
51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 ศ.สนัน่  จอกลอย ศ. กส.บ.
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์
Ph.D. (Horticulture)

การปรบัปรุงพนัธุ์พชื การปรบัปรุงพนัธุ์พชื,   
 สถติเิพื่อการวจิยัและ   
 การวางแผนทดลอง,   
ระบบการผลติถัว่ลสิง

มข. คณะเกษตรศาสตร ์  
โทร. 0 4320 4296

2 ศ.อนนัต์  พลธานี ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
M.Sc.(Agronomy)
Ph.D.(Agronomy)

การผลติพชืไร่ ระบบการปลูกพชืและ
การผลติพชื

มข. ภาควชิาพชืศาสตรแ์ละ
ทรพัยากรการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร ์ 
โทร. 0 4334 2949

3 ศ.สุธรรม  อารกีุล ศ.* กส.บ.
ประกาศนียบตัรรงัสไีอโซโทป
M.S.
Ph.D.

กฎีวทิยา พษิวทิยาของแมลง มก. เกษยีณ 58/27 ซอยท่านผูห้ญงิ
พหลฯ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900  
โทร.0 2579 2045
0 2579 2027

4 ศ.องัศุมาลย ์ จนัทราปัตย์ ศ.* วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์
Ph.D.(Entomology)

กฎีวทิยา อนุกรมวธิานของไร มก. เกษยีณ ภาควชิากฏีวทิยา   
คณะเกษตร          
โทร.0 2579 1027
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

5 ศ.จรยิา   จนัทรไ์พแสง ศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ 
วท.ม. (กฏีวทิยา) 
Ph.D. (Entomology)

กฏีวทิยา Insect Pathology and 
Microbial Control of 
Insects

มก. เกษยีณ คณะเกษตร 
โทร. 0 2942 8350,
0 2561 3478

6 ศ.ประภารจั หอมจนัทน์ ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
M.S.(Entomology)
Ph.D.(Entomology)

กฏีวทิยา กฏีวทิยา มก. เกษยีณ ภาควชิากฏีวทิยา  
คณะเกษตร
โทร.0 2942 8350,      
0 2561 3478

7 ศ.ณรรฐพล  วลัลยีล์กัษณ์ ศ. กส.บ.(กฏีวทิยา)
M.S.(Natural Products)
Dr.rer.Nat.tech.Cert. in 
Argriculture

กฏีวทิยา กฏีวทิยาสิง่แวดลอ้ม มก. เกษยีณ 51/2 ซ.อยู่เยน็ 
ถ.รามอนิทรา กรุงเทพฯ
 10230  
โทร. 0 2510 5860

8 ศ.ทพิยว์ด ี  อรรถธรรม ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
M.S.(Entomology)
Ph.D.(Entomology)

กฏีวทิยา โรควทิยาของแมลง 
และการควบคุมก าจดั
แมลงดว้ยจุลนิทรยี,์ 
ไหมป่าและการเพาะเลี้ยง

มก. เกษยีณ ภาควชิากฏีวทิยา   
คณะเกษตร   
ก าแพงแสน 
โทร. 0 3428 1268
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

9 ศ.ขวญัชยั  สมบตัศิริ ิ ศ. กส.บ. 
Dip.Ing.Agr.
Dr.Agr.

กฏีวทิยา สารธรรมชาตแิละ
สารเคมป้ีองกนัและ
ก าจดัแมลง

มก. เกษยีณ 100/750 ซ.เสนานิคม 1 
ถ.พหลโยธนิ  ลาดพรา้ว
กรุงเทพฯ 10230  
โทร.0 2570 2622,   
0 2570 2708

10 ศ.ศวิลิยั  สริมิงัครารตัน์ ศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ 
วท.ม. (จุลชวีวทิยา)
Doctor of Agricultural 
Science  (Entomology and 
Plant Pathology)

กฏีวทิยา Entomology and
Plant Pathology

มข. คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 4320 2361

11 ศ.ธรีภาพ  เจรญิวริยิะภาพ ศ.* วท.บ. (เกษตรศาสตร)์
วท.ม. (ชวีวทิยาสภาวะ
แวดลอ้ม)
Ph.D. (Medical Zoology)

กฏีวทิยา กฏีวทิยา มก. ภาควชิากฏีวทิยา    
คณะเกษตร           
โทร. 0 2942 7131
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

12 ศ.นนัทกร  บุญเกดิ ศ. กส.บ.(ปฐพวีทิยา)
M.S.(Soil Microbiology) 
Ph.D.(Soil Microbiology)

จุลนิทรยีด์นิ การผลติปุ๋ ยชวีภาพ, 
การผลติองุ่นและไวน์, 
เกษตรอนิทรยี์

มทส. เกษยีณ ส านกัวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร 
สาขาวชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ 
โทร.0 4421 7006

13 ศ.หนึ่ง  เตยีอ ารุง ศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)
วท.ม.(จุลชวีวทิยาทาง
อุตสาหกรรม)
Doctor rerum naturalium 
(Microbiology and 
Molecular Biology)

จุลนิทรยีด์นิ ปุ๋ ยชวีภาพ, 
การตรงึไนโตรเจน
ชวีภาพ, 
ไรโซเบยีม,  
ปัจจยัการผลติ
ในระบบเกษตรอนิทรยี์

มทส. สาขาวชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ   
ส านกัวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร
โทร. 0 4422 4279,
0 4422 4159
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

14 ศ.วไิล  รงัสาดทอง ศ. B.Ag. (Agricultural 
Chemistry)  
M.Ag. (Agricultural 
Chemistry) 
Doctor of Technical 
Science (Postharvest 
Technology and Food 
Process Engineering)

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม
เกษตร

มจพ. คณะวทิยาศาสตร์
ประยกุต์
โทร. 0 2585 8540 ต่อ 
4718

15 ศ.ไพโรจน์ วริยิจารี ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารอาหาร)
วท.ม. (วทิยาศาสตรก์าร
อาหาร) 
Ph.D. (Product 
Development)

เทคโนโลยกีารพฒันา
ผลติภณัฑ์

Starter Culture 
Technology 
เทคโนโลยหีลงัการเกบ็
เกีย่ว, Experimental 
Design for food 
Industry

มช. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร. 0 5394 8230
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

16 ศ.พนูสุข ประเสรฐิสรรพ์ ศ. วท.บ. (วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารอาหาร) 
M.Sci (Biotechnology)       
Ph.D. (Biotechnology)

เทคโนโลยชีวีภาพ Environmental 
Biotechnology,      
Waste Utilization, 
Wastewater Treatment

มอ. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร. 0 7428 6369

17 ศ.มณฑารพ   ยมาภยั ศ. ภ.บ.
Ph.D.(Biology)

เทคโนโลยชีวีภาพ
ระดบัโมเลกุล

Molecular biology 
(อณูชวีวทิยา), Phage 
display technolgy 
(เทคโนโลยเีฟจ) และ 
Protein Engineering 
(วศิวกรรมโปรตนี)

มทส. สถาบนัวจิยัและพฒันา 
มทส. 
โทร. 0 4422 4757

18 ศ.มนตร ี ชวูงษ์ ศ. วท.บ. (ธรณวีทิยา) 
วท.ม.(ธรณวีทิยา)
Ph.D. (Geoscience)

ธรณวีทิยา ธรณสีณัฐานวทิยา      
 ธรณสีณัฐานวทิยา
ชายฝัง่  การล าดบัชัน้
และตะกอนวทิยา

จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร. 0 2218 5445
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

19 ศ.กจิการ  พรหมมา ศ. วท.บ. (ธรณวีทิยา)
M.Sc. (Geophyics)
Ph.D. (Geology)

ธรณวีทิยา อุทกธรณวีทิยา มน. คณะเกษตรศาสตร์
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม
โทร. 0 5596 2757

20 ศ.เอบิ  เขยีวรืน่รมณ์ ศ. กส.บ.
M.Sc.(Applied 
Geomorphology) 
Ph.D.(Geochemistry)

ปฐพวีทิยา Soil Genesis and 
Calssification, Survey 
and Land Use Planning 

มก. เกษยีณ คณะเกษตร         
ภาควชิาปฐพวีทิยา   
โทร. 0 2942 8104-5 
ต่อ 219

21 ศ.ทศันีย ์ อตัตะนนัทน์ ศ. กส.บ. 
M.S.(Soil Science)
Dr.Agr.(Soil Science)

ปฐพวีทิยา เคมแีละความสมบูรณ์  
ของดนิ

มก. เกษยีณ คณะเกษตร      
ภาควชิาปฐพวีทิยา 
โทร. 0 2942 8104-5 , 
0 2942 8513

22 ศ.สรสทิธิ ์ วชัโรทยาน ศ.* B.S. 
M.S.
Ph.D.

ปฐพวีทิยา ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดนิ

มก. เกษยีณ 50 นวธานี ซอย 4 
สุขาภบิาล 2  คนัศ.าว 
กรุงเทพฯ 10230
โทร.0 2376 1255-6
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

23 ศ.อ านาจ  สุวรรณฤทธิ ์ ศ.* กส.บ. 
Ph.D.(Soil Science)

ปฐพวีทิยา ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดนิและโภชนาการของ
พชื

มก. เกษยีณ คณะเกษตร         
ภาควชิาปฐพวีทิยา
โทร. 0 2942 8104-5

24 ศ.ศุภมาศ  
          พนิชศกัดิพ์ฒันา

ศ. กส.บ.(ปฐพวีทิยา)
วท.ม.(ปฐพวีทิยา)
Ph.D.(Agricultural 
Chemistry)

ปฐพวีทิยา จุลชวีวทิยาและมลภาวะ
, ภาวะมลพษิของดนิ
และการจดัการวสัดุ
เหลอืใช้

มก. เกษยีณ คณะเกษตร        
ภาควชิาปฐพวีทิยา  
โทร. 0 2942 8538,   
0 2942 8533

25 ศ.สุนทร ี ยิง่ชชัวาลย์ ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
M.S.(Soil Physics)
Ph.D.(Soil Physics)

ปฐพวีทิยา ชลศาสตรใ์นระบบดนิ
(ฟิสกิสข์องดนิ)

มก. เกษยีณ คณะศลิปศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตร ์      
วทิยาเขตก าแพงแสน

26 ศ.อญัชล ีสุทธปิระการ ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์
Ph.D.(Soil Science)

ปฐพวีทิยา แร่ในดนิ  เคมใีนดนิ   
การก าเนิดดนิ

มก. เกษยีณ ภาควชิาปฐพวีทิยา    
คณะเกษตร
โทร. 0 2942 8104-5   
  ต่อ 223
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

27 ศ.ปิยะ  ดวงพตัรา ศ. กส.บ. 
M.S.(Soils)
Ph.D.(Soild Fertility and 
Chemistry)

ปฐพวีทิยา ปุ๋ ยและสารปรบัปรุงดนิ,
 ปฐพวีทิยา

มก. เกษยีณ 77/6  ดาวเรอืง จ-ี6  
หมูบ่า้นเสนานิเวศน์ 
เสนานิคม 1  พหลโยธนิ
 ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 
10230  
โทร. 0 2578 1619,   
0 2579 2292

28 ศ.ชยัทศัน์  ไพรนิทร์ ศ. กส.บ.(ปฐพวีทิยา)
M.Sc.(Soil Science) 
Ph.D.(Soil Fertility & 
Management)

ปฐพวีทิยา การจดัการดนิและการ
อนุรกัษ์ดนิ

มข. เกษยีณ 619/9  ถ.มะลวิลัย ์ต.
บา้นเป็ด อ.เมอืง จ.
ขอนแก่น 40000    
โทร. 0 4333 3819

29 ศ.พงศศ์ริ ิ พชรปรชีา ศ. กส.บ.(ความอุดมสมบูรณ์
ของดนิ) 
M.S.(Soil Fertility) 
Ph.D.(Improvement of 
Saline Soil)

ปฐพวีทิยา ความสมบูรณ์ของดนิ มข. เกษยีณ คณะเกษตรศาสตร ์
ภาควชิาปฐพศีาสตร ์
โทร. 0 4324 6535-53 
ต่อ 2330,2331
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

30 ศ.ปัทมา  วติยากร แรมโบ ศ. B.Hort.Sc.(Soil Science) 
M.Hort.Sc.(Soil Science) 
Ph.D.(Soil Science)

ปฐพศีาสตร์  ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดนิอนิทรยีว์ตัถุของดนิ
ระบบวนเกษตรและ
ระบบป่าไมเ้กษตรการ
หมนุเวยีนหรอืวงจรของ
ธาตุอาหารพชืในระบบ
นิเวศน์ ระบบการท า
ฟารม์ วงจรของ
คารบ์อนและการปิดกกั
คารบ์อนในดนิ

มข. ภาควชิาพชืศาสตรแ์ละ
ทรพัยากรการเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร ์  
โทร. 0 4336 4639

31 ศ.เพิม่พนู  กรีตกิสกิร ศ. กส.บ.(ปฐพวีทิยา)
M.Sc.(Soil Fertility)
Ph.D.(Soil Chemistry)

ปฐพศีาสตร์ จุลธาตุอาหารพชื, 
โบรอน

มข. เกษยีณ คณะเกษตรศาสตร ์
ภาควชิาทรพัยากรทีด่นิ
และสิง่แวดลอ้ม
โทร. 0 4336 4639

32 ศ.บุปผา  โตภาคงาม ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
M.S.(Soil Fertility)
Ph.D.(Soil Science)

ปฐพศีาสตร์ ปฐพศีาสตร ์และความ
อุดมสมบูรณ์ของดนิ

มข. เกษยีณ ภาควชิาพชืศาสตรแ์ละ
ทรพัยากรการเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร ์     
โทร. 0 4320 4296
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

33 ศ.ไพบูลย ์ ววิฒัน์วงศว์นา ศ. B.S.(Agronomy)
M.S.(Soil Science)
Ph.D.(Soil Science)

ปฐพศีาสตร์ เคมดีนิ, ความอุดม
สมบูรณ์ของดนิ

มช. เกษยีณ 117/104 หมูท่ี ่12   
ต.ป่าแดด อ.เมอืง
จ.เชยีงใหม ่50100    
โทร. 0 5328 4965

34 ศ.มตัตกิา พนมธรนิจกุล ศ. วท.บ.
วท.ม.(ปฐพศีาสตร)์  
Ph.D.(Soil Science)

ปฐพศีาสตรแ์ละ
อนุรกัษศาสตร์

การจดัการดนิและน ้า
เพื่อการเกษตรการ
อนุรกัษ์ดนิและน ้าบนทีส่งู

มช. เกษยีณ เลขที ่226  หมู ่14     
ถ.สุเทพ  ต.สุเทพ อ.
เมอืง  
จ.เชยีงใหม ่50200  
โทร.0 5327 3722

35 ศ.อรรถชยั จนิตะเวช ศ. วท.บ. (พชืศาสตร)์
M.Sci (Agronomy)
Ph.D. (Agronomy and Soil 
Sciences)

ปฐพศีาสตรแ์ละ
อนุรกัษศาสตร์

ระบบจ าลองระบบดนิ-
พชื ระบบสนบัสนุนการ
ตดัสนิใจทางเกษตร การ
เปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ-แวดลอ้ม

มช. คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 539 44621 ต่อ 
216
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

36 ศ.ปิยะดา อลฌิาณ์   
               ตนัตสวสัดิ ์

ศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์
Doctor of Philosophy 
(Plant Breeding)

ปรบัปรุงพนัธ์พชื ปรบัปรุงพนัธ์พชื
อณูพนัธุศาสตร์

มทส. สาขาวชิาเทคโนโลยี
การผลติพชื 
ส านกัวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร
โทร. 0 4422 4204

37 ศ.กมล   เลศิรตัน์ ศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ 
วท.ม. (พนัธุศาสตร)์
Ph.D. (Plant Breeding and 
Plant Genetics)

ปรบัปรุงพนัธุ์พชื การผลติผกั,  
การปรบัปรุงพนัธุ์พชื,
การผลติเมลด็พนัธุ์ผกั

มข. เกษยีณ คณะเกษตรศาสตร ์
โทร. 0 4320 2361

38 ศ.สุชลีา เตชะวงคเ์สถยีร ศ. วท.บ. (พชืสวน)
วท.ม. (พชืสวน) 
Doctor of Agricultural 
Science
(Plant Breeding)

ปรบัปรุงพนัธุ์พชื ปรบัปรุงพนัธุ์พชื,
พชืสวน

มข. คณะเกษตรศาสตร ์
โทร. 0 4320 3055
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

39 ศ.นิตยศ์ร ี แสงเดอืน ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตรท์างทะเล)
วท.ม.(พนัธุศาสตร)์
Ph.D.(Genetics)
Postdoctoral

พนัธุศาสตร์ พนัธุศาสตรพ์ชื 
เทคโนโลยชีวีภาพของ
พชื

มก. เกษยีณ วทิยาลยัเทคโนโลยี
ภาคใต ้
โทร.0 7553 8034,   
081 380 2524

40 ศ.ประดษิฐ ์ พงศท์องค า ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
วท.ม.(พนัธุศาสตร)์

พนัธุศาสตร์ พนัธุศาสตร์ มก. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาพนัธุศาสตร ์
โทร.0 2942 8761-7

41 ศ.อ านวย  จรดว้ง ศ. วท.บ.(ประมง)        
วท.ม.(พนัธุศาสตร)์  
Dr.Phil.(Genetics and 
Developmental Biology)

พนัธุศาสตร์ พนัธุศาสตร์ มก. เกษยีณ ภาควชิาพนัธุศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์
โทร.0 2562 5444,  
0 2562 5555

42 ศ.อารนัต์  พฒัโนทยั ศ. กส.บ. 
M.S.(Plant Breeding) 
Ph.D.(Plant Breeding)

พชืไร่ การปรบัปรุงพนัธุ์พชื; 
ถัว่ลสิง, เกษตรเชงิระบบ

มข. เกษยีณ คณะเกษตรศาสตร ์ 
ภาควชิาพชืไร่      
 โทร.0 4334 2949
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

43 ศ.อ านวยศลิป์  สุขศรี ศ. B.A.(English)
B.S.Argi.(Plant Sci.)
M.Sc.(Crop Physiology) 
Ph.D.(Crop Physiology)

พชืไร่ การปรบัปรุงพนัธุ์ มข. เกษยีณ คณะเกษตรศาสตร ์
ภาควชิาพชืไร่       
โทร.0 4324 6535-53

44 ศ.กฤษฎา  สมัพนัธารกัษ์ ศ. กส.บ.
M.S.(Farm Crops) 
Ph.D.(Agronomic Crop 
Science)

พชืไร่นา การปรบัปรุงพนัธุ์พชื, 
ขา้วโพด

มก. เกษยีณ ภาควชิาพชืไร่    
คณะเกษตร        
โทร.0 2579 4371ต่อ 
110 ,  0 2942 8640

45 ศ.เจรญิศกัดิ ์                
       โรจนฤทธิพ์เิชษฐ์

ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์
Ph.D.(Plant Breeding)

พชืไร่นา การปรบัปรุงพนัธุ์พชื มก. เกษยีณ คณะเกษตร 
ภาควชิาพชืไร่นา
โทร.0 2942 8641

46 ศ.อภพิรรณ  พุกภกัดี ศ. B.S.Agriculture
Dip.Agr.Sci.
M.Agr.sci.
Ph.D.(Crop Physiology)

พชืไร่นา ถัว่เหลอืง มก. เกษยีณ คณะเกษตร  
ภาควชิาพชืไร่นา     
โทร.0 2579 3130  
ต่อ 116
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

47 ศ.พรีะศกัดิ ์ ศรนีิเวศน์ ศ.* วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
วท.ม.(พนัธุศาสตร)์
Ph.D.(Plant Breeding and 
Genetics)

พชืไร่นา พนัธุศาสตรแ์ละการ
ปรบัปรุง  พนัธุ์พชื,พชื
ไร,่สถติกิารวางแผน
ทดลอง

มก. เกษยีณ คณะเกษตร 
ภาควชิาพชืไร่นา    
โทร.0 2942 8010-9 ต่อ
 211

48 ศ.สุจนิต์  จนิายน ศ. B.S.(Plant Genetics)
M.S.(Genetics)
Ph.D.(Plant Breeding)

พชืไร่นา พนัธุศาสตรแ์ละการ
ปรบัปรุงพนัธุ์พชื

มก. เกษยีณ มหาวทิยาลยันเรศวร 
โทร. 0 5526 1000-4

49 ศ.สายณัห ์ ทดัศรี ศ.* วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
DTA.(Agronomy)  
M.Agr.Sc. (Agronomy) 
Ph.D.(Agronomy and 
Physiology)

พชืไร่นา พชือาหารสตัวแ์ละการ
จดัการทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์

มก. เกษยีณ คณะเกษตร 
ภาควชิาพชืไร่นา     
โทร. 0 2579 3130

50 ศ.รงัสติ  สุวรรณมรรคา   
         (สุวรรณเขตนิคม)

ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์  
Ph.D.(Crop and Soil 
Science)

พชืไร่นา สารก าจดัวชัพชื มก. เกษยีณ สถาบนัวจิยัและพฒันา
แห่งมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์     
โทร. 0 2579 4956,  
0 2579 0032
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

51 ศ.จกัร ี เสน้ทอง ศ. วท.ม.(พชืไร)่
M.S.(Agronomy)
Ph.D.(Agronomy)

พชืไร่นา สรรีวทิยาการผลติพชืไร่
โดยเฉพาะสรรีวทิยา
การทนแลง้

มช. เกษยีณ คณะเกษตรศาตร ์
ภาควชิาพชืไร่      
โทร. 0 5394 4047

52 ศ.เฉลมิพล  แซมเพชร ศ. วท.บ.(พชืไร)่
M.Agr.(Agronomy)

พชืไร่นา สรรีวทิยาการผลติพชืไร่ มช. เกษยีณ คณะเกษตรศาตร ์ 
ภาควชิาพชืไร่      
โทร. 0 5394 4049-51

53 ศ.เบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม ศ.* B.S.(Agriculture)
M.S.(Agriculture)
Ph.D.(Plant Nutrition)

พชืไร่นา จุลธาตุอาหาร, 
ธาตุอาหารพชื , 
เกษตรนิเวศน์

มช. เกษยีณ คณะเกษตรศาตร ์
ภาควชิาพชืไร่     
โทร. 0 5394 4621-2

54 ศ.ธรีะ  เอกสมทราเมษฐ์ ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์
Docteur de I’ Université de 
Rennes I (Sciences 
Biologiques)

พชืศาสตร์ การปรบัปรุงพนัธุ์พชื มอ. เกษยีณ ภาควชิาพชืศาสตร์
คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ
โทร. 0 7428 6138-9

55 ศ.สมปอง  เตชะโต ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
M.Sc.(Horticulture)   
Ph.D.(Plant Cell 
Technology)

พชืศาสตร์ เทคโนโลยชีวีภาพของ
ปาล์มน ้ามนั

มอ. ภาควชิาพชืศาสตร์
คณะทรพัยากรธรรมชาต ิ
โทร. 0 7428 6153
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

56 ศ.ชพูงษ์  สุกุมลนนัทน์ ศ.* กส.บ.(พชืสวน) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์

พชืสวน การปรบัปรุงพนัธุ์ มก. เกษยีณ คณะเกษตร 
ภาควชิาพชืสวน    
โทร. 0 2579 308  
ต่อ 138

57 ศ.สมเพยีร  เกษมทรพัย์ ศ. กส.บ.
M.Sc.(Horticulture)

พชืสวน ไมด้อก มก. เกษยีณ คณะเกษตร 
ภาควชิาพชืสวน
โทร. 0 2591 4891

58 ศ.สายชล  เกตุษา ศ.* วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
M.S.(Horticulture) 
Ph.D.(Postharvest 
Physiology)

พชืสวน สรรีวทิยาและ
เทคโนโลยหีลงัการเกบ็
เกีย่วพชืสวน

มก. เกษยีณ คณะเกษตร  
ภาควชิาพชืสวน   
โทร. 0 2579 0308

59 ศ.สุรศกัดิ ์ นิลนนท์ ศ. กส.บ.  
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์ 
Ph.D. (Horticulture)

พชืสวน หลกัการไมผ้ล,
ไมผ้ลเขตกึง่รอ้น

มก. เกษยีณ คณะเกษตร 
โทร. 0 2579 0308,
0 2561 4891
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

60 ศ.ดนยั  บุณยเกยีรติ ศ. วท.บ.(อารกัขาพชื)
M.S.(Horticulture)
Ph.D.(Horticulture)

พชืสวน สรรีวทิยาและการ
จดัการหลงัการเกบ็
เกีย่วพชืสวน, 
โรคหลงัการเกบ็เกีย่ว
ของพชืสวน

มช. คณะเกษตรศาสตร ์   
โทร. 0 5394 4040-1

61 ศ.จรงิแท ้ ศริพิานิช ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
M.S.(Plant Physiology) 
Ph.D.(Plant Physiology)

พชืสวน ชวีวทิยาหลงัการเกบ็
เกีย่ว

มก. เกษยีณ ภาควชิาพชืสวน 
คณะเกษตร 
โทร. 0 2942 8200-45

62 ศ.ปวณิ  ปุณศรี ศ. B.S.(Horticulture)
M.S.(Horticulture)

พชืสวน สรรีวทิยาทางไมผ้ล มก. เกษยีณ 111 ถ.พหลโยธนิ 
ซ.สายลม สามเสนใน 
พญาไท กรุงเทพฯ 
10400  
โทร. 0 227 26780

63 ศ.สรินุช  ลามศรจีนัทร์ ศ. กส.บ.
M.S.(Genetics)  
Ph.D.(Crop Science)

รงัสปีระยกุต์
และไอโซโทป

การปรบัปรุงพนัธุ์พชื , 
รงัสปีระยกุต์และ
ไอโซโทป, พนัธุศาสตร์

มก. เกษยีณ 100/459 ซ.รามอนิทรา 
67ถ.รามอนิทรา     
เขตคนันายาว  
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2510 1999
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

64 ศ.ธรรมศกัดิ ์  
       พงศพ์ชิญามาตย ์
(นามสกุลเดมิ สมมาตย)์

ศ.* วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์
Ph.D.(Plant Pathology)

โรคพชื  มก. เกษยีณ คณะเกษตร    
ภาควชิาโรคพชื    
โทร.0 2579 1026

65 ศ.เลขา  มาโนช ศ. กส.บ.(โรคพชื)
M.S.(Botany Mycology)
Ph.D.(Plant Pathology and 
Mycology)

โรคพชื รา สาเหตุของโรคพชื 
ราดนิ ราเอนโดไฟท ์
รามลูสตัว์
ราอุณหภมูสิงู
ราปนเป้ือนในอาหาร

มก. เกษยีณ สมาคมราวทิยาแห่ง
ประเทศไทย หอ้ง 812
อาคารวชริานุสรณ์ 
คณะเกษตร
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
โทร.0 2579 0113 ต่อ 
1291-3 หรอื
 บา้นเลขที ่5 
ซ.วงศส์ว่าง ถ.วงศส์ว่าง 
เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร.0 2585 5893

66 ศ.สุพฒัน์  อรรถธรรม ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
M.S.(Plant Pathology)
Ph.D.(Plant Pathology)

โรคพชื เทคโนโลยชีวีภาพดา้น
พชื ไวรสัพชื

มก. เกษยีณ ภาควชิาโรคพชื 
คณะเกษตร ก าแพงแสน
โทร.0 3435 1890, 
0 3435 1908
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

67 ศ.ธรีะ  สตูะบุตร ศ. B.S.(Plant Pathology)
M.S.(Plant Pathology)
Ph.D.(Plant Pathology)

โรคพชื วสิาวทิยา มก. เกษยีณ คณะเกษตร  
ภาควชิาโรคพชื      
 โทร. 0 2579 1027

68 ศ.สบืศกัดิ ์ สนธริตัน์ ศ. กส.บ.
M.S.(Plant Pathology) 
Ph.D.(Plant Pathology)

โรคพชื โรคพชื มก. เกษยีณ คณะเกษตร  
ภาควชิาโรคพชื    
โทร.0 2942 8044 , 
0 2942 8349 ต่อ  22

69 ศ.ชยัวฒัน์  โตอนนัต์ ศ. วท.บ. (ชวีวทิยา)
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์
Ph.D (Agricultural 
Sciences)

โรคพชื Biotechnology, 
Molecular Plant - 
Microbe Interaction
Fungal Biodiversity 
Biological Control of
Plant Diseases

มช. คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 5394 4009
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

70 ศ.พรทพิย ์ วงศแ์กว้ ศ. วท.บ.
M.Agr.(Plant Pathology)
D.Agr.(Pathology)

โรคพชืวทิยา การใช้
เทคโนโลยชีวีภาพและ
ชวีโมเลกุลในการ
ป้องกนัก าจดัโรคพชื,
การวนิิจฉยัโรคพชืโดย
วธิทีางชวีโมเลกุล

มข. คณะเกษตรศาสตร ์   
โทร. 0 4300 9700

71 ศ.นิวฒั  เสนาะเมอืง ศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์
Ph.D. (Microbiology)

วทิยาเหด็รา ระบาดวทิยาและการ
จดัการศตัรพูชื, 
เหด็ การจ าแนกและการ
ใชป้ระโยชน์, 
รา สาเหตุโรคพชืและรา
ทัว่ไป

มข. คณะเกษตรศาสตร ์
โทร. 0 4320 2360

72 ศ.ดเิรก  ฤกษ์หร่าย ศ. กส.บ.
ศศ.ม.(พฒันาขมุชน) 
Ph.D.(Extension Education)
Post Doctoral Fellow 
(Institutional Research)

ส่งเสรมิการเกษตร ส่งเสรมิการเกษตรและ
พฒันาชนบท

มก. เกษยีณ ส านกัส่งเสรมิและ
ฝึกอบรม ฝ่ายวเิคราะห์
โครงการ  
โทร. 0 2579 2715
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

73 ศ.บุญธรรม  จติต์อนนัต์ ศ. กส.บ.(กฏีวทิยา)
M.S.(Cooperative 
Extension)
Ph.D.(Agricultural 
Education)

ส่งเสรมิการเกษตร ส่งเสรมิการเกษตร,
ศกึษาศาสตร-์เกษตร

มก. เกษยีณ 99/10 หมู ่3 ซ.วภิาวด ี
60  ถ.วภิาวดรีงัสติ  
กรุงเทพฯ 10210 
โทร. 0 2942 8706 ,
0 2579 4897

74 ศ.วจิติร  อาวะกุล ศ. กส.บ.(ส่งเสรมิการเกษตร)
M.A.(Ag.Ed. & Ext.Ed.)

ส่งเสรมิการเกษตร การส่งเสรมิการเกษตร, 
การฝึกอบรม, 
การประชาสมัพนัธ์ ,
การศกึษาการเกษตร

มก. เกษยีณ 52/66 ซอยพหลโยธนิ 
45 ถ.พหลโยธนิ  
แขวงลาดยาว 
เขตจตุจกัร   กรุงเทพฯ
 10900    
โทร. 0 2579 0641
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

75 ศ.น าชยั  ทนุผล ศ. B.S.A. (Agronomy)  
M.Agr.(Agricultural and 
Extension Education) 
Ed.S (Agricultural and 
Extension Education) 
Ph.D.(Extension Education 
and Community 
Development)

ส่งเสรมิการเกษตร การจดัการการท่องเทีย่ว
เชงินิเวศ, 
ศกึษาศาสตรเ์กษตร, 
การพฒันาชนบท

มจ. คณะพฒันาการ
ท่องเทีย่ว
โทร.0 5349 8136

76 ศ.พงษ์ศกัดิ ์ องักสทิธิ ์ ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
M.S.(Agr.Extention and 
Agr.Ed.) 
Ed.D.(Agr.Extention and 
Agr.Ed.)

ส่งเสรมิการเกษตร ส่งเสรมิและเผยแพร่
การเกษตร

มช. คณะเกษตรศาสตร ์
ภาควชิาส่งเสรมิและ
เผยแพร่การเกษตร 
โทร. 0 5394 4018-9
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

77 ศ.สนิ  พนัธุ์พนิิจ ศ. วท.บ.(ศกึษาศาสตร-์เกษตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์
Ph.D.(Extension Education)

ส่งเสรมิการเกษตร การส่งเสรมิการเกษตร มสธ. เกษยีณ 32/211 หมูท่ี ่9 (ตลาด
ไท)ถ.พหลโยธนิ
ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง
หลวง  จ.ปทุมธานี 
12120 
โทร. 0 2529 4916

78 ศ.บญัชา  สมบูรณ์สุข ศ. วท.บ.(โรคพชื)
วท.ม.(ส่งเสรมิการเกษตร) 
Dsc.Tech.(Agricultural 
Systems)

ส่งเสรมิการเกษตร สารสนเทศทาง
การเกษตร, 
ระบบการเกษตร,
ระบบการท าฟารม์

มอ. คณะทรพัยากร- 
ธรรมชาต ิ
โทร. 0 7428 6120,    
 0 7428 6134

79 ศ.เกศนิี  ปายะนนัทน์ ศ. กส.บ.(เคหศาสตร)์
ศศ.ม.(พฒันาชมุชน)
Ph.D.(Agricultural 
Economics)

ส่งเสรมิและนิเทศ
ศาสตรเ์กษตร

การพฒันาชมุชน 
การปลูกหมอ่นเลี้ยงไหม

มก. เกษยีณ คณะเกษตร 
ภาควชิาส่งเสรมิและ
นิเทศศาสตรเ์กษตร
โทร. 0 2942 8010-9

80 ศ.โอภาวด ี  เขม็ทอง ศ. กส.บ.
พบ.ม.

สหกรณ์ สหกรณ์ มสธ. เกษยีณ สาขาวชิาส่งเสรมิ
การเกษตรและสหกรณ์ 
โทร. 0 2504 8046
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

81 ศ.จรญั  จนัทลกัขณา ศ.* B.S.(Animal Husbandry)
M.S.(Animal Husbandry)
Ph.D.(Diary Breeding)

สตัวบาล การผลติสตัว,์
ระบบการผลติปศุสตัว ์, 
การเกษตรยัง่ยนื,
การปรบัปรุงพนัธุ์สตัว์

มก. เกษยีณ ตู ้ป.ณ. 1014 ปทฝ. 
เกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์              
โทร. 0 2579 4214

82 ศ.ชาญวทิย ์ วชัรพุกก์ ศ. B.App.Sc.(Rural 
Technology)
M.Agr.Sc.(Animal Science)
Ph.D.(Animal Science)

สตัวบาล สรรีวทิยาสิง่แวดลอ้ม
ของสตัว์

มก. เกษยีณ คณะเกษตร 
ภาควชิาสตัวบาล 
โทร. 0 2579 1120

83 ศ.ปรารถนา  พฤกษะศรี ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์

สตัวบาล การเลี้ยงโคขนุโคเนื้อ มก. เกษยีณ คณะเกษตร         
ภาควชิาสตัวบาล   
โทร. 0 2579 8555
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

84 ศ.บุญฤา  วไิลพล ศ. กส.บ.(พชือาหารสตัว)์ 
M.Agr.Sc.(Tropical Pasture 
Management)
M.S.(Forage Husbandry 
and Animal Nutrition)
Ph.D.(Tropical Pasture 
Management)

สตัวบาล พชือาหารสตัวแ์ละ
การจดัการ

มข. เกษยีณ คณะเกษตรศาตร ์ 
ภาควชิาสตัวศาสตร ์
โทร. 0 4324 4419,
0 4324 6535-53 ต่อ 
1984

85 ศ.เมธา  วรรณพฒัน์ ศ.* วท.บ.(สตัวศาสตร)์ 
M.S.(Ruminant Nutrition)
Ph.D.(Ruminant Nutrition)

สตัวศาสตร์ โภชนศาสตรส์ตัวเ์คีย้ว
เอื้อง

มข. เกษยีณ ภาควชิาสตัวศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์
โทร. 0 4320 2368

86 ศ.วนิยั  ประลมพก์าญจน์ ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
วท.ม. (การผลติสตัว)์
Ph.D. (Animal Nutririon)

สตัวศาสตร์ การผลติสตัวเ์คีย้วเอื้อง
ขนาดเลก็, การผลติสุกร
, อาหารสตัว์

มวล. ส านกัวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร 
โทร. 0 7567 3813

87 ศ.สญัชยั  จตุรสทิธา ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร์
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์
Doctor der 
Agrarwissenschafften

สตัวศาสตร ์
(วทิยาศาสตรเ์นื้อสตัว)์

สตัวบาล สตัวศาสตร ์ 
และเทคโนโลยกีารผลติ
สตัว์

มช. ภาควชิาสตัวศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร ์ 
โทร. 0 5394 4009
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา สาขาเช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

88 ศ.สบืสนิ  สนธริตัน ศ. กม.บ.
M.S.(Zoology)
Ph.D.(Fisheries)

อนุกรมวธิาน อนุกรมวธิานของปลา มก. เกษยีณ 20/50 หมู ่18 
ซ.หมูบ่า้นแหวนยอด 
ถ.ล าลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0 2995 9753

89 ศ.เบญจมาศ ศลิายอ้ย ศ.* กส.บ.(พชืสวน)       
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์

พชืสวน การปรบัปรุงพนัธุ์ มก. เกษยีณ คณะเกษตร 
ภาควชิาพชืสวน    
 โทร.0 2579 308   ต่อ
 138

หมายเหต ุ ศ* หมายถึง ต าแหน่งศาสตราจารยไ์ด้รบัเงินเดือนขัน้สูง
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