53 : กลุ่มวนศาสตร์
คุณวุฒิ
วท.บ.(วนศาสตร์)
M.Sc.(Forest Resources)
Ph.D.(Forest Resources)

สาขาวิ ชา
การจัดการป่ าไม้

สาขาเชี่ยวชาญ
การใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
การอนุรกั ษ์และการ
จัดการทรัพยากรป่ าไม้

ม/ส
มก.

ศ.

วน.บ.
วน.ม.(วนศาสตร์)
Ph.D.(Forest Resource)

การจัดการลุ่มน้า

การจัดการลุ่มน้า

มก.

เกษียณ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาอนุรกั ษ์วทิ ยา
โทร.0 2579 0172

ศ.

วท.บ.
การจัดการสิง่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์และ
วท.ม.
เทคโนโลยีการจัดการ
Ph.D. (Tropical Medicine)
สิง่ แวดล้อม การวิจยั
Postdoctoral Fellowship
เชิงวิทยาศาสตร์
(Environmental
Management)

สพบ.

คณะพัฒนาสังคมและ
สิง่ แวดล้อม
โทร. 0 272 73117

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 ศ.อภิชาต ภัทรธรรม

ตาแหน่ ง

2 ศ.นิพนธ์ ตัง้ ธรรม

3 ศ.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

ศ.
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ ภาควิชาการจัดการป่ า
ไม้คณะวนศาสตร์
โทร. 0 2579 0174,
0 2942 8372

สถานภาพ
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53 : กลุ่มวนศาสตร์
คุณวุฒิ
วท.บ.(วนศาสตร์)
M.Sc.(Natural Resources
Development and
Management)
D.Tech.Sc.(Natural
Resources Conservation)

สาขาวิ ชา
ชีววิทยาป่ าไม้

สาขาเชี่ยวชาญ
Biodiversity
Conservation,
Landscape Ecology,
GIS Modeling

ม/ส
มก.

ศ.

วน.บ.(การจัดการป่ าไม้)
วท.ม.(วนวัฒนวิทยา)
Ph.D.(Rang Ecology)

ชีววิทยาป่ าไม้

นิเวศวิทยาทุ่งหญ้า

มก.

เกษียณ 88/155 ซ.เอี่ยมพานิช
ถ.รามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ
10220
โทร.0 2552 1261

ศ.

วน.บ.(วนศาสตร์)
วท.ม.(วนศาสตร์)
Ph.D.(Forest Hydrology)

ป่ าไม้

อนุรกั ษ์วทิ ยาและ
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม

มก.

เกษียณ 100/2 ซ.รามอินทรา
นิเวศน์ ถ.รามอินทรา
แขวงจรเข้บวั กรุงเทพฯ
10230
โทร. 0 2579 2116

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
4 ศ.ยงยุทธ ไตรสุรตั น์

ตาแหน่ ง

5 ศ.นิวตั ิ เรืองพานิช

6 ศ.เกษม จันทร์แก้ว

ศ.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาชีววิทยาป่ าไม้
คณะวนศาสตร์
โทร.0 2579 0176
ต่อ 516
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53 : กลุ่มวนศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
7 ศ.สนิท อักษรแก้ว

8 ศ.พงษ์ศกั ดิ ์ สหุนาฬุ

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
วน.บ.
วท.ม.(วนศาสตร์)
Ph.D.(Botany and Plant
Pathology)

ศ.* วน.บ.(วนศาสตร์)
วท.ม.(วนศาสตร์ สาขา
วนวัฒน์วทิ ยา)
D.Agr.(Forest Ecology)

สาขาวิ ชา
วนศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
นิเวศวิทยาทางพืช,
ป่ าชายเลน

ม/ส
มก.

วนศาสตร์

วนวัฒนวิทยา

มก.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ 3/509 เมืองทองนิเวศน์
1 ริมพะเยา 4
แจ้งวัฒนะ 14
แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โทร. 0 2573 2963

สถานภาพ

เกษียณ คณะวนศาสตร์
ภาควิชาวนวัฒน์วทิ ยา
โทร. 0 2579 0171

หมายเหตุ ศ* หมายถึง ตาแหน่งศาสตราจารย์ได ้รับเงินเดือนขัน
้ สูง
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