
ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหนง่ คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

1 รศ.สัมมา  รธนิธย์ รศ. กศ.บ. 
M.S.                                  
ค.ด.

การบรหิารการศึกษา การบรหิารการศึกษา มรภ.สวนสุนันทา คณะศรศุาสตร์
โทร. 0 2160 1111

2 รศ.จอมพงศ์  มงคลวนิช รศ. B.A. (Political Science)
M.P.A. 
M.Ed.
D.B.A.                    

การบรหิารการศึกษา การบรหิารการศึกษา ม.สยาม คณะบัณฑิตวิทยาลัย  
ศึกษาศาสตร ์                        
 โทร.  0 2868 6852

3 รศ.สมชาย  วรกิจเกษมสกุล รศ. กศ.บ.(วิทย-์คณิต)
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)
กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

การวิจัยและ
การประเมินผล

การวิจัยและ
การประเมินผล

มรภ.อุดรธานี คณะครศุาสตร์
โทร. 0 4224 4985,                 
0 4221 1040 ต่อ 301

4 รศ.วินัย  ด าสนวน รศ. กศ.บ.(การประถมศึกษา)          
ค.ม.(การประถมศึกษา)        
วท.ด.(การวิจัยพฤติกรรม
ศาสตรป์ระยุกต์)

การศึกษา การศึกษา มก. คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200

01 สำขำวิชำศึกษำศำสตร์
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหนง่ คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

01 สำขำวิชำศึกษำศำสตร์

5 รศ.ศักด์ิคเรศ  ประกอบผล รศ. กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา) 
กศ.ด.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

การศึกษา การศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

คณะครศุาสตร ์                   
โทร. 0 2473 7000                
ต่อ 5000-5003

6 รศ.ปรยีา  บุญญสิริ รศ. ค.บ.                                 ศ.
ศ.ม.(ศึกษาศาสตร์-การสอน)  
ศษ.ด.(หลักสูตรการสอน)

การศึกษา การศึกษา มก. คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 2942 8200

7 รศ.พิศมัย  รบชนะชัย พูลสุข รศ. กศ.บ. (ประวัติศาสตร)์             
ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  
Ph.D. (Education)

การศึกษา การศึกษา มรภ.ก าแพงพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โทร. 0 5570 6555 ต่อ 2511

8 รศ.บังอร เสรรีตัน์ รศ. กศ.บ. (ชีววิทยา)                  
ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)       
ค.ต. (หลักสูตรและการสอน)

การศึกษา การศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

คณะคุรศุาสตร ์                    
โทร. 0 2473 7000

9 รศ.พิมพ์อร  สดเอีย่ม รศ. กศ.บ.(ภาษาไทย)                
M.Ed.(การวัดผลและ             
ประเมินผลการศึกษา)
กศ.ด.(การบรหิารการศึกษา)

การศึกษา การศึกษา มรภ.เลย คณะศรศุาสตร์
โทร. 0 4283 5229
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหนง่ คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

01 สำขำวิชำศึกษำศำสตร์

10 รศ.ฉลาด จันทรสมบัติ รศ. กศ.บ. (ภูมิศาสตร)์ 
กศ.ม. (การศึกษาผูใ้หญ่)  
กศ.ด. (การบรหิารและพัฒนา
การศึกษา)

การศึกษานอกระบบ การศึกษานอกระบบ มมส. คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 4372 1764

11 รศ.นิตยา  สุขเสรทีรพัย์ รศ. อ.บ. (ภาษาอังกฤษ)              
M.S. (curriculum Instruction)
Ph.D. (TEFL)

การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ มศว. คณะมนุษยศาสตร์
โทร. 0 2260 1770

12 รศ.มานิตย์  สิทธิชัย รศ. ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)          
ค.อ.ม.(ไฟฟ้า)
ค.อ.ด.(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

ครศุาสตรไ์ฟฟ้า ครศุาสตรไ์ฟฟ้า มจพ. คณะครศุาสตรอ์ุตสาหกรรม 
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 3273

13 รศ.อรญัญา ตุย้คัมภีร์ รศ. วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) 
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรกึษา) 
Ph.D.(Counseling and Student
Personnel Psychology)
Certification (Predoctoral
Psychology Internship Fellow)

จิตวิทยาการปรกึษา จิตวิทยาการปรกึษา/จิตบ าบัดแนว
ความหมายในชีวิต/การปรบัตัวและ
การจัดการความเครยีด/ภาวะวิกฤต
ทางอารมณ์/ความสุขและสุขภาวะ

จฬ. คณะจิตวิทยา    
โทร. 0 2218 1182, 0 2218 1195

14 รศ.ประยุทธ ไทยธานี รศ. ศษ.บ.(ดุรยิางค์ไทย)             
กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)        
ค.ด.(จิตวิทยาการศึกษา)

จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา มรภ. นครราชสีมา คณะครศุาสตร์
โทร. 0 4400 9009 ต่อ 1101
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหนง่ คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

01 สำขำวิชำศึกษำศำสตร์

15 รศ.สารพีันธ์ุ  ศุภวรรณ รศ. ค.ด.(การศึกษานอกระบบโรงเรยีน) เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา มสธ. สาขาศึกษาศาสตร์
โทร. 0 2504 7777

16 รศ.คณิตา  นิจจรลักุล รศ. กศ.บ.(มัธยมศึกษา)              
M.Ed (Educational Media)
Ph.D.(Educational
Technology)

เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา มอ. คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 7333 1301

17 รศ.ณมน  จีรงัสุวรรณ รศ. วท.บ. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร)
M.S. (Educational Media)
Ph.D. (Instructional Design        
 & Development)

เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา มจพ. คณะศรศุาสตรอ์ุตสาหกรรม
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 3273,    
3226, 3272                        

18 รศ.วิชัย  นภาพงศ์ รศ. กศ.บ.                              
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
Ph.D.(Educational Technology)

เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา มอ. คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 7333 1301

Page 4 of 7 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2558



ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหนง่ คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

01 สำขำวิชำศึกษำศำสตร์

19 รศ.ณรงค์วัฒน์  ม่ิงมิตร รศ. ค.บ.(การประถมศึกษา)
ค.ม.(การวัดและประเมินผล
การศึกษา)
ป.รด.(การศึกษาเพือ่พัฒนาท้องถิน่)

ประเมินผล
และวิจัยทางการศึกษา

ประเมินผล
และวิจัยทางการศึกษา

มรภ. 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะครศุาสตร์
โทร. 0 2473 7000 ต่อ 5000

20 รศ.อรสา  จรญูธรรม รศ. วท.บ.(เคมี)                      
คษ.บ.(บรหิารการศึกษา)          
ค.ม.(วิจัยการศึกษา)              
ค.ด.(ประเมินผลการศึกษา)

ประเมินผลและวิจัยทางการ
ศึกษา

ประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ คณะครศุาสตร ์
โทร. 0 2529 3099

21 รศ.นงเยาว์  เนาวรตัน์ รศ. ศศ.บ.
สค.ม.                              
M.A. (Woman Studies)             
Ph.D.(Politics and
International Studies)

พืน้ฐานทางการศึกษา พืน้ฐานทางการศึกษา มช. คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4272

22 รศ.ทิวัตถ์  มณีโชติ รศ. ศษ.บ. (การสอนคณิตศาสตร์)      
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)       
 Diploma (Education Research)
ค.ด. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)

วิจัยและประเมินผลการศึกษา วิจัยและประเมินผลการศึกษา มรภ.พระนคร คณะครศุาสตร์
โทร. 0 2544 8291
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหนง่ คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

01 สำขำวิชำศึกษำศำสตร์

23 รศ.ภัทราพร เกษสังข์ รศ. ค.บ.(คหกรรมศาสตร ์)          
ศษ.บ.(การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา)
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)        
กศ.ด.(การทดสอบและวัดผล
การศึกษา)

วิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา

คหกรรม, การวัดผลการศึกษา,
การวิจัยทางการศึกษา

มรภ.เลย คณะครศุาสตร์
โทร. 08 1815 6061,              
08 9213 2799

24 รศ.วีระพงษ์  แสง-ชูโต รศ. กศ.บ.(วิทยาศาสตรท์ัว่ไป)          
ศศ.ม.(ศึกษาศาสตรก์ารสอน) 
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศ์ึกษา)

วิทยาศาสตรศ์ึกษา วิทยาศาสตรศ์ึกษา มช. คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 5394 4272

25 รศ.วรนุช  แหยมแสง รศ. ค.บ.มัธยมศึกษา
(การสอนวิทยาศาสตร์)          
ค.ม.(สถิติการศึกษา)
ค.ด.(การวัดและการประเมินผล
ทางการศึกษา)

ศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มร. คณะศึกษาศาสตร ์              
โทร. 0 2310 8311

26 รศ.มาลินี  บุณยรตัพันธ์ุ รศ. ศศ.บ. (ภาษาฝรัง่เศส)
ค.ม. (นิเทศการศึกษาพัฒนา
หลักสูตร)
Ph.D. (Didactiques des 
Langues) 

ศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มร. คณะครศุาสตร ์                    
โทร. 0 2310 8315, 0 2310 8321
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหนง่ คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

01 สำขำวิชำศึกษำศำสตร์

27 รศ.นิตยา  เปลือ้งนุช รศ. กศ.บ. (ภาษาไทย)                   
 กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)     
 Ph.D. (Education)                   
             

หลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน มข. คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 4320 2406 

28 รศ.วิมลรตัน์ สุนทรโรจน์ รศ. กศ.บ. (ภาษาไทย)                
M.A.(History)             
Ph.D.(Elementary Education) 

หลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอน มมส. คณะศึกษาศาสตร์
โทร. 0 4372 1764

29 รศ.วีระศักด์ิ ชมภูค า รศ. ค.บ.(วิทยาศาสตรท์ัว่ไป)       
วท.ม.(การสอนเคมี)               
ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)

หลักสูตรและการสอน หลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร ์
การศึกษา
บรหิารการศึกษา

มรภ.เชียงใหม่ คณะครศุาสตร์
โทร. 0 5388 5515,                
08 1289 6054

30 รศ.ไพโรจน์  เนียมนาค รศ. ศ.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)           
กศ.ม.(อุตสาหกรรมการศึกษา)
กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

อุตสาหกรรมศึกษา อุตสาหกรรมศึกษา มรภ.ก าแพงพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โทร. 0 5570 6555 ต่อ 2511
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหนง่ คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

1 รศ.ทวศีิลป์ สบืวฒันะ รศ. ศศ.บ. (ประวตัิศาสตร)์
อ.ม.  (ประวตัิศาสตร)์
D.Arts. (American History)

ประวตัิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ มมส. คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์
โทร. 0 4375 4369

2 รศ.ศรนัย ์วงศ์ค าจันทร์ รศ. ศน.บ.
M.A. (Philosophy)   
Ph.D. (Philosophy)

ปรชัญา ปรชัญา มรภ.ก าแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์        
โทร. 0 5572 1878 
มือถือ 08 6448 9918

3 รศ.ประเวศ อนิทองปาน รศ. ศน.บ.(ปรญัชญาและศาสนา)
M.A. (Philosophy)
Ph.D. (Philosophy)  

ปรชัญาและศาสนา ปรชัญาตะวนัตก,จรยิศาสตร์,
พุทธปรชัญา,ปรชัญาอนิเดีย,
พุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม,
วธีิวจัิยทางปรชัญาและ
ศาสนา,ศาสนาทั่วไป

มก. คณะมนุษยศาสตร ์
โทร. 0 2579 5566-8

02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหนง่ คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา

4 รศ.วทิยา ศักยาภินันท์ รศ. ศน.บ. (ศาสนาและปรชัญา)
M.A. (Philosophy)
Ph.D (Philosophy)

ปรญัชาและศาสนา ปรชัญามาร์กซ์ พุทธศาสนา
พุทธปรชัญา ตรรกวทิยา
ศาสนาฮนิดู

มก. คณะมนุษยศาสตร ์
โทร. 0 2579 5566-8

5 รศ.กนกพร นุ่มทอง รศ. ศศ.บ. (ภาษาจีน)
M.A. (Classical Chinese 
Literature)
Ph.D. (Classical Chinese 
Literature)

ภาษาจีน ภาษาจีน มก. คณะมนุษยศาสตร ์  
โทร. 0 2579 5566-8 
ต่อ 2204

6 รศ.เมชฌ สอดสอ่งกฤษ รศ. ศศ.บ. (ดนตรไีทย)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
Ph.D. (Chinese Linguistics
and Philology)

ภาษาจีน ภาษาจีน มอบ. คณะศิลปศาสตร ์
โทร. 0 4535 3700

7 รศ.มณีป่ิน พรหมสทุธิรกัษ์ รศ. อ.บ.
B.A. (ภาษาสนัสกฤต)
Ph.D (วรรณคดีไทย)

ภาษาไทย ภาษาไทย มศก. คณะอกัษรศาสตร ์        
โทร. 0 3425 5096-7
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหนง่ คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา

8 รศ.กรกช อตัตวริยิะนุภาพ รศ. อ.บ. (ภาษาเยอรมัน)
นศ.บ.
ค.ม. (อดุมศึกษา)
Licentia Philosophiae 
(Deutsche Sprachwissenschaft)
Ph.D. (Deutsche
Sprachwissenschaft)

ภาษาเยอรมัน ภาษาเยอรมัน มศก. คณะอกัษรศาสตร ์  
โทร. 0 3425 5096-7

9 รศ.สธุาวดี หนุนภักดี รศ. อ.บ.
Maitrise es Lettres
Docteur en ethnologie

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส มร. คณะมนุษยศาสตร ์        
โทร. 0 2310 8263

10 รศ.มนธิรา ราโท รศ. อ.บ.
M.A. (Languages and Literature 
of South East Asia)
Ph.D. (Modern Vietnamese 
Literature) 

ภาษาเวยีดนาม ภาษาเวยีดนาม จฬ. คณะอกัษรศาสตร ์        
โทร. 0 2218 4869-70
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหนง่ คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา

11 รศ.กฤษณา ยอดกมล รศ. ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)    
ศศ.ด. (ภาษาศาสตร์)

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ มรภ.เลย คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
โทร. 0 4283 5230, 
0 4283 5224-8 ต่อ 3100

12 รศ.พยงุ ซีดาร์ รศ. ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีองักฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
M.A. (English)   
Ph.D. (Applied Linguistics)  
  
    
 

ภาษาศาสตรป์ระยกุต์ ภาษาศาสตรป์ระยกุต์ มน. คณะมนุษยศาสตร ์
ภาควชิาภาษาองักฤษ       
โทร. 0 5596 2028

13 รศ.ชุติมา ธรรมรกัษา รศ. ศษ.บ.(ภาษาองัฤกษ)
M.A.(English for Non-Native 
Speakers)                  
Ph.D.(Rhetoric and Linguistics)

ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ม.กรงุเทพ สถาบันภาษา  
วทิยาเขตกลวยน้ าไท             
โทร. 0 2350 3500 ต่อ 1648
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหนง่ คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา

14 รศ.อดุร หวานอารมณ์ รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
กศ.ม. (ภาษาองักฤษ)
M.A. (Applied Linguistics)
Ph.D. (Applied Linguistics)

ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ มมส. คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์               
โทร. 0 4375 4369 

15 รศ.ธัญภา (นันทา)ชิระมณี รศ. อ.บ. (ภาษาเยอรมัน)
ศศ.ม (การสอนภาษาองักฤษ)
Ph.D. (Applied Linguistics)

ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ มอ. คณะศิลปศาสตร ์
โทร. 0 7428 9555

16 รศ.อดิศร แซ่เตียว รศ. ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ศศ.ม (ภาษาศาสตรป์ระยกุต์)
Ph.D (Education)

ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ มอ. คณะศิลปศาสตร ์
โทร. 0 7428 9555

17 รศ.มณฑา จาฎพจน์ รศ. ค.บ. (การสอนภาษาองักฤษ)
M.A. (Applied Linguistics)
Ph.D (Applied Linguistics)

ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ มอ. คณะศิลปศาสตร ์
โทร. 0 7428 9555
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหนง่ คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา

18 รศ.นิสากร จารมุณี รศ. ศศ.บ. (ภาษาศาสตร์)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตรป์ระยกุต์)
Ph.D (Applied Linguistics)

ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ มอ. คณะศิลปศาสตร ์
โทร. 0 7428 9555

19 รศ.กันยารตัน์ เกตุข า รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
M.ed. (Reading)
Ph.D. (Reading) 

ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ สพบ. คณะภาษาและการสื่อสาร 
โทร. 0 2727 3138-43

20 รศ.วรรณวดี ชัยชาญกูล รศ. ศษ.บ. (ภาษาองักฤษ-ฝรั่งเศส)
กศ.ม.(ภาษาองักฤษ)
ปร.ด.(การศึกษา)

ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ มรภ.บานสมเด็จ
เจาพระยา

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
โทร. 0 2473 7000 
ต่อ 2000-2100

21 รศ.พนอเนื่อง สทุัศน์ ณ อยธุยา รศ. ค.บ.
ค.ม.   
อ.ด.(ภาษาศาสตร์)       
   

ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์
โทร. 0 2473 7000 
ต่อ 2000-2100
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหนง่ คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนา และเทววิทยา

22 รศ.เสาวณิต วงิวอน รศ. อ.บ.(ภาษาไทย)
อ.ม.(ภาษาไทย)
อ.ด. (ภาษาไทย)

วรรณคดีไทย วรรณคดีไทย มก. คณะมนุษยศาสตร ์       
โทร. 0 2579 5566-8
มือถือ 08 1793 7038

23 รศ.สรรเสรญิ อนิทรตัน์ รศ. ศน.บ.(ปรชัญาทั่วไป)
M.A. (ปรชัญาทั่วไป)
กจ.ด. (การจัดการภาครฐั)

ศาสนาและเทววทิยา ศาสนาและเทววทิยา มรภ.สวนดุสติ คณะวทิยาการจัดการ 
โทร. 0 2244 5700-2
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานทีติ่ดต่อ

1 รศ.สุกิจ พลประถม รศ. ค.บ.(ดนตรศีึกษา)
คศ.ม.(ไทยศึกษา)
Ph.D. (Development Education)

ดนตรี ดนตรี มรภ.อุดรธานี เกษียณ
(ต่ออายุ
ราชการ)

คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร ์                     
โทร. 0 4224 1806 ต่อ 401

2 รศ.กาญจนา อินทรสุนานนท์ รศ. กศ.บ.(ศิลปศึกษา)                  
คศ.ม.(อุดมศึกษา)                 
ปร.ด.(วฒันธรรมศาสตร์)

ดุรยิางคศาสตร์ ดุรยิางคศาสตรศ์ึกษา มศว. คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทร. 0 2875 2206

3 รศ.ประยุทธ  วงศ์แปง รศ. กศ.บ.(ศิลปะศึกษา)                 
M.A. (Advertising Design)
Ph.D. In Visual
Communication Design
(Digital Media)

ประยุกต์ศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ มรภ.เชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร ์             
และสังคมศาสตร์
โทร. 0 5388 5700

4 รศ.ปานฉัตท์  อินทรค์ง รศ. ศษ.บ. (ออกแบบศิลปประยุกต)์
ศศ.ม. (การบรหิารงานวฒันธรรม)
ปร.ด. (วฒันธรรมศาสตร์)

ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ มทร.ธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์
โทร. 0 2549 4933

03 สาขาวชิาวจิติรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวฒิุ สำขำวชิำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

1 รศ.มุฮ าหมัดซากี  เจ๊ะหะ รศ. ศ.บ. (อสิลามศกึษา)
น.บ.                                    
 M.C.L.
Ph.D. (Law)

กฎหมาย กฏหมายเปรยีบเทียบ ,
กฏหมายอาญา

ม.ฟาฏอนี คณะฮสิลามศกึษาและนติศิาสตร ์
 โทร. 0 7341 8598

2 รศ.สมชยั  ศริสิมบูรณ์เวช รศ. น.บ.                                    
M.A. Art                              
Ph.D.(International Relations)

นติศิาสตร์ กฎหมายระหวา่งประเทศ มร. คณะนติศิาสตร ์          
ภาควชิากฎหมายระหวา่ง
ประเทศ                   
โทร.0 2310 8170, 8174

3 รศ.เจษฎ์ โทณะวณิก รศ. น.บ.                                    
Master of the Science of Law 
(J.S.M.)                                  
Doctor of the Science of Law 
(J.S.D.)

นติศิาสตร์ นติศิาสตร์ ม.สยาม คณะนติศิาสตร ์                   
โทร. 0 2457 0068,              
0 2868 6000 ตอ่ 5113

04 สำขำวิชำนิติศำสตร์
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

1 รศ.สปิปภาส พรสขุสวา่ง รศ. ศ.บ. 
ศ.ม.
ศ.ด.(การเงินและการธนาคาร)
 

การเงิน Financial Management,
Economics

มธ. คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บัญชี
โทร. 0 2696 5730-1

2 รศ.จิรภา ศกัด์ิกติตมิาลยั รศ. บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 
บธ.ม. (การเงิน)        
Ph.D (Management)      

การเงิน การเงิน มรภ. เชยีงราย คณะวทิยาการจัดการ
โทร. 08 9431 4782

3 รศ.ยรุพร ศทุธรตัน์ รศ. ศษ.บ. (ธุรกจิศกึษา)
พบ.ม. (การจัดการตลาด)
Ph.D. (Agribusiness 
Management)      

การจัดการ การจัดการ มก. คณะบรหิารธุรกจิ
โทร. 0 2942 8777

4 รศ.กรนิทร ์กาญทนานนท์ รศ. วศ.บ. (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
M.S. (Electrical 
Engineering)
Ph.D. (Industrial Engineering)
   

การจัดการอตุสาหกรรม การจัดการอตุสาหกรรม มรภ. วไลย
อลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชปูถมัภ์

คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
โทร.  0 2529 3829

5 รศ.พัชรา ตนัตปิระภา รศ. บช.บ. 
บธ.ม. 
Ph.D. (Businees Administration)

การตลาด การตลาด มช. คณะบรหิารธุรกจิ
โทร. 0 5394 2134-5

05 สำขำวิชำสังคมศำสตร์
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

05 สำขำวิชำสังคมศำสตร์

6 รศ.ปณิศา มีจินดา รศ. ศศ.บ.
กต.ม.
บธ.ม.
กต.ด.

 

การตลาด การตลาด มทร.ธัญบุรี คณะบรหิารธุรกจิ
โทร. 0 2549 3240-4

7 รศ.สบืชาต ิอนัทะไชย รศ. บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (การตลาด)
Ph.D. (Marketing)

การตลาด การตลาด มรภ.อดุรธานี คณะวทิยาการจัดการ
โทร. 0 4234 1616

8 รศ.เลศิพร ภาระสกลุ รศ. วศ.บ. 
ศศ.บ.
สค.ม.
Ph.D. (Sociology)

การทอ่งเทีย่ว การทอ่งเทีย่ว ม.ธุรกจิ
บัณฑิตย์

คณะศลิปศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตร ์                   
โทร.0 2954 7300

9 รศ.รวภิา ธรรมโชติ รศ. ร.บ. (บรหิารรฐักจิ)
ร.ม.
ร.ด.

การบรหิารรฐักจิ การบรหิารรฐักจิ มร. คณะรฐัศาสตร์
โทร. 0 2310 8483-89
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

05 สำขำวิชำสังคมศำสตร์

14 รศ.ทวนทอง เชาวกรีตพิงศ์ รศ. กศ.บ. (ภาษาองักฤษ)
ค.ม. (จิตวทิยาการศกึษา และการ
แนะแนว)
Ph.D. (Educational Psychology)

จิตวทิยา จิตวทิยา มรภ.
ก าแพงเพชร

คณะครศุาสตร์
โทร. 0 5570 6555 
ตอ่ 2012 

15 รศ.อสุา สทุธิสาคร รศ. ศศ.บ. (จิตวทิยา)                      
 ค.ม. (จิตวทิยาการศกึษา)          
    ป.ด. (สหวทิยาการ)

จิตวทิยา จิตวทิยาการเรยีนรู้, การจัดการ
ความรู,้ Positive thinking

ม.หอการคา้
ไทย

คณะมนษุยศาสตร ์               
โทร.0 2276 2127, 0 2697 
6410       
โทรสาร 0 2276 2127

16 รศ.สนธยา วนชิวฒันะ รศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
M.S. (Construction Engineering 
and Management)
Ph.D. (Civil Engineering)

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ ม.อสัสมัชญั คณะบรหิารธุรกจิ
โทร. 0 2300 4543-62
โทรสาร 0 2300 4563

17 รศ.ประทมุ ฤกษก์ลาง รศ. นศ.บ. (การประชาสมัพันธ์)
นศ.ม. (นเิทศศาสตรพ์ัฒนาการ)
กศ.ด. (การบรหิารการศกึษา)

นเิทศศาสตร์ การประชาสมัพันธ์ ม.กรงุเทพ คณะนเิทศศาสตร์
โทร. 0 2697 6604
โทรสาร 0 2275 2210
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

05 สำขำวิชำสังคมศำสตร์

18 รศ.กาญจนา โชคเหรยีญสขุชยั รศ. ค.บ. (การปฐมศกึษา)
กศ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา)
M.S. (Communication and 
Coktonal Studies)
Ph.D. (International 
Communication)

นเิทศศาสตร์ นเิทศศาสตร์ ม.หอการคา้
ไทย

คณะนเิทศศาสตร์
โทร. 0 2697 6605
โทรสาร 0 2275 2210

19 รศ.จันทมิา  เขยีวแกว้ รศ. ศ.บ. (บรรณารกัษศ์าสตร)์     
MLS.                              
Ph.D. (Communication)

นเิทศศาสตร์ นเิทศศาสตร์ ม.หอการคา้
ไทย

คณะนเิทศศาสตร์
โทร. 0 2697 6604-5

20 รศ.กลุทพิย ์ศาสตระรจิุ รศ. ศศ.บ. (การสือ่สารมวลชน)
M.S. (Instructional Media)
Dip. Communication studies
Ed.D. (Education Technology)
Post Graduate in New Media

นเิทศศาสตร์ นเิทศศาสตร์ ม.ธุรกจิ
บัณฑิตย์

คณะนเิทศศาสตร์
โทร. 0 2954 7300 
ตอ่ 300, 301

21 รศ.กฤษดา เกดิดี รศ. นศ.บ. (การสือ่สารมวลชน)
นศ.ม. (การสือ่สารมวลชน)
Ph.D.(International 
communication)              
  

นเิทศศาสตร์ นเิทศศาสตร์ ม.รงัสติ คณะนเิทศศาสตร์
โทร. 0 2997 2222 
ตอ่ 4729 
โทรสาร 0 2997 2222 
ตอ่ 4729
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

05 สำขำวิชำสังคมศำสตร์

22 รศ.กฤษณ์ ทองเลศิ รศ. นศ.บ.(การกระจายเสยีง)
นศ.ม.(การสือ่สารมวลชน)
นศ.ด. (นเิทศศาสตร)์       
  

นเิทศศาสตร์ นเิทศศาสตร์ ม.รงัสติ คณะนเิทศศาสตร์
โทร. 0 2997 2200-30 
ตอ่ 4460-4465,4469
โทรสาร 0 2997 2200-30
ตอ่ 4466

23 รศ.บุบผา เมฆศรทีองค า รศ. วศ.บ. (หนงัสอืพิมพ์และสิง่พิมพ์)
วศ.ม. (สือ่สารมวลชน)
ค.ม. (วจัิยการศกึษา)
กศ.ด. (การวจัิยและพัฒนาหลกัสตูร)

นเิทศศาสตร์ วารสารศาสตร ์และสือ่สารมวลชน ม.กรงุเทพ คณะนเิทศศาสตร์
โทร. 0 2902 0299 
ตอ่ 2650, 2399

24 รศ.สกุญัญา  บูรณเดชาชยั รศ. ว.บ. 
ว.ม. 
ปร.ด. (สงัคมศาสตร)์

นเิทศศาสตร์ วารสารศาสตรแ์ละสือ่มวลชน,       
 การสือ่สารเพือ่พัฒนาทอ้งถิน่
ชมุชนทอ้งถิน่

มบ. คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์
โทร. 0 3810 2350 

25 รศ.ศากนุ บุญอติ รศ. วท.บ. (อตุสาหกรรมเกษตร) 
M.S. (Manufacturing Systems
Management)
Ph.D. (Management 
of Technology)

บรหิารการปฏิบัตกิาร บรหิารการปฏิบัตกิาร มธ. คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
โทร. 0 2613 2200,
0 2623 5742
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

05 สำขำวิชำสังคมศำสตร์

26 รศ.พัชสริ ีชมภคู า รศ. บธ.บ. (การจัดการทัว่ไป)
M.B.A. (Management 
Information Systems)
Ph.D. (Organizational 
Behavior/Human Resource
Management)

บรหิารธุรกจิ บรหิารธุรกจิ จฬ. คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บัญชี
โทร. 0 2218 5758

27 รศ.ธนากร ธนาธารชโูชติ รศ. ศ.บ. (การเงินและการคลงั)
อส.บ. (เทคโนโลยวีดัคมุทาง
อตุสาหกรรม)
วศ.ม. (เศรษฐศาสตรการพัฒนา)
บธ.ม. (การจัดการ)
Ph.D (Management)
D.B.M (Businees Management)

บรหิารธุรกจิ การจัดการเชงิกลยทุธ์และการตลาด ม.ปทมุธานี คณะบรหิารธุรกจิ
โทร.0 2975 6999 ตอ่ 400, 
โทรสาร  0 2975 6979

28 รศ.นฤมล สอาดโฉม รศ. B.Sc. (Statistics)
M.A.S. (Actuarial Science)
M.A. (Applied Economics)
Ph.D. (Risk Management)

 


บรหิารธุรกจิ บรหิารธุรกจิ สพบ. คณะบรหิารธุรกจิ 
โทร 0 2727 3962

29 รศ.ปาจรยี ์ผลประเสรฐิ รศ. ศศ.บ. (การจัดการทัว่ไป)
พบ.ม. (สถติปิระยกุต์)
ปร.ด (ประชากรและการพัฒนา)    
                       

บรหิารธุรกจิและการจัดการ บรหิารธุรกจิและการจัดการ มรภ.
ก าแพงเพชร

คณะวทิยาการจัดการ 
โทร. 0 5570 6511
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

05 สำขำวิชำสังคมศำสตร์

30 รศ.วนดิา สจัพันโรจน์ รศ. บธ.บ (การเงิน)
พบ.ม.(พัฒนาสงัคม)
ศศ.ม (เศรษฐศาสตรก์ารเมือง)
ปร.ด (การพัฒนาทรพัยากร)

       

บรหิารรฐักจิ บรหิารรฐักจิ มร. คณะรฐัศาสตร์
โทร. 0 2310 8483-89

31 รศ.มนวกิา ผดุงสทิธ์ิ รศ. บช.บ.
บช.ม.
บธ.ม.     
บช.ด.

                     

บัญชี บัญชี มธ. คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บัญชี
โทร. 0 2696 5730-1

32 รศ.จ าเรญิ ชชูว่ยสวุรรณ รศ. ค.บ. (ภาษาองักฤษ)
กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา)
Ph.D (Development Education)

มนษุยก์บัสงัคม มนษุยก์บัสงัคม มทร.ศรวีชิยั คณะวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
โทร. 0 7577 3336-7

33 รศ.จุลน ีเทยีนไทย รศ. Ph.D. (Bio - Cultural 
Anthropology), Oregon, USA

มานษุยวทิยา มานษุยวทิยาประยกุต์/มานษุยวทิยา
ธุรกจิ/ความแตกตา่งทางเพศ/สงัคม
และประชากรเมือง/วฒันธรรมวยัรุน่/
มานษุยวทิยาการแพทยแ์ละ
โภชนาการ

จฬ. คณะรฐัศาสตร์
โทร. 0 2218 7323, 
0 2218 7250-53
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

05 สำขำวิชำสังคมศำสตร์

34 รศ.รฐับุรษุ คุม้ทรพัย์ รศ. ศศ.บ.
ศศ.ม.     
ปร.ด.                       
                       

รฐัประศาสนศาสตร์ การจัดการทรพัยากรมนษุย์ ม.ปทมุธานี คณะรฐัศาสตร์
โทร. 0 2975 6999 ตอ่ 721

35 รศ.ปารชิา มาร ีเคน รศ. ค.บ. (รฐัศาสตร)์
ศศ.ม. (รฐัศาสตร)์
ค.ด. (การบรหิารจัดการการศกึษา)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ มรภ.กาฬสนิธ์ุ คณะรฐัศาสตร ์
และนติศิาสตร์
โทร. 0 4360 2037 ตอ่ 581

36 รศ.บุญเลศิ วจัจะตรากลุ รศ. B.A.(Mechanical Engineering)
M.B.A.(Business Administration) 
Ph.D.(Information Systems)    

ระบบสารสนเทศ Information Systems 
Outsourcing, Electronic 
Commerce, Information 
Technology Management

ม.อสัสมัชญั คณะวทิยาศาสตร ์              
โทร. 0 2300 4543-62

37 รศ.จินตนา มนเทยีรวเิชยีรฉาย รศ. อ.บ. (ภาษาองักฤษ)
M.A. (Communication) 
Ph.D (Interpersonal 
Communication)           
   

วทิยกุระจายเสยีงและวทิยุ
โทรทศัน์

วทิยโุทรทศัน์ ม.เซนตจ์อหน์ คณะนเิทศศาสตร์
โทร. 0 2513 8589 
โทรสาร 0 2938 6957 
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

05 สำขำวิชำสังคมศำสตร์

38 รศ.ภมิูฐาน รงัคกลุนวุฒัน์ รศ. ศ.บ.(เศรษฐศาสตร)์
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)์   
M.S. (Statistics) 
Ph.D (Economics)          
              
      

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ม.หอการคา้
ไทย

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2697 6320

39 รศ.เสาวณีย ์ไทยรุง่โรจน์ รศ. ศ.บ. (เศรษฐศาสตรร์ะหวา่ง
ประเทศ)
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกจิ)
Ph.D.

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ม.หอการคา้
ไทย

คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2697 6301-5
โทรสาร 0 2277 4359

40 รศ.พัชร ีมินระวงศ์ รศ. ศ.บ.
ศ.ม. 
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร)์          
                            

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มทร.ตะวนัออก คณะบรหิารธุรกจิและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
โทร. 08 9220 9142

41 รศ.ไพทลู สใีส รศ. วท.บ. (เศรษฐศาสตร)์
ศ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกจิ)
วท.ด. (เศรษฐศาสตรเ์กษตร)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มทร.ตะวนัออก คณะบรหิารธุรกจิ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ
โทร. 0 3835 8137,
0 3835 8201
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

05 สำขำวิชำสังคมศำสตร์

42 รศ.ชนนิทร ์วะสนีนท์ รศ. บธ.บ. (การจัดการอตุสาหกรรม)
วท.ม. (เศรษฐศาสตร)์
รส.ม.(แรงงานและสวสัดิการ)
สส.ด. (การบรหิารสงัคม)   
 
    

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร คณะวทิยาการจัดการ
โทร. 0 4297 0023

43 รศ.วนิยั พุทธกลู รศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
M.S.  (Agricultural Economic)
Ph.D. (Agricultural Education)     
               
                     

เศรษฐศาสตรเ์กษตร เศรษฐศาสตรเ์กษตร มก. คณะเศรษฐศาสตร ์
โทร. 0 2942 8649

44 รศ.สริโิฉม  พิเชษฐบุญเกยีรติ รศ. ศศ.บ.(ประวตัศิาสตร)์
ศษ.ม.(การสอนสงัคมศกึษา)
Ph.D. (Development Education)

สงัคม วจัิยเชงิบูรณาการ มทร. ลา้นนา คณะบรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร์
โทร. 08 9956 9207

45 รศ.ภทัรธิรา ผลงาม รศ. วท.บ. (พยาบาลผดุงครรภ)์
กศ.ม. (จิตวทิยาพัฒนาการ)
ศษ.ด. (ประชากรศกึษา)

สงัคมวทิยา สงัคมวทิยา มรภ.เลย สาขาวชิายทุธศาสตร ์
การพัฒนาภมิูภาค 
บัณฑิตวทิยาลยั 
โทร. 0 4283 5224-8 
ตอ่ 45125
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

05 สำขำวิชำสังคมศำสตร์

46 รศ.ศริณิา จิตตจ์รสั รศ. วท.บ.(พยาบาลสาธารณสขุ)
ศศ.ม.พัฒนาสงัคม  
Ph.D. พัฒนาชนบท            
       

สงัคมวทิยา สงัคมวทิยา มรภ.พระนคร
ศรอียธุยา

คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์
โทร. 0 3524 5400,
0 3527 6555-9 ตอ่ 4523

47 รศ.พงษไ์พบูลย ์ศลิาวราเวทย์ รศ. ค.บ. (ภมิูศาสตร์)
สค.ม. (สิง่แวดลอ้ม) 
Ph.D. (rural Devolopment)  
         

สงัคมวทิยา การพัฒนาชมุชน มรภ.กาญจนบุรี คณะมนษุยศ์าสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์              
โทร. 0 3463 3233,
0 3463 3227 ตอ่ 116

48 รศ.กาสกั เตะ๊ขนัหมาก รศ. คศ.บ.
คศ.ม. (การวจัิยการศกึษา)
คศ.ด. (พัฒนศกึษา)

สงัคมศาสตร์ พัฒนาชมุชน, ภมิูปัญญาทอ้งถิน่ มรภ.เทพสตรี คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร์
โทร. 0 3641 1150

49 รศ.ปิต ิ กนัตงักลุ รศ. วท.บ.(เศรษฐศาสตรเ์กษตร)  
วท.ม.(เศรษฐศาสตรเ์กษตร) 
M.S.(Resource Economics)  
Ph.D.(Resource Management
Environmental Science)

เศรษฐศาสตรเ์กษตร เศรษฐศาสตรก์ารผลติทาง
การเกษตร, ทรพัยากรประมง
และการเพาะเลีย้งสตัวน์้ า

มก. คณะเศรษฐศาสตร ์    
โทร. 0 2561 3467     
E-mail : fecoptk@ku.ac.th

50 รศ.สวุรรณา  ประณีตวตกลุ รศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์  
M.Sc.(Agricultural Systems)
Ph.D.(Agricultural
Economics)

เศรษฐศาสตรเ์กษตร การประเมินผลกระทบจาก
งานวจัิยด้านการเกษตร,
เศรษฐศาสตรทรพัยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ทางการเกษตร

มก. คณะเศรษฐศาสตร ์           
โทร. 0 2561 3467
E-mail : fecoswp@ku.ac.th
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

1 รศ.สมพจน ์กรรณนชุ รศ. B.A.
M.Ec.
Ph.D.

การจัดการสิง่แวดลอ้ม การบรหิารและพัฒนาสิง่แวดลอ้ม สพบ. คณะพัฒนาสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม                   
โทร : 0 2727 3108

2 รศ.มาโนชญ์ สริพิิทกัษเ์ดช รศ. วท.บ.                          
วท.ม.                           
วท.ด.

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มน. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 5596 3464

3 รศ.รณสรรพ์ ชนิรมัย์ รศ. วท.บ. (คณิตศาสตร)์                 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์         
วท.ด. (คณิตศาสตร)์

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มอ. คณะวทิยาศาสตร ์    
โทร.  0 7428 8022 
โทรสาร 0 7455 8844

4 รศ.อทุศิ อนิทรป์ระสทิธ์ิ รศ. กศ.บ. (คณิตศาสตร)์
วท.ม. (คณิตศาสตร)์
Doctor of Philosophy 
(Mathematics)

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มอบ. คณะวทิยาศาสตร ์         
โทร 0 4535 3401 ตอ่  4462

5 รศ.วนัทนา สวุรรณอตัถ์ รศ. กศ.บ. (คณิตศาสตร)์                 
 ค.ม.(สถติกิารศกึษา)      

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มรภ.ล าปาง คณะวทิยาศาสตร ์        
โทร.0 5423 7335,                
 0 5424 1052

6 รศ.สภุาวณีิ สตัยาภรณ์ รศ. วท.บ.(คณิตศาสตร)์
กศ.ม.(คณิตศาสตร)์    
วท.ด.(คณิตศาสตร)์       

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ มรภ.อตุรดิตถ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี
โทร. 0 5541 1096 ตอ่ 1300 
โทรสาร 0 5541 1096

06 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

06 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ

7 รศ.อารยา แจ่มจันทร์ รศ. กศ.บ.(คณิตศาสตร)์                
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์      
สต.ม. (สถติิ)                         
Ph.D. (Mathematics)  

คณิตศาสตร์ Combinatorial Optimization, 
Integer Programming, 
Combinatorics, Graph Theory , 
Discrete Mathematics, สถติิ
วเิคราะห,์ Mathematical Statistics

มธ. คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี            
โทร. 0 2564 4490
โทรสาร. 0 2564 4485

8 รศ.วราภรณ์ จิรชพีพัฒนา รศ. ศศ.บ. (สถติิ)                        
M.A. (Administrative Science)  
Ph.D. (Conputing and  
Information Systems)

คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ คอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ สพบ. คณะสถติปิระยกุต ์               
โทร. 0 2727 3037-40

9 รศ.นภาพร ยงัวเิศษ รศ. วท.บ. (เคมี)                          
วท.ม. (เคมี)                           
 ปร.ด. (เคมี)

เคมี เคมี มธ. คณะวทิยาศาสตรแ์ละ         
เทคโนโลย ี                         
โทร. 0 2564 4490

10 รศ.สนุนัท ์สายกระสนุ รศ. วท.บ. (เคมี))
วท.ม. (เคมีเชงิฟิสกิส์)          
ปร.ด. (เคมีเชงิฟิสกิส์)

เคมี เคมี มมส. คณะวทิยาศาสตร ์         
โทร 0 4375 4247-8

11 รศ.วลิาศ พุม่พิมล รศ. กศ.บ. (เคมี)
ค.ม. (การสอนวทิยาศาสตร)์
ปร.ด. (อนิทรยีเ์คมี)

เคมี เคมี มรภ.ล าปาง คณะมนษุยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์         
โทร. 0 5421 4502 
โทรสาร 0 5421 4502
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

06 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ

12 รศ.ไฉนพร ด่านวริทุยั รศ. วท.บ.(เคมี)                          
วท.ม. (เคมีฟิสกิลัป์)        
Dr.rer.nat. (Phys.Chem.)

เคมี เคมีฟิสกิส์ มข. คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร 0 4300 9700 ตอ่ 1237 
โทรสาร. 0 4320 2373

13 รศ.นงนติย ์มรกต รศ. วท.บ.  (เคมี) 
วท.ม.  (เคมี)   
วท.ด. (เคมี) 

เคมี เคมีอนนิทรยี์ มมส. คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร. 0 4375 4246

14 รศ.สายนัต ์แสงสวุรรณ รศ. วท.บ. (เคมี)                         
ปร.ด. (เคมีเชงิฟิสกิส์)

เคมี วทิยาศาสตรเ์คมีและเภสชั มอบ. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 4535 3401-4      
โทรสาร 0 4528 8379

15 รศ.อรพินท ์เจียรถาวร รศ. วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีวเิคราะห์)                
 Ph.D. (Analytical Chemistry)

เคมีวเิคราะห์ เคมีวเิคราะห์ มก. คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร 0 2562 5555 ตอ่ 2136

16 รศ.ศริพิรรณ สารนิทร์ รศ. วท.บ. (ชวีวทิยา)
วท.ม. (วทิยาศาสตรส์ภาวะ
แวดลอ้ม)
Ph.D. (Applied Microbiology)

จุลชวีวทิยา เกษตรศาสตรแ์ละชวีวทิยา มน. คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์    
 โทร 0 5596 4602
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

06 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ

17 รศ.ธนาภทัร ปาลกะ รศ. Bachelor of Engineering 
(Bioengineeing)
Master of Engineer 
(Biotechnology)
Doctor of Philosophy 
(Microbiology)

จุลชวีวทิยา จุลชวีวทิยา จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์         
โทร : 0 2218 5000

18 รศ.สมจิตร อยูเ่ป็นสขุ รศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
วท.ม.(ชวีภาพ)            
วท.ด.(เทคโนโลยชีวีภาพ)

จุลชวีวทิยา เหด็ราวทิยา, จุลชวีวทิยา, ชวีวทิยา 
ไมคอรไ์รซา

มช. คณะวทิยาศาสตร ์    
โทร. 0 5322 2180 
โทรสาร 0 5322 2268, 
0 5389 2274

19 รศ.สมพร ตัน๊สกลุ รศ. วท.บ.(จุลชวีวทิยา)                 
วท.ม.(จุลชวีวทิยาทาง 
อตุสาหกรรม)                         
 Dip. (microbiology and 
Biotechnology)                   
Ph.D. (Biotechnology)

จุลชวีวทิยา วทิยาศาสตรเ์คมีและเภสชั มอ. คณะวทิยาศาสตร ์              
โทร. 0 7428 8022

20 รศ.ยาน ีตรองพาณิชย์ รศ. พย.บ           
วท.บ. (เคมี)   
วท.ม. (ชวีเคมี)
Ph.D. (Biochemistry)

ชวีเคมี ชวีเคมี มข. คณะวทิยาศาสตร์
โทร 0 4320 2371-2             
และ 0 4320 2532
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

06 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ

21 รศ.วนัดี วฒันชยัยิง่เจรญิ รศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์ 
M.S (Agriculture)   
วท.ด. (วทิยาศาสตรช์วีภาพ) 

ชวีวทิยา ชวีวทิยา มน. คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 5596 3464

22 รศ.กนัทมิา สวุรรณพงศ์ รศ. วท.บ.(สตัววทิยา)                    
 วท.ด.(วทิยาศาสตรช์วีภาพ)        
  
  

ชวีวทิยา ชวีวทิยา มบ. คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร.. 0 3810 3010-11 
โทรสาร. 0 3839 3496

23 รศ.บุญมี กวนิเสกสรรค์ รศ. วท.บ. (เทคโนโลยกีารเกษตร)
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ)   
วท.ด. (วทิยาศาสตรช์วีภาพ)  

ชวีวทิยา ชวีวทิยา มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี                 
โทร. 0 2473 7000 
ตอ่ 3000 ถงึ 3003 
โทรสาร 0 24725714

24 รศ.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ รศ. ค.บ. (ชวีวทิยา)                      
วท.ม. (ชวีวทิยา)                  
ปร.ด. (ชวีวทิยา)

ชวีวทิยา ชวีวทิยาและสิง่แวดลอ้ม มก. คณะศลิปศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตร ์                      
 โทร. 0 3428 1105-7

25 รศ.อญัชนา ประเทพ รศ. วท.บ. (ชวีวทิยา)                     
 Ph.D. (Biological Science)

ชวีวทิยา วทิยาศาสตรเ์คมีและเภสชั มอ. คณะวทิยาศาสตร ์              
โทร. 0 7428 8022

26 รศ.อนชุติ มุ่งงาม รศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์            
วท.ม. (วทิยาศาสตรก์ารอาหาร)  
Ph.D. (Food Science and 
Technology)

เทคโนโลยกีารอาหารและ 
โภชนศาสตร์

เทคโนโลยกีารอาหารและ        
โภชนศาสตร์

มมส. คณะเทคโนโลย ี                 
โทร. 0 4375 4085
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

06 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ

27 รศ.ศภุชยั สมัปปิโต รศ. วท.บ. (ชวีวทิยา)                   
วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ)          
วท.ด. (เภสชัเคมีและผลติภณัฑ์
ธรรมชาต)ิ

เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยชีวีภาพ มมส. คณะเทคโนโลย ี                 
โทร. 0 4375 4085

28 รศ.ศภุศลิป์ มณีรตัน์ รศ. วท.บ. (เทคโนโลยชีวีภาพ)         
 วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ)      
Ph.D. (Agriculture)

เทคโนโลยชีวีภาพ วทิยาศาสตรเ์คมีและเภสชั มอ. คณะอตุสาหกรรมเกษตร
โทร 0 7428 2000, 
โทรสาร 0 7421 2828

29 รศ.พิชญดา เกตเุมฆ รศ. วท.บ. (วทิยาศาสตรท์างภาพถา่ย
และเทคโนโลยกีารพิมพ)์
M.S. (Color Physics)
Ph.D. (Color Physics)

เทคโนโลยทีางภาพและการ
พิมพ์

เทคโนโลยทีางภาพและการพิมพ์ จฬ. สถาบันเทคโนโลยชีวีภาพ
และวศิวกรรมพันธุศาสตร์
โทร. 0 2218 8052-56  
โทรสาร 0 2253 3543

30 รศ.ปรงุศกัด์ิ อตัพุฒ รศ. อส.บ. (เทคโนโลยไีฟฟ้า
อตุสาหกรรม)                       
วศ.ม. (วศิวกรรมการจัดการ        
อตุสาหการ)                           
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลย)ี

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม เทคโนโลยอีตุสาหกรรม มรภ.สวนสนุนัทา คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
โทร. 0 2160 1435

31 รศ.มนตร ีชวูงษ์ รศ. วท.บ. (ธรณีวทิยา)
วท.ม. (ธรณีวทิยา)
Ph.D. (Geology)

ธรณีวทิยา ธรณีวทิยา จฬ. คณะวทิยาศาสตร ์         
โทร. 0 2218 5000
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

06 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ

32 รศ.เอกพรรณ สวสัด์ิซติงั รศ. วท.บ. (ฟิสกิส์)
วท.ม. (เคมิคลัฟิสกิส์)
Dr.rer.nat. (Physics)

ฟิสกิส์ ฟิสกิส์ มข. คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร. 0 4320 2420 ,              
    0 4320 2547, 0 4320- 551
      โทรสาร 0-4320-2421

33 รศ.ศกัยช์นิ บุญถวลิ รศ. วท.บ. (ฟิสกิส์)                      
วท.ม. (ฟิสกิส์)                        
 ปร.ด. (ฟิสกิส์)

ฟิสกิส์ ฟิสกิส์ มอ. คณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 
โทร. 0 7627 6106,               
      0 7627 6118

34 รศ.สงิหเดช แตงจวง รศ. วท.บ. (ฟิสกิส์)                      
วท.ม. (ฟิสกิส์)                     
วท.ด. (วสัดุศาสตร์)

ฟิสกิส์ ฟิสกิส์ มรภ.อตุรดิตถ์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละ   
เทคโนโลย ี                       
โทร. 0 5541 6601-20 ตอ่ 1300

35 รศ.ศรญัญา พรหมโคตร์ รศ. วท.บ. (เคมี)                          
วท.ม. (ธรณีวทิยา)                
Ph.D. (Metallurgical and 
Materials Engineering)

วสัดุศาสตร์ Metallurgical and Materials 
Engineering

มข. คณะวทิยาศาสตร ์   
โทร. 0 4320 2372,               
    0 4320 2532 

36 รศ.สเุมธา สวุรรณบูรณ์ รศ. วท.บ. (เคมี)                          
วท.ม. (เทคโนโลยวีสัดุ)            
Ph.D. (Meterials Chemistry)

วสัดุศาสตร์ อนภุาคนาโนของโลหะออกไซด์และ
ฟิลม์บางเพือ่ประยกุตใ์ชง้านเชงิแสง

มอ. คณะวทิยาศาสตร ์
โทร. 0 7428 8022 

37 รศ.นวลวรรณ สนุทรภษิชั รศ. วท.บ. (ศาสตรค์อมพิวเตอร)์
วท.ม. (วทิยาการคอมพิวเตอร)์
วท.ด. (วศิวกรรมคอมพิวเตอร)์

วทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ มก. คณะวทิยาศาสตร ์  
ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์
โทร. 0 2562 5444,               
 0 2562 5555
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

06 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ

38 รศ.สวุรนิทร ์ปัทมวรคณุ รศ. วท.บ. (คณิตศาสตร)์               
พบ.ม. (สถติปิระยตุ์)                 
D.Sc. (Information Management)

วทิยาการคอมพิวเตอร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ธัญบุรี คณะวทิยาศาสตรแ์ละ   
เทคโนโลย ี                         
โทร. 0 2549 4150

39 รศ.จันทรพร ทองเอกแกว้ รศ. วท.บ. (ชวีเคมี)
วท.ม.(เทคโนโลยชีวีภาพ)
ปร.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ)

วทิยาศาสตรช์วีภาพ วทิยาศาสตรเ์คมีและเภสชั, ชวีเคมี มอบ. คณะวทิยาศาสตร ์         
โทร. 0 4535 3401 ตอ่  4462

40 รศ.วรณพ  วยิกาญจน์ รศ. Bachelor of Fisheries Science 
Fishing Technology and 
Engineering 
Master of Fisheries Science 
Aquatic Biosciences
Ph.D.Aquatic Biosciences

วทิยาศาสตรท์างทะเล วทิยาศาสตรท์างทะเล จฬ. ภาควชิาวทิยาศาสตร์
ทางทะเล
คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5394-5

41 รศ.วราภรณ์ บุญทรพัยท์พิย์ รศ. วทิยาศาสตรบัณฑิต
Master of Science food
Doctor of Food Science

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ทางการอาหาร

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีางการ
อาหาร

มก. คณะอตุสาหกรรมเกษตร       
โทร. 0 2562 5042
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

06 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ

42 รศ.ปกรณ์ สวุานชิ รศ. ร.บ. 
M.S. (Geology)           
วท.บ. (ธรณีวทิยา)
ปร.ด. (ประชากรศกึษา)

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สิง่แวดลอ้ม

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
สิง่แวดลอ้ม

มม. คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร
ศาสตร ์   
โทร. 0 2849 6236

43 รศ.ตลุวทิย ์สถาปนจารุ รศ. วท.บ. (วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม)    
วท.ม. (วทิยาศาสตรส์ภาวะ
แวดลอ้ม)                            
Ph.D. (Natural Resource 
Science)

วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม การจัดการสิง่แวดลอ้ม การจัดการ
ของเสยี การฟืน้ฟูสิง่แวดลอ้ม

มก. คณะสิง่แวดลอ้ม 
ภาควชิาวทิยาศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม 
โทร. 0 2942 8036

44 รศ.ภทัรา เพ่งธรรมกรีติ รศ. วท.บ. (เคมี)                           
 วท.ม. (วทิยาศาสตรส์ภาวะ
แวดลอ้ม)
Ph.D. (Soil, Environmental and 
Atmospheric Sciences)

วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม มก. คณะวทิยาศาสตร ์         
โทร. 0 2942 8036

45 รศ.ณภทัร นอ้ยน้ าใส รศ. กศ.บ. (สงัคมศกึษา)      
วท.ม. (วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม)  
วท.ด. (ชวีวทิยาและสิง่แวดลอ้ม) 

วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม มรภ.นครราชสมีา คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี                
โทร. 0 4400 9009 ตอ่ 
3200,3220,3222 
โทรสาร : 0 4427 2939
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

06 สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ

46 รศ.ศริวทิย ์กลุโรจนภทัร รศ. กศ.บ.(คณิต-ฟิสกิส์)                
ค.ม.(สถติิ)                             
ค.ด.(การวดัและการประเมินผล)

สถติ ิวจัิย และประเมินผล สถติ ิวจัิย และประเมินผล ม.พิษณุโลก คณะวทิยาศาสตร์
โทร. 0 5530 3411 ตอ่ 101

47 รศ.วไิลลกัษณ์ รตันเพียรธัมมะ รศ. กศบ.(ภาษาองักฤษ)
กศ.บ.(การบรหิารการศกึษา)     
สส.ม.(สิง่แวดลอ้ม)               
บธ.ม.(การจัดการทัว่ไป)          
กศ.ด.(สิง่แวดลอ้มการศกึษา)

สิง่แวดลอ้ม สิง่แวดลอ้ม ม.เกรกิ คณะวทิยาศาสตร ์ 
โทร. 0 2552 3500-9,           
 0 2970 5820
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถานที่ติดต่อ

1 รศ.สกุลัยา อมตฉายา รศ. วท.บ. (กายภาพบ าบัด)                
วท.ม. (กายภาพบ าบัด)                
Ph.D. (Sport and Exercise Science)

กายภาพบ าบัด -กายภาพบ าบัดในผูป่้วยทาง
ระบบประสาท โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่กายภาพบ าบัดในผูป่้วย
บาดเจ็บไขสนัหลัง (Spinal 
cord injury)
-การเดิน (Gait) และการทรงตวั
 (Balance)
-การควบคมุและการเรยีนรู้การ
เคลื่อนไหว (motor control and
 learning)

มข. คณะแพทยศาสตร ์                      
โทร. 0 5394 7000

2 รศ.ชลุี โจนส์ รศ. วท.บ. (กายภาพบ าบัด)                
วท.ม. (สรรีวิทยา)                       
Ph.D. (Sport and Exercise Science)

กายภาพบ าบัด วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์เทคนคิ
การแพทย์

มข. คณะแพทยศาสตร ์                      
โทร. 0 5394 7000

3 รศ.อรวรรณ ประศาสนว์ุฒิ รศ. วท.บ. (กายภาพบ าบัด)                
M.Sc. (Physiotherapy by research)  
Ph.D. (Biomedical Sciences)

กายภาพบ าบัด วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์เทคนคิ
การแพทย์

มช. คณะแพทยศาสตร ์                      
โทร. 0 5394 7000

4 รศ.สทุิศา ถา้นอ้ย รศ. วท.บ. (กจิกรรมบ าบัด)                 
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร ์         
Ph.D. (Neuroscience)

กายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ มน. คณะวิทยาศาสตร ์                       
โทร. 0 2201 5000

5 รศ.นซิาอดูะห์ ระเด่นอาหมัด รศ. วท.บ. (พยาบาลศาสตรแ์ละผดุงครรภ์) 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)             
Ph.D. (Neuroscience)

กายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ มอ. คณะวิทยาศาสตร ์                       
โทร. 0 7428 8022

07 สาขาวชิาแพทยศาสตร์
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถานที่ติดต่อ

07 สาขาวชิาแพทยศาสตร์

6 รศ.ปิยมาศ ส าเรจ็กาญจนกจิ รศ. ท.บ.                                      
Ph.D. (Developmental Biology)

กายวิภาคศาสตร์ Oral Biology, Cell Cycle จฬ. คณะแพทยศาสตร ์                      
โทร. 0 2256 4000,                       
 0 2256 4183,   0 2256 4462

7 รศ.อนริธุ ภัทรากาญจน์ รศ. พ.บ.                                        
วว. (สาขากมุารเวชศาสตรโ์รคไต)     
วว. (สาขากมุารเวชศาสตร์)

กมุารเวชศาสตร์ กมุารเวชศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2201 1000

8 รศ.ทวิมา ศริริศัมี รศ. พ.บ. (กมุารเวชศาสตร)์                  
วว. (กมุารเวชศาสตร)์                     
อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

กมุารเวชศาสตร์ กมุารเวชศาสตร์ มศว. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2731 9627

9 รศ.สรุชยั ลิขสทิธ์ิวัฒนกลุ รศ. พ.บ.                                         
วว. (กมุารเวชศาสตร)์

กมุารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา (Neurology) มม. คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล    
โทร. 0 2419 7000, 0 2419 7675-8

10 รศ.กมลวิช เลาประสพวัฒนา รศ. พ.บ.                                        
วบ. (สาขากมุารเวชศาสตร์)            
อว. (โรคตดิเชือ้ในเด็ก)

กมุารเวชศาสตร์ วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
แพทยศาสตร์

มอ. คณะแพทยศาสตร ์                      
โทร. 0 7445 1451-2,                    
 0 7445 1454-5

11 รศ.กาญจนา ตัง้นรารชักจิ รศ. พ.บ.                                         
 ป.บัณฑติ (กมุารเวชศาสตร)์            
 วว. (กมุารเวชศาสตร)์                   
วว. (กมุารเวชศาสตรโ์รคไต)

กมุารเวชศาสตร์ Pediatric Nephrology มม. คณะแพทยศาสตร ์                      
โรงพยาบาลรามาธิบดี                  
โทร. 0 2354 7308

12 รศ.สวุรรณี อทุัยแสงสขุ รศ. พ.บ.                                         
วว. (กมุารเวชศาสตร)์

กมุารเวชศาสตร ์ภูมิแพ้และ
วิทยาภูมิคุม้กนั

กมุารเวชศาสตร ์ภูมิแพ้และ
วิทยาภูมิคุม้กนั

มน. คณะเทคนคิการแพทย ์                  
โทร. 0 2441 4371-5 ตอ่ 2202
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถานที่ติดต่อ

07 สาขาวชิาแพทยศาสตร์

13 รศ.สรุศกัด์ิ สงัขทัต ณ อยธุยา รศ. พ.บ.                                        
อว. (กมุารศลัยศาสตร์)                 
ปร.ด. (ชวีวิทยาของมะเรง็ในเด็ก)

กมุารศลัยศาสตร์ วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
แพทยศาสตร์

มอ. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 7445 5000

14 รศ.กาญจนา สรุยิะพรหม รศ. วท.บ. (เทคนคิการแพทย)์              
วท.ม. (ชวีเคมี)                           
ปร.ด. (เวชศาสตรเ์ขตรอ้น)

เคมีคลินกิ เคมีคลินกิ ม.รงัสติ คณะเทคนคิการแพทย ์                   
 โทร. 0 2997 2200-30                   
 ตอ่ 1437, 1451

15 รศ.ธรรมนญู สรุชาตกิ าธรกลุ รศ. พ.บ.                                        
วว. (สาขาจักษุวิทยา)

จักษุวิทยา จักษุวิทยา มม. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2201 1000

16 รศ.เกษรา พัฒนพิฑรูย์ รศ. พ.บ.                                         
 ป.บัณฑติ (จักษุวิทยา)                  
อว. (จักษุวิทยา)

จักษุวิทยา จักษุวิทยา มช. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 5394 7000

17 รศ.มัญชมิา มะกรวัฒนะ รศ. พ.บ.                                        
วว. (จักษุวิทยา)

จักษุวิทยา จักษุวิทยา, ตอ้หิน มธ. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2926 9473

18 รศ.ณัฐวุฒิ รอดอนนัต์ รศ. พ.บ.                                         
 ป.บัณฑติ (จักษุวิทยา)                   
วว. (จักษุวิทยา)

จักษุวิทยา จักษุวิทยา มม. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2201 1000

19 รศ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชยั รศ. พ.บ.                                         
 ป.บัณฑติ (ศลัยศาสตร์)                  
 วว. สาขาจิตเวชศาสตร์

จิตเวชศาสตร์ จิตบ าบัดสมัพันธภาพระหว่าง
บุคคล, 
ระบาดวิทยาทางจิตเวชศาสตร์,
การบ าบัดรกัษาโรคซมึเศรา้,
บรบิททางสมัพันธภาพระหว่าง
บุคคลและสงัคมในโรคจิตเวช

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2256 4000, 0 2256 4183,     
   0 2256 4462
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถานที่ติดต่อ

07 สาขาวชิาแพทยศาสตร์

20 รศ.ณหทัย วงศป์การนัย์ รศ. พ.บ.                                        
ป.บัณฑติ (จิตเวชศาสตร)์                
วว. (จิตเวชศาสตร)์

จิตเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ มช. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 5394 7000

21 รศ.อมรรตัน ์ลีลาภรณ์ รศ. ภ.บ.                                        
วท.ม. (จุลชวีวิทยา)                     
Ph.D. (Microbiology)

จุลชวีวิทยา จุลชวีวิทยา มม. คณะแพทยศ์าสตร ์                       
โทร. 0 2201 1000

22 รศ.จันทนา เมฑสปีระหลาด รศ. วท.บ. (เทคนคิการแพทย)์               
วท.ม. (จุลชวีวิทยาทางการแพทย์)    
Ph.D. (Microbiology)

จุลชวีวิทยา Immunological techniques,  
Microbiological techniques,  
Phage antibody display,     
Antibody engineering,        
Molecular biology techniques,
Anti-microbial activity testing

มศว. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2731 9627

23 รศ.สง่า พัฒนากจิสกลุ รศ. วท.บ. (เทคนคิการแพทย)์               
วท.ม. (ชวีเคมี)                          
D.Med.Sc (Immunobiology)

ชวีวิทยาระดับโมเลกลุ ชวีวิทยาระดับโมเลกลุ มม. คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล    
โทร. 0 2419 7705

24 รศ.ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา รศ. พ.บ.                                         
วว. อายศุาสตร ์                          
วว. ตอ่มไรท้่อและเมตาบอลิสม         
อว. เวชศาสตรค์รอบครวั

ตอ่มไรท้่อและเมตะบอลิสม ตอ่มไรท้่อและเมตะบอลิสม มม. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2201 1000

25 รศ.สมลักษณ์ จึงสมาน รศ. วว. (อายรุศาสตรทัว่ไป)                  
 วว. อายรุศาสตรโ์รคตอ่มไรท่่อและเม
ตาบอลิสม)                                  
 อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)               
              พ.บ.

ตอ่มไรท้่อและเมตะบอลิสม อายรุกรรมตอ่มไรท้่อและเมตา
บอลิสม (เบาหวาน)

มศว. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2731 9627

26 รศ.มาลิน ีพงศเ์สวี รศ. วท.บ. (เทคนคิการแพทย)์               
วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารแพทย์)         
ปร.ด. (เทคนคิการแพทย)์

เทคนคิการแพทย์ เทคนคิการแพทย์ มธ. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2926 9473
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถานที่ติดต่อ

07 สาขาวชิาแพทยศาสตร์

27 รศ.จุรรีตัน ์ดาดวง รศ. วท.บ. (เทคนคิการแพทย)์               
วท.ม. (ชวีเคมีทางการแพทย์)         
Ph.D. (Biochemistry)

เทคนคิการแพทย์ วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ มข. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 5394 7000

28 รศ.สรุพล ตัง้วรสทิธิชยั รศ. วท.ม. (ชวีเคมี)                           
วท.ม. (ชวีวิทยา)                        
ปร.ด. (อายรุศาสตรเ์ขตรอ้น)

เทคนคิการแพทย์ วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์เทคนคิ
การแพทย์

มน. คณะสหเวชศาสตร ์                      
โทร. 0 5596 6226

29 รศ.อรทัย ตัง้วรสทิธิชยั รศ. วท.บ. (เทคนคิการแพทย)์               
วท.ม. (ชวีสถติิ)                          
วท.ด. (เภสชัศาสตร)์

เทคนคิการแพทย์ วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์เทคนคิ
การแพทย์

มน. คณะเทคนคิการแพทย ์                  
โทร. 0 2441 4371-5 ตอ่ 2202

30 รศ.สาคร พรประเสรฐิ รศ. วท.บ. (เทคนคิการแพทย)์          
วท.บ. (เทคนคิการแพทย)์             
วท.ม. (จุลชวีวิทยา)

เทคนคิการแพทย ์(จุลทรรศน
ศาสตรค์ลินกิ)

เทคนคิการแพทย ์(จุลทรรศน
ศาสตรค์ลินกิ)

มช. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 5394 7000

31 รศ.นรศิรา จรยิะพันธ์ุ รศ. พย.บ.                                      
วท.ม. (ปรสติวิทยา)                       
Ph.D. (Molecular biology and 
Immunology)

ปรสติวิทยา ปรสติวิทยา มช. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 5394 7000

32 รศ.ธิดารตัน ์บุญมาศ รศ. สพ.บ.                                      
สพ.ม.                                     
Ph.D. (Parasitology)

ปรสติวิทยา วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
แพทยศาสตร์

มข. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 5394 7000

33 รศ.ศวิาพร จันทรก์ระจ่าง รศ. วท.บ. (วิทยาศาสตรก์ารแพทย์)        
พ.บ.                                         
วว. (อายรุศาสตร์)                         
อว. (ประสาทวิทยา)

ประสาทวิทยา ประสาทวิทยา มช. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 5394 7000

34 รศ.นวลจันทร ์จุฑาภักดีกลุ รศ. วท.บ. (กายภาพบ าบัด)                 
วท.ม. (ประสาทวิทยาศาสตร์)         
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์)

ประสาทวิทยาศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2201 1000
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถานที่ติดต่อ

07 สาขาวชิาแพทยศาสตร์

35 รศ.นพดล พิฬารตัน์ รศ. สพ.บ.                                       
Ph.D. (Aquatic Biosciences)

พยาธิวิทยา การวินจิฉัยโรคทางพยาธิวิทยา,
 พยาธิวิทยาภูมิคุม้กนัในสตัว์น้ า

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2256 4000,                       
  0 2256 4183,  0 2256 4462

36 รศ.นลิรตัน ์วรรณศลิป์ รศ. พ.บ.                                        
วว. (สาขาพยาธิวิทยาคลินกิ)

พยาธิวิทยาคลินกิ พยาธิวิทยาคลินกิ มม. คณะแพทยศาสตร ์                    
โทร. 0 2201 1000

37 รศ.พนสัยา เธียรธาดากลุ รศ. พ.บ.                                        
วว. (พยาธิวิทยาคลินกิ)                  
อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

พยาธิวิทยาคลินกิ พยาธิวิทยาคลินกิ มม. คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล    
โทร. 0 2419 7000, 0 2419 7675-8

38 รศ.พีรนชุ จอมพุก รศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์                   
วท.ม. (เกษตรศาสตร)์                  
Ph.D. (Tropical agriculture)

รงัสปีระยกุตแ์ละไอโซโทป รงัสปีระยกุตแ์ละไอโซโทป มก. คณะวิทยาศาสตร ์                     
โทร. 0 2562 5444, 0 2562 5555

39 รศ.ชนกิา ศรธีรา รศ. พ.บ.                                       
M.S. (Nuclear Medicine)              
ป.บัณฑติ                                   
วว. (เวชศาสตรน์วิเคลียร)์              
วท.ม. (การพัฒนาสขุภาพ)

รงัสวีิทยา รงัสวีิทยา มม. คณะแพทยศาสตร ์                      
โรงพยาบาลรามาธิบดี                  
โทร. 0 2354 7308

40 รศ.ไพรชั สายวิรณุพร รศ. วศ.บ. (อเิล็กทรอนกิส)์                  
M.Sc. (Biomedical Engineering)      
Ph.D. (Biomedical Engineering)

รงัสวีิทยา รงัสวีิทยา มม. คณะวิทยาศาสตร ์                       
โทร. 0 2201 5000

41 รศ.วลัยลักษณ์ ชยัสตูร รศ. พ.บ.                                         
วว. (รงัสวีิทยาทัว่ไป)

รงัสวีิทยา รงัสวีิทยา มม. คณะแพทยศาสตร ์ศริริาชพยาบาล     
โทร. 0 2419 7705
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถานที่ติดต่อ

07 สาขาวชิาแพทยศาสตร์

42 รศ.จันทิมา เอือ้ตรงจิตต์ รศ. พ.บ.                                         
 ป.บัณฑติ (รงัสวีิทยา)                     
 วว. รงัสวีิทยาวินจิฉัย

รงัสวีิทยา รงัสวีิทยา มช. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 5394 7000

43 รศ.สวุลี พจมานวิพุธ รศ. พ.บ.                                         
 ป.บัณฑติ (รงัสวีิทยา)                    
วว. (รงัสวีิทยาทัว่ไป)                     
อว. (อนสุาขาภาพรงัสวีินจิฉัยชัน้สงู)

รงัสวีิทยา รงัสวีิทยา มช. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 5394 7000

44 รศ.ศริอินงค ์นามวงศพ์รหม รศ. พบ.                                          
 วว. (เวชศาตรน์วิเคลียร)์

รงัสวีิทยา รงัสวีิทยา มช. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 02 256 4000,                       
 0 2256 4183,   0 2256 4462

45 รศ.นติยา เล็กตระกลู รศ. พ.บ.                                        
วว. (รงัสวีิทยาทัว่ไป)

รงัสวีินจิฉัย รงัสวีินจิฉัย มม. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2201 1000

46 รศ.ณสดุา ด่านชยัวิจิตร รศ. พ.บ.                                        
ป.บัณฑติ (วิทยาศาสตรก์ารแพทย ์
(รงัสวีิทยา))                                
วว. (รงัสวีิทยาวินจิฉัย)                   
อว. (ภาพวินจิฉัยระบบประสาท)

รงัสวีินจิฉัย รงัสวีินจิฉัย มม. คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล    
โทร. 0 2419 7000, 0 2419 7675-8

47 รศ.แจ่มศกัด์ิ ไชยคนุา รศ. พ.บ.                                         
 วว. (อายรุศาสตร์)                        
 วว. (อายรุศาสตรโ์รคระบบการหายใจ)

โรคระบบการหายใจและวัณโรค โรคระบบการหายใจและวัณโรค มม. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2201 1000
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถานที่ติดต่อ

07 สาขาวชิาแพทยศาสตร์

48 รศ.เบญจมาศ ชว่ยชู รศ. พ.บ.                                        
วว. (อายรุศาสตร์)                         
 วว. (อายรุศาสตรโ์รคระบบหายใจและ
ภาวะวิกฤตโิรคระบบการหายใจ)  Ph.D.
 (Applied Pulmonary Physiology)

โรคระบบการหายใจและวัณโรค โรคระบบการหายใจและวัณโรค มม. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2201 1000

49 รศ.สพุจน ์พงศป์ระสบชยั รศ. พ.บ.                                        
วว. (อายรุศาสตร์)                         
 วว. (อายรุศาสตร์)

โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินอาหาร มม. คณะแพทยศาสตร ์                    
โทร. 0 2201 1000

50 รศ.ทวี เชือ้สวุรรณ รศ. วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์)    
วท.ม. (สขุภาพจิต)                      
สส.ด. (การบรหิารสงัคม)

วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ

วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
พิการ

มม. คณะแพทยศาสตร ์                    
โทร. 0 2201 1000

51 รศ.สมุาลี สวยสะอาด รศ. Ph.D. (ประชากรและการพัฒนา) วิทยาศาสตรเ์พื่อสขุภาพ วิทยาศาสตรเ์พื่อสขุภาพ มรภ. เทพสตรี คณะแพทยศาสตร ์                    
โทร. 0 3642 7485

52 รศ.วิสทุธ์ิ ประดิษฐ์อาชพี รศ. วท.บ. (กายภาพบ าบัด)                 
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)                
 ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)

วิภาคศาสตร์ วิภาคศาสตร์ มศว. คณะแพทยศาสตร ์                        
 โทร. 0 2731 9627

53 รศ.นชุนารถ บุญจึงมงคล รศ. พ.บ.                                        
วว. (วิสญัญีวิทยา)

วิสญัญีวิทยา วิสญัญีวิทยา มช. คณะแพทยศาสตร ์                    
โทร. 0 5394 7000

54 รศ.อานนัท์ชนก ศฤงคารนิกลุ รศ. พ.บ.                                        
วว. (วิสญัญีวิทยา)

วิสญัญีวิทยา วิสญัญีวิทยา มช. คณะแพทยศาสตร ์                     
โทร. 0 5394 7000

55 รศ.ตนัหยง พิพานเมฆาภรณ์ รศ. พ.บ.                                         
ป.บัณฑติ (วิสญัญีวิทยา)                 
วว. (วิสญัญีวิทยา)

วิสญัญีวิทยา วิสญัญีวิทยา มช. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 5394 7000

56 รศ.สรุพงษ์ หล่อสมฤดี รศ. พ.บ.                                         
 ป.บัณฑติ (วิสญัญีวิทยา)                 
 วว. (วิสญัญีวิทยา)

วิสญัญีวิทยา วิสญัญีวิทยา มช. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2256 4000,                       
 0 225 64183,  0 2256 4462
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถานที่ติดต่อ

07 สาขาวชิาแพทยศาสตร์

57 รศ.อรอมุา ชยัวัฒน์ รศ. พ.บ.                                         
 ป.บัณฑติ (วิสญัญีวิทยา)                 
 วว. (เวชบ าบัดวิกฤต)                    
 วว. (วิสญัญีวิทยา)

วิสญัญีวิทยา วิสญัญีวิทยา มม. คณะแพทยศ์าสตร ์                       
โทร. 0 2201 1000

58 รศ.ศศกิานต ์นมิมานรชัต์ รศ. พ.บ.                                        
อว. (วิสญัญีวิทยา)

วิสญัญีวิทยา วิสญัญีวิทยา มอ. คณะแพทยศาสตร ์                    
โทร. 0 7445 5000

59 รศ.สรุศกัด์ิ บุณยฤทธิชยักจิ รศ. พ.บ.                                         
 ป.ชัน้สงู (กมุารเวชศาสตร)์              
 วว. (กมุารเวชศาสตร)์                    
อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

เวชศาสตรค์รอบครวั เวชศาสตรค์รอบครวั มช. คณะแพทยศาสตร ์                    
โทร. 0 5394 7000

60 รศ.จงดี อาวเจนพงษ์ รศ. พ.บ.                                         
 ป.บัณฑติ (ศลัยศาตร์)                    
 วว. (ศลัยกรรมตกแตง่)                  
 วว. (ศลัยกรรมศลัยศาสตร์)             
 อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

ศลัยกรรมตกแตง่ ศลัยกรรมตกแตง่ มม. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2201 1000

61 รศ.ชฎิล ธาระเวช รศ. พ.บ.                                         
 ป.บัณฑติ (ศลัยศาสตร์)                  
 วว. (ศลัยศาสตร์)

ศลัยศาสตร์ ศลัยกรรมทัว่ไป,
ศลักรรมสอ่งกล้อง

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์                     
โทร. 0 2256 4000,                       
 0 2256 4183,   0 2256 4462

62 รศ.สภุนติิ ์นวิาตวงศ์ รศ. พ.บ.                                         
 วว. (ศลัยศาสตรท์ัว่ไป)

ศลัยศาสตร์ ศลัยกรรมตบัและระบบทางเดิน
น้ าดี,
ศลัยกรรมเปลี่ยนไต,
ศลัยกรรมเปลี่ยนตบั

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์                     
โทร. 0 2256 4000,                       
 0 2256 4183,   0 2256 4462
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถานที่ติดต่อ

07 สาขาวชิาแพทยศาสตร์

63 รศ.โสภาคย ์มนสันยกรณ์ รศ. พ.บ.                                         
 ป.บัณฑติ (ศลัยศาสตร์)                  
 วว. (ศลัยศาสตร์)                         
M.Sc. (Surgical Science)              
Ph.D. (Minimal Access Surgery)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตร์ จฬ. คณะแพทยศาสตร ์                     
โทร. 0 2256 4000,                       
 0 2256 4183,   0 2256 4462

64 รศ.กมลวรรณ เจนวิถสีขุ รศ. พ.บ.                                         
ป.ชัน้สงู (ศลัยศาสตร์)                    
วว. (ศลัยศาสตรท์ัว่ไป)                   
วว. (ศลัยศาสตรต์กแตง่)                 
อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

ศลัยศาสตรต์กแตง่ ศลัยศาสตรต์กแตง่ มข. คณะแพทยศาสตร ์                     
โทร. 0 2256 4000,                       
 0 2256 4183,   0 2256 4462

65 รศ.ปิยะ สมานคตวิัฒน์ รศ. พ.บ.                                         
 M.Sc. (Surgical Science)               
 วว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)              
วว. (ศลัยศาสตรท์รวงอก)                
 วว. (ศลัยศาสตร์)

ศลัยศาสตรท์รวงอก ผา่ตดัหัวใจพิการแตก่ าเนดิ,
ผา่ตดัโรคหัวใจและปอด

มม. คณะแพทยศาสตร ์                        
 โทร. 0 2201 1000

66 รศ.ธวัชชยั ทวีม่ันคงทรพัย์ รศ. พ.บ.                                         
 ป.บัณฑติ (ศลัยศาตร์)                    
วว. (ศลัยศาสตรย์โูรวิทยา)              
อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

ศลัยศาสตรย์โูรวิทยา ศลัยศาสตรย์โูรวิทยา มม. คณะแพทยศาสตร ์                        
 โทร. 0 2201 1000

67 รศ.เฉนยีน เรอืงเศรษฐกจิ รศ. พ.บ.                                         
ป.ชัน้สงู (ศลัยศาสตร์)                     
วว. (ศลัยศาสตร์)                        
M.S. (Surgical Science)

ศลัยศาสตรห์ลอดเลือด ศลัยศาสตรห์ลอดเลือด มม. คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล    
โทร. 0 2419 7000, 0 2419 7675-8

68 รศ.สญัญาณ เนยีมปุก รศ. พ.บ.                                         
 วว. (ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิกส์)

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิกส์ ศลัยกรรมมือ มธ. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2926 9473
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถานที่ติดต่อ

07 สาขาวชิาแพทยศาสตร์

69 รศ.บัญชา ชืน่ชจิูตต์ รศ. พ.บ.                                         
 วว. (ประสาทศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิกส์)

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิกส์ ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิกส์ มธ. คณะแพทยศาสตร ์                    
โทร. 0 2926 9473

70 รศ.อาศสิ อนุนะนนัทน์ รศ. พ.บ.                                         
 ป.บัณฑติ (ศลัยศาสตร์)                  
วว. (ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิกส์)

ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิกส์ ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิกส์ มม. คณะแพทยศาสตร ์                    
โทร. 0 2201 1000

71 รศ.บวรฤทธ์ิ จักรไพวงศ์ รศ. พ.บ.                                        
วว. (ศลัยศาสตรอ์อโทพีดิกส์)

ศกัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิคส ์และ
กายภาพบ าบัด

ศลัยศาสตรก์ระดูกและขอ้,      
การบาดเจ็บจากการเล่นกฬีา, 
การผา่ตดัเท้าและขอ้เท้า

มม. คณะแพทยศาสตร ์                    
โทร. 0 2201 1000

72 รศ.เทอดไทย ทองอุน่ รศ. พ.บ.                                         
 ป.บัณฑติ (ศลัยศาสตร์)                  
วว. (ศลัยศาสตร์)

สรรีวิทยา Cardiovascular 
Physiology,Renal Physiology 

มข. คณะแพทยศาสตร ์                      
โทร. 0 5394 7000

73 รศ.ภนาร ีบุษราคมัตระกลู รศ. วท.บ. (กายภาพบ าบัด)                 
วท.ม. (สรรีวิทยา)                         
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์)

สรรีวิทยา Muscle Physiology,
Physiology of Bone and Joint,
Neurophysiology in Learning 
and Memory,
Physiology of Sleep

มศว. คณะแพทยศาสตร ์                        
 โทร. 0 2731 9627

74 รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร รศ. วท.บ.                                        
 วท.ม. (สรรีวิทยา)                        
 ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์)

สรรีวิทยา Neuroscience, Physiology, 
Endocrinology

มข. คณะแพทยศาสตร ์                    
โทร. 0 5394 7000
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถานที่ติดต่อ

07 สาขาวชิาแพทยศาสตร์

75 รศ.ตวงสทิธ์ิ วัฒกนารา รศ. พ.บ.                                        
วว. (สตูศิาสตร์-สรเีวชวิทยา)            
วว. (เวชศาสตรม์ารดาและทารกใน
ครรภ)์

สตูศิาสตร์-สรเีวชวิทยา เวชศาสตรม์ารดาและทารกใน
ครรภ์

มม. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2201 1000

76 รศ.ช านาญ เกยีรตพิีรกลุ รศ. พ.บ.                                         
 ป.บัณฑติ (สตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวิทยา)
 วว. (มะเรง็วิทยานรเีวช)                 
 วว. (สตูศิาสตรแ์ละนรเีวชวิทยา)

สตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา สตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา มช. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 5394 7000

77 รศ.โอภาส เศรษฐบุตร รศ. พ.บ.                                        
วว. (สตูศิาสตร์-สรเีวชวิทยา)

สตูศิาสตร์-สรเีวชวิทยา สตูศิาสตร์-สรเีวชวิทยา มช. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 5394 7000

78 รศ.จรนิทรท์ิพย ์สมประสทิธ์ รศ. พ.บ.                                         
 ป.บัณฑติ (สตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา)    
 วว. (สตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา)

สตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา สตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา มธ. คณะแพทยศาสตร ์                     
โทร. 0 2926 9473

79 รศ.เจรญิไชย เจียมจรรยา รศ. พ.บ.                                        
วว. (สตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา)

สตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา สตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา มธ. คณะแพทยศาสตร ์                      
โทร. 0 2926 9473

80 รศ.อรวรรณ เล็กสกลุไชย รศ. พ.บ.                                        
วว. (สตูศิาสตร์-สรเีวชวิทยา)

สตูศิาสตร์-สรเีวชวิทยา สตูศิาสตร์-สรเีวชวิทยา มธ. คณะแพทยศาสตร ์                      
โทร. 0 2926 9473

81 รศ.นยันา อรณุพฤกษากลุ รศ. พ.บ.                                         
 ป.บัณฑติ (วิสญัญีวิทยา)                
 วว. (วิสญัญีวิทยา)

สตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา สตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา มม. คณะแพทยศาสตร ์                    
โทร. 0 2201 1000
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถานที่ติดต่อ

07 สาขาวชิาแพทยศาสตร์

82 รศ.ภาวิน พัวพรพงษ์ รศ. พ.บ.                                        
อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)               
 วว. (สตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา)

สตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา สตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา มศว. คณะแพทยศาสตร ์                     
โทร. 0 2731 9627

83 รศ.สชุาดา อนิทวิวัฒน์ รศ. พ.บ.                                        
วว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

สตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา Reproductive Medicine มม. คณะแพทยศาสตร ์                    
โทร. 0 2201 1000

84 รศ.ปารยะ อาศนะเสน รศ. พ.บ.                                        
วว. (โสต นาสกิ ลารงิซว์ิทยา)

โสต นาสกิ ลารงิซว์ิทยา โสต นาสกิ ลารงิซว์ิทยา มม. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2201 1000

85 รศ.ยงศกัด์ิ หวังรุ่งทรพัย์ รศ. พบ.                                          
 วว. (ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิกส์)

ออรโ์ธปิดิกส์ เนือ้งอก มะเรง็กระดูก จฬ. คณะแพทยศาสตร ์                    
โทร. 0 2256 4000,                       
 0 2256 4183,   0 2256 4462

86 รศ.อนามัย เทศกะทึก รศ. วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์)       
สธ.บ. (อาชวีอนามัย และความ
ปลอดภัย)      
สธ.ม. (อนามัยสิง่แวดล้อม)             
ปร.ด. (อายรุศาสตเขตรอ้น)

อาชวีอนามัย อาชวีอนามัย มบ. คณะพยาบาลศาสตร ์                    
โทร. 0 3810 2810, 0 3810 2845

87 รศ.ทิพาพร ธาระวานชิ รศ. พ.บ.                                        
วว. (อายรุศาสตรต์อ่มไรท้่อและเมตะ
บอลิสม)                                    
วว. (อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ อายรุกรรมตอ่มไรท้่อและเมตะ
บอลิสม

มธ. คณะแพทยศาสตร ์                        
 โทร. 0 2926 9473
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถานที่ติดต่อ

07 สาขาวชิาแพทยศาสตร์

88 รศ.กติตศิกัด์ิ สวรรยาวิสทุธ์ิ รศ. พ.บ.                                        
อว. (เวชศาสตรป้์องกนั)                  
 อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)              
 อว. (อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มข. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 5394 7000

89 รศ.ชยัยทุธ เจรญิธรรม รศ. พ.บ                                          
 อว. (อายรุศาสตรม์ะเรง็วิทยา)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มช. คณะแพทยศาสตร ์                    
โทร. 0 2256 4000,                       
 0 2256 4183,   0 2256 4462

90 รศ.ธเนศ ชติาพนารกัษ์ รศ. พ.บ.                                         
 วว. (อายรุศาสตรโ์รคระบบทางเดิน
อาหาร)                                      
 วว. (อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มช. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 5394 7000

91 รศ.ศรณัย ์ควรประเสรฐิ รศ. พ.บ.                                        
วว. (อายรุศาสตรโ์รคหัวใจ)               
วว. (อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มช. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 5394 7000

92 รศ.รมณีย ์ชยัวาฤทธ์ิ รศ. พ.บ.                                        
วว. (อายรุศาสตรโ์รคตดิเชือ้)             
วว. (อายรุศาสตร์)                         
MHS (GTPCI)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มช. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 5394 7000

93 รศ.นนัทนา กสติานนท์ รศ. พ.บ.                                         
 ป.บัณฑติ (อายรุศาสตร์)                 
  วว. (อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มช. คณะแพทยศาสตร ์                    
โทร. 0 2256 4000,                       
 0 2256 4183,   0 2256 4462

94 รศ.ดิลก ภิยโยทัย รศ. พ.บ.                                        
วท.ม. (อายรุศาสตร์)                      
 วว. (อายรุศาสตรโ์รคหัวใจ)              
วว. (อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มธ. คณะแพทยศาสตร ์                    
โทร. 0 2926 9473
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07 สาขาวชิาแพทยศาสตร์

95 รศ.เชดิชยั นพมณีจ ารสัเลิศ รศ. พ.บ.                                         
 วว. (อายรุศาสตร์)                        
 วว. (อนสุาขาอายรุศาสตร ์โรคระบบ
หายใจและภาวะวิกฤต ระบบการหายใจ)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มม. คณะแพทยศ์าสตร ์                       
โทร. 0 2201 1000

96 รศ.วีรนชุ รอบสนัตสิขุ รศ. พ.บ.                                        
วว. (อายรุศาสตร์)                         
 วว. (อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มม. คณะแพทยศ์าสตร ์                       
โทร. 0 2201 1000

97 รศ.ทวี ชาญชยัรจิุรา รศ. พ.บ.                                        
วว. (อายรุศาสตรโ์รคไต)                
วว. (อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มม. คณะแพทยศ์าสตร ์                       
โทร. 0 2201 1000

98 รศ.คณิตพงษ์ ปราบพาล รศ. พ.บ.                                         
 วว. (อายรุศาสตร์)                        
 วว. (ประสาทวิทยา)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มอ. คณะแพทยศาสตร ์                      
โทร. 0 7445 1451-2,                    
 0 7445 1454-5

99 รศ.อดิศร วังศริไิพศาล รศ. พ.บ.                                        
วว. (อายรุศาสตรท์ัว้ไป)                  
 วว. (อายรุศาสตรโ์รคไต)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มอ. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 7445 1451-2, 0 7445 1454-5

100 รศ.ภัทรพิมพ์ สรรพวีระวงศ์ รศ. พ.บ. (รฐัศาสตร)์                          
วว. (อายรุศาสตร์)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตร์ มอ. คณะแพทยศาสตร ์                        
 โทร. 0 7445 1451-2,                    
 0 7445 1454-5
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถานที่ติดต่อ

07 สาขาวชิาแพทยศาสตร์

101 รศ.ฟ้านา่น สขุสวัสด์ิ รศ. สพ.บ.                                      
สพ.ม.                                     
Ph.D. (Comparative Biomedical 
Sciences)

อายรุศาสตร์ อายรุศาสตรส์ตัว์เลี้ยง มข. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 5394 7000

102 รศ.พีระพล วอง รศ. พ.บ.                                        
วว. (อายรุศาสตรท์ัว่ไป)                 
วท.ม.                                       
วว. (อายรุศาสตรโ์ลหิตวิทยา)

อายรุศาสตรโ์ลหิตวิทยา โลหิตวิทยา มน. คณะแพทยศาสตร ์                        
 โทร. 0 5596 5596-8, 0 5596 5666, 
  0 5596 5777

103 รศ.บดินทร ์ขวัญนมิิตร รศ. พ.บ.                                        
อว. (เวชบ าบัดวิกฤต)                     
วว. อายศุาสตร์

อายศุาสตร ์(เวชศาสตรบ์ าบัด
วิกฤต)

อายศุาสตร ์(เวชศาสตรบ์ าบัด
วิกฤต)

มอ. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 7445 1451-2,                    
 0 7445 1454-5
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวฒิุ สำขำวชิำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

1 รศ.สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ รศ. วศ.บ.(อุตสาหการ)       
M.Eng.(Mechanical Engineering)  
 Post Doctoral                     
D.Eng.(Mechanical      
Engineering)

เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ มจธ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 2470 9176

2 รศ.เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมการเกษตร)      
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)    
Ph.D.(Industrial Engineering)

วิศวกรรมการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม

วิศวกรรมการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม

มจธ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                  
โทร. 0 2470 9176

3 รศ.ทวีศักด์ิ เรืองพีระกุล รศ. วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)            
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)             
Ph.D. (Electrical Engineering)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
วิจัย,                                       
 วิศวกรรมไฟฟ้า,                        
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มอ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 7428 7111, 0 7428 7093,   
 0 7428 7053

4 รศ.อานนท์ รุง่สว่าง รศ. วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)              
Diplôme d'Etudes Approfondies 
(Artificial Intelligence)        
Docteur de 1'Ecele Nationale 
Superieure des 
Telecommunications  
(Informatique et Reseaux)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์                   
โทร. 0 2797 0999

08 สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวฒิุ สำขำวชิำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

08 สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์

5 รศ.ละออ บุญเกษม รศ. วศ.บ. (คณิตศาสตร์และวิทยาการ
คอมพิวเตอร)์
วศ.ม. (ระบบและการจัดการ
สารสนเทศ)
วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร)์

วิทยาการคอมพิวเตอร์ N-person game theories, Artificial 
intelligence, E-commerce, 
Software agents, Multi decision 
making, Computer science

ม.กรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 0 2902 0299 
ต่อ 2329 
โทรสาร 0 2516 8554

6 รศ.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์
วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร)์       
ปรด.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยี
มหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โทร. 0 2988 3655,                      
  0 2988 3666                           
 ต่อ 1105-1107

7 รศ.กันยารัตน์ โหละสุต รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)            
MMA.(บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ)    
Ph.D.(Chemical Engineering)

วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี มข. คณะวิศวกรรมศาสตร์                    
โทร.0 4336 2145 6                   
โทรสาร.0 4336 2087

8 รศ.สมร หิรัญประดิษฐกุล รศ. วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)         
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)             
Ph.D. (Chemical Engineering)

วิศวกรรมเคมี Biomass and solid waste 
management and engineering

มจพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                   
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 8126

9 รศ.แคทลียา ปัทมพรหม รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)             
M.Eng.                   
Ph.D.(Chemical Engineering)

วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี มธ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 2534 3001-9 ต่อ 3038    
โทรสาร.  0 2564 3017
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวฒิุ สำขำวชิำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

08 สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์

10 รศ.วรรณวิมล อารยะปราณี รศ. วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม)
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี)               
วท.ด.(เคมีเทคนิค)

วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี ม.รังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โทร. 0 2997 2200-30                 
ต่อ 1412, 1414

11 รศ.ลือพงศ์ แก้วศรีจันทร์ รศ. วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)               
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี)             
Ph.D. (Chemical and Petroleum 
Refining Engineering)

วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี มอ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 7428 7111, 0 7428 7093,   
 0 7428 7053

12 รศ.ชญานุช แสงวิเชียร รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)
M.Sc.(Chemical Engineering)  
Ph.D.(Chemical Engineering)

วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี, เคมีอุตสาหกรรม มอ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                  
โทร. 0 7428 7111, 0 7428 7093    
โทรสาร. 0 7428 7111

13 รศ.เอกรัตน์ วงษ์แก้ว รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี)  
M.S.(Chemical Engineering) 
Ph.D.(Chemical Engineering)

วิศวกรรมเคมี Hydrogen production for PEM fuel 
cells, catalysis, adsorption

มบ. คณะวิศกรรมศาสตร์                    
โทร. 0 3810 2222 ต่อ 3300, 3314  
 โทรสาร. 0 3874 5806

14 รศ.ชัชพล ชังชู รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่งกล)        
วศ.ม.(วิศวกรรมเครือ่งกล)     
Ph.D.(Mechanical Engineering)

วิศวกรรมเครือ่งกล วิศวกรรมเครือ่งกล มก. คณะวิศกรรมศาสตร์                     
โทร. 0 2579 5897 ต่อ 1121,1162

15 รศ.จิตติน แตงเที่ยง รศ. วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล)          
M.Sc. (Mechanical Engineering)   
Ph.D. (Mechanical Engineering)

วิศวกรรมเครือ่งกล วิศวกรรมเครือ่งกล จฬ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                    
 โทร. 0 2218 6337
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวฒิุ สำขำวชิำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

08 สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์

16 รศ.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ รศ. วศ.บ.(เครือ่งกล)                     
Ph.D.(Mecanique dea Maleriaux 
Compiexe)

วิศวกรรมเครือ่งกล วิศวกรรมเครือ่งกล มช. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 5394 4135-40                 
โทรสาร. 053-944195

17 รศ.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ รศ. วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล)           
วศ.ม. (วิศวกรรมเครือ่งกล)          
 Ph.D. (Mechanical Engineering)

วิศวกรรมเครือ่งกล วิศวกรรมเครือ่งกล มธ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                   
โทร. 0 2564 3001-9

18 รศ.วสันต์ เธียรสุวรรณ รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่งกล)            
วศม.(วิศวกรรมเครือ่งกล)        
ปรด.(วิศวกรรมเครือ่งกล)

วิศวกรรมเครือ่งกล วิศวกรรมเครือ่งกล มม. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 4375 4321 ต่อ 3012, 3018

19 รศ.กัณวริช พลูปราชญ์ รศ. ค.อ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)     
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)     
วศ.ม.(วิศวกรรมเครือ่งกล)          
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)์                    
Ph.D.(Mechanical Engineering)

วิศวกรรมเครือ่งกล วิศวกรรมเครือ่งกล มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์                  
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 2020

20 รศ.เจริญยุทธ เดชวายุกุล รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่งกล)
M.Sc.(Mechanical 
Engineering)Ph.D.(Mechanical 
Engineering)

วิศวกรรมเครือ่งกล วิศวกรรมเครือ่งกล มอ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                  
โทร. 0 7428 7111, 0 7428 7093    
โทรสาร. 0 7428 7111

21 รศ.วิริยะ ทองเรือง รศ. วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล)          
M.Sc. (Materials Sciences and 
Engineering)                        
Ph.D. (Materials Sciences and 
Engineering)

วิศวกรรมเครือ่งกล วิศวกรรมเครือ่งกล มอ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 7428 7111, 0 7428 7093,   
 0 7428 7053
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวฒิุ สำขำวชิำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

08 สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์

22 รศ.สุธรรม นิยมวาส รศ. วศ.บ. (วิศวกรรมเครือ่งกล)          
M.Sc. (Materials Science and 
Engineering)                            
Ph.D. (Metall. and Materials 
Engineering)

วิศวกรรมเครือ่งกล วิศวกรรมเครือ่งกล มอ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 7428 7111, 0 7428 7093,   
 0 7428 7053

23 รศ.สกนธ์ คล่องบุญจิต รศ. วศ.บ.(เครือ่งกล)      
M.sc.(Mechanical Engineering)  
วท.ม.(การบริหารงานคอมพิวเตอร์
และงานวิศวกรรม)               
Ph.D.(Mechanical Engineering)

วิศวกรรมเครือ่งกล วิศวกรรมเครือ่งกล สจล. คณะวิศวกรรมศาสตร์                  
โทร. 0 2329 8321

24 รศ.พิพัฒน์ อมตฉายา รศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์              
วท.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน)    
Ph.D.(Mechanical Engineering)

วิศวกรรมเครือ่งกล การถ่ายเทความร้อน                    
  กลศาสตร์วิศวกรรม : สถิตยศาสตร์
  การวัดและเครือ่งมือวัด

มทร.อีสาน คณะวิศกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 4323 0200-1 ต่อ 2802      
โทรสาร. 0 4333 8869

25 รศ.พินิจ งามสม รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมเครือ่งกล)
M.S.(Mechanical Engineering) 
Ph.D.(Mechanical Engineering)

วิศวกรรมเครือ่งกล วิศวกรรมเครือ่งกล ม.รังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โทร. 0 2997 2200-30                
ต่อ 1412, 1414

26 รศ.กิตติศักด์ิ ขันติยวิชัย รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
M.sc.(Structural Engineering) 
Ph.D.(Structural Engineering)

วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมโครงสร้าง มอบ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                  
โทร. 0 453 53300                 
โทรสาร. 0 4535 3333
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวฒิุ สำขำวชิำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

08 สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์

27 รศ.ราชู พันธ์ฉลาด รศ. อ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)              
วศ.ด.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)

วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม,               
การประมวลสัญญาณดิจิตอล

ม.เทคโนโลยี
มหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โทร. 0 2988 3655,                      
 0 2988 3666                            
 ต่อ 1105-1107

28 รศ.ธวัชชัย เมธีวรัญญู รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)
M.Eng.(Optical Communication)  
วศ.ด.(วิศวกรรมโทรคมนาคม)

วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม, ทัศนศาสตร์
ไม่เชิงเส้น

ม.เทคโนโลยี
มหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โทร. 0 2988 3655,                      
 0 2988 3666                            
 ต่อ 1105-1107

29 รศ.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ รศ. B.Eng.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.Sc.(Electrical Engineering) 
Ph.D.(Electrical Engineering)

วิศวกรรมโทรคมนาคม Digital Data Storage มรภ.นครปฐม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
โทร. 0 3426 1065                    
โทรสาร. 0 3426 1065

30 รศ.พันธ์ุเทพ เลาหชัย รศ. วศ.ม.                          
Ph.D.(Electrical Engineering)

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า มก. คณะวิศกรรมศาสตร์                     
โทร. 0 2579 5897 ต่อ 1121,1162

31 รศ.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
M.Sc.(Electrical Engineering)       
Ph.D.(Electrical Engineering)

วิศกรรมไฟฟ้า วิศกรรมไฟฟ้า มก. คณะวิศกรรมศาสตร์                     
โทร. 0 2579 5897 ต่อ 1121,1162

32 รศ.พีระยศ แสนโภชน์ รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)               
 M.S.(Systems Science and 
Mathematics)                         
M.S.(Electrical Engineering : 
Systems)                                  
 D.Sc.(Systems Science and 
Mathematics)

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า มก. คณะวิศกรรมศาสตร์                     
โทร. 0 2579 5897 ต่อ 1121,1162
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวฒิุ สำขำวชิำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

08 สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์

33 รศ.วรฐ คูหิรัญ รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)   
M.S.(Electrical Engineering) 
Ph.D.(Electrical Engineering)

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า มก. คณะวิศกรรมศาสตร์                     
โทร. 0 2579 5897 ต่อ 1121,1162

34 รศ.สมหญิง ไทยนิมิต รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)              
วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)   
M.Sc.(Electrical Engineering)    
Ph.D.(Computer Engineering)

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า มก. คณะวิศกรรมศาสตร์                     
โทร. 0 2579 5897 ต่อ 1121,1162

35 รศ.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล รศ. วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)           
M.Sc. (Electrical Power 
Engineering)                             
D.Eng. (Electrical Power 
Engineering)

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า มจพ. บัณฑติวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน       
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 1144 , 2261

36 รศ.นภดล อุชายภิชาติ รศ. วศ.บ.                                 
M.Eng.                                
Ph.D. (Medical signal procession)

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า มธ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 2564 3001-9

37 รศ.ยงยุทธ ชนบดีเฉลิมรุง่ รศ. วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)               
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)             
Ph.D. (Electrical Engineering)

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า มน. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 5596 3961
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวฒิุ สำขำวชิำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

08 สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์

43 รศ.ปัญญา  มินยง รศ. อ.ส.บ.เทคโนการวัดคุม
M.Eng.(Control Engineering) 
D.Eng.(Engineering System 
Control)

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า สปท. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
833 ถ.พระราม 1 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

44 รศ.สันติ หวังนิพพานโต รศ. ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)             
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)              
วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน)         
วศ.ด.(เทคโนโลยีพลังงาน)  
Cert.Sensor Technology

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า สปท. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 2104 9099

45 รศ.เสริมศักด์ิ เอื้อตรงจิตต์ รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)               
 M.Eng.(Physical Electronics)       
 D.Eng.

วิศวกรรมไฟฟ้า Numerical Methods for Analog 
Circuits, Computer Aided Design, 
Genetic Algorithms

มช. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 5394 4135-40                 
โทรสาร. 0 5394 4195

46 รศ.ดนัย ต.รุง่เรือง รศ. B.Eng.(Electrical Engineering)
M.S.(Electrical Engineering)    
Ph.D.(Electrical Engineering)   

วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ม.เอเชียน คณะวิศวกรรมศาสตร์                   
โทร. 0 3825 3700

47 รศ.สุรศักด์ิ ศรลัมพ์ รศ. M.Eng.(Soil Engineering)  
Ph.D.(Soil Engineering)           

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา มก. คณะวิศกรรมศาสตร์                     
โทร. 0 2579 5897 ต่อ 1121,1162

48 รศ.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
M.Eng.(Geotechical Engineering)  
Ph.D.(Foundation Engineering)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา มข. คณะวิศวกรรมศาสตร์                    
โทร. 0 4336 2145-6                   
โทรสาร. 0 4336 2087
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวฒิุ สำขำวชิำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

08 สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์

49 รศ.นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์ รศ. วศ.บ.                                   
วศ.ม.                                   
D.Eng.

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา มจธ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                  
โทร. 0 2470 9176

50 รศ.วรรณวิทย์ แต้มทอง รศ. อส.บ. (เทคโนโลยีโครงสร้าง)       
M.Sc. (Construction    
Management)                       
Ph.D. (Construction Engineering 
and Management)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา มจพ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                   
โทร. 0 2555 2000 ต่อ 8126

51 รศ.ธรรมศักด์ิ รุจิระยรรยง รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)             
Ph.D.(Civil Engineering)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา ม.รังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โทร. 0 2997 2200-30                 
ต่อ 1412, 1414

52 รศ.ธนิต เฉลิมยานนท์ รศ. วศ.บ.                  
M.S.(Geotechnical Engineering)   
Ph.D.(Civil and Enviromental 
Engineering)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา มอ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                  
โทร. 0 7428 7111, 0 7428 7093    
 โทรสาร.0 7428 7111

53 รศ.สุชาติ ลิ้มกตัญญู รศ. M.S.(Civil Engineering)   
Ph.D.(Civil Engineering)                      

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา มอ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                  
โทร. 0 742 87111, 0 7428 7093    
 โทรสาร. 0 7428 7111

54 รศ.สุวัฒน์ ถิรเศรษฐ์ รศ. บธ.บ.                                   
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)               
วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา สจล. คณะวิศวกรรมศาสตร์                  
โทร. 0 2329 8321
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวฒิุ สำขำวชิำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

08 สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์

55 รศ.อุมา สีบุญเรือง รศ. วศ.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้าง)      
M.Sc. (Civil and Environmental 
Engineering)                            
Ph.D. (Civil and Environmental 
Engineering)

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา สจล. คณะวิศวกรรมศาสตร์                    
 โทร. 0 2329 8309

56 รศ.สกุล ห่อวโนทยาน รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน)     
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)             
D.Eng.(Civil Engineering)

วิศวกรรมโยธา Hydraulics,
Hydraulics Engineering,
Water Supply and Sanitary, 
Hydrology,
Hydraulics Laboratory 

สจล. คณะวิศวกรรมศาสตร์                  
โทร. 0 2329 8321

57 รศ.ชาญวิทย์ สายหยุดทอง รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)      
วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)       
Ph.D.(Civil Engineering)

วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อม,          
วิศวกรรมแหล่งน้ า

มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์                
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 2020

58 รศ.ถาวร เบญจราสุทธ์ิ รศ. วท.บ.(คณิตศาสตร)์                
วศ.บ.(วิศวกรรมระบบควบคุม)
M.Sc.(Engineering)     
Ph.D.(Control Engineering)

วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมระบบควบคุม สจล. คณะวิศวกรรมศาสตร์                  
โทร. 0 2329 8321

59 รศ.สุรีรัตน์ ผลศิลป์ รศ. วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)              
วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ)           
Ph.D. (Metallurgical and Materials 
Engineering)

วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์                   
โทร. 0 2797 0999
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวฒิุ สำขำวชิำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

08 สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์

60 รศ.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล รศ. วท.บ.(เคมีเทคโนโลย)ี               
วท.ม.(สุขาภิบาล)    
Ph.D.(Environmental    
Technology)

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จฬ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 2218 6337

61 รศ.พงศ์ศักด์ิ หนูพันธ์ รศ. B.Eng. (Public Health and  
Sanitary Sciences)                    
M.Sc. (Environmental Sciences) 
M.Sc. (Environmental Sciences 
and Engineering)                 
Ph.D. (Environmental Sciences 
and Engineering)

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์                   
โทร. 0 2797 0999

62 รศ.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ รศ. วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
M.Sc.(Environmental Science and 
Engineering)    
Ph.D.(Environmental Science and 
Management)

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มก. คณะวิศกรรมศาสตร์                     
โทร. 0 2579 5897 ต่อ 1121,1162

63 รศ.พรทิพย์ ศรีแดง รศ. วท.บ.วิศวกรรมสุขภาพ             
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา                 
Ph.D.(Science and Biological 
Process and Industrial Chemcial 
Engineering)

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มอ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                  
โทร. 0 7428 7111, 0 7428 7093    
 โทรสาร.074-287111
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวฒิุ สำขำวชิำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

08 สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์

64 รศ.พนาลี ชีวกิดาการ รศ. วศ.บ.(วิศวกรรโยธา)      
M.Eng.(Environmental 
Engineering)                            
D.Eng.(Environmental 
Engineering)

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มอ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                  
โทร. 0 7428 7111, 0 7428 7093    
 โทรสาร. 0 7428 7111

65 รศ.พันธ์ุลพ หัตถโกศล รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมเหมืองแร)่
M.Sc.(Mineral Economics)     
M.Sc.(Mineral Engineering) 
Ph.D.(Mining Engineering)

วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเหมืองแร่ มช. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 5394 4135-40                 
โทรสาร. 0 5394 4195

66 รศ.วิโรจน์ ประยูรวงศ์ รศ. วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร)        
วศ.ม.(วิศวกรรมอาหาร)              
 Ph.D.(Food Engineering)

วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมอาหาร มอ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                  
โทร. 0 7428 7111, 0 728 7093     
โทรสาร. 0 7428 7111

67 รศ.พีระพล ยุวภูษิตานนท์ รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
M.Sc.(Biomedical Engineering) 
Ph.D.(Digital Signal Processing)

วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส,์              
การประมวลสัญญาณดิจิตอล

ม.เทคโนโลยี
มหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โทร. 0 2988 3655,                      
 0 2988 3666 ต่อ 1105-1107

68 รศ.วุฒิพงษ์ ค าวิลัยศักด์ิ รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.S.(Electrical Engineering) 
Ph.D.(Electrical Engineering)

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

มจธ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 2470 9176

69 รศ.สมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมการผลิต) 
M.Eng.(Industrial Engineering)  
D.Eng.(Mechanical Engineering)

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ จฬ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 2218 6337
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวฒิุ สำขำวชิำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

08 สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์

70 รศ.รุง่รัตน์ ภิสัชเพ็ญ รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
M.Eng.(Industrial Engineering) 
D.Eng.(Industrial Engineering)

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ มก. คณะวิศกรรมศาสตร์                     
โทร. 0 2579 5897 ต่อ 1121,1162

71 รศ.ชาญณรงค์ สายแก้ว รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
M.S.(Management of    
Technology)                
Ph.D.(Industrial Engineering)

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ มข. คณะวิศวกรรมศาสตร์                    
โทร. 0 4336 2145-6                   
โทรสาร. 0 4336 2087

72 รศ.ศีขรินทร์ สุขโต รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)     
วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ)         
วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ)

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ มข. คณะวิศวกรรมศาสตร์                    
โทร. 0 4336 2145-6                   
โทรสาร. 0 4336 2087

73 รศ.วิมลิน เหล่าศิริถาวร รศ. B.Eng.(Industrial Engineering)    
M.Sc.(Engineering Business 
Management)                   
Ph.D.(manufacturing Engineering 
and Operation Management)      

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ มช. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 5394 4135-40                 
โทรสาร. 0 5394 4195

74 รศ.อภิชาต โสภาแดง รศ. B.Eng.                     
M.S.(Industrial Engineering)     
Ph.D.(Industrial Engineering)    

วิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการวิศวกรรมคุณภาพ มช. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 5394 4135-40                 
โทรสาร. 0 5394 4195

75 รศ.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ รศ. วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)       
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)        
Ph.D. (Manufacturing Engineering 
and Management)

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ มธ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                   
โทร. 0 2564 3001-9
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวฒิุ สำขำวชิำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

08 สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์

76 รศ.บุษบา พฤกษาพันธ์ุรัตน์ รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)        
M.Eng.(Manufacturing Systeme 
Engineering)                         
D.Eng.(Information Science and 
Control Engineering)

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ มธ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 2534 3001-9 ต่อ 3038    
โทรสาร. 0 2564 3017

77 รศ.นิลวรรณ ชุ่มฤทธ์ิ รศ. วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)        
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)       
ปร.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ)

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ มศว. คณะวิศวกรรมศาสตร์                  
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 27056

78 รศ.เสกสรร สุธรรมานนท์ รศ. วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)       
M.Sc. (Industrial Engineering)      
Ph.D. (Industrial Engineering)

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ มอ. คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 7428 7111, 0 7428 7093,   
 0 7428 7053

79 รศ.ณฐา คุปตัษเฐียร รศ. วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)       
M.Sc. (Engineering Management) 
Ph.D. (Engineering Management)

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์                 
โทร. 0 2549 3400
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวฒิุ สำขำวชิำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

08 สำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์

80 รศ.ปราโมทย์  ศรีน้อย รศ. ค.อ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
M.Eng.(Computer integrated 
Manufacturing Engineering
D.Eng.(Fuzzy based scheduling 
model for flexible manufacturing 
systems)

วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ สปท. สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
833 ถ.พระราม 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

81 รศ.วันชัย รัตนวงษ์ รศ. กศ.บ.(ฟิสิกส)์
กศ.ม.(ฟิสิกส)์                         
D.Eng.(Engineering)

วิศวกรรมอุตสาหการ           
(โลจิสติกส)์

วิศวกรรมอุตสาหการ (โลจิสติกส)์ ม.หอการค้าไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โทร. 0 2697 6000

82 รศ.สถาพร อมรสวัสด์ิวัฒนา รศ. วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
M.S.(Industrial Engineering)    
Ph.D.(Manufacturing    
Engineering)

วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์อุตสาหการ ม.หอการค้าไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โทร. 0 2697 6000
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวฒิุ สาขาวชิา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ
1 รศ.สมพจน ์ กรรณนชุ รศ. B.A.(Economics)         

M.Ec.(Economics for 
Development)    
Ph.D.(Environment and Public 
Policy) 

การจัดการสิง่แวดลอ้ม การบรหิารและพฒันาสิง่แวดลอ้ม สพบ. คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม     
โทร. 0 2727 3108                
โทรสาร 0 2377 6764, 0 2374 4280

2 รศ.อดุมพร แพง่นคร รศ. วท.บ.(พชืศาสตร์)                 
วท.ม.(กีฏวทิยา)               
Ph.D.(Entomology & Agronomy)

กีฏวทิยา Biopesticide มน. คณะเกษตรศาสตร ์               
โทร. 0 5596 2710

3 รศ.พงศช์ยั  กลิน่หอม รศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร์)                
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)                
 วท.ด.(สตัวศาสตร์)

เกษตรศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มรภ.
ก าแพงเพชร

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี     
โทร. 0 5570 6555 ตอ่ 4010         
โทรสาร 0 5570 6516

4 รศ.สนุทรพีร  ดวนใหญ่ รศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร์)                
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)                
Ph.D.(Veterinary Science and 
Animal Production)

เกษตรศาสตร์ Veternary Science and Animal 
Productio

มรภ.
อบุลราชธานี

คณะเกษตรศาสตร ์                    
โทร. 0 4535 2000 29 ตอ่ 1600, 
1620, 2088
โทรสาร 0 4535 2088

5 รศ.ธนษิฐา  ทรรพนนัทน ์ใจดี รศ. วท.บ.(ประมง)                         
วท.ม.(วทิยาศาสตรก์ารประมง)   
ปร.ด.(วทิยาศาสตรก์ารประมง)

ชวีวทิยาประมง Fishery Biology, Fish Stock 
Assessment and Statistical 
Analysis

มก. คณะประมง                               
  
โทร. 0 2942 8701

6 รศ.เรงิศกัด์ิ  กตเวทิน รศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)                
วท.ม.(ปฐพวีทิยา)                    
Ph.D.(Remote Sensing)

ทรพัยากรที่ดินและสิง่แวดลอ้ม Remote Sensing and Land Use มข. คณะเกษตรศาสตร ์                     
 โทร. 0 4336 4639                     
 โทรสาร 0 4336 4640
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวฒิุ สาขาวชิา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ
7 รศ.ภาณุวฒัน ์ สรรพกุล รศ. วท.บ.(การพฒันาผลติภณัฑ ์

อตุสาหกรรมเกษตร)              
วท.ม.(การพฒันาผลติภณัฑ ์
อตุสาหกรรมเกษตร)  
Ph.D.(Packaging Technology)

เทคโนโลยกีารบรรจุ เทคโนโลยกีารบรรจุ มก. คณะอตุสาหกรรมการเกษตร          
โทร. 0 2562 5058

8 รศ.โอภาส  พมิพา รศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร์)              
วท.ม.(สตัวศาสตร์)                 
Ph.D.(Ruminant Nutrition)

เทคโนโลยชีวีภาพทางสตัว์ การป้องกัน ก าจัดศตัรพูชื มอ. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม
โทร. 0 7735 5040                    
โทรสาร 0 7735 5041

9 รศ.ซกุร ี หะยสีาแม รศ. วท.บ.(เทคโนโลยปีระมง)         
M.Sc.(Fishery Technology)    
Ph.D.(Biological Science)

นเิวศวทิยาประมง ทรพัยากรประมง มอ. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี     
โทร.  0 7331 3928-45

10 รศ.กรรณิการ ์ สจัจาพนัธ์ รศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร์)               
 M.Sc.(Soil Sciences)              
Ph.D.(Soil Sciences)

ปฐพวีทิยา จุลชวีวทิยาของดิน,
เทคโนโลยชีวีภาพด้านสิง่แวดลอ้ม 
และ อนิทรยีวตัถใุนดิน

มก. คณะเกษตร                               
 โทร. 0 2942 8104 5 ตอ่ 206
โทรสาร 0 2942 8106

11 รศ.ปราณีต  งามเสนห่์ รศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)                      
M.Sc.(Aquaculture)                  
Ph.D.(Fish Nutrition)

ประมง ประมง มอบ. คณะเกษตรศาสตร ์                     
โทร. 0 4535 3500
โทรสาร 0 4528 8373

12 รศ.เสาวนยี ์เลศิวรสริกิุล รศ. วท.บ.(พฒันาผลติภณัฑ ์
อตุสาหกรรมการเกษตร) 
M.S.(Industrial Engineering and 
Operations Research)    
Ph.D.(Industrial Engineering)

พฒันาผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม
เกษตร

พฒันาผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร มก. คณะอตุสาหกรรมการเกษตร         
โทร. 0 2562 5012
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวฒิุ สาขาวชิา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ
13 รศ.นนัทวนั  เทอดไทย รศ. วท.บ.(พฒันาผลติภณัฑ ์

อตุสาหกรรมเกษตร)              
วท.ม.(พฒันาผลติภณัฑ ์
อตุสาหกรรมเกษตร)  
M.App.Sc.(Food Science and 
Technology)                   
Ph.D.(Food Science and 
Technology)

พฒันาผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม
เกษตร

พฒันาผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมเกษตร มก. คณะอตุสาหกรรมการเกษตร          
โทร. 0 2562 5010

14 รศ.สชุาดา  เวยีรศลิป์ รศ. วท.บ.(พชืไร่)                       
วท.ม.(พชืไร่)                     
Doctor der Agrarwissenschaften

พชืไร่ Seed Physiology (Seed 
Physiology)

มช. คณะเกษตรศาสตร ์                     
โทร. 0 5394 4050

15 รศ.ชศูกัด์ิ  จอมพกุ รศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร์)                
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)                
Ph.D.(Natural Science)

พชืไรน่า การปรบัปรงุพนัธ์ุพชื มก. คณะเกษตร ก าแพงแสน               
 โทร. 0 3428 1083, 0 3435 1406

16 รศ.สมชาต ิ หาญวงษา รศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร์-พชืไร่)     
วท.ม.(เกษตรศาสตร์-พชืไร่)      
วท.ด.(วทิยาศาสตรช์วีภาพ)

พชืศาสตร์ พชืศาสตร์ มทร.ลา้นนา คณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารเกษตร                   
 โทร. 0 5392 1444 ตอ่ 1024

17 รศ.สชุาดา  บุญเลศินรินัดร์ รศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร์)              
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)  
Ph.D.(Tropical Agriculture)

พชืศาสตร์ พชืศาสตร์ มทร.สวุรรณภมิู คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและ
อตุสาหกรรมเกษตร                  
โทร. 0 3570 9096

18 รศ.กาญจนา รุง่รชักานนท์ รศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร์)         
วท.ม.(ชวีวทิยาสภาวะแวดลอ้ม)  
ปร.ด.(เทคโนโลยหีลงัการเก็บเกี่ยว )

พชืสวน Postharvest physiology of flowers มอบ. คณะเกษตรศาสตร ์                   
โทร. 0 4535 3500
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวฒิุ สาขาวชิา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ
19 รศ.วราห ์ เทพาหดีุ รศ. วท.บ.(ประมง)                     

วท.ม.(วทิยาศาสตรก์ารประมง)   
Ph.D.(Aquaculture)

เพาะเลีย้งสตัวน์้ า  การเลีย้งกุ้งทะเล  แพลงก์ตอนในบ่อ
เลีย้งกุ้ง การสรา้งบ่อเลีย้งสตัวน์้ า

มก. คณะประมง                               
โทร. 0 2579 2924, 0 2579 7827,  
 0 2579 7831, 0 2561 3984

20 รศ.สห  ตลุพงศ์ รศ. B.Sc. (Plant Breeding)              
M.S.(Horticulture)(Fruit 
Physiology & Postharvest 
Physiology)                  
D.Sc.(Agriculture) (Fruit 
Breeding & Postharvest 
Physiology) 

ไม้ผล การปรบัปรงุพนัธ์ุไม้ผลและกลว้ยไม้ 
สรรีวทิยาของพชื

มจ. คณะผลติกรรมการเกษตร              
 โทร. 0 5387 3348, 0 5387 3353  
 โทรสาร 0 5349 8157

21 รศ.คนงึนติย ์ เหรยีญวรากร รศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร์)                
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)                
Ph.D.(Plant Pathology)

โรคพชื ไวรสัและไวรอยด์ มก. คณะเกษตร ก าแพงแสน               
 โทร. 0 3428 1083, 0 3435 1406

22 รศ.ชลดิา เลก็สมบูรณ์ รศ. วท.บ.(ศกึษาศาสตร์-เกษตร) 
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)         
วท.ด.(โรคพชื)

โรคพชื Plant Disease Control by 
Medicinal Plant Extract, 
Identification and Deteection of 
Plant Pathogenic bacteria, 
Biological Control of Plant 
Pathogenic bacterial

มก. คณะเกษตร ก าแพงแสน          
โทร. 0 3428 1083, 
0 3435 1406

23 รศ.มณฑล  จ าเรญิพฤกษ์ รศ. วท.บ.(วนศาสตร์)                   
วท.ม.(วนศาสตร์)                  
Ph.D.(Forestry)

วนวฒันวทิยา วนวฒันวทิยา วนเกษตร วนศาสตร์
ชมุชน  ฟารม์ไม้ป่า

มก. คณะวนศาสตร ์                        
ภาควชิาวนวฒันวทิยา
โทร.  0 2579 0171 
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวฒิุ สาขาวชิา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ
24 รศ.นงนชุ ตัง้เกรกิโอฬาร รศ. วท.บ.(สตัววทิยา)              

วท.ม.(สตัววทิยา)              
Ph.D.(Zoology)

วารชิศาสตร์ ชวีวทิยาของสตัวน์้ าไม่มีกระดูกสนั
หลงั

มบ. คณะวทิยาศาสตร ์                       
 โทร.  0 3810 3010-11

25 รศ.สนุรีตัน ์ เรอืงสมบูรณ์ รศ. วท.บ.(ประมง)                      
วท.ม.(วทิยาศาสตรก์ารประมง)  
Ph.D.(Environmental Technology)

วทิยาศาสตรก์ารประมง Plankton, Algae, การบ าบัดน้ าเสยี
โดยใช ้Cyanobacteria

สจล. คณะเทคโนโลยกีารเกษตร             
โทร. 0 2329 8504, 0 2329 8507

26 รศ.อญัชล ีศรจี าเรญิ รศ. วท.บ.(พยาบาลและผดุงครรภ์)
วท.ม.(โภชนศาสตร์)            
Postgraduate Diploma(Food and 
Nutrition Security)        
Ph.D.(Nutrition and Metabolism)

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารอาหาร

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารอาหาร

มน. คณะเกษตรศาสตร ์               
โทร. 0 5596 2710

27 รศ.วจิิตรา  แดงปรก รศ. วท.บ.(อตุสาหกรรมเกษตร)         
วท.ม.(วทิยาศาสตรก์ารอาหาร)    
ปร.ด.(วทิยาศาสตรก์ารอาหาร)

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารอาหาร

Functional Foods, Meat 
Processing, Nutrition

มจ. คณะวศิวกรรมและอตุสาหกรรม
การเกษตร                              
โทร. 0 5387 5869-71                  
โทรสาร 0 5387 8113

28 รศ.นรศิ  เตง็ชยัศรี รศ. สพ.บ.                                 
Master of Veterinary Surgery      
Ph.D.(Medical Sciences)

เวชศาสตรค์ลนิกิสตัวเ์ลีย้ง ศลัยกรรมในสตัวเ์ลีย้ง , ยาสลบใน
สตัวเ์ลีย้งและสตัวท์ดลอง , หลอด
เลอืดหวัใจขนาดยอ่ย

มก. คณะสตัวแพทยศาสตร ์                
 โทร. 0-2797-1900                     
 โทรสาร 0-2561-1591

29 รศ.ศภุชยั  เนือ้นวลสวุรรณ รศ. สพ.บ.                       
M.P.VM.(Preventive Veterinary 
Medicine)                              
Ph.D.(Food Science)

สตัวแพทยสาธารณสขุ food safety จฬ. คณะสตัวแพทยศ์าสตร ์            
โทร. 0- 2218-9578
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ และการประมง

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวฒิุ สาขาวชิา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ
30 รศ.มยวุา  อารกีิจเสรี รศ. วท.บ.(ชวีวทิยา)                   

วท.ม.(กายวภิาคศาสตร์)           
วท.ด.(วทิยาศาสตรช์วีภาพ)

สตัววทิยา สตัววทิยา มศก. คณะวทิยาศาสตร ์                       
โทร. 0 3424 3429, 0 3427 3045-6
โทรสาร 0-3425-5820

31 รศ.สนุทร วทิยาคณุ รศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร์)              
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)  
Ph.D.(Nutrition)

สตัวศาสตร์ สตัวศาสตร์ มทร.ลา้นนา คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เกษตร                                 
โทร. 0 5434 2547-8 ตอ่ 169

32 รศ.ป่ินมณี  ขวญัเมือง รศ. วท.บ.(เทคโนโลยกีารเกษตร)    
วท.ม.(พฤกษศาสตร์)            
วท.ด.(เทคโนโลยชีวีภาพ)

อตุสาหกรรมเกษตร อตุสาหกรรมเกษตร สจล. คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม           
โทร. 0 2329 8000 ตอ่ 6072    
โทรสาร 0 2329 8435

Page 6 of 6 ข้อมูล ณ วันที ่30 มกราคม 2558



ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

1 รศ.สุวมิล  ตัง้สัจจพจน์ รศ. กศ.บ. (พลศึกษา)          
M.Ed. (Curriculum and 
Instruction)                 
Ph.D. (Recreation Administration)

พลศึกษา สุขศึกษา, พลศึกษา, นันทนาการ
และการกีฬา

มก. เกษียณ ภาควชิาพลศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร
กรงุเทพฯ 10900

10 สำขำวชิำอ่ืนๆ 
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

1 รศ.อรนาฎ มาตงัคสมบัติ รศ. ท.บ.                                       
Ph.D. (Biological Sciences in Dental 
Medicine)

จุลชวีวทิยา Biology of the Mouth (Oral 
Biology),                              
  Microbiology

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2256 4000, 0 2256 4183,     
 0 2256 4462

2 รศ.จรนิทร ์ปภงักรกจิ รศ. ท.บ.                                      
Ph.D. (Oral Biology)

ชวีวทิยาชอ่งปาก ทนัตแพทยศาสตร์ มข. คณะแพทยศาสตร ์                        
โทร. 0 5394 7000

3 รศ.นริดา ธเนศวร รศ. ท.บ.                                        
วท.ด. (ชวีวทิยาชอ่งปาก)

ชวีวทิยาชอ่งปาก ชวีวทิยาชอ่งปาก มศว. คณะทนัตแพทยศาสตร ์                  
โทร. 0 5394 7000

4 รศ.ภฑิตา ภรูเิดช รศ. ท.บ.                                         
M.Sc. (Dental of Science)               
Ph.D. (Oral Science)

ทนัตกรรมชมุชน Epidemiology,                    
Oral Health Promotion

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์                       
โทร. 0 2256 4000, 0 2256 4183,     
     0 2256 4462

5 รศ.สริบัิงอร พิบูลนยิมโขวฑิูรกจิ รศ. ท.บ.                                       
D.M.Sc. (Doctor of Medical Science)

ทนัตกรรมทัว่ไป ทนัตกรรมทัว่ไป มม. คณะแพทยศาสตร ์                        
โทร. 0 2200 7853-4

6 รศ.สมศกัด์ิ ไมตรรีตันะกลุ รศ. ท.บ.                                      
Ph.D. (Oral Biology)

ทนัตกรรมบดเคีย้ว ทนัตกรรมบดเคีย้ว มม. คณะแพทยศาสตร ์                        
โทร. 0 2201 1000

7 รศ.สคุนธ์ทพิย ์อาวชันาการ รศ. ท.บ.                                          
Ph.D. (ทนัตวสัดุศษสตร์)      

ทนัตกรรมประดิษฐ์ ทนัตกรรมประดิษฐ์ มข. คณะแพทยศาสตร ์                        
โทร. 0 5394 7000

8 รศ.จุฑาทพิย ์สมิตไมตรี รศ. ท.บ. (ทนัตแพทยศาสตร)์              
Ph.D. (Dental Science)

ทนัตกรรมประดิษฐ์ ทนัตกรรมประดิษฐ์ มอ. คณะทนัตแพทยศาสตร ์                  
โทร. 0 7428 2000

9 รศ.ศริวิรรณ สบืนกุารณ์ รศ. ท.บ. (Dental Surgery)                   
M.S. (Science)                         
Ph.D. (Dentistry)

ทนัตแพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ มธ. คณะแพทยศาสตร ์                        
โทร. 0 2926 9473

10 รศ.ณัฐพร ยรูวงศ์ รศ. ท.บ. (ทนัตแพทยศาสตร)์              
ปร.ด. (วทิยาการระบาด)

ทนัตแพทยศาสตร์ ทนัตแพทยศาสตร์ มอ. คณะทนัตแพทยศาสตร ์                  
 โทร. 0 7428 2000

071 สำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์

Page 1 of 2 ข้อมูล ณ วันที ่30 มกราคม 2558



ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

071 สำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์

11 รศ.ทรงชยั ฐิตโสมกลุ รศ. ท.บ.                                      
Ph.D. (Odontology)

ทนัตสาธารณสขุ ทนัตสาธารณสขุ, 
วทิยาศาสตรก์ารแพทย์

มอ. คณะแพทยศาสตร ์                        
 โทร. 0 7445 5000

12 รศ.กติต ิต.รุง่เรอืง รศ. ท.บ.                                        
M.S. (Periodontics)                       
Ph.D. (Oral Biology)

ปรทิตัวทิยา ทนัตกรรมโรคเหงือก,
Molecular Biology,
Peridontology

จฬ. คณะแพทยศาสตร ์                        
 โทร. 0 2256 4000, 0 2256 4183,   
 0 2256 4462

13 รศ.พิชยั วทิยากติตพิงษ์ รศ. ท.บ.                                          
ป.บัณฑิต (ศลัยกรรมชอ่งปาก)          
วว. (ศลัยศาสตรช์อ่งปาก และแม็กซลิ
โลเฟเชยีล)                                 
อว. (ศลัยศาสตรช์อ่งปาก และแม็กซลิ
โลเฟเชยีล)                                 
พ.บ.

ศลัยศาสตรช์อ่งปาก           
และแม็กซลิโลเฟเชยีล

ศลัยศาสตรช์อ่งปาก             
และแม็กซลิโลเฟเชยีล

มอ. คณะทนัตแพทยศาสตร ์                  
 โทร. 0 7428 2000
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

1 รศ.วณีา เทีย่งธรรม รศ. ศศ.บ. (พยาบาลศาสตร)์                 
ว.มท. (สาธารณสขุศาสตร)์               
 ส.ด. (การพยาบาลสาธารณสขุ)       
               

การพยาบาลสาธารณสขุ การพยาบาลสาธารณสขุ มม. คณะสาธารณสขุศาสตร ์                
โทร. 0 2354 8542

2 รศ.รตันศ์ริ ิทาโต รศ. วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์         
 พย.ม. (การพยาบาลแม่และเด็ก)        
 Ph.D. (Nursing)

พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลเด็ก จฬ. คณะพยาบาลศาสตร ์                    
โทร. 0 2218 1159

3 รศ.สภุาพ อารเีอือ้ รศ. วท.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ)์     
 พย.ม. (การพยาบาลผูใ้หญ่)             
ปร.ด. (การพยาบาล)

พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผูส้งูอายโุรค
กระดูกและขอ้

มม. คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทร. 0 2201 1000

4 รศ.นนัทนา ธนาโนวรรณ รศ. วท.บ.                                        
M.S.N. (Woman's Health Nursing)     
 Ph.D. (Nursing)

พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลสขุภาพสตร,ี
การพยาบาลนรเีวช,
การพยาบาลในระยะคลอด,
การพยาบาลแบบองคร์วม

มม. คณะพยาบาลศาสตร ์                     
โทร. 0 2419 7466-80

5 รศ.พรศริ ิพันธสี รศ. พ.บ.                                        
น.บ.                                       
วท.บ. (โภชนศาสตร)์                   
อ.ว. (เวชปฎิบัตทิัว่ไป)

พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ม.หวัเฉียวเฉลมิ
พระเกยีรติ

คณะพยาบาลศาสตร ์                   
โทร. 0 2312 6300-79 ตอ่ 1231

6 รศ.นพวรรณ เปียซือ่ รศ. ว.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์           
ว.ม. (โภชนศาสตร)์                       
 M.Sci (Nursing)                        
Ph.D. (Nursing)                        
                         

พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มม. คณะแพทยศาสตร ์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทร. 0 2201 1000

072 สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

072 สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์

7 รศ.นงนชุ บุญยงั รศ. วท.บ. (Nursing & Midwifery)          
วท.ม. (Acute care nursing)           
M.S. (Nursing)                          
Ph.D. (Nursing)

พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มอ. คณะพยาบาลศาสตร ์                     
 โทร. 0 7428 6422

8 รศ.บุษกร พันธ์เมธาฤทธ์ิ รศ. วท.บ. (พยาบาล)                           
วท.ม. (สรรีวทิยา)                         
M.S.N (Pediatric Nursing)             
Ph.D. (Nursing)

พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มอ. คณะพยาบาลศาสตร ์                     
 โทร. 0 7428 6422

9 รศ.ปิยะนชุ จิตตนนูท์ รศ. วท.บ. (พยาบาล)                        
วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร)์             
M.S. (Community Health Nursing)     
Ph.D. (Nursing)

พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มอ. คณะพยาบาลศาสตร ์                     
 โทร. 0 7428 6422

10 รศ.ศศธิร พุมดวง รศ. M.N.S. (Parent child Nursing)       
Ph.D. (Nursing)                         

พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ มอ. คณะพยาบาลศาสตร ์                    
โทร. 0 7428 6422

11 รศ.นงนชุ โอบะ รศ. วท.บ. (พยาบาลศาสตร)์                 
วท.ม. (สรรีวทิยา)                        
พ.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัตชิมุชน) 
ศ.ด. (การบรหิารการศกึษา)

พยาบาลศาสตร์ วทิยาศาสตรก์ารแพทย์
พยาบาลศาสตร์

มน. คณะแพทยศาสตร ์                     
โทร. 0 5596 6709, 0 5596 6816

12 รศ.ผจงศลิป์ เพิงมาก รศ. ปรญิญาตร ี(พยาบาลและผดุงครรภ์
ชัน้ ๑)                                     
วท.ม. (สรรีวทิยา)                      
M.Sc. (Public Health)                    
Ph.D. (Social & Behavioral 
Sciences) 
                  

พยาบาลศาสตร์ สาธารณสขุ, สงัคมศาสตร์
การแพทย์

มอ. คณะพยาบาลศาสตร ์                     
 โทร. 0 7428 6422
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

072 สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์

13 รศ.เกศรนิทร ์อทุรยิะประสทิธ์ิ รศ. พ.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ)์          
วท.ม. (สรรีวทิยา)                         
Ph.D. (Nursing)

พยาบาลศาสตร์ Cardiovascular nursing and 
Neurosurgical nursing

มม. คณะพยาบาลศาสตร ์                     
โทร. 0 2419 7466-80

14 รศ.อาภาพร เผา่วฒันา รศ. พ.บ.                                         
วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร)์              
 M.S.N.                                   
Ph.D. Nursing                     
                                     
               

พยาบาลสาธารณสขุ พยาบาลสาธารณสขุ มม. คณะสาธารณสขุศาสตร ์                  
 โทร. 0 2354 8542
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวฒิุ สำขำวชิำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนทีติ่ดต่อ

1 รศ.อรสร สารพันโชตวิทิยา รศ. ภ.บ.                                         
ภ.ม. (เทคโนโลยเีภสชักรรม)             
วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ)              
         

เทคโนโลยเีภสชักรรม Pharmaceutical technology,
Microbial transformation,
Immunomodulating activity, 
biological activity of 
medicinal plants,

มน. คณะเภสชัศาสตร ์                       
โทร. 0 5596 1872

2 รศ.ดวงดาว ฉันทศาสตร์ รศ. วท.บ. (เภสชัศาสตร)์                     
วท.ม. (เภสชัศาสตร)์                     
ปร.ด. (เภสชัการ)

เภสชัการ เภสชัการ มม. คณะเภสชัศาสตร ์                         
 โทร. 0 2644 8685

3 รศ.ณัฐสทิธ์ิ ตนัสกลุ รศ. สพ.บ.                                     
Dr.med.vet.(Veterinary 
Pharmacology)

เภสชัวทิยา Pharmacology and Toxicology มก. คณะสตัวแพทยศาสตร ์                   
 โทร. 0 2942 8751-9

4 รศ.วรีวฒัน ์มหทัธนตระกลู รศ. พ.บ.                                       
วท.บ. (วทิยาศาสตรท์ัว่ไป)             
วท.ม. (เภสชัวทิยา)                       
อว. (เวชศาสตรค์รอบครวั)

เภสชัวทิยาการแพทย์ เภสชัวทิยาการแพทย์ มอ. คณะแพทยศาสตร ์                        
 โทร. 0 744 5500

5 รศ.สชุาดา สขุหรอ่ง รศ. ภ.บ.                                         
ภ.ม. (เภสชัเวท)                        
Ph.D. (Plant Physiology, Molecular 
Biology and Biochemistry)           
                      

เภสชัเวท เภสชัเวท จฬ. คณะเภสชัศาสตร ์                       
โทร. 0 2218 8357

6 รศ.รตันา อนิทรานปุกรณ์ รศ. ภ.บ.                                        
ภ.ม.                                        
Dr.rer.nat (Photochemistry)

เภสชัเวท (พฤกษเคมี) เภสชัเวท (พฤกษเคมี) ม.หวัเฉียวเฉลมิ
พระเกยีรติ

คณะเภสชัศาสตร ์                       
โทร. 0 2312 6300-79 ตอ่ 1171

073 สำขำวชิำเภสัชศำสตร์
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7 รศ.ปนดัดา พัฒนวศนิ รศ. ภ.บ.                                        
Ph.D. (Medicinal chemistry)        

เภสชัศาสตร์ เภสชัเคมีและเภสชัวเิคราะห์ มศก. คณะเภสชัศาสตร ์                        
โทร. 0 3425 5800

8 รศ.นศุราพร เกษมสมบูรณ์ รศ. ภ.บ.                                          
ว.ม. (เศรษฐศาสตรส์าธารสขุ)          
Ph.D. (Pharmacreconomics)

เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตร์ มข. คณะเภสชัศาสตร ์                         
โทร. 0 4320 2378

9 รศ.ประเสรฐิ อคัรมงคลพร รศ. ภ.บ. (บัณฑิต)                             
ว.ม. (เภสชัศาสตร)์                       
ภ.ด. (เภสชักรรม)

เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตร์ มศก. คณะเภสชัศาสตร ์                        
โทร. 0 3425 5800

10 รศ.เพ็ญพรรณ เวชวทิยาขลงั รศ. ภ.บ.                                         
ภ.ม. (เภสชัเคมี)                     
Dr.rer.nat (Pharmaceutical 
Chemistry)                              
                        

เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตร์ มศก. คณะเภสชัศาสตร ์                       
โทร. 0 3425 5800

11 รศ.สชุาดา พิรยิะประสาธน์ รศ. ภ.บ.                                       
วท.ม. (เภสชัศาสตร)์                   
Ph.D. (Pharmaceutical)

เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตร์ มศก. คณะเภสชัศาสตร ์                         
โทร. 0 3425 5800

12 รศ.ฤทธ์ิ วฒันชยัยิง่เจรญิ รศ. ว.บ.                                          
ว.ม. (เภสชัศาสตรช์วีภาพ)              
ว.ด. (เภสชัศาสตรช์วีภาพ)

เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตร์ มศว. คณะเภสชัศาสตร ์                         
โทร. 0 2261 5702
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13 รศ. ประภาพร บุญมี รศ. ภ.บ.                                          
ว.ม. (เภสชัศาสตร)์                     
ปร.ด. (เภสชัการ)                        
                     

เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตร์ มอ. คณะเภสชัศาสตร ์                         
 โทร. 0 7428 8842

14 รศ.สรุฉัตร ง้อสรุเชษฐ์ รศ. ภ.ม. (เภสชัพฤกษศาสตร)์              
M.S. (Pharmacy Administrattion) 
Ph.D. (Social and Administrative 
Pharmacy)

เภสชัศาสตร์ เภสชัศาสตร์ มอ. คณะเภสชัศาสตร ์                         
  โทร. 0 7421 2906

15 รศ.เสนห่ ์แกว้นพรตัน์ รศ. วท.บ. (ชวีวทิยา)                          
วท.ม. (เภสชัศาสตร)์                     
ปร.ด. (เภสชัศาสตรช์วีภาพ)

เภสชัศาสตร์ เภสชัอตุสาหกรรม,              
เภสชัชวีภาพ

มอ. คณะเภสชัศาสตร ์                         
  โทร. 0 7421 2906, 0 7428 2000

16 รศ.จุไรทพิย ์หวงัสนิทวกีลุ รศ. ภ.บ. (เภสชัศาสตร)์                       
ภ.ม. (เภสชัเวท)                         
Dr.rer.nat (Biochemistry)             
                       

เภสชัศาสตร์ Biosynthesis of plant 
secondary 
metabolites; plant tissue 
culture;plant molecular 
biology; expression and 
purification of 
 protein;monoclonal antibody
 production

มอ. คณะเภสชัศาสตร ์                         
โทร. 0 7428 8887
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17 รศ.ระววิรรณ แกว้อมตวงศ์ รศ. ภ.บ. (เภสชัศาสตร)์                       
ภ.ม. (เภสชัเวท)                        
วท.ด. (เภสชัเคมีและผลติภณัฑ์
ธรรมชาต)ิ

เภสชัศาสตร์ -Biological active compounds 
from Natural sources
-Structure elucidation of 
Natural products
-Chemistry of Natural 
products
-Ethnobotany

มอบ. คณะเภสชัศาสตร ์                         
 โทร. 0 4535 3611-2

18 รศ.สณีุ เลศิสนิอดุม รศ. ภ.บ. เภสชัศาสตร ์                         
อว. (เภสชับ าบัด)

เภสชัศาสตร์ Pharmaceutical care (chest) มข. คณะเภสชัศาสตร ์                        
โทร. 0 4320 2378

19 รศ.วนัดี รงัสวีจิิตรประภา รศ. ภ.บ. (เภสชัศาสตร)์                       
ภ.ม. (เภสชัอตุสาหกรรม)             
Doctor of Natural Sciences 
(Pharmaceutical Technology)

เภสชัศาสตร์ Pharmaceutical Technology, 
Cosmetic and drug delivery, 
Nanoparticles and 
microparticles

มอบ. คณะเภสชัศาสตร ์                        
โทร. 0 4535 3615
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20 รศ.อนนัต ์ไชยกลุวฒันา รศ. ภ.บ.                                      
Ph.D. (Clinical Pharmacy)

เภสชัศาสตร์ -pharmaceutical care in 
chronic disease management
-the development of a 
computer-aided learning for 
learning & education
-the development of 
geographic information 
system (GIS) for tropical 
disease management
-HIV/AIDs protection & 
Prevention
-Smoking Session
-Dengue Fever

มอบ. คณะเภสชัศาสตร ์                       
โทร. 0 4535 3630

21 รศ.อนชุติ พลบัรูก้าร รศ. ภ.บ.                                         
ภ.ม. (เภสชัเภท)                           
 Ph.D. (Chemistry)

เภสชัศาสตร์ Organic chemistry; Organic    
structure determination; 
Organic 
synthesis

มอ. คณะเภสชัศาสตร ์                        
โทร. 0 7442 8220
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ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวฒิุ สำขำวชิำ เช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

1 รศ.ชยัสทิธ์ิ ด่านกิตตกิุล รศ. สถ.บ
M.L.A
M.Arch&UD
D.E.D.

ภมิูสถาปัตยกรรม ภมิูสถาปัตยกรรม มศก. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  
โทร. 0 2849 7546

2 รศ.คุม้พงศ ์หนบูรรจง รศ. สถ.บ.                             
M.Arch.                               
Ph.D.(Design and Planning)

สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม สจล. คณะสถาปัตยกรรม             
โทร. 0 2329 8000 ตอ่ 3689, 
3723

3 รศ.ป่ินรชัฎ์ กาญจนษัฐิติ รศ. สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์)    
M.Arch.(Architecture)               
Ph.D.(Architecture)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  
โทร. 0 2218 4302

4 รศ.ยิง่สวสัด์ิ ไชยะกุล รศ. สถ.บ.                                 
M.Arch.                                  
 Ph.D. (Architecture)

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์  
โทร. 0 4336 2046

081 สำขำวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์
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