
06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

1 นางยนิด ี กติยิานนัท์ ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตร ์ 
 สตัวศาสตร)์          
  สพ.บ.(สตัว
แพทยศาสตร)์      
วท.ม.(กายวภิาคสตัว)์

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

2 นายกฤษณะ  เนียมมณี ศ. วท.บ.(คณติศาสตร)์  
วท.ม.(คณติศาสตร)์  
วท.ด.(คณติศาสตร)์

คณติศาสตร์ Statistics, Stochastic 
Modelling

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาคณติศาสตร์
  โทร.0 2255 2287

3 นางยพุาภรณ์  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

4 นายวเิชยีร  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

ช่ือ - สกุล
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

5 นายสมพงษ์  ธรรมพงษา ศ.11 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

6 นายอ านวย  ขนนัไทย ศ. วท.บ.(คณติศาสตร)์
M.Sc.(Mathematics)

คณติศาสตร์ Patial Differential 
Equation Distribution 
Theory

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

7 นายสุเทพ   สวนใต้ ศ. วท.บ.(คณติศาสตร ์
วท.ม.(คณติศาสตร)์
วท.ด.(คณติศาสตร)์

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

มช. ภาควชิาคณติศาสตร์
  คณะวทิยาศาสตร ์ 
   โทร. 0 5394 3327
 ต่อ 101

8 นายสมยศ  พลบัเทีย่ง ศ. กศ.บ.(คณติศาสตร)์
วท.ม.(คณติศาสตร)์
วท.ด.(คณติศาสตร)์

คณติศาสตร์ Analysis, Algebra มน. ภาควชิาคณติศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 5526 1025
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

9 นางยงคว์มิล  เลณบุรี ศ.11 B.Sc.                   
M.Sc.               
Ph.D.(Mathematics)

คณติศาสตร์ คณติศาสตร ์, 
Mathematical Modelling

มม. คณะวทิยาศาสตร ์  
ภาควชิาคณติศาสตร์
โทร.0 2247 9893

10 นางฉววีรรณ  รตันประเสรฐิ ศ. วท.บ.                 
วท.ม.                 
Ph.D.

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

11 นายณรงค ์ ป ัน้นิม่ ศ. กศ.บ.(คณติศาสตร)์ 
กศ.ม.(คณติศาสตร)์ 
Ph.D.(Mathematics)

คณติศาสตร์ คณติศาสตร ์, Graph 
Theory

มศว. ภาควชิาคณติศาสตร์
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร.0 2258 3996

12 นายไพโรจน์  สตัยธรรม ศ.(มทส.) ศศ.บ. (คณติศาสตร)์
วท.ม. (คณติศาสตร)์
วท.ด. (คณติศาสตร)์

คณติศาสตร์ คณติศาสตร์ มทส. ส านกัวชิา
วทิยาศาสตร ์        
โทร. 0 4422 4315
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

13 นายธวชัชยั  ตนัฑลุานิ ศ. วศ.บ.(วศิวกรรม      
  เหมอืงแร)่
Ph.D.(Chemistry)

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

14 นายสุพจน์  หาญหนองบวั ศ. วท.บ. (เคม)ี         
วท.ม. (เคมเีชงิ
ฟิสกิส)์ Dr. rer. nat. 
(Computational 
Chemistry)

เคมี เคมฟิีสกิส์ จฬ. ภาควชิาเคม ี      
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร. 0 2218 7603

15 นายจ ารสั  ลิ้มตระกลู ศ. วท.บ. (เคม)ี          
วท.ม. (เคมเีชงิ
ฟิสกิส)์ Dr. rer. nat. 
(Physical 
Chemistry)Postdocto
ral Fellow

เคมี เคมฟิีสกิส์ มก. สงักดัภาควชิาเคม ี  
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร. 0 2579 5047
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

16 นายเกตุ  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

17 นายกฤษณะ  สาครกิ ศ.(มทส.) วท.บ.(เคม)ี        
วท.ม.(ฟิสกิส)์
Dr.rar.nar.(Physical 
Chemistry)

เคมี เคมฟิีสกิส์ มทส. ส านกัวชิา
วทิยาศาสตร ์    
โทร.0 4422 4187-8

18 นายโสภณ  เรงิส าราญ ศ. วท.บ.(เคม)ี          
วท.ม.(อนิทรยีเ์คม)ี  
 Ph.D.(Organic 
Chemistry)

เคมี อนิทรยีเ์คม ีผลติภณัฑ์
ธรรมชาติ

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์  
ภาควชิาเคม ี         
โทร.0 2246 1360-74
 ต่อ 1110
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

19 นายวชิยั  ริว้ตระกลู ศ.11 B.Sc.                   
Ph.D.(Organic 
Chemistry)

เคมี เคมอีนิทรยี ์ผลติภณัฑ์
ธรรมชาติ

มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์  
ภาควชิาเคม ี       
โทร.0 2201 5000

20 น.ต.ก าจร  มนูญปิจุ ศ. วท.บ.                  
Ph.D.

เคมี เคมอีนิทรยี์ มม. เกษยีณ 545 ถนนจรญัสนิท
วงศ ์แขวงบางบ าหรุ 
เขตบางพลดั  
กรุงเทพฯ 10700  
โทร.0 2423 0953

21 นางชชันาถ  เทพธรานนท์ ศ. วท.บ.                  
Ph.D.

เคมี ผลติภณัฑธ์รรมชาต ิ 
กลไกปฏกิรยิาเคมอีนิทรยี์

   มม.   
 (ลาออก)

รอง 
ผ.อ.สวทช. 

กท.
วทิยาศาสตร์

ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี   
แห่งชาต ิ111        
อ.คลองหลวง        
จ.ปทุมธานี 12120   
โทร. 0 2564 7000 
ต่อ1553
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

22 นายมนสั  พรหมโคตร ศ. วท.บ.                  
วท.ม.              
Dr.rer.nat(Organic 
Chemistry)

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

23 นายยอดหทยั  เทพธรานนท์ ศ.11 วท.บ.                  
วท.ม.                 
Ph.D.(Organic 
Chemistry)

เคมี อนิทรยีเ์คมสีงัเคราะห์
และสารผลติภณัฑจ์าก
ธรรมชาตทิีแ่สดงฤทธิ ์  
 ทางชวีภาพ

มม. เกษยีณ ศนูยพ์นัธุวศิวกรรม
และเทคโนโลย ี  
ชวีภาพแห่งชาต ิ
อุทยานวทิยาศาสตร ์
133 ถ.พหลโยธนิ    
 ต.คลองหนึ่ง       
อ.คลองหลวง        
จ.ปทุมธานี 12120   
โทร. 0 2564 6700 
ต่อ 3538
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

24 นายสมศกัดิ ์ รุจริวฒัน์ ศ. B.Sc.(Chemistry)    
Ph.D.(Organic 
Chemistry)

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

25 นายอภชิาต  สุขส าราญ ศ. วท.บ. (เคม)ี         
วท.ม.(เคมอีนิทรยี)์  
Ph.D.(Organic 
Chemistry)

เคมี เคมอีนิทรยี์ มร. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาเคม ี       
โทร. 0 2310 8000

26 นางเสาวรภย ์ ลิ้มเจรญิ ศ. วท.บ.                 
วท.ม.                  
Dr.rer.nat(Chemistry)

เคมี โมเลกุลผลกึเหลว เคมี
เชงิฟิสกิส์

มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาเคม ี         
โทร.0 2201 5000

27 นางอรพนิท ์ รงัสมินัต์ ศ. วท.บ.                 
Dip.in.Phy.(Physics)

เคมี เคมเีชงิฟิสกิส์ มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์ 
ภาควชิาเคม ี         
โทร. 0 2201 5000
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

28 น.ส.พทิยา  ตนัตเิวชวุฒกิุล ศ. ภ.บ.                 
M.Sc.                  
Ph.D.

เคมี สารออกฤทธิท์างชวีภาพ
ของพชื

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

29 นายสมศกัดิ ์ ด ารงคเ์ลศิ ศ.11 วศ.บ.(เคมวีศิวกรรม)
D.E.A.(Physical 
Chem.)           
Docteur in Genieu 
(Chem.Eng.)

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

30 น.ส.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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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

31 น.ส.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,์ พอลิ
เมอรค์อลลอย์

มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาเคม ี        
โทร. 0 2201 5135

32 นายวชัรนิทร ์                   
        รุกขไชยศริกิุล

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

เคมอีนิทรยี์ Bioactive Natural 
Products

มอ. ภาควชิาเคม ี         
 คณะวทิยาศาสตร ์  
  โทร. 0 7428 8435
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

33 นางบุษบา  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

34 นางสาวติร ี 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

35 นางชโลบล  อยู่สุข ศ. วท.บ.                 
วท.ม.                  
Ph.D.(Microbiology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา (ไวรสัวทิยา) มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาจุลชวีวทิยา 
โทร.0 2246 1360-7
ต่อ 6602,4601
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

36 นายวทิยา  มวีุฒสิม ศ. วท.บ.                 
วท.ม.                
Ph.D.(Organic 
Chemistry)

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

37 นายอมเรศ  ภมูริตัน ศ.11 B.S.(Bacteriology)   
Ph.D.(Microbiology)

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

38 นางศนัสนีย ์ ไชยโรจน์ ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์ 
M.Sc.(Biology)        
Ph.D.(Biology)       
Postdoctoral Fellow

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

39 นายจริะพนัธ์  กรงึไกร ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์           
วท.ม.(ชวีเคม)ี       
ปร.ด.(ชวีเคม)ี

ชวีเคมี ชวีเคมี จฬ. คณะแพทยศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี      
โทร.0 2252 4986, 
256-4482
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

40 นายอรญั  อนิเจรญิศกัดิ ์ ศ. B.Sc.(Biochemestry
วท.ม. (ชวีเคม)ี     
Ph.D.(Agricultural 
Science)

ชวีเคมี ชวีเคมี จฬ. ภาควชิาชวีเคม ี  
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร 0 2246 0063

41 นางอญัชล ี ทศันาขจร ศ. วท.บ.(เคม)ี          
M.Sc.(Biochemistry) 
Ph.D.(Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคมี จฬ. ภาควชิาชวีเคม ี  
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร 0 2246 0063

42 ม.ร.ว.ชษิณุสรร  สวสัดวิตัน์ ศ.11 M.A.                 
Ph.D.(Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคมโีครงสรา้งและ
หน้าทีท่างชวีภาพของ
โปรตนีและเอนไซม์

มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี      
โทร.0 2246 0063  
ต่อ 6301

43 นายประพนธ์  วไิลรตัน์ ศ.11 B.Sc.(Chemistry)  
Ph.D.(Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคม,ี อณูชวีวทิยา มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี     
โทร.0 2354 7140
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

44 นายมนตร ี จุฬาวฒันทล ศ.11 B.Sc.          
Ph.D.(Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคมขีองระบบสบืพนัธุ์ มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี      
โทร. 0 2246 0063 
ต่อ 6301

45 นายยงยทุธ  ยทุธวงศ์ ศ.11 B.Sc.              
Ph.D.(Chemistry)

ชวีเคมี ชวีเคม,ี นโยบาย
วทิยาศาสตร ์             
และเทคโนโลยี

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

46 นายวรชาต ิ สริวราภรณ์ ศ.11 วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์           
วท.ม.(ชวีเคม)ี       
ปร.ด.(ชวีเคม)ี

ชวีเคมี ชวีเคม,ี มาลาเรยี มม. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีเคม ี    
โทร.0 2201 5605
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

47 นายวชิยั  บุญแสง ศ.11 วท.บ.               
วท.ม.                 
Ph.D.(Biochemistry)

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

48 นายสกล  พนัธุ์ยิ้ม ศ.11 B.Sc.(Biochemistry)  
Ph.D.(Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคม ี, อณูชวีวทิยา, 
อณูพนัธุศาสตร์

มม. เกษยีณ สถาบนัอณูชวีวทิยา
และพนัธุ์ศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล
ศาลายา  นครปฐม 
73170                 
 โทร. 0 2800 3628

49 นายสรินิทร ์ พบิูลนิยม ศ. ภ.บ.                 
M.Sc.                  
D.Sc.

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

50 นายธรียศ   วทิติสุวรรณกุล ศ. B.Sc.                    
M.Sc.                  
Ph.D.

ชวีเคมี ชวีเคมี มม. ภาควชิาชวีเคม ี    
คณะวทิยาศาสตร ์   
 โทร. 0 2201 5450
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

51 นางอมรรตัน์  พงศด์ารา ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์        
วท.ม.(ชวีเคม)ี  
D.Eng.(Fermentation
 Technology)

ชวีเคมี ชวีเคมี มอ. ภาควชิาชวีเคม ี     
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร.0 7428 8382

52 นายทศพร  วงศร์ตัน์ ศ. วท.บ. (การประมง)  
Ph.D.(Biology & 
Taxonomy of Fish)

ชวีวทิยา อนุกรมวธิานของสตัวน์ ้า 
(เน้นกลุ่มปลา)

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา     
โทร. 0 2218 5376

53 นายไพบูลย ์ 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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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

54 น.ส.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.เจรญินคร    
 บุคคโล เขตธนบุร ี
กรุงเทพฯ 10600     
โทร. 0 2468 2652

55 นายสริวิฒัน์  วงษ์สริิ ศ. วท.บ.                 
M.S.(Entamology) 
Ph.D.(Entamology)

ชวีวทิยา ชวีวทิยาของผึง้ จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา     
โทร. 0 2218 5275
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

56 นายสมศกัดิ ์  ปญัหา 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

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

ชวีวทิยา    
(ความหลาก

หลากทางชวีภาพ
และนเิวศวทิยา  
จุลนิทรยีเ์น้น
การเกษตร)

มช. ภาควชิาชวีวทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 5394 3001-9
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

58 นายบุญเสรมิ  วทิยช านาญกุล ศ. วท.บ.                 
พ.บ.                 
Ph.D.(Anatomy)

ชวีวทิยา ประสาทกายวภิาค
ศาสตรแ์ละวทิยาต่อมไร้
ท่อ

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

59 นางพรสวรรค ์ วสิุทธวิเิศษ ศ. วท.บ.(สตัววทิยา)   
M.S.(Microbiology) 
Ph.D.(Plant 
Pathology)

ชวีวทิยา ชวีวทิยาสภาวะแวดลอ้ม มม. คณะวทิยาศาสตร ์  
ภาควชิาชวีวทิยา
โทร. 0 2201 5000

60 น.ส.พไิล  พลูสวสัดิ ์ ศ. คบ.(มธัยมศกึษา)    
ป.ชัน้สงู(นิวเคลยีร์
เทคโนโลย)ี            
วท.ม.(จุลชวีวทิยา) 
D.Sc.(Biology)

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

Page 19 of 30



06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

61 น.ส.มาลยีา  เครอืตราชู ศ.11 B.S.                     
M.S,                    
Ph.D.(Botany)                    

ชวีวทิยา ชวีวทิยา , พฤกษศาสตร,์
เซลล์วทิยา

มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา    
โทร.0 2246 1376

62 นายวสิุทธิ ์ ใบไม้ ศ.11 B.Sc.                    
Ph.D.(Genetics)

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

63 นายไพศาล  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

64 น.ส.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
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

65 นายศกรณ์  มงคลสุข ศ. B.Sc.               
(Pharmacology) 
M.Sc.(Biochemistry) 
Ph.D.(Biological 
Science)

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

66 นายณรงคฤ์ทธิ ์ สมบตัสิมภพ ศ.(มจธ.) วท.บ.(Industrial 
Chemistry)          
M.Sc.(Polymer 
Science)
and Technology    
Ph.D.(Polymer 
Science
and Technology)

เทคโนโลยวีสัดุ Pheology of Polymer 
Melts in Polymer 
Processing Equipment 
(Injection)

มจธ. คณะพลงังาน
สิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
โทร.0 2470 8645

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

ธรณฟิีสกิส์
ประยกุต์

ธรณฟิีสกิสป์ระยกุต์และ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม

มช. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร.0 5394 3301
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

68 นายธนวฒัน์  จารุพงษ์สกุล ศ. วท.บ.(ธรณวีทิยา)   
 M.Sc.(Quanternary) 
Ph.D.(Quanternary)

ธรณวีทิยา ธรณวีทิยา จฬ. ภาควชิาธรณวีทิยา 
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร. 0 2218 5442

69 นายทวศีกัดิ ์ ระมงิคว์งศ์ ศ. วท.บ.(ธรณวีทิยา) 
Ph.D.(Geological 
Science)

ธรณวีทิยา อุทกธรณวีทิยา
(Hydrogeology)
พลงังานความรอ้นใตพ้ภิพ

มช. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์  
ภาควชิาธรณวีทิยา  
โทร 0 5394 3362

70 น.ส.รชันีย ์ อุดมแสงเพช็ร ศ. วท.บ.(เทคนิค
การแพทย)์            
Ph.D. (Immunology)

พยาธชิวีวทิยา พยาธชิวีวทิยา มม. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์ 
ภาควชิาพยาธวิทิยา 
โทร.0 2204 5576,  
 0 2246 1360 ต่อ 
6204
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

71 นายสมพงศ ์ สหพงศ์ ศ. พ.บ.                   
Ph.D.(Experimental 
Pathology)

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

72 นายวริุฬห ์ สายคณติ ศ.11 วท.บ.                  
Filosofic 
Doktorsexamen 
(Theoretical Physics)

ฟิสกิส์ ฟิสกิสข์องแขง็ ทฤษฎี
สารกึง่ตวัน า

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาฟิสกิส ์      
 โทร.0 2218 9987

73 นายถริพฒัน์  วลิยัทอง ศ. B.Sc.                
M.Sc.                  
M.A.                    
Ph.D.

ฟิสกิส์ ฟิสกิสน์ิวเคลยีร ์      
และการประยกุต์

มช. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาฟิสกิส ์      
โทร.0 5394 3376
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

74 นายทว ี 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

75 นายประสทิธิ ์ 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

76 นายสุทศัน์  ยกสา้น ศ.11 B.Sc.            
M.Sc.(Physics)       
Ph.D.(Physics)

ฟิสกิส์ ฟิสกิสข์องแขง็ ทฤษฎี
สารตวัน ายวดยิง่

มศว. เกษยีณ ภาควชิาฟิสกิส ์   
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 2392 4021 
ต่อ 1334
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

77 นายพเิชษฐ  ลิ้มสุวรรณ ศ. วท.บ.(ฟิสกิส)์ 
Ph.D.(Physics)

ฟิสกิส์ ฟิสกิส์ มจธ. ภาควชิาฟิสกิส ์      
คณะวทิยาศาสตร ์   
  โทร.0 2470 8868

78 นายชกูจิ  ลมิปิจ านงค์ ศ.(มทส.) วท.บ.     
M.Sc.(Physics)      
Ph.D.(Physics)

ฟิสกิส์ ฟิสกิสข์องแขง็ ทฤษฎี
สารกึง่ตวัน า

มทส. สาขาวชิาฟิสกิส ์
ส านกัวชิา
วทิยาศาสตร ์     
โทร.0 4422 4187-8

79 นายวุฑฒ ิ พนัธุมนาวนิ ศ.(มทส.) วท.บ.(ฟิสกิส)์       
M.S.(Physics)       
Ph.D.(Laser Physics)

ฟิสกิส์ เลเซอรแ์ละโฟตอนนิกส ์
หลกัสตูรและการบรหิาร
ระดบัอุดมศกึษา

มทส. เกษยีณ 26 ถนนเสร ี1 
หมูบ่า้นเสร ี1 
หวัหมาก บางกะปิ
กรุงเทพฯ  10250    
โทร.0 2599 0000  
ต่อ 1261
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

80 นายประสาท  สบืคา้ ศ.(มทส.) กศ.บ. (ฟิสกิส)์        
 วท.ม. (ฟิสกิส)์       
   M.S. (Physic)       
   Ph.D. (Physic)

ฟิสกิส์ ฟิสกิส์ มทส. ส านกัวชิา
วทิยาศาสตร ์     
โทร. 0 4422 4315

81 นางสรินุิช  ลามศรจีนัทร์ ศ. กส.บ.(พชืไร)่        
M.Sc.(Genetics)    
Ph.D.(Genetics)

รงัสปีระยกุต์ พนัธุศาสตร,์            
การปรบัปรุงพนัธุ์พชื

มก. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิารงัสี
ประยกุต์และ
ไอโซโทป         
โทร. 0 2579 5530

82 นางอรุณ ี วงศปิ์ยะสถติย์ ศ. กส.บ.                  
M.S.(Agronomy)

รงัสปีระยกุต์
และไอโซโทป

รงัสปีระยกุต์และไอโซโทป มก. เกษยีณ ภาควชิารงัสี
ประยกุต์และ
ไอโซโทป        
คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร.0 2562 5555
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

83 นายทวศีกัดิ ์ ปิยะกาญจน์ ศ.11 วท.บ.(ชวีวทิยา)   
M.S.(Marine 
Biology) 
Ph.D.(Zoology)

วทิยาศาสตร์
ทางทะเล

วทิยาศาสตรท์างทะเล 
สาขานิเวศวทิยาทางทะเล
, สตัวปี์ก

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

84 นายเป่ียมศกัดิ ์ เมนะเศวต ศ.11 วท.บ.(ประมง)       
M.S.(Fishery)       
Ph.D.(Fishery)

วทิยาศาสตร์
ทางทะเล

วทิยาศาสตรม์ลพษิทาง
น ้า,วทิยาศาสตรท์างทะเล
,สิง่แวดลอ้มแหล่งประมง
เทคโนโลยชีวีภาพทาง
ทะเล, ปญัหามลพษิ
ชายฝ ัง่ทะเล

จฬ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร์
ภาควชิา
วทิยาศาสตรท์าง
ทะเล                 
โทร. 0 2218 5394
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

85 นายศกัดา  ศริพินัธุ์ ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตร ์ 
ทัว่ไป)                
Cert. In 
Photographic 
Science 
M.S.(Photographic 
Science)

วทิยาศาสตร์
ภาพถ่าย

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

86 นายสมชาย  ทองเตม็ ศ. วท.บ.(ฟิสกิส)์        
วท.ม.(ฟิสกิส)์     
M.S.                  
Ph.D.(Metallurgical 
Engineering)

วสัดุศาสตร์ มช. ภาควชิาฟิสกิส ์   
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 5394 3001-9
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

87 นายประชมุ  สุวตัถี ศ. B.Sc.(Math)           
M.S.(Math)        
M.S.(Pure Math)    
Ph.D.(Stat)

สถติปิระยกุต์ ทฤษฎสีถติ,ิ การ
วเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ

สพบ. เกษยีณ คณะสถติปิระยกุต์ 
ภาควชิาสถติ ิ        
 โทร. 0 2727 3052

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

สรรีวทิยา
ประยกุต์

ระบบทางเดนิอาหาร มม. คณะวทิยาศาสตร ์ 
ภาควชิาสรรีวทิยา   
 โทร.0 2201 5615,
0 2246 1375
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ล าดับ  ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อช่ือ - สกุล

89 นางภาวณิ ี ปิยะจตุรวฒัน์ ศ. ภ.บ.(เภสชัศาสตร)์   
วท.บ.(สรรีวทิยา)   
ปร.ด.(สรรีวทิยา)

สรรีวทิยา
ประยกุต์ 
(พษิวทิยา)

การศกึษาฤทธิแ์ละกลไก
การออกฤทธิก์ระตุน้การ
หลัง่น ้าดแีละลดไขมนั

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

90 นางละออศร ี เสนาะเมอืง ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)
วท.ม. (ชวีวทิยาทาง
ทะเล)
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
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