
06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

1 นางยินดี  กิติยานันท ศ. วท.บ.(วิทยาศาสตร  

 สัตวศาสตร)           

 สพ.บ.(สัตว

แพทยศาสตร)      

วท.ม.(กายวิภาคสัตว)

กายวิภาคศาสตร กายวิภาคศาสตร มม. ภาควิชา             

กายวิภาคศาสตร    

คณะวิทยาศาสตร  

โทร. 0 2201 5404

2 นายกฤษณะ  เนียมมณี ศ. วท.บ.(คณิตศาสตร)  

วท.ม.(คณิตศาสตร)  

วท.ด.(คณิตศาสตร)

คณิตศาสตร Statistics, Stochastic 

Modelling

จฬ. คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาคณิตศาสตร 

 โทร.0 2255 2287

3 นางยุพาภรณ  เข็มประสิทธิ์ ศ. วท.บ.(คณิตศาสตร) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

Ph.D.(Mathematics)

คณิตศาสตร คณิตศาสตร , Graph 

Theory

จฬ. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาคณิตศาสตร

โทร.0 2251 0871-3,

 0 2215 3619

4 นายวิเชียร  เลาหโกศล ศ. B.Sc.(Hons.) 

(Mathematics)          

   

M.Sc.(Mathematics)   

 Ph.D.(Mathematics)

คณิตศาสตร คณิตศาสตร มก. ภาควิชาคณิตศาสตร

คณะวิทยาศาสตร  

โทร. 0 2562 5444,  

 0 2562 5555 ตอ 

4417

ชื่อ - สกุล
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

5 นายสมพงษ  ธรรมพงษา ศ.11 กศ.บ.(คณิตศาสตร) 

กศ.ม.(คณิตศาสตร)

M.S.(Mathematics) 

Ph.D.(Mathematics)

คณิตศาสตร คณิตศาสตร , Topology

 Functional Analysis

มช. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาคณิตศาสตร

โทร. 0 5394 3326-7

6 นายอํานวย  ขนันไทย ศ. วท.บ.(คณิตศาสตร)

M.Sc.(Mathematics)

คณิตศาสตร Patial Differential 

Equation Distribution 

Theory

มช. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาคณิตศาสตร

โทร. 0 5394 3326-7

7 นายสุเทพ   สวนใต ศ. วท.บ.(คณิตศาสตร 

วท.ม.(คณิตศาสตร)

วท.ด.(คณิตศาสตร)

คณิตศาสตร Functional Analysis, 

Banach Space Theory, 

Topology, Real 

Analysis, Fixed Point 

Theory

มช. ภาควิชาคณิตศาสตร 

 คณะวิทยาศาสตร   

  โทร. 0 5394 3327

 ตอ 101

8 นายสมยศ  พลับเที่ยง ศ. กศ.บ.(คณิตศาสตร)

วท.ม.(คณิตศาสตร)

วท.ด.(คณิตศาสตร)

คณิตศาสตร Analysis, Algebra มน. ภาควิชาคณิตศาสตร

คณะวิทยาศาสตร  

โทร. 0 5526 1025
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

9 นางยงควิมล  เลณบุรี ศ.11 B.Sc.                   

M.Sc.               

Ph.D.(Mathematics)

คณิตศาสตร คณิตศาสตร , 

Mathematical Modelling

มม. คณะวิทยาศาสตร   

ภาควิชาคณิตศาสตร

โทร.0 2247 9893

10 นางฉวีวรรณ  รัตนประเสริฐ ศ. วท.บ.                 

วท.ม.                 

Ph.D.

คณิตศาสตร คณิตศาสตร มศก. ภาควิชาคณิตศาสตร 

 คณะวิทยาศาสตร  

โทร. 0 3424 3428   

  ตอ 8112

11 นายณรงค  ปนนิ่ม ศ. กศ.บ.(คณิตศาสตร) 

กศ.ม.(คณิตศาสตร) 

Ph.D.(Mathematics)

คณิตศาสตร คณิตศาสตร , Graph 

Theory

มศว. ภาควิชาคณิตศาสตร

คณะวิทยาศาสตร    

โทร.0 2258 3996

12 นายไพโรจน  สัตยธรรม ศ.(มทส.) ศศ.บ. (คณิตศาสตร)

วท.ม. (คณิตศาสตร)

วท.ด. (คณิตศาสตร)

คณิตศาสตร คณิตศาสตร มทส. สํานักวิชา

วิทยาศาสตร         

โทร. 0 4422 4315
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

13 นายสุพจน  หาญหนองบัว ศ. วท.บ. (เคมี)         

วท.ม. (เคมีเชิงฟสิกส)

 Dr. rer. nat. 

(Computational 

Chemistry)

เคมี เคมีฟสิกส จฬ. ภาควิชาเคมี       

คณะวิทยาศาสตร    

โทร. 0 2218 7603

14 นายจํารัส  ลิ้มตระกูล ศ. วท.บ. (เคมี)          

วท.ม. (เคมีเชิงฟสิกส)

 Dr. rer. nat. 

(Physical 

Chemistry)Postdoctor

al Fellow

เคมี เคมีฟสิกส มก. สังกัดภาควิชาเคมี   

คณะวิทยาศาสตร    

โทร. 0 2579 5047
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

15 นายเกตุ  กรุดพันธ ศ. วท.บ.(เคมี)           

Ph.D.(Analytical 

Chemistry)        

Post-doctorate 

(International 

Seminar at 

Karlsruhe)           

IAEA Fellow         

Alexander von 

Humboldt Fellow

เคมี เคมีฟสิกส มช. ภาควิชาเคมี      

คณะวิทยาศาสตร  

โทร.0 5394 1910

16 นายกฤษณะ  สาคริก ศ.(มทส.) วท.บ.(เคมี)        

วท.ม.(ฟสิกส)

Dr.rar.nar.(Physical 

Chemistry)

เคมี เคมีฟสิกส มทส. สํานักวิชา

วิทยาศาสตร     

โทร.0 4422 4187-8

17 นายโสภณ  เริงสําราญ ศ. วท.บ.(เคมี)          

วท.ม.(อินทรียเคมี)   

Ph.D.(Organic 

Chemistry)

เคมี อินทรียเคมี ผลิตภัณฑ

ธรรมชาติ

จฬ. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร   

ภาควิชาเคมี          

โทร.0 2246 1360-74

 ตอ 1110
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

18 นายวิชัย  ริ้วตระกูล ศ.11 B.Sc.                   

Ph.D.(Organic 

Chemistry)

เคมี เคมีอินทรีย ผลิตภัณฑ

ธรรมชาติ

มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร   

ภาควิชาเคมี        

โทร.0 2201 5000

19 น.ต.กําจร  มนูญปจุ ศ. วท.บ.                  

Ph.D.

เคมี เคมีอินทรีย มม. เกษียณ 545 ถนนจรัญสนิท

วงศ แขวงบางบําหรุ 

เขตบางพลัด  

กรุงเทพฯ 10700  

โทร.0 2423 0953

20 นางชัชนาถ  เทพธรานนท ศ. วท.บ.                  

Ph.D.

เคมี ผลิตภัณฑธรรมชาติ  

กลไกปฏิกริยาเคมีอินทรีย

   มม.   

 (ลาออก)

รอง 

ผ.อ.สวทช. 

กท.

วิทยาศาสตร

สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี    

แหงชาติ 111        

อ.คลองหลวง        

จ.ปทุมธานี 12120   

โทร. 0 2564 7000 

ตอ1553
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

21 นายมนัส  พรหมโคตร ศ. วท.บ.                  

วท.ม.              

Dr.rer.nat(Organic 

Chemistry)

เคมี เคมี (เคมีสังเคราะห) มม. คณะวิทยาศาสตร   

ภาควิชาเคมี          

โทร.0 2201 5000

22 นายยอดหทัย  เทพธรานนท ศ.11 วท.บ.                  

วท.ม.                 

Ph.D.(Organic 

Chemistry)

เคมี อินทรียเคมีสังเคราะห

และสารผลิตภัณฑจาก

ธรรมชาติที่แสดงฤทธิ์    

ทางชีวภาพ

มม. เกษียณ ศูนยพันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยี   

ชีวภาพแหงชาติ 

อุทยานวิทยาศาสตร 

133 ถ.พหลโยธิน    

 ต.คลองหนึ่ง       

อ.คลองหลวง        

จ.ปทุมธานี 12120   

โทร. 0 2564 6700 

ตอ 3538
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

23 นายสมศักดิ์  รุจิรวัฒน ศ. B.Sc.(Chemistry)    

Ph.D.(Organic 

Chemistry)

เคมี เคมีอินทรีย มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาเคมี         

โทร.0 2201 5000

24 นายอภิชาต  สุขสําราญ ศ. วท.บ. (เคมี)         

วท.ม.(เคมีอินทรีย)  

Ph.D.(Organic 

Chemistry)

เคมี เคมีอินทรีย มร. คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาเคมี        

โทร. 0 2310 8000

25 นางเสาวรภย  ลิ้มเจริญ ศ. วท.บ.                 

วท.ม.                  

Dr.rer.nat(Chemistry)

เคมี โมเลกุลผลึกเหลว เคมี

เชิงฟสิกส

มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาเคมี          

โทร.0 2201 5000

26 นางอรพินท  รังสิมันต ศ. วท.บ.                 

Dip.in.Phy.(Physics)

เคมี เคมีเชิงฟสิกส มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร  

ภาควิชาเคมี          

โทร. 0 2201 5000
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

27 น.ส.พิทยา  ตันติเวชวุฒิกุล ศ. ภ.บ.                 

M.Sc.                  

Ph.D.

เคมี สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ของพืช

มศก. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาเคมี          

โทร. 0 3425 3910, 

 0 3425 3840-4

28 นายสมศักดิ์  ดํารงคเลิศ ศ.11 วศ.บ.(เคมีวิศวกรรม)

D.E.A.(Physical 

Chem.)           

Docteur in Genieu 

(Chem.Eng.)

เคมีเทคนิค เคมีเทคนิค จฬ. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร  

ภาควิชาเคมีเทคนิค

โทร.0 2218 5329-30

29 น.ส.ภัทรพรรณ                 

              ประศาสนสารกิจ

ศ. วท.บ.(เคมีเทคนิค)

M.Sc.(CHEM.ENG.) 

Ph.D.(CHEM.ENG.)

เคมีวิศวกรรม Fuel Technology, 

Polymer Technology

จฬ. คณะวิทยาศาสตร

ภาควิชาเคมีเทคนิค

โทร.0 2218 7517
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

30 น.ส.ประมวล  ตั้งบริบูรณรัตน ศ. วท.บ.(เคมี)           

วท.ม.(เคมีเชิงฟสิกส)

 Diplome Elementair 

de la Langue 

Francise(DELF)     

Diplome D'Etude 

Applofondie  

(DEA,Chimie 

Physique)          

Docteur(Chimie 

Macromoleculaire)

เคมี(พอลิเมอร) เคมีพอลิเมอร, พอลิเมอร

คอลลอย

มม. คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาเคมี         

โทร. 0 2201 5135

31 นายวัชรินทร                    

        รุกขไชยศิริกุล

ศ. วท.บ.(เคมี)           

วท.ม.(เคมีอินทรีย) 

Ph.D.(Organic 

Chemistry)

เคมีอินทรีย Bioactive Natural 

Products

มอ. ภาควิชาเคมี          

 คณะวิทยาศาสตร   

  โทร. 0 7428 8435
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

32 นางบุษบา  ยงสมิทธ ศ. กส.บ.                  

วท.ม.(จุลชีววิทยา)  

Dr.Eng.(Applied 

Microbiology and 

Biotechnology)     

Dip.(Microbiology 

and Biotechnology)

จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา มก. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

โทร. 0 2579 2351, 

0 2942-8386

33 นางสาวิตรี  ลิ่มทอง ศ. วท.บ.(จุลชีววิทยา)  

วท.ม.(จุลชีววิทยา) 

D.Eng.(Fermentation 

Technology)

จุลชีววิทยา จุลชีววิทยาพื้นฐาน, 

ความหลากหลายและ

อนุกรมวิธานของยีสต

และรา, 

เทคโนโลยีชีวภาพ       

(จุลินทรีย)

มก. ภาควิชาจุลชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร    

โทร. 0 2562 5444

34 นางชโลบล  อยูสุข ศ. วท.บ.                 

วท.ม.                  

Ph.D.(Microbiology)

จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา (ไวรัสวิทยา) มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

โทร.0 2246 1360-7

ตอ 6602,4601
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

35 นายวิทยา  มีวุฒิสม ศ. วท.บ.                 

วท.ม.                

Ph.D.(Organic 

Chemistry)

จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา มม. คณะวิทยาศาสตร  

ภาควิชาจุลชีววิทยา

โทร.0 2246 1360-7

ตอ 6602

36 นายอมเรศ  ภูมิรัตน ศ.11 B.S.(Bacteriology)   

Ph.D.(Microbiology)

จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร  

ภาควิชาจุลชีววิทยา

โทร.0 2201 5010

37 นายจิระพันธ  กรึงไกร ศ. วท.บ.(เทคนิค

การแพทย)           

วท.ม.(ชีวเคมี)       

ปร.ด.(ชีวเคมี)

ชีวเคมี ชีวเคมี จฬ. คณะแพทยศาสตร 

ภาควิชาชีวเคมี       

โทร.0 2252 4986, 

256-4482

38 นายอรัญ  อินเจริญศักดิ์ ศ. B.Sc.(Biochemestry

วท.ม. (ชีวเคมี)     

Ph.D.(Agricultural 

Science)

ชีวเคมี จฬ. ภาควิชาชีวเคมี   

คณะวิทยาศาสตร  

โทร 0 2246 0063
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

39 นางอัญชลี  ทัศนาขจร ศ. วท.บ.(เคมี)          

M.Sc.(Biochemistry) 

Ph.D.(Biochemistry)

ชีวเคมี จฬ. ภาควิชาชีวเคมี   

คณะวิทยาศาสตร  

โทร 0 2246 0063

40 ม.ร.ว.ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน ศ.11 M.A.                 

Ph.D.(Biochemistry)

ชีวเคมี ชีวเคมีโครงสรางและ

หนาที่ทางชีวภาพของ

โปรตีนและเอนไซม

มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาชีวเคมี       

โทร.0 2246 0063  

ตอ 6301

41 นายประพนธ  วิไลรัตน ศ.11 B.Sc.(Chemistry)  

Ph.D.(Biochemistry)

ชีวเคมี ชีวเคมี, อณูชีววิทยา มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาชีวเคมี      

โทร.0 2354 7140

42 นายมนตรี  จุฬาวัฒนทล ศ.11 B.Sc.          

Ph.D.(Biochemistry)

ชีวเคมี ชีวเคมีของระบบสืบพันธุ มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาชีวเคมี       

โทร. 0 2246 0063 

ตอ 6301
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

43 นายยงยุทธ  ยุทธวงศ ศ.11 B.Sc.              

Ph.D.(Chemistry)

ชีวเคมี ชีวเคมี, นโยบาย

วิทยาศาสตร              

และเทคโนโลยี

มม. เกษียณ สํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ  

ถ.พระราม 6        

เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400  

โทร. 0 2644 8002

44 นายวรชาติ  สิรวราภรณ ศ.11 วท.บ.(เทคนิค

การแพทย)           

วท.ม.(ชีวเคมี)       

ปร.ด.(ชีวเคมี)

ชีวเคมี ชีวเคมี, มาลาเรีย มม. คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาชีวเคมี     

โทร.0 2201 5605

45 นายวิชัย  บุญแสง ศ.11 วท.บ.               

วท.ม.                 

Ph.D.(Biochemistry)

ชีวเคมี ชีวเคมี มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาชีวเคมี      

โทร.0 2246 0063   

ตอ 6301
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

46 นายสกล  พันธุยิ้ม ศ.11 B.Sc.(Biochemistry)  

Ph.D.(Biochemistry)

ชีวเคมี ชีวเคมี , อณูชีววิทยา, 

อณูพันธุศาสตร

มม. เกษียณ สถาบันอณูชีววิทยา

และพันธุศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาลายา  นครปฐม 

73170                  

โทร. 0 2800 3628

47 นายสิรินทร  พิบูลนิยม ศ. ภ.บ.                 

M.Sc.                  

D.Sc.

ชีวเคมี ฮอรโมน มม.  เกษียณ 135/21หมูบานธรากร

 พุทธมณฑลสาย 4  

จ.นครปฐม         

โทร. 0 2441 0577

48 นายธีรยศ   วิทิตสุวรรณกุล ศ. B.Sc.                      

  M.Sc.                   

  Ph.D.

ชีวเคมี ชีวเคมี มม. ภาควิชาชีวเคมี     

คณะวิทยาศาสตร    

 โทร. 0 2201 5450

49 นายทศพร  วงศรัตน ศ. วท.บ. (การประมง)  

Ph.D.(Biology & 

Taxonomy of Fish)

ชีววิทยา อนุกรมวิธานของสัตวน้ํา 

(เนนกลุมปลา)

จฬ. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาชีววิทยา     

โทร. 0 2218 5376
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

50 นายไพบูลย  นัยเนตร ศ. วท.บ.(สัตววิทยา)   

วท.ม.(Zoology)   

Cert. in Marine 

Biology (Taxonomy 

Crustaceans)     

Cert. In Biology 

(Investebrate)         

Cert.in Marine 

Fisheriers 

Res(Zoogeography)

ชีววิทยา อนุกรมวิธานของสัตวไม

มีกระดูกสันหลัง

จฬ. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาชีววิทยา     

โทร.0 2218 5275
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

51 น.ส.สดศรี  ไทยทอง ศ. วท.บ.(สัตววิทยา)    

วท.ม.(ปรสิตวิทยา) 

Cert. In Marine 

Biology              

Cert. In Medical 

Parasitology)        

Cert. In Human 

Parasitology

ชีววิทยา มาลาเรีย,ยุง จฬ. เกษียณ 262 ถ.เจริญนคร    

 บุคคโล เขตธนบุรี 

กรุงเทพฯ 10600     

โทร. 0 2468 2652

52 นายสิริวัฒน  วงษสิริ ศ. วท.บ.                 

M.S.(Entamology) 

Ph.D.(Entamology)

ชีววิทยา ชีววิทยาของผึ้ง จฬ. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาชีววิทยา     

โทร. 0 2218 5275
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

53 นายสมศักดิ์   ปญหา ศ. กศ.บ.(ชีววิทยา)      

วท.ม.(สัตววิทยา)   

Cert.(Fresh Water 

Fish Culture)        

Ph.D.(Zoology)     

Cert.(Conservation 

Biological Diversity)

ชีววิทยา ชีววิทยา, สัตววิทยา, 

Systematics 

(Taxonomy), 

Evolutionary Biology

จฬ. ภาควิชาชีววิทยา   

คณะวิทยาศาสตร    

 โทร. 0 2218 5273

54 นางสายสมร  ลํายอง ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร:

อารักขาพืช)         

วท.ม. (จุลชีววิทยา) 

Ph.D (Agriculture in 

Applied Microbiology)

ชีววิทยา    

(ความหลาก

หลากทางชีวภาพ

และนิเวศวิทยา  

จุลินทรียเนน

การเกษตร)

มช. ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร  

โทร. 0 5394 3001-9
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

55 นายบุญเสริม  วิทยชํานาญกุล ศ. วท.บ.                 

พ.บ.                 

Ph.D.(Anatomy)

ชีววิทยา ประสาทกายวิภาค

ศาสตรและวิทยาตอมไร

ทอ

มม. คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชากายวิภาค

ศาสตร                

โทร. 0 2201 5870, 

 0 2246 0063 ตอ 

4102

56 นางพรสวรรค  วิสุทธิวิเศษ ศ. วท.บ.(สัตววิทยา)   

M.S.(Microbiology) 

Ph.D.(Plant 

Pathology)

ชีววิทยา ชีววิทยาสภาวะแวดลอม มม. คณะวิทยาศาสตร   

ภาควิชาชีววิทยา

โทร. 0 2201 5000

57 น.ส.พิไล  พูลสวัสดิ์ ศ. คบ.(มัธยมศึกษา)    

ป.ชั้นสูง(นิวเคลียร

เทคโนโลยี)            

วท.ม.(จุลชีววิทยา) 

D.Sc.(Biology)

ชีววิทยา ปกษีวิทยา,จุลชีววิทยา มม. คณะวิทยาศาสตร   

ภาควิชาจุลชีววิทยา

โทร.0 2201 5527, 

201-5532
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

58 น.ส.มาลียา  เครือตราชู ศ.11 B.S.                     

M.S,                    

Ph.D.(Botany)          

ชีววิทยา ชีววิทยา , พฤกษศาสตร,

เซลลวิทยา

มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาชีววิทยา    

โทร.0 2246 1376

59 นายวิสุทธิ์  ใบไม ศ.11 B.Sc.                    

Ph.D.(Genetics)

ชีววิทยา พันธุศาสตร, Biodiversity มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร  

ภาควิชาชีวเคมี  

โทร.0 2644 8706

60 นายไพศาล  สิทธิกรกุล ศ. กศ.บ. (ชีววิทยา)     

วท.ม. (สัตววิทยา)   

M.A. (Cell Biology) 

Ph.D. (Zoology)

ชีววิทยา มศว. ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร   

โทร.0 2664 4170-88

 ตอ 8515

61 น.ส.วัฒนาลัย  ปานบานเกร็ด ศ. วท.บ.(ชีววิทยา)      

วท.ม.(จุลชีววิทยา)  

Dr.Eng. 

(Fermentation 

Technology)

เทคโนโลยีชีวภาพ Molecular Biology, 

Bacterial Genetics

มม. คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ  

โทร.0 2201 5927
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06_สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ

ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

62 นายศกรณ  มงคลสุข ศ. B.Sc.               

(Pharmacology) 

M.Sc.(Biochemistry) 

Ph.D.(Biological 

S )

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ มม. คณะวิทยาศาสตร  

ภาควิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ   

โทร.0 2201 5000

63 นายณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ ศ.(มจธ.) วท.บ.(Industrial 

Chemistry)          

M.Sc.(Polymer 

Science)

and Technology    

Ph.D.(Polymer 

Science

and Technology)

เทคโนโลยีวัสดุ Pheology of Polymer 

Melts in Polymer 

Processing Equipment 

(Injection)

มจธ. คณะพลังงาน

สิ่งแวดลอมและวัสดุ 

โทร.0 2470 8645

64 นายกิตติชัย  วัฒนานิกร ศ. วท.บ.(ฟสิกส)   

M.S.(Geophysics) 

Ph.D.(Mining and 

Engineering)

ธรณีฟสิกส

ประยุกต

ธรณีฟสิกสประยุกตและ

ดานสิ่งแวดลอม

มช. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร    

โทร.0 5394 3301
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ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

65 นายทวีศักดิ์  ระมิงควงศ ศ. วท.บ.(ธรณีวิทยา) 

Ph.D.(Geological 

Science)

ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา

(Hydrogeology)

พลังงานความรอนใตพิภพ

มช. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร   

ภาควิชาธรณีวิทยา  

โทร 0 5394 3362

66 น.ส.รัชนีย  อุดมแสงเพ็ชร ศ. วท.บ.(เทคนิค

การแพทย)            

Ph.D. (Immunology)

พยาธิชีววิทยา พยาธิชีววิทยา มม. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร  

ภาควิชาพยาธิวิทยา 

โทร.0 2204 5576,  

 0 2246 1360 ตอ 

6204

67 นายสมพงศ  สหพงศ ศ. พ.บ.                   

Ph.D.(Experimental 

Pathology)

พยาธิชีววิทยา มม. เกษียณ ภาควิชาพยาธิ

ชีววิทยา           

คณะวิทยาศาสตร    

โทร. 0 2201 5573, 

 0 2246 0063 ตอ 

6203
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ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

68 นายวิรุฬห  สายคณิต ศ.11 วท.บ.                  

Filosofic 

Doktorsexamen 

(Theoretical Physics)

ฟสิกส ฟสิกสของแข็ง ทฤษฎี

สารกึ่งตัวนํา

จฬ. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาฟสิกส        

โทร.0 2218 9987

69 นายถิรพัฒน  วิลัยทอง ศ. B.Sc.                

M.Sc.                  

M.A.                    

Ph.D.

ฟสิกส ฟสิกสนิวเคลียร       

และการประยุกต

มช. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาฟสิกส       

โทร.0 5394 3376

70 นายทวี  ตันฆศิริ ศ. วท.บ.(ฟสิกส) 

M.Sc.(Physics 

Methods of 

Analysis)             

Ph.D. 

(Crystallography)

ฟสิกส ฟสิกสของแข็ง        

วัสดุศาสตร

มช. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาฟสิกส        

โทร.0 5394 3376
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ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

71 นายประสิทธิ์  เจริญขวัญ ศ. B.S.(Physics,Math)  

M.S.(Physics)         

Ph.D.(Nuclear 

Physics)

ฟสิกส ฟสิกสนิวเคลียร, Nuclear

 Physics; Beta and 

Gamma Ray 

Spectroscopy

มช. เกษียณ 17 ซ. 12  ถ.โชตนา 

ต.ชางเผือก  อ.เมือง

 จ.เชียงใหม 50300

โทร.0 5394 3420  

ตอ 1133

72 นายสุทัศน  ยกสาน ศ.11 B.Sc.            

M.Sc.(Physics)       

Ph.D.(Physics)

ฟสิกส ฟสิกสของแข็ง ทฤษฎี

สารตัวนํายวดยิ่ง

มศว. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ  114 

สุขุมวิท 23 กทม. 

10110 0 2649 5000

 ตอ 8154
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ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

73 นายชูกิจ  ลิมปจํานงค ศ.(มทส.) วท.บ.     

M.Sc.(Physics)      

Ph.D.(Physics)

ฟสิกส ฟสิกสของแข็ง ทฤษฎี

สารกึ่งตัวนํา

มทส. สาขาวิชาฟสิกส 

สํานักวิชา

วิทยาศาสตร      

โทร.0 4422 4187-8

74 นายวุฑฒิ  พันธุมนาวิน ศ.(มทส.) วท.บ.(ฟสิกส)       

M.S.(Physics)       

Ph.D.(Laser Physics)

ฟสิกส เลเซอรและโฟตอนนิกส 

หลักสูตรและการบริหาร

ระดับอุดมศึกษา

มทส. เกษียณ 26 ถนนเสรี 1 

หมูบานเสรี 1 

หัวหมาก บางกะป

กรุงเทพฯ  10250    

โทร.0 2599 0000  

ตอ 1261

75 นายประสาท  สืบคา ศ.(มทส.) กศ.บ. (ฟสิกส)        

 วท.ม. (ฟสิกส)        

  M.S. (Physic)        

  Ph.D. (Physic)

ฟสิกส ฟสิกส มทส. สํานักวิชา

วิทยาศาสตร      

โทร. 0 4422 4315
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ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

76 นางสิรินุช  ลามศรีจันทร ศ. กส.บ.(พืชไร)        

M.Sc.(Genetics)    

Ph.D.(Genetics)

รังสีประยุกต พันธุศาสตร,            

การปรับปรุงพันธุพืช

มก. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชารังสีประยุกต

และไอโซโทป         

โทร. 0 2579 5530

77 นายทวีศักดิ์  ปยะกาญจน ศ.11 วท.บ.(ชีววิทยา)   

M.S.(Marine 

Biology) 

Ph.D.(Zoology)

วิทยาศาสตร

ทางทะเล

วิทยาศาสตรทางทะเล 

สาขานิเวศวิทยาทางทะเล

, สัตวปก

จฬ. เกษียณ สถาบันวิจัยสภาวะ

แวดลอม               

โทร. 0 2271 0990 ,

0 2270 1669

78 นายเปยมศักดิ์  เมนะเศวต ศ.11 วท.บ.(ประมง)       

M.S.(Fishery)       

Ph.D.(Fishery)

วิทยาศาสตร

ทางทะเล

วิทยาศาสตรมลพิษทาง

น้ํา,วิทยาศาสตรทางทะเล

,สิ่งแวดลอมแหลงประมง

เทคโนโลยีชีวภาพทาง

ทะเล, ปญหามลพิษ

ชายฝงทะเล

จฬ. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร

ภาควิชา

วิทยาศาสตรทาง

ทะเล                 

โทร. 0 2218 5394
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ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

79 นายศักดา  ศิริพันธุ ศ. วท.บ.(วิทยาศาสตร  

ทั่วไป)                

Cert. In 

Photographic 

Science 

M.S.(Photographic 

Science)

วิทยาศาสตร

ภาพถาย

Photography  / Printing จฬ. เกษียณ คณะวิทยาศาสตร   

โทร.0 2218 5471-4

80 นายสมชาย  ทองเต็ม ศ. วท.บ.(ฟสิกส)        

วท.ม.(ฟสิกส)     

M.S.                  

Ph.D.(Metallurgical 

Engineering)

วัสดุศาสตร มช. ภาควิชาฟสิกส    

คณะวิทยาศาสตร 

โทร.0 5394 3001-9

81 นายประชุม  สุวัตถี ศ. B.Sc.(Math)           

M.S.(Math)        

M.S.(Pure Math)    

Ph.D.(Stat)

สถิติประยุกต ทฤษฎีสถิติ, การ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติ

สพบ. เกษียณ คณะสถิติประยุกต 

ภาควิชาสถิติ          

โทร. 0 2727 3052
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ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

82 นายชัยวัฒน  ตอสกุลแกว ศ. วท.บ.                  

สพ.บ.                  

วท.ม.(สรีรวิทยา)    

Cert.in Biochemical 

Toxicology        

ปร.ด.(สรีรวิทยา)     

Postdoctoral 

Training in 

Physiology)

สรีรวิทยา

ประยุกต

ระบบทางเดินอาหาร มม. คณะวิทยาศาสตร  

ภาควิชาสรีรวิทยา    

โทร.0 2201 5615,

0 2246 1375

83 นางภาวิณี  ปยะจตุรวัฒน ศ. ภ.บ.(เภสัชศาสตร)   

วท.บ.(สรีรวิทยา)   

ปร.ด.(สรีรวิทยา)

สรีรวิทยา

ประยุกต 

(พิษวิทยา)

การศึกษาฤทธิ์และกลไก

การออกฤทธิ์กระตุนการ

หลั่งน้ําดีและลดไขมัน

มม. คณะวิทยาศาสตร  

ภาควิชาสรีรวิทยา    

โทร. 0 2201 5615,

0 2246 1375
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ลําดับ  ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สาขาเชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอชื่อ - สกุล

84 นางละออศรี  เสนาะเมือง ศ. วท.บ.(ชีววิทยา)

วท.ม. (ชีววิทยาทาง

ทะเล)

Cert. in Limnology

Ph.D.(Zoology)

Cert. in Freshwater 

Zooplankton

สัตววิทยา ชีววิทยาน้ําจืด, 

นิเวศวิทยาน้ําจืด, 

อนุกรมวิธานและ

นิเวศวิทยาสัตวไมมี

กระดูกสันหลัง

มข. คณะวิทยาศาสตร 

ภาควิชาชีววิทยา    

โทร.0 4320 2372
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