)ี
ปร.ด.(ชวีเคม)ี

ชวีเคมี ชวีเคมี จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี
โทร.0 2252 4986, 
256-4482

88 ศ.อรญั  อนิเจรญิศกัดิ ์ ศ. B.Sc.(Biochemestry)
วท.ม. (ชวีเคม)ี
Ph.D.(Agricultural Science)

ชวีเคมี ชวีเคมี จฬ. ภาควชิาชวีเคม ี  
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร 0 2246 0063
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
89 ศ.อญัชล ี ทศันาขจร ศ.* วท.บ.(เคม)ี

M.Sc.(Biochemistry)
Ph.D.(Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคมแีละ
ชวีวทิยาโมเลกุล

จฬ. ภาควชิาชวีเคม ี
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 2218 5419

90 ศ.เป่ียมสุข  พงษ์สวสัดิ ์ ศ. วท.บ.(ชวีเคม)ี 
วท.ม.(ชวีเคม)ี  
Ph.D.(Biochemistry)

ชวีเคมี อายรุศาสตรแ์ละชวีเคมี จฬ. ภาควชิาชวีเคมี
คณะวทิยาศาสตร์
โทร.0 2218 5419

91 ศ.สมปอง คลา้ยหนองสรวง  ศ. วท.บ. (เทคนิคการแพทย)์
วท.ม. (ชวีเคม)ี 
Ph.D. (Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคมี มข. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 4300 9700

92 ศ.นิสนัต์  สตัยาศยั ศ. ภ.บ.
วท.ม.(ชวีเคม)ี 
Ph.D.(Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีวทิยาระดบัโมเลกุล มข. ภาควชิาชวีเคมี
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 4334 2911,   
 086 857 8857

93 ศ.บงัอร  ศรพีานิชกุลชยั ศ.* ภ.บ.
วท.ม.(ชวีเคม)ี 
Ph.D.(Cell Biology)

ชวีเคมี Biochemistry of herbal 
medicine, Biochem of 
Carcinogenesis, Plant 
Medicinal Chemistry

มข. ส านกัวชิาการ
คณะเภสชัศาสตร์
โทร. 0 4320 2378    
ต่อ 1539

94 ศ.วภิา  สุจนิต์ ศ. วท.บ. (พนัธุศาสตร)์
วท.บ. (ชวีเคม)ี
Ph.D. (Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคมี มทส. ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์
โทร. 0 4422 4313, 
6187
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
95 ศ.พมิพใ์จ  ใจเยน็ ศ. วท.บ.(เคม)ี 

Ph.D.(Biological Chemistry)
ชวีเคมี Enzymology, Enzyme 

catalysis; Enzyme 
mechanism, Flavin and
 Flavoproteins, Enzyme
 Kinetics; Pre-steady 
state kinetics, Redox 
Enzymes; 
pyridoxal-5-phosphate,
 Physical Biochemistry;
 Biosensor; Biofuel; 
Biocatalysis, กลไกการ
ท างานของเอนไซม,์ 
จลหพลศาสตรข์อง
เอนไซม,์ ชวีเคมเีชงิ
กายภาพ; ตวัตรวจวดั
ทางชวีภาพ; เซลล์
เชือ้เพลงิชวีภาพ; ตวัเร่ง
ปฎกิริยิาชวีภาพ

มม. ภาควชิาชวีเคม ี 
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 2201 5607
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
96 ศ.สุมาล ี ตัง้ประดบักุล ศ. วท.บ.(เคม)ี

M.Sc.(Tropical Molecular 
Biology)
Ph.D.(Molecular Biology)

ชวีเคมี Molecular immunology 
related to cancer and 
malarial infection, 
Molecular biology of 
Burkholderia 
pseudomallei , Gene 
regulation in oxidative 
stress condition, 
Biofilm formation, 
Proteomic, 
Bioinformatic and 
System biology 

มม. พนกังาน ภาควชิาชวีเคม ี
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร.0 2201 5376

97 ศ.ศราวุฒ ิ จติรภกัดี ศ. วท.บ. (ชวีวทิยา) 
วท.ม. (ชวีเคม)ี 
Ph.D. (Biochemistry)

ชวีเคมี Molecular Metabolism,     
   Regulation of 
pyruvate carboxylase 
expression

มม. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2201 5458
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
98 ศ.ธรียศ   วทิติสุวรรณกุล ศ. B.Sc. 

M.Sc. 
Ph.D.

ชวีเคมี ชวีเคมี มม. ภาควชิาชวีเคม ี
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2201 5450

99 ศ.พชัรยี ์ เลศิฤทธิ ์ ศ. พ.บ.
Ph.D.(Biochemistry) 
อ.ว.(เวชศาสตรค์รอบครวั)

ชวีเคมี ชวีเคมี มม. ภาควชิาชวีเคม ี 
คณะแพทยศาสตร ์
ศริริาชพยาบาล      
โทร.02 419 7771

100 ศ.วชิยั  บุญแสง ศ.* วท.บ.  
วท.ม.
Ph.D.(Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคมี มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคมี
โทร.0 2246 0063   
ต่อ 6301

101 ศ.วศิษิฎ์  ทองบุญเกดิ ศ. พ.บ. 
ป.ชัน้สงูทางวทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก
(อายรุศาสตร)์  
ว.ว.(อายรุศาสตรท์ัว่ไป)  
ว.ว.(อายรุศาสตรโ์รคไต)  
Certificate of International 
Society of Nephrology 
Fellowship

ชวีเคมี ชวีเคมี มม. สถานส่งเสรมิการวจิยั  
คณะแพทยศาสตร์
ศริริาชพยาบาล 
โทร.02 419 7771
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
102 ศ.สกล  พนัธุ์ยิ้ม ศ.* B.Sc.(Biochemistry)

Ph.D.(Biochemistry)
ชวีเคมี ชวีเคม ี, อณูชวีวทิยา, 

อณูพนัธุศาสตร์
มม. เกษยีณ สถาบนัอณูชวีวทิยา

และพนัธุ์ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล
ศาลายา 
นครปฐม 73170   
โทร. 0 2800 3628

103 ศ.ยงยทุธ  ยทุธวงศ์ ศ.* B.Sc. 
Ph.D.(Chemistry)

ชวีเคมี ชวีเคม,ี 
นโยบายวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มม. เกษยีณ ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งชาต ิ 
ถ.พระราม 6 
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ
 10400  
โทร. 0 2644 8002

104 ศ.วรชาต ิ สริวราภรณ์ ศ.* วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์  
วท.ม.(ชวีเคม)ี 
ปร.ด.(ชวีเคม)ี

ชวีเคมี ชวีเคม,ี มาลาเรยี มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคมี
โทร.0 2201 5605

105 ศ.ประพนธ์  วไิลรตัน์ ศ.* B.Sc.(Chemistry) 
Ph.D.(Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคม,ี อณูชวีวทิยา มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร์
ภาควชิาชวีเคมี
โทร.0 2354 7140
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
106 ศ.มนตร ี จุฬาวฒันทล ศ.* B.Sc. 

Ph.D.(Biochemistry)
ชวีเคมี ชวีเคมขีองระบบสบืพนัธุ์ มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์

ภาควชิาชวีเคม ี
โทร. 0 2246 0063 
ต่อ 6301

107 ศ.ม.ร.ว.ชษิณุสรร  
                 สวสัดวิตัน์

ศ.* M.A. 
Ph.D.(Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคมโีครงสรา้งและ
หน้าทีท่างชวีภาพของ
โปรตนีและเอนไซม์

มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร์
ภาควชิาชวีเคมี
โทร.0 2246 0063  
ต่อ 6301

108 ศ.ทรงศกัดิ ์ เพช็รมติร ศ. กศ.บ.(การมธัยมศกึษา)
วท.ม.(การสอนเคม)ี
ปร.ด.(ชวีเคม)ี

ชวีเคมี ชวีเคมแีละพยาธโิปรโตซวั มม. ภาควชิาโภชนศาสตร์
เขตรอ้นและ
วทิยาศาสตรอ์าหาร 
คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น
โทร.0 2306 9100-9

109 ศ.มธุรส  พงษ์ลขิติมงคล ศ. วท.บ. (จุลชวีวทิยา)
วท.ม. (จุลชวีวทิยา)
Ph.D. (Molecular Biology)

ชวีเคมี วทิยาศาสตรธ์รรมชาต ิ
วทิยาศาสตรช์วีภาพ  
ชวีเคมแีละชวีโมเลกุล

มม. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2201 5000

110 ศ.สรินิทร ์ พบิูลนิยม ศ. ภ.บ. 
M.Sc.
D.Sc.

ชวีเคมี ฮอรโ์มน มม.  เกษยีณ 135/21หมูบ่า้นธรากร 
พุทธมณฑลสาย 4  
จ.นครปฐม 
โทร. 0 2441 0577
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
111 ศ.อมรรตัน์  พงศด์ารา ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์

วท.ม.(ชวีเคม)ี  
D.Eng.(Fermentation 
Technology)

ชวีเคมี ชวีเคมี มอ. ภาควชิาชวีเคม ี
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 7428 8382

112 ศ.สมศกัดิ ์  ปัญหา ศ. กศ.บ.(ชวีวทิยา)
วท.ม.(สตัววทิยา) 
Cert.(Fresh Water Fish 
Culture) 
 Ph.D.(Zoology) 
Cert.(Conservation 
Biological Diversity)

ชวีวทิยา ชวีวทิยา, สตัววทิยา, 
Systematics 
(Taxonomy), 
Evolutionary Biology

จฬ. ภาควชิาชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2218 5273

113 ศ.สริวิฒัน์  วงษ์สริิ ศ. วท.บ.
M.S.(Entamology) 
Ph.D.(Entamology)

ชวีวทิยา ชวีวทิยาของผึง้ จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา 
โทร. 0 2218 5275
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
114 ศ.สดศร ี ไทยทอง ศ. วท.บ.(สตัววทิยา)

วท.ม.(ปรสติวทิยา) 
Cert. In Marine Biology 
Cert. In Medical 
Parasitology 
Cert. In Human Parasitology

ชวีวทิยา มาลาเรยี,ยงุ จฬ. เกษยีณ 262 ถ.เจรญินครบุคคโล 
เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ 
10600
โทร. 0 2468 2652

115 ศ.ทศพร  วงศร์ตัน์ ศ. วท.บ. (การประมง)  
Ph.D.(Biology & Taxonomy 
of Fish)

ชวีวทิยา อนุกรมวธิานของสตัวน์ ้า 
(เน้นกลุ่มปลา)

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร์
ภาควชิาชวีวทิยา
โทร. 0 2218 5376

116 ศ.ไพบูลย ์ นยัเนตร ศ. วท.บ.(สตัววทิยา)   
วท.ม.(Zoology)   
Cert. in Marine Biology 
(Taxonomy Crustaceans)
Cert. In Biology 
(Investebrate) 
Cert.in Marine Fisheriers 
Res(Zoogeography)

ชวีวทิยา อนุกรมวธิานของสตัวไ์ม่
มกีระดกูสนัหลงั

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา 
โทร.0 2218 5275
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
117 ศ.สุจนิดา  มาลยัวจิติรนนท์ ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา) 

วท.ม.(สตัววทิยา) 
วท.ด.(วทิยาศาสตรช์วีภาพ)

ชวีวทิยา ชวีวทิยา สรรีวทิยา      
 วานรวทิยา และ
วทิยาการต่อมไรท้่อ

จฬ. ภาควชิาชวีเคม ี
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 2218 5275

118 ศ.มณจนัทร ์ เมฆธน ศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์
M.Sc. (Biology)
Ph.D. (Biology)

ชวีวทิยา ชวีวทิยา มก. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 2562 5444,
 0-2562-5555

119 ศ.ยพุาพร  ไชยสหีา ศ. วท.บ. (ชวีวทิยา)
วท.ม. (สตัววทิยา)
Ph.D. (Animal Physiology)

ชวีวทิยา สรรีวทิยาของสตัวปี์ก มทส. ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์
โทร. 0 4422 4313,
6187

120 ศ.มาลยีา  เครอืตราชู ศ.* B.S.  
M.S,  
Ph.D.(Botany)                    

ชวีวทิยา ชวีวทิยา , พฤกษศาสตร,์
เซลล์วทิยา

มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา  
โทร.0 2246 1376

121 ศ.สงัวรณ์  กจิทวี ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)
วท.ม.(ชวีวทิยาสภาวะ
แวดลอ้ม) 
Ph.D.(Entomology)

ชวีวทิยา ชวีวทิยาเชงิประชากร
ของแมลงทาง
การเกษตรและทางการ
แพทย์

มม. ภาควชิาชวีวทิยา
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2201 5276

122 ศ.พรสวรรค ์ วสิุทธวิเิศษ ศ. วท.บ.(สตัววทิยา) 
M.S.(Microbiology) 
Ph.D.(Plant Pathology)

ชวีวทิยา ชวีวทิยาสภาวะแวดลอ้ม มม. คณะวทิยาศาสตร ์ 
ภาควชิาชวีวทิยา
โทร. 0 2201 5000
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
123 ศ.พไิล  พลูสวสัดิ ์ ศ. คบ.(มธัยมศกึษา)

ป.ชัน้สงู(นิวเคลยีรเ์ทคโนโลย)ี
วท.ม.(จุลชวีวทิยา) 
D.Sc.(Biology)

ชวีวทิยา ปักษวีทิยา,จุลชวีวทิยา มม. คณะวทิยาศาสตร ์  
ภาควชิาจุลชวีวทิยา
โทร.0 2201 5527, 
201-5532

124 ศ.วสิุทธิ ์ ใบไม้ ศ.* B.Sc. 
Ph.D.(Genetics)

ชวีวทิยา พนัธุศาสตร,์ Biodiversity มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์ 
ภาควชิาชวีเคม ี 
โทร.0 2644 8706

125 ศ.สุชาต ิ อุปถมัภ์ ศ.* B.S. in Biology  
M.S. in Epidemiologic 
Science  
M.S. in Biological Science 
Ph.D. in Natural Resources            

ชวีวทิยา พยาธใิบไม,้   สงัขวทิยา มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา 
โทร. 0 2247 7058

126 ศ.สุภาวด ี จุลละศร ศ. กม.บ. 
วท.ม.

ชวีวทิยา ชวีวทิยา มร. ภาควชิาชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 2310 8394

127 ศ.วเิชยีร  มากตุ่น ศ. กศ.บ.(ชวีวทิยา)
วท.ม.(ชวีวทิยา)
Ph.D.(Fisheries Science)

ชวีวทิยา Taxonomy 
Phylogenetic และ 
Ecology ของสตัวน์ ้า

มศว. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 2649 5000     
ต่อ 8400
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
128 ศ.ไพศาล  สทิธกิรกุล ศ. กศ.บ. (ชวีวทิยา)

วท.ม. (สตัววทิยา)   
M.A. (Cell Biology) 
Ph.D. (Zoology)

ชวีวทิยา มศว. ภาควชิาชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร.0 2664 4170-88 
ต่อ 8515

129 ศ.สายสมร  ล ายอง ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร:์
อารกัขาพชื) 
วท.ม. (จุลชวีวทิยา)
Ph.D (Agriculture in Applied 
Microbiology)

ชวีวทิยา ความหลากหลากทาง
ชวีภาพและนิเวศวทิยา 
จุลนิทรยีเ์น้นการเกษตร

มช. ภาควชิาชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 5394 3001-9

130 ศ.มลัลกิา  อิม่วงศ์ ศ. พย.บ. (พยาบาล)
ว.ว. (ชวีวทิยาสภาวะ
แวดลอ้ม)
ปร.ด. (อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น)

ชวีวทิยาโมเลกุล ชวีวทิยาโมเลกุล มม. คณะเวชศาสตรเ์ขตรอ้น
โทร.  0 2354 9100-4,
0 2306 9100-9

131 ศ.พรสวรรค ์วสิุทธวิเิศษ ศ.* ว.บ.(สตัววทิยา)  
M.Sc.(Microbiology) 
Ph.D.(Plant Pathology)

ชวีวทิยาสภาวะ
แวดลอ้ม

สิง่แวดลอ้ม ชวีวทิยา 
และจุลชวีะ

มม. ภาควชิาชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร.0 2849 6293
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
132 ศ.เวคนิ  นพนิตย์ ศ. B.A.(Zoology)

Ph.D.(Anatomic Pathology)
เซลล์วทิยา เซลล์วทิยา มธ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย ี
ภาควชิาวทิยาศาสตร์
สุขภาพศนูยร์งัสติ 
จ.ปทุมธานี 12121 
โทร. 0 2516 5366    
ต่อ 2215

133 ศ.วฒันาลยั  
            ปานบา้นเกรด็

ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา) 
วท.ม.(จุลชวีวทิยา) 
Dr.Eng. (Fermentation 
Technology)

เทคโนโลยชีวีภาพ Molecular Biology, 
Bacterial Genetics

มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ
โทร.0 2201 5927

134 ศ.ศกรณ์  มงคลสุข ศ. B.Sc. 
(Pharmacology)
M.Sc.(Biochemistry) 
Ph.D.(Biological Science)

เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ 
โทร.0 2201 5000

135 ศ.อรญั  หนัพงศก์ติตกิลู ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตร์
การอาหาร)
Ph.D. (Biotechnology)
วท.ม. (จุลชวีวทิยา)

เทคโนโลยชีวีภาพ การพฒันาผลติภณัฑ ์ มอ. คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
โทร. 0 7444 6728
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
136 ศ.เบญจมาส   เชยีรศลิป์ ศ. B.Sc. (Chemical 

Engineering)
M.Sc. (Biotechnology)
Ph.D. (Biotechnology)

เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ มอ. คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
ภาควชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ
โทร. 0 7444 6728

137 ศ.วราวุฒ ิ ครสู่ง ศ. วท.บ. (ชวีวทิยา) 
วท.ม. (จุลชวีวทิยา)
Ph.D. (Food Science)

เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ สจล. คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
โทร. 0 2329 8526-27 
ต่อ 7278

138 ศ.กติตชิยั  วฒันานิกร ศ. วท.บ.(ฟิสกิส)์
M.S.(Geophysics) 
Ph.D.(Mining and 
Engineering)

ธรณฟิีสกิสป์ระยกุต์ ธรณฟิีสกิสป์ระยกุต์และ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม

มช. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 5394 3301

139 ศ.ธนวฒัน์  จารุพงษ์สกุล ศ. วท.บ.(ธรณวีทิยา)
M.Sc.(Quanternary) 
Ph.D.(Quanternary)

ธรณวีทิยา ธรณวีทิยา จฬ. ภาควชิาธรณวีทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร. 0 2218 5442

140 ศ.ปัญญา   จารุศริ ิ ศ. วท.บ. (ธรณวีทิยา)
วท.ม. (ธรณวีทิยา)
Ph.D. (Geology)

ธรณวีทิยา ธรณวีทิยา จฬ. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5000
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
141 ศ.ทวศีกัดิ ์ ระมงิคว์งศ์ ศ. วท.บ.(ธรณวีทิยา) 

Ph.D.(Geological Science)
ธรณวีทิยา อุทกธรณวีทิยา

(Hydrogeology)
พลงังานความรอ้นใต้
พภิพ

มช. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาธรณวีทิยา
โทร 0 5394 3362

142 ศ.รชันีย ์ อุดมแสงเพช็ร ศ. วท.บ.(เทคนิคการแพทย)์ 
Ph.D. (Immunology)

พยาธชิวีวทิยา พยาธชิวีวทิยา มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาพยาธวิทิยา 
โทร.0 2204 5576,   
0 2246 1360 ต่อ 6204

143 ศ.สมพงศ ์ สหพงศ์ ศ. พ.บ. 
Ph.D.(Experimental 
Pathology)

พยาธชิวีวทิยา มม. เกษยีณ ภาควชิาพยาธชิวีวทิยา
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2201 5573,  
0 2246 0063 ต่อ 6203

144 ศ.มนทกานต ิ วชัราภยั ศ. วท.บ.(พฤกษศาสตร)์
วท.ม.(พฤกษศาสตร)์

พฤกษศาสตร์ การเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื,  
กลว้ยไม้

จฬ. เกษยีณ  26  ถนนสุขมุวทิ  
ซอย 59 แขวงคลองตนั
เหนือเขตวฒันา  
กรุงเทพฯ 10110  
โทร.0 2390 1485,   
0 2391 5651
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
145 ศ.หรรษา  ปุณณะพยคัฆ์ ศ. วท.บ. (พฤกษศาสตร)์ 

M.Sc. (Microbiology) 
Ph.D. (Microbiology)

พฤกษศาสตร์ พฤกษศาสตร์ จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2245 7434

146 ศ.ทวศีกัดิ ์  บุญเกดิ ศ. วท.บ.(พฤกษศาสตร)์ 
วท.ม.(พฤกษศาสตร)์ 
Ph.D.(Plant Ecology)

พฤกษศาสตร์ สณัฐานวทิยา,
กายวภิาค, อนุกรมวธิาน,
 เฟิรน์, ไมด้อก

จฬ. เกษยีณ ภาควชิาพฤกษศาสตร์
 คณะวทิยาศาสตร ์    
โทร. 0 2218 5505

147 ศ.ประนอม  จนัทรโณทยั ศ.* วท.บ.(ชวีวทิยา)
วท.ม.(พฤกษศาสตร)์ 
ศศ.บ.(รฐัศาสตร)์
Doctor of Philosophy (Plant 
Taxonomy)

พฤกษศาสตร์ พฤกษศาสตร์ มข. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา  
โทร.0 4324 2331-9

148 ศ.อรุณรตัน์  ฉวรีาช ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)
วท.ม.(พฤกษศาสตร)์
ปร.ด.(ชวีเคม)ี

พฤกษศาสตร์ พฤกษศาสตร์ มข. ภาควชิาชวีวทิยา   
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร.0 4334 2908     
ต่อ 3208, 3124

149 ศ.สุมนทพิย ์ บุนนาค ศ. วท.บ. (พฤกษศาสตร)์
วท.ม. (พฤกษศาสตร)์
Ph.D. (Horticulture)

พฤกษศาสตร์ ทรพัยากรธรรมชาติ มข. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 4300 9700,
0 4334 2908
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
150 ศ.พวงเพญ็  ศริริกัษ์ ศ. วท.บ.(พฤกษศาสตร)์ 

M.S. (Botany)
พฤกษศาสตร์ อนุกรมวธิานพชื มอ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์

ภาควชิาชวีวทิยา    
โทร.0 7428 8515

151 ศ.อลงกลด   แทนออมทอง ศ. วท.บ. (พนัธุศาสตร)์
วท.ม. (พนัธุศาสตร)์
ปร.ด. (ชวีวทิยา)

พนัธุศาสตร์ พนัธุศาสตรเ์ซลล์
ของสตัว์

มข. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 4320 2531

152 ศ.ปรชีา  ประเทพา ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)
วท.ม.(พนัธุศาสตร)์
ปร.ด.(ชวีวทิยา)

พนัธุศาสตร์ พนัธุศาสตร ์การวจิยัขา้ว
 และชวีวทิยาระดบั
โมเลกุล

มมส. ภาควชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ 
คณะเทคโนโลย ี
โทร.0 4375 4085

153 ศ.ไพโรจน์   ประมวล ศ. วท.บ. (ชวีวทิยา) 
ปร.ด.  (ชวีวทิยา)

พนัธุศาสตร์ พนัธุศาสตรเ์ชงิประชากร,
เซลล์พนัธุศาสตร,์
ทรพัยากรพชื

มมส. คณะวทิยาศาสตร ์  
โทร. 0 4375 4247-8

154 ศ.ชนนัท ์องัศุธนสมบตัิ ศ. วท.บ. (เคม)ี
วท.ม. (ชวีเคม)ี
Ph.D. (Biochemistry)

พนัธุศาสตรร์ะดบั
โมเลกุลและพนัธุ
วศิวกรรมศาสตร์

พนัธุศาสตรร์ะดบั
โมเลกุลและ
พนัธุวศิวกรรมศาสตร์

มม. สถาบนัชวีวทิยาศาสตร์
โมเลกุล 
โทร. 0 2800 3624 
ต่อ 1237
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
155 ศ.วชิติ  ศรตีระกลู ศ. วท.บ.(ฟิสกิส)์

วท.ม.(ฟิสกิส)์
Ph.D.(Physics)

ฟิสกิส์ Theoretical Physics, 
Superconductivity, 
Superlattices, 
Semiconductors, 
Tunneling, 
Quasicrystals 

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2218 5156

156 ศ.วริุฬห ์ สายคณติ ศ.* วท.บ.
Filosofic Doktorsexamen 
(Theoretical Physics)

ฟิสกิส์ ฟิสกิสข์องแขง็
ทฤษฎสีารกึง่ตวัน า

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาฟิสกิส ์ 
โทร.0 2218 9987

157 ศ.พเิชษฐ  ลิ้มสุวรรณ ศ.* วท.บ.(ฟิสกิส)์ Ph.D.(Physics) ฟิสกิส์ ฟิสกิส ์เทคโนโลยี
เลเซอรแ์ละเทคโนโลยี
การเคลอืบในสญูญากาศ

มจธ. ภาควชิาฟิสกิส ์
คณะวทิยาศาสตร์
โทร.0 2470 8876

158 ศ.กอบวุฒ ิ รุจจินากุล ศ. วท.บ.(ฟิสกิส)์
วท.ด.(ฟิสกิส)์

ฟิสกิส์ Electroceramics / 
Crystallography 
ความสมัพนัธ์ของ 
Properties of 
Electroceramics และ 
Structure โดยเฉาะ
กลุ่ม Piezoelectric 
ceramics

มช. ภาควชิาฟิสกิส ์ 
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 5394 3376
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
159 ศ.ทว ี ตนัฆศริิ ศ. วท.บ.(ฟิสกิส)์ 

M.Sc.(Physics Methods of 
Analysis) 
Ph.D. (Crystallography)

ฟิสกิส์ ฟิสกิสข์องแขง็        
วสัดุศาสตร์

มช. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาฟิสกิส ์
โทร.0 5394 3376

160 ศ.ถริพฒัน์  วลิยัทอง ศ. B.Sc.
M.Sc.
M.A. 
Ph.D.

ฟิสกิส์ ฟิสกิสน์ิวเคลยีร ์      
และการประยกุต์

มช. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาฟิสกิส์
โทร.0 5394 3376

161 ศ.ประสทิธิ ์ เจรญิขวญั ศ. B.S.(Physics,Math) 
M.S.(Physics)
Ph.D.(Nuclear Physics)

ฟิสกิส์ ฟิสกิสน์ิวเคลยีร,์ 
Nuclear Physics; Beta 
and Gamma Ray 
Spectroscopy

มช. เกษยีณ 17 ซ. 12  ถ.โชตนา 
ต.ชา้งเผอืก  อ.เมอืง 
จ.เชยีงใหม ่50300
โทร.0 5394 3420 
ต่อ 1133

162 ศ.สนัต ิ แมน้ศริิ ศ. วท.บ.(ฟิสกิส)์ 
M.Sc.(Material Science)   
Ph.D.(Material Science)

ฟิสกิส์ วสัดุเชงิฟิสกิส ์ 
วสัดุนาโน
และนาโนเทคโนโลยี

มทส. สาขาวชิาฟิสกิส ์
ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์
โทร.0 4422 4597,     
0 4422 4293
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
163 ศ.ประสาท  สบืคา้ ศ.

(มทส.)
กศ.บ. (ฟิสกิส)์
วท.ม. (ฟิสกิส)์ 
M.S. (Physic) 
Ph.D. (Physic)

ฟิสกิส์ ฟิสกิส์ มทส. ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์
โทร. 0 4422 4315

164 ศ.ชกูจิ  ลมิปิจ านงค์ ศ.
(มทส.)

วท.บ. 
M.Sc.(Physics) 
Ph.D.(Physics)

ฟิสกิส์ ฟิสกิสข์องแขง็ 
ทฤษฎสีารกึง่ตวัน า

มทส. สาขาวชิาฟิสกิส์
ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์
โทร.0 4422 4187-8

165 ศ.รศัมดีารา  หุ่นสวสัดิ ์ ศ. B.A.(Physics) 
M.S.(Physics)
Ph.D.(Physics)     

ฟิสกิส์ ฟิสกิส์ มม. ภาควชิาฟิสกิส ์
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร.0 2206 2002

166 ศ.เสรมิ  จนัทรฉ์าย ศ. วท.บ. (ฟิสกิส)์
วท.ม. (ฟิสกิส)์
Doctorat de
torisième cycle
(Energétique)

ฟิสกิส์ พลงังานแสงอาทติย์ มศก. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 3424 5300

167 ศ.สุทศัน์  ยกสา้น ศ.* B.Sc.
M.Sc.(Physics)
Ph.D.(Physics)

ฟิสกิส์ ฟิสกิสข์องแขง็ 
ทฤษฎสีารตวัน ายวดยิง่

มศว. เกษยีณ ภาควชิาฟิสกิส ์
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 2392 4021 
ต่อ 1334

Page 40 of 48 ข้อมลู ณ 5 กรกฎาคม 2561



01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
168 ศ.จติ ิ หนูแกว้ ศ. กศ.บ.(ฟิสกิส)์

วท.ม.(ฟิสกิส)์
D.Eng.(Material Science 
and Engineering)

ฟิสกิส์ ฟิสกิส์ สจล. วทิยาลยันาโน
เทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ลาดกระบงั  
โทร.0 2329 8000  
ต่อ 3079

169 ศ.วุฑฒ ิ พนัธุมนาวนิ ศ.
(มทส.)

วท.บ.(ฟิสกิส)์
M.S.(Physics) 
Ph.D.(Laser Physics)

ฟิสกิส์ เลเซอรแ์ละโฟตอนนิก
หลกัสตูรและการบรหิาร
ระดบัอุดมศกึษา

มทส. เกษยีณ 26 ถนนเสร ี1 หมูบ่า้น
เสร ี1 หวัหมาก บาง
กะปิกรุงเทพฯ  10250 
โทร.0 2599 0000  
ต่อ 1261

170 ศ.สรินุิช  ลามศรจีนัทร์ ศ. กส.บ.(พชืไร)่ 
M.Sc.(Genetics) 
Ph.D.(Genetics)

รงัสปีระยกุต์ พนัธุศาสตร,์ 
การปรบัปรุงพนัธุ์พชื

มก. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิารงัสปีระยกุต์
และไอโซโทป 
โทร. 0 2579 5530

171 ศ.นวลฉว ี รุ่งธนเกยีรติ ศ. วท.บ.(ฟิสกิส)์
วท.ม.(นิวเคลยีรเ์ทคโนโลย)ี
วท.ด.(ปฐพวีทิยา)

รงัสปีระยกุต์และ
ไอโซโทป

การใชน้ิวเคลยีร์
เทคโนโลยทีางดา้น
การเกษตรและ
สิง่แวดลอ้ม และ
วทิยาการดา้นนิวเคลยีร์

มก. ภาควชิารงัสปีระยกุต์
และไอโซโทป
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 2562 5444    
 ต่อ 1205
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
172 ศ.อรุณ ี วงศปิ์ยะสถติย์ ศ. กส.บ.

M.S.(Agronomy)
รงัสปีระยกุต์และ

ไอโซโทป
รงัสปีระยกุต์และ
ไอโซโทป

มก. เกษยีณ ภาควชิารงัสปีระยกุต์
และไอโซโทป  
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร.0 2562 5555

173 ศ.อรุณ ี วงศปิ์ยะสถติย์ ศ. กส.บ. 
M.S.(Agronomy)

รงัสปีระยกุต์และ
ไอโซโทป

รงัสปีระยกุต์และ
ไอโซโทป

มก. ภาควชิารงัสปีระยกุต์
และไอโซโทป 
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 2562 5444,
 0 2562 5555 ต่อ 
1202

174 ศ.สุพล  อนนัตา ศ. วท.บ. (ฟิสกิส)์
M.Sc. (Ceramic
Engineering)
Ph.D. (Materials
Science)

วสัดุศาสตร์ วสัดุศาสตร์ มช. คณะวทิยาศาสตร์
0 5322 2180

175 ศ.สมชาย  ทองเตม็ ศ. วท.บ.(ฟิสกิส)์
วท.ม.(ฟิสกิส)์  
M.S. 
Ph.D.(Metallurgical 
Engineering)

วสัดุศาสตร์ วสัดุศาสตร์ มช. ภาควชิาฟิสกิส ์   
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 5394 3001-9
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
176 ศ.บุญเสรมิ  

             วทิยช านาญกุล
ศ. วท.บ.

พ.บ.
Ph.D.(Anatomy)

วทิยาต่อมไรท้่อและ
ประสาทชวีวทิยา

วทิยาต่อมไรท้่อและ
ประสาทชวีวทิยา

มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร ์
โทร. 0 2201 5870,  
0 2246 0063 ต่อ 4102

177 ศ.มลวิรรณ  บุญเสนอ ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตรท์ัว่ไป)
M.Sc. 
(Environmental Health)
Ph.D. (Environmental 
Science)

วทิยาศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม

นิเวศพษิวทิยา มศก. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 3424 5330

178 ศ.พงศศ์กัดิ ์ 
           รตันชยักุลโสภณ

ศ. วท.บ. (รงัสเีทคนิค)  
วท.ม. (กายวภิาคศาสตร)์  
Ph.D. (Molecular Biology)

วทิยาศาสตรช์วีภาพ ชวีวทิยา
พนัธุศาสตร ์
จุลนิทรยี์

มอบ. คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 4535 3401-4  
 ต่อ 4212

179 ศ.เผดมิศกัดิ ์ จารยะพนัธุ์ ศ. วท.บ. (ชวีวทิยาทางทะเล
และการประมง) 
วท.ม. (ชวีวทิยาทางทะเล)
Ph.D. (Biology)

วทิยาศาสตรท์างทะเล พนัธุศาสตรป์ระชากร จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2652 5066
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
180 ศ.ทวศีกัดิ ์ ปิยะกาญจน์ ศ.* วท.บ.(ชวีวทิยา)  

M.S.(Marine Biology)
Ph.D.(Zoology)

วทิยาศาสตรท์างทะเล วทิยาศาสตรท์างทะเล 
สาขานิเวศวทิยาทาง
ทะเล, สตัวปี์ก

จฬ. เกษยีณ สถาบนัวจิยัสภาวะ
แวดลอ้ม   
โทร. 0 2271 0990 ,
0 2270 1669

181 ศ.เป่ียมศกัดิ ์ เมนะเศวต ศ.* วท.บ.(ประมง) 
M.S.(Fishery)
Ph.D.(Fishery)

วทิยาศาสตรท์างทะเล วทิยาศาสตรม์ลพษิทาง
น ้า,วทิยาศาสตรท์าง
ทะเล,สิง่แวดลอ้มแหล่ง
ประมง
เทคโนโลยชีวีภาพทาง
ทะเล, ปัญหามลพษิ
ชายฝัง่ทะเล

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร์
ภาควชิาวทิยาศาสตร์
ทางทะเล 
โทร. 0 2218 5394

182 ศ.สุจติรา  วงศเ์กษมจติต์ ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตรท์ัว่ไป)
M.Sc.(Organic Chemistry) 
Ph.D.(Organic Chemistry

วทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์ Systheses and 
Applications of 
Organometallic 
Compounds

จฬ. วทิยาลยัปิโตรเลยีม
และปิโตรเคม ี 
โทร. 0 2218 4133
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
183 ศ.สุดา  เกยีรตกิ าจรวงศ์ ศ.* วท.บ.(เคม)ี 

วท.ม.(เคมฟิีสกิลั)
Cert. In Photographic 
Science
Ph.D.(Polymer Science and 
Engineering)
Post  
Doctor(RadiationchemistroP
olymer)

วทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์ Polymer Synthesis, 
Polymer Blends and 
Composites, Coatings

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาวทิยาศาสตร์
ทางภาพถ่ายและ
เทคโนโลยทีางการพมิพ์
โทร. 0 2218 5587

184 ศ.สุจติรา วงศเ์กษมจติต์ ศ. B.Sc.(Chem.-Math.) 
M.S.(Org.Chem.)
Ph.D.(Org.Chem.)

วทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์ วทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์ จฬ. วทิยาลยัปิโตรเลยีม
และปิโตรเคมี
โทร. 0 2218 4133

185 ศ.รตันวรรณ  มกรพนัธุ์ ศ. วท.บ.(เคมเีทคนิค : เคมี
วศิวกรรม)
M.Sc. (Polymer 
Engineering)
M.Sc. (Engineering 
Management)
Ph.D.(Polymer Science)

วทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์ เคมโีพลเีมอร,์
เคมเีทคนิค, 
นาโนเคม,ี
วศิวกรรมเคม,ี
วศิวกรรมพอลเิมอร์

จฬ. วทิยาลยัปิโตรเลยีม
และปิโตรเคม ี
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั
โทร. 0 2218 4133
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01 : กลุ่มวิทยาศาสตรธ์รรมชาติ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
186 ศ.ศกัดา  ศริพินัธุ์ ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตร ์ ทัว่ไป) 

Cert. In Photographic 
Science 
M.S.(Photographic Science)

วทิยาศาสตรภ์าพถ่าย Photography  / Printing จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์  
โทร.0 2218 5471-4

187 ศ.จติต์ลดัดา 
            ศกัดาภพิาณชิย์

ศ. วท.บ.(เคม)ี
M.Eng.(Material System 
Engineering)
Ph.D.(Material System 
Engineering)

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยพีอลเิมอร์

ยางธรรมชาติ มม. ภาควชิาเคม ี
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2889 3116

188 ศ.วนิดา  จนีศาสตร์ ศ. วท.บ.(เคม)ี
M.Sc.(Org.Chem.)
Ph.D.(Biochem.)

วทิยาศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม

Chemistry & 
Biochamistry, 
Environment Science

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 2218 5000,   
0 2218 5164

189 ศ.ศวิชั  พงษ์เพยีจนัทร์ ศ. B.Sc.(Oceanography)
M.Sc.(Environmental 
Chemistry)
Ph.D.(Geography and 
Environmental Science)

วทิยาศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารจดัการ
สิง่แวดลอ้ม,  
การวจิยัเชงิวทิยาศาสตร์

สพบ. คณะพฒันาสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 
โทร. 0 2727 3747
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
190 ศ.วรนุช  ฉตัรสุทธพิงษ์ ศ. วท.บ.(เคม)ี 

วท.ม.(สรรีวทิยา)
Ph.D.(Physiology&   
Biophysics)

สรรีวทิยา พชืสมนุไพร 
โปรตนีขนส่งยา 
โรคเกีย่วกบัไตและถุงน ้า
ในไต

มม. ภาควชิาสรรีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 2201 5614

191 ศ.จงกลณ ี 
           วฒันาเพิม่พลู

ศ. วท.บ.(เคม)ี
วท.ม.(สรรีวทิยา) 
Ph.D.(Physiology&  
Biophysics)

สรรีวทิยา ระบบหวัใจและหลอด
เลอืดสรรีวทิยาทัว่ไป

มม. ภาควชิาสรรีวทิยา
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 2201 5622

192 ศ.ชยัวฒัน์  ต่อสกุลแกว้ ศ. วท.บ.
สพ.บ. 
วท.ม.(สรรีวทิยา)
Cert.in Biochemical 
Toxicology 
ปร.ด.(สรรีวทิยา)     
Postdoctoral Training in 
Physiology)

สรรีวทิยาประยกุต์ ระบบทางเดนิอาหาร มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาสรรีวทิยา 
โทร.0 2201 5615,
0 2246 1375

193 ศ.ภาวณิ ี ปิยะจตุรวฒัน์ ศ. ภ.บ.(เภสชัศาสตร)์
วท.บ.(สรรีวทิยา)
ปร.ด.(สรรีวทิยา)

สรรีวทิยาประยกุต์ 
(พษิวทิยา)

การศกึษาฤทธิแ์ละกลไก
การออกฤทธิก์ระตุน้การ
หลัง่น ้าดแีละลดไขมนั

มม. คณะวทิยาศาสตร ์ 
ภาควชิาสรรีวทิยา 
โทร. 0 2201 5615,
0 2246 1375
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ  ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ
194 ศ.ละออศร ี เสนาะเมอืง ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)

วท.ม. (ชวีวทิยาทางทะเล)
Cert. in Limnology
Ph.D.(Zoology)
Cert. in Freshwater 
Zooplankton

สตัววทิยา ชวีวทิยาน ้าจดื, 
นิเวศวทิยาน ้าจดื, 
อนุกรมวธิานและ
นิเวศวทิยาสตัวไ์มม่ี
กระดกูสนัหลงั

มข. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา  
โทร.0 4320 2372

หมายเหตุ ศ.* หมายถงึ ต าแหน่งศาสตราจารย ์ ไดร้บัเงนิเดอืนขัน้สงู
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