01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ตาแหน่ ง
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
1 ศ.วิจติ รา เลิศกมลกาญจน์ ศ. วท.บ. (การพยาบาล)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
Ph.D. (Anatomy&Cell
Biology)

2 ศ.ยินดี กิตยิ านันท์

ศ.

3 ศ.สุขมุ าล จงธรรมคุณ

ศ.

4 ศ.พัฒนี อุดมกะวานิช

ศ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร์
สัตวศาสตร์)
สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์)
วท.ม.(กายวิภาคสัตว์)
วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
Ph.D.(คณิตศาสตร์)

สาขาวิ ชา
กายวิภาคศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
Molecular Cell Biology
of Cancer, Dengue
Virus (Molecular Basis
& Pathogenesis),
Antiviral and
Anticancer pant extracts

ม/ส
มม.

กายวิภาคศาสตร์

กายวิภาคศาสตร์

มม.

กายวิภาคศาสตร์

กายวิภาคศาสตร์

มม.

Algebra, Semigroups
and Languages

จฬ.

คณิตศาสตร์
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2201 5405,
0 2201 5414

ภาควิชา
กายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2201 5404
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2201 5000
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5000,
0 2218 5164

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
คุณวุฒิ

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
5 ศ.ไพศาล
นาคมหาชลาสินธุ์

ตาแหน่ ง

ศ.

วท.บ.
M.Sc.(Physics)
Ph.D. (Physical )

6 ศ.กฤษณะ เนียมมณี

ศ.

7 ศ.ยศนันต์ มีมาก

ศ.

8 ศ.ยุพาภรณ์ เข็มประสิทธิ ์

ศ.

สาขาวิ ชา
คณิตศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
Percolation, Numerical
Algorithm, Statistical
Mechanics, Critical
Phenomena and E46
Computer Simulation

ม/ส
จฬ.

วท.บ.(คณิตศาสตร์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
วท.ด.(คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Mathematics)

คณิตศาสตร์

Statistics, Stochastic
Modelling

จฬ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

จฬ.

วท.บ.(คณิตศาสตร์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
Ph.D.(Mathematics)

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ,
Graph Theory

จฬ.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 7583

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทร.0 2255 2287
ภาควิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
โทร. 0 2218 5155
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทร.0 2251 0871-3,
0 2215 3619

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
9 ศ.วิเชียร เลาหโกศล

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
B.Sc.(Hons.) (Mathematics)
M.Sc.(Mathematics)
Ph.D.(Mathematics)

สาขาวิ ชา
คณิตศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์

ม/ส
มก.

กศบ. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.บ.(คณิตศาสตร์
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
วท.ด.(คณิตศาสตร์)

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

มจธ.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2470 8998

คณิตศาสตร์

Functional Analysis,
Banach Space Theory,
Topology, Real
Analysis, Fixed Point
Theory
Patial Differential
Equation Distribution
Theory
คณิตศาสตร์ , Topology
Functional Analysis

มช.

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 5394 3327
ต่อ 101

มช.

เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทร. 0 5394 3326-7
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทร. 0 5394 3326-7

10 ศ.ภูม ิ คาเอม

ศ.

11 ศ.สุเทพ สวนใต้

ศ.

12 ศ.อานวย ขนันไทย

ศ.

วท.บ.(คณิตศาสตร์)
M.Sc.(Mathematics)

คณิตศาสตร์

13 ศ.สมพงษ์ ธรรมพงษา

ศ.* กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
กศ.ม.(คณิตศาสตร์)
M.S.(Mathematics)
Ph.D.(Mathematics)

คณิตศาสตร์
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มช.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2562 5444,
0 2562 5555 ต่อ 4417

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
คุณวุฒิ
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
M.Sc.(Mathematics)
Ph.D.(Mathematics)
ศศ.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)

สาขาวิ ชา
คณิตศาสตร์

ศ. ศศ.บ. (คณิตศาสตร์)
(มทส.) วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
ศ. กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
วท.ด.(คณิตศาสตร์)
ศ.* B.Sc.
M.Sc.
Ph.D.(Mathematics)

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
14 ศ.วิเทศ ลงกานี

ตาแหน่ ง

15 ศ.จินตนา แสนวงศ์

ศ.

16 ศ.ไพโรจน์ สัตยธรรม

17 ศ.สมยศ พลับเทีย่ ง

18 ศ.ยงค์วมิ ล เลณบุร ี

ศ.

ม/ส
มช.

คณิตศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
คณิตศาสตร์ประยุกต์
และทฤษฎีกราฟ
ทฤษฎีกง่ึ กรุ๊ปเชิงพีชคณิต

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

มทส.

คณิตศาสตร์

Analysis, Algebra

มน.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ,
Mathematical Modelling

มม.
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มช.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 5394 3326-7
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 5394 3327,
0 538 92280
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
โทร. 0 4422 4315
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 5526 1025
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
โทร.0 2247 9893

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ตาแหน่ ง
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
19 ศ.เบญจวรรณ วิวฒ
ั นปฐพี ศ. กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
M.Sc.(Applied
Mathematics)
Ph.D.(Applied Mathematics)

สาขาวิ ชา
คณิตศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
ม/ส
คณิตศาสตร์ชวี
มม.
การแพทย์และการใช้
เทคนิคทางคณิตศาสตร์
เพื่อศึกษาวางแผนการ
ผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ
บายพาส
คณิตศาสตร์
มรภ.
ลาปาง

20 ศ.จาเนียร นันทดิลก

ศ.

กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
M.Sc. (Mathematics)

คณิตศาสตร์

21 ศ.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ

ศ.

วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.

คณิตศาสตร์

22 ศ.ชัชนาถ เทพธรานนท์

ศ.

วท.บ.
Ph.D.

เคมี

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
กลไกปฏิกริยาเคมีอนิ ทรีย์

23 ศ.มงคล สุขวัฒนาสินิทธ์

ศ.

วท.บ. (เคมี)
Ph.D.(Organic Chemistry)

เคมี

Organic Chemistry
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คณิตศาสตร์

มศก.

มม.

จฬ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2201 5540,
0 2201 5340-3

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 5423 7335,
0 5424 1052
ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 3424 3428
ต่อ 8112
(ลาออก) บ้านเลขที่ 9
ถนนพระราม 9
ซอย 41 แยก 18
เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 7620
ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ตาแหน่ ง
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
24 ศ.ศุภศร วนิชเวชารุ่งเรือง
ศ. วท.บ. (เคมี)
Ph.D.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 7634

สาขาวิ ชา
เคมี

สาขาเชี่ยวชาญ
Organic Chemistry,
Mass Spectrometry,
Heparin, Surfactant,
Fats and Oils Chemistry

ม/ส
จฬ.

Organic
Photochemistry,
Synthesis of Functional
Polymers, Polymer
Blends
Physical Chemistry,
Mone-Carlo Simulation,
Complexation
Interaction Potential,
Cyclen Complex

จฬ.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 7461,
0 2218 5004

จฬ.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 7644
0 2218 7598

25 ศ.ศุภวรรณ ตันตยานนท์

ศ.

วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีอนิ ทรีย)์
Ph.D. (Organic Chemistry)

เคมี

26 ศ.วิทยา เรืองพรวิสุทธิ ์

ศ.

วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีฟิสกิ ลั )
Dr.rer.nat. (Theoretische
Chemie)

เคมี
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ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
27 ศ.ศิรริ ตั น์ ก๊กผล

ตาแหน่ ง

28 ศ.สนอง เอกสิทธิ ์

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีเชิงฟิ สกิ ส์)
Ph.D. (Physical Chemistry)

วท.บ.(เคมี)

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 7583

สาขาวิ ชา
เคมี

สาขาเชี่ยวชาญ
Physical Chemistry,
Conformational
Analysis, Ab-Initio
Calculation, Structure
Activity Relationship
and Monte-Carlo
Simulation

ม/ส
จฬ.

เคมี

Polymer Science and
Engineering, Physical
Chemistry

จฬ.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 7588,
0 2218 7585
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5224-5
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5000

วท.ม.(เทคโนโลยี- พอลิเมอร์)

Ph.D.(Macromolecular
Science)
29 ศ.ธวัชชัย ตันฑุลานิ

ศ.

วศ.บ.(วิศวกรรม เหมืองแร่)
Ph.D.(Chemistry)

เคมี

เคมี

จฬ.

30 ศ.นงนุช เหมืองสิน

ศ.

วท.บ. (เคมี)
Ph.D. (Chemistry)

เคมี

เคมี

จฬ.
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ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
คุณวุฒิ
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีเชิงฟิ สกิ ส์)
Dr. rer. nat. (Computational
Chemistry)

สาขาวิ ชา
เคมี

วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมี)
Ph.D.(Chemistry)
วท.บ.(เคมี)
Ph.D.(Organic Chemistry)

ศ.

ศ.

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
31 ศ.สุพจน์ หาญหนองบัว

ตาแหน่ ง

32 ศ.อรวรรณ ชัยลภากุล

ศ.

33 ศ.ธีรยุทธ วิไลวัลย์

ศ.

34 ศ.โสภณ เริงสาราญ

35 ศ.ธรรมรัตน์ อารีย์

ศ.

สาขาเชี่ยวชาญ
เคมีฟิสกิ ส์

ม/ส
จฬ.

เคมี

เคมีวเิ คราะห์และ
เคมีไฟฟ้ า

จฬ.

เคมี

เคมีอนิ ทรีย์

จฬ.

วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(อินทรียเ์ คมี)
Ph.D.(Organic Chemistry)

เคมี

อินทรียเ์ คมี ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ

จฬ.

วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
Dr. rer. nat. (Chemie)

เคมี

เคมี

จฬ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 7603

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2218 7615
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 7627
ต่อ 101
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โทร.0 2246 1360-74
ต่อ 1110
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 7584
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ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
คุณวุฒิ
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (ปิ โตรเคมี)
Ph.D. (Organic Chemistry)
วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีอนิ ทรีย)์
Ph.D.(Organic Chemistry)

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
36 ศ.พลกฤษณ์ แสงวณิช

ตาแหน่ ง

37 ศ.งามผ่อง คงคาทิพย์

ศ.

38 ศ.จารัส ลิ้มตระกูล

ศ.* วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีเชิงฟิ สกิ ส์)
Dr. rer. nat. (Physical
Chemistry)
Postdoctoral Fellow
ศ. วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีอนิ ทรีย)์
Ph.D.(Organic Chemistry)
ศ. วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีอนิ ทรีย)์
Ph.D.(Inorganic Chemistry)

39 ศ.บุญส่ง คงคาทิพย์

40 ศ.สุจติ รา ยังมี

ศ.

สาขาวิ ชา
เคมี

สาขาเชี่ยวชาญ
เคมีอนิ ทรีย์

ม/ส
จฬ.

เคมี

เคมีทางการแพทย์เคมี
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
และอินทรีสงั เคราะห์

มก.

เคมี

เคมีฟิสกิ ส์,
computational
chemistry, ONIOM
technigue

มก.

เคมี

เคมีอนิ ทรีย,์ เคมี
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

มก.

เคมี

เคมี

มข.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 7637

เกษียณ ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2562 5555
ต่อ 2139, 2235
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2562 5555
ต่อ 2169
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2562 5444
ต่อ 2235
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 4300 9700
ต่อ 12371

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
41 ศ.ศุภลักษณ์ ศรีจารนัย

42 ศ.กฤษณะ สาคริก

43 ศ.จตุพร วิทยาคุณ

44 ศ.วินิช พรมอารักษ์

45 ศ.มนัส พรหมโคตร

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีวเิ คราะห์)
Ph.D. (Analytical Chemistry)

ศ. วท.บ.(เคมี)
(มทส.) วท.ม.(ฟิ สกิ ส์)
Dr.rar.nar.(Physical
Chemistry)
ศ. วท.บ. (เคมี)
M.Sc. (Chemistry)
Ph.D. (Inorganic
Chemistry)
ศ. วท.บ.(เคมี)
M.Sc.(Engineering
(Polymer)
Ph.D.(Organic Chemistry
ศ. วท.บ.
วท.ม.
Dr.rer.nat(Organic
Chemistry)

สาขาวิ ชา
เคมี

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 4300 9700
ต่อ 42175

สาขาเชี่ยวชาญ
เคมีวเิ คราะห์

ม/ส
มข.

เคมี

เคมีฟิสกิ ส์

มทส.

สานักวิชาวิทยาศาสตร์
โทร.0 4422 4187-8

เคมี

วิทยาศาสตร์เคมี

มทส.

สานักวิทยาศาสตร์
โทร. 0 4422 4256

เคมี

อนินทรีเคมี, อินทรียเ์ คมี,
ชีวเคมี

มทส.

สานักวิชาวิทยาศาสตร์
โทร. 0 4422 4182

เคมี

เคมี (เคมีสงั เคราะห์)

มม.

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โทร.0 2201 5000
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ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
คุณวุฒิ

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
46 ศ.อรพินท์ รังสิมนั ต์

ตาแหน่ ง

ศ.

วท.บ.
Dip.in.Phy.(Physics)

47 ศ.สมศักดิ ์ รุจริ วัฒน์

ศ.

B.Sc.(Chemistry)
Ph.D.(Organic Chemistry)

48 ศ.วิชยั ริว้ ตระกูล

สาขาเชี่ยวชาญ
เคมีเชิงฟิ สกิ ส์

ม/ส
มม.

เคมี

เคมีอนิ ทรีย์

มม.

ศ.* B.Sc.
Ph.D.(Organic Chemistry)

เคมี

เคมีอนิ ทรีย์
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

มม.

49 ศ.ปทุมรัตน์ ตูจ้ นิ ดา

ศ.

เคมี

พืชสมุนไพรทีอ่ อกฤทธิ ์
ทางชีวภาพ

มม.

50 ศ.เสาวรภย์ ลิ้มเจริญ

ศ.

เคมี

โมเลกุลผลึกเหลว เคมี
เชิงฟิ สกิ ส์

มม.

วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีอนิ ทรีย)์
Ph.D. (Organic Chemistry)
วท.บ.
วท.ม.
Dr.rer.nat(Chemistry)

สาขาวิ ชา
เคมี
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โทร. 0 2201 5000
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โทร.0 2201 5000
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โทร. 0 2201 5142
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2201 5400

สถานภาพ

เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โทร.0 2201 5000

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ตาแหน่ ง
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
51 ศ.ยอดหทัย เทพธรานนท์ ศ.* วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.(Organic Chemistry)

52 ศ.อภิชาต สุขสาราญ

ศ.

53 ศ.พิทยา ตันติเวชวุฒกิ ุล

ศ.

54 ศ.สุภาลักษณ์
ปรัชชญาสิทธิกุล

ศ.

สาขาวิ ชา
เคมี

สาขาเชี่ยวชาญ
อินทรียเ์ คมีสงั เคราะห์
และสารผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติทแ่ี สดงฤทธิ ์
ทางชีวภาพ

ม/ส
มม.

วท.บ. (เคมี)
วท.ม.(เคมีอนิ ทรีย)์
Ph.D.(Organic Chemistry)
ภ.บ.
M.Sc.
Ph.D.

เคมี

เคมีอนิ ทรีย์

มร.

เคมี

สารออกฤทธิ ์ทาง
ชีวภาพของพืช

มศก.

วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(อินทรียเ์ คมี)
Ph.D.(Medicinal Chemistry)

เคมี

Organic Chemistry

มศว.
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ บ้านเลขที่ 9
ถนนพระราม 9
ซอย 41 แยก 18
เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-5646700 ต่อ
3539

สถานภาพ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โทร. 0 2310 8000
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โทร. 0 3425 3910,
0 3425 3840-4
เกษียณ ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.084 6532969

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
55 ศ.เกตุ กรุดพันธ์

56 ศ.สมเดช กนกเมธากุล

ตาแหน่ ง

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(เคมี) Ph.D.(Analytical
Chemistry)
Post-doctorate
(International Seminar at
Karlsruhe)
IAEA Fellow
Alexander von Humboldt
Fellow

สาขาวิ ชา
เคมี

วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีอนิ ทรีย)์
Ph.D. (Organic Chemistry)

เคมี(เคมีอนิ ทรีย)์
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สาขาเชี่ยวชาญ
เคมีฟิสกิ ส์

ม/ส
มช.

สารออกฤทธิ ์ทางชีวภาพ

มข.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 5394 1910

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 4323 7603

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ตาแหน่ ง
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
57 ศ.ประมวล ตัง้ บริบูรณ์รตั น์ ศ. วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีเชิงฟิ สกิ ส์)
Diplome Elementair de la
Langue Francise(DELF)
Diplome D'Etude
Applofondie (DEA,Chimie
Physique)
Docteur(Chimie
Macromoleculaire)

58 ศ.สุภา หารหนองบัว

ศ.

59 ศ.มะลิ หุ่นสม

ศ.

วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีอนิ ทรีย)์
Dr.rer.nat.(Physical
Chemistry)
วท.บ. (เคมีวศิ วกรรม)
Dr.de L’INPT (Chem. Eng.)
วท.ด.(เคมีเทคนิค)

สาขาวิ ชา
เคมี(พอลิเมอร์)

สาขาเชี่ยวชาญ
เคมีพอลิเมอร์,
พอลิเมอร์คอลลอย์

ม/ส
มม.

เคมีเชิงฟิ สกิ ส์

เคมีเชิงฟิ สกิ ส์
เคมีคอมพิวเตอร์
เคมีทางยา
เคมีพอลิเมอร์
Electrocatalyst for
H8PEMFC,
Wastewater treatment,
Metal recovery from
spent mobile phone
batter

มก.

เคมีเทคนิค
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จฬ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โทร. 0 2201 5135

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2562 5555
ต่อ 2111
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5020,
0 2218 5013

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
60 ศ.ธราพงษ์ วิทติ ศานต์

61 ศ.สมศักดิ ์ ดารงค์เลิศ

62 ศ.ภควดี สุทธิไวยกิจ

63 ศ.ภัทรพรรณ
ประศาสน์สารกิจ

คุณวุฒิ
ศ. วท.บ.(เคมีวศิ วกรรม)
วท.ม.(เคมีเทคนิค)
D.E.A. de I'INPT
(Chemical Engineering)
Doctorat de I'INPT
(Chemical Engineering)
ศ.* วศ.บ.(เคมีวศิ วกรรม)
D.E.A.(Physical Chem.)
Docteur in Genieu
(Chem.Eng.)
ศ. วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีฟิสคิ ลั )
Ph.D. (Analytical chemistry)

ตาแหน่ ง

ศ.

วท.บ.(เคมีเทคนิค)
M.Sc.(CHEM.ENG.)
Ph.D.(CHEM.ENG.)

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาเคมีเทคนิค
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 7517

สาขาวิ ชา
เคมีเทคนิค

สาขาเชี่ยวชาญ
การสังเคราะห์และการ
ออกแบบกระบวนการ
ผลิตเชือ้ เพลิงโดยใช้
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ าเคมี

ม/ส
จฬ.

เคมีเทคนิค

เคมีเทคนิค

จฬ.

เคมีวเิ คราะห์

เคมีวเิ คราะห์

มก.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2942 8036

เคมีวศิ วกรรม

Fuel Technology,
Polymer Technology

จฬ.

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมีเทคนิค
โทร.0 2218 7517
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เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมีเทคนิค
โทร.0 2218 5329-30

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
64 ศ.ณัฐธยาน์ พงศ์สถาบดี

65 ศ.สมยศ สุทธิไวยกิจ

66 ศ.วัชรินทร์ รุกขไชยศิรกิ ุล

67 ศ.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี

68 ศ.สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์

คุณวุฒิ
ศ. วท.บ. (เคมีวศิ วกรรม)
วท.ม. (เทคโนโลยี
ปิ โตรเลียม)Ph.D. (Chemical
Engineering)
ศ. วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมีอนิ ทรีย)์
Ph.D.(เคมีอนิ ทรีย)์
ศ.* วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีอนิ ทรีย)์
Ph.D. (Organic Chemistry)
ศ. วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม)
Ph.D. (Materials of
Sciences)
ศ. วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Ph.D.(Agricultural
Chemistry)

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา
เคมีวศิ วกรรม

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
การผลิตพลังงานสะอาด,
การกาจัดของเสีย
อุตสาหกรรมและชุมชน

ม/ส
จฬ.

เคมีอนิ ทรีย์

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
และเคมีสงั เคราะห์

มร.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2610 8380

เคมีอนิ ทรีย์

Bioactive Natural
Products

มอ.

เคมีอุตสาหกรรม

เคมีอุตสาหกรรม

มช.

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 7428 8435
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 5394 3405

การพิสจู น์เอกลักษณ์
ของแบคทีเรียแอคติโน
มัยซีทส์ 5 สายพันธุ์ทค่ี ดั
แยกจากดิน ศึกษา
อนุกรม วิธานเคมี และ
อณูวทิ ยาของเชือ้

จฬ.

จุลชีววิทยา
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โทร. 0 2218 7676

ภาควิชาชีวเคมี
และจุลชีววิทยา
คณะเภสัชศาสตร์
โทร.0 2218 0238

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
69 ศ.ศิรริ ตั น์ เร่งพิพฒ
ั น์

ตาแหน่ ง

70 ศ.ส่งศรี กุลปรีชา

ศ.

71 ศ.ประกิตติสิ์ น สีหนนทน์

ศ.

72 ศ.ธีระศักดิ ์ พัชรวิภาส

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
M.S. (Bacteriology)
Ph.D. (Food Science)

สาขาวิ ชา
จุลชีววิทยา

วท.บ. (พฤกษศาสตร์)
วท.ม. (พฤกษศาสตร์)
D.Eng. (Fermentation
Technology)
วท.บ.(ชีววิทยา)
M.Sc.(Microbiology)
Ph.D.(Microbiology)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
ปร.ด. (จุลชีววิทยา)

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
applied Microbiology,
Probiotic for farm
animals, Lactic acid
bacteria, Food
microbiology
Fementation
Technology Industrial
Microbiology
Biopolymer
Soil Microbiology

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา
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ม/ส
จฬ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5091

จฬ.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5094

จฬ.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 218 5088

ม.รังสิต

หมวดวิชาจุลชีววิทยา
โทร. 0 2997 2000
ต่อ 1416

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
คุณวุฒิ

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
73 ศ.บุษบา ยงสมิทธ์

ตาแหน่ ง

ศ.

กส.บ.
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Dr.Eng.(Applied
Microbiology and
Biotechnology)
Dip.(Microbiology and
Biotechnology)

74 ศ.สาวิตรี ลิม่ ทอง

ศ.

75 ศ.พงศ์ศกั ดิ ์ อุทยั สินธุเจริญ

ศ.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร. 0 2579 2351,
0 2942-8386

สถานภาพ

สาขาวิ ชา
จุลชีววิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
จุลชีววิทยา

ม/ส
มก.

วท.บ.(จุลชีววิทยา)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
D.Eng.(Fermentation
Technology)

จุลชีววิทยา

มก.

ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2562 5444

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
Ph.D. (Biochemistry)

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยาพื้นฐาน,
ความหลากหลายและ
อนุกรมวิธานของยีสต์
และรา,
เทคโนโลยีชวี ภาพ
(จุลนิ ทรีย)์
Pathogenesis of
Burkholderia
pseudomallei,
Immonology of Avian
Influenza infection

มม.

ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร. 0 2 201 5954
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ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
76 ศ.วิทยา มีวุฒสิ ม

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.(Organic Chemistry)

สาขาวิ ชา
จุลชีววิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
จุลชีววิทยา

ม/ส
มม.

77 ศ.อมเรศ ภูมริ ตั น

ศ.* B.S.(Bacteriology)
Ph.D.(Microbiology)

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา

มม.

78 ศ.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

ศ.

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา

มม.

79 ศ.ชโลบล อยู่สุข

ศ.

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
M.Sc.(Biology)
Ph.D.(Biology)
Postdoctoral Fellow
วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.(Microbiology)

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา (ไวรัสวิทยา)

มม.

80 ศ.ดวงพร คันธโชติ

ศ.

วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Ph.D.(Soil Science,
Bioremediation

จุลชีววิทยา

Environmental
Microbiology, Food
Microbiology

มอ.
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สถานที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร.0 2246 1360-7ต่อ
6602
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร.0 2201 5010
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2441 6340, 0
2201 5689
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร.0 2246 1360-7ต่อ
6602,4601
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 7428 8022,
0 7428 8310

สถานภาพ

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
81 ศ.ศุภยางค์ วรวุฒคิ ุณชัย

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ
ศ.* B.Sc.(Microbiology)
Certificate (Modern
Methodology for Teachers
of Health Sciences)
Ph.D.(Microbiology)
Certificate (Infections
Diseases & Chemotherapy)
Certificate (Advanced
Microbial Diseases Study)
Certificate (Verotoxin)

สาขาวิ ชา
จุลชีววิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
สมุนไพรผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติและการแพทย์
ทางเลือก

ม/ส
มอ.

82 ศ.เสาวลักษณ์
พงษ์ไพจิตร

ศ.

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา

มอ.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 7428 8022

83 ศ.อัญชริดา สวารชร

ศ.

จุลชีววิทยา

จุลชีววิทยา

จฬ.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5000

ภ.บ.
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
Doc.Human.Sci.
(Microbiology)
วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
Doctor of Engineering
(Fermentation
Technology)
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 7446 6661,
0 7421 2920-23

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
84 ศ.ประมวญ เทพชัยศรี

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
ปร.ด.(จุลชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Ph.D.(Virology)
วท.บ.(ชีวเคมี)
วท.ม.(ชีวเคมี)
Ph.D.(Molecular Biophysics
& Biochemistry)

สาขาวิ ชา
จุลชีววิทยา และ
วิทยาภูมคิ มุ้ กัน

สาขาเชี่ยวชาญ
จุลชีววิทยา วิทยา
ภูมคิ มุ้ กัน และชีววิทยา
ระดับโมเลกุล
ไวรัสวิทยา

ม/ส
มธ.

ชีวเคมี

Molecular Biology,
Cyclodextrin

จฬ.

85 ศ.ศุขธิดา อุบล

ศ.

จุลชีววิทยา
(ไวรัสวิทยา)

86 ศ.วิเชียร ริมพณิชยกิจ

ศ.

87 ศ.จิระพันธ์ กรึงไกร

ศ.

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
วท.ม.(ชีวเคมี)
ปร.ด.(ชีวเคมี)

ชีวเคมี

ชีวเคมี

จฬ.

88 ศ.อรัญ อินเจริญศักดิ ์

ศ.

B.Sc.(Biochemestry)
วท.ม. (ชีวเคมี)
Ph.D.(Agricultural Science)

ชีวเคมี

ชีวเคมี

จฬ.
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มม.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะสหเวชศาสตร์
โทร.0 2986 9213
ต่อ 7239, 9436
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2201 5674
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5436

คณะแพทยศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร.0 2252 4986,
256-4482
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร 0 2246 0063

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
89 ศ.อัญชลี ทัศนาขจร

90 ศ.เปี่ ยมสุข พงษ์สวัสดิ ์

91 ศ.สมปอง คล้ายหนองสรวง

92 ศ.นิสนั ต์ สัตยาศัย

คุณวุฒิ
ศ.* วท.บ.(เคมี)
M.Sc.(Biochemistry)
Ph.D.(Biochemistry)
ศ. วท.บ.(ชีวเคมี)
วท.ม.(ชีวเคมี)
Ph.D.(Biochemistry)
ศ. วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
วท.ม. (ชีวเคมี)
Ph.D. (Biochemistry)
ศ. ภ.บ.
วท.ม.(ชีวเคมี)
Ph.D.(Biochemistry)

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา
ชีวเคมี

สาขาเชี่ยวชาญ
ชีวเคมีและ
ชีววิทยาโมเลกุล

ม/ส
จฬ.

ชีวเคมี

อายุรศาสตร์และชีวเคมี

จฬ.

ชีวเคมี

ชีวเคมี

มข.

ชีวเคมี

ชีววิทยาระดับโมเลกุล

มข.

93 ศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย

ศ.* ภ.บ.
วท.ม.(ชีวเคมี)
Ph.D.(Cell Biology)

ชีวเคมี

Biochemistry of herbal
medicine, Biochem of
Carcinogenesis, Plant
Medicinal Chemistry

มข.

94 ศ.วิภา สุจนิ ต์

ศ.

ชีวเคมี

ชีวเคมี

มทส.

วท.บ. (พันธุศาสตร์)
วท.บ. (ชีวเคมี)
Ph.D. (Biochemistry)
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5419
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2218 5419
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 4300 9700
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 4334 2911,
086 857 8857
สานักวิชาการ
คณะเภสัชศาสตร์
โทร. 0 4320 2378
ต่อ 1539
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
โทร. 0 4422 4313,
6187
ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
95 ศ.พิมพ์ใจ ใจเย็น

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(เคมี)
Ph.D.(Biological Chemistry)

สาขาวิ ชา
ชีวเคมี
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สาขาเชี่ยวชาญ
Enzymology, Enzyme
catalysis; Enzyme
mechanism, Flavin and
Flavoproteins, Enzyme
Kinetics; Pre-steady
state kinetics, Redox
Enzymes;
pyridoxal-5-phosphate,
Physical Biochemistry;
Biosensor; Biofuel;
Biocatalysis, กลไกการ
ทางานของเอนไซม์,
จลหพลศาสตร์ของ
เอนไซม์, ชีวเคมีเชิง
กายภาพ; ตัวตรวจวัด
ทางชีวภาพ; เซลล์
เชือ้ เพลิงชีวภาพ; ตัวเร่ง
ปฎิกริ ยิ าชีวภาพ

ม/ส
มม.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2201 5607

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
96 ศ.สุมาลี ตัง้ ประดับกุล

ตาแหน่ ง

97 ศ.ศราวุฒ ิ จิตรภักดี

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(เคมี)
M.Sc.(Tropical Molecular
Biology)
Ph.D.(Molecular Biology)

วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีวเคมี)
Ph.D. (Biochemistry)

สาขาวิ ชา
ชีวเคมี

สาขาเชี่ยวชาญ
Molecular immunology
related to cancer and
malarial infection,
Molecular biology of
Burkholderia
pseudomallei , Gene
regulation in oxidative
stress condition,
Biofilm formation,
Proteomic,
Bioinformatic and
System biology

ม/ส
มม.

ชีวเคมี

Molecular Metabolism,
Regulation of
pyruvate carboxylase
expression

มม.
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สถานที่ ติดต่อ
พนักงาน ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2201 5376

สถานภาพ

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2201 5458

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
98 ศ.ธีรยศ วิทติ สุวรรณกุล

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
B.Sc.
M.Sc.
Ph.D.
พ.บ.
Ph.D.(Biochemistry)
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)

สาขาวิ ชา
ชีวเคมี

สาขาเชี่ยวชาญ
ชีวเคมี

ม/ส
มม.

ชีวเคมี

ชีวเคมี

มม.

99 ศ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ ์

ศ.

100 ศ.วิชยั บุญแสง

ศ.* วท.บ.
วท.ม.
Ph.D.(Biochemistry)

ชีวเคมี

ชีวเคมี

มม.

101 ศ.วิศษิ ฎ์ ทองบุญเกิด

ศ.

ชีวเคมี

ชีวเคมี

มม.

พ.บ.
ป.ชัน้ สูงทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
(อายุรศาสตร์)
ว.ว.(อายุรศาสตร์ท ั ่วไป)
ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคไต)
Certificate of International
Society of Nephrology
Fellowship
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สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2201 5450
ภาควิชาชีวเคมี
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
โทร.02 419 7771
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร.0 2246 0063
ต่อ 6301
สถานส่งเสริมการวิจยั
คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล
โทร.02 419 7771

สถานภาพ

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
102 ศ.สกล พันธุ์ย้มิ

คุณวุฒิ
ศ.* B.Sc.(Biochemistry)
Ph.D.(Biochemistry)

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา
ชีวเคมี

สาขาเชี่ยวชาญ
ชีวเคมี , อณูชวี วิทยา,
อณูพนั ธุศาสตร์

ม/ส
มม.

103 ศ.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ศ.* B.Sc.
Ph.D.(Chemistry)

ชีวเคมี

ชีวเคมี,
นโยบายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มม.

104 ศ.วรชาติ สิรวราภรณ์

ศ.* วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
วท.ม.(ชีวเคมี)
ปร.ด.(ชีวเคมี)
ศ.* B.Sc.(Chemistry)
Ph.D.(Biochemistry)

ชีวเคมี

ชีวเคมี, มาลาเรีย

มม.

ชีวเคมี

ชีวเคมี, อณูชวี วิทยา

มม.

105 ศ.ประพนธ์ วิไลรัตน์
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ สถาบันอณูชวี วิทยา
และพันธุ์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา
นครปฐม 73170
โทร. 0 2800 3628
เกษียณ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
ถ.พระราม 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
โทร. 0 2644 8002

สถานภาพ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร.0 2201 5605
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร.0 2354 7140

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
106 ศ.มนตรี จุฬาวัฒนทล

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.* B.Sc.
Ph.D.(Biochemistry)

สาขาวิ ชา
ชีวเคมี

สาขาเชี่ยวชาญ
ชีวเคมีของระบบสืบพันธุ์

ม/ส
มม.

107 ศ.ม.ร.ว.ชิษณุสรร
สวัสดิวตั น์

ศ.* M.A.
Ph.D.(Biochemistry)

ชีวเคมี

ชีวเคมีโครงสร้างและ
หน้าทีท่ างชีวภาพของ
โปรตีนและเอนไซม์

มม.

108 ศ.ทรงศักดิ ์ เพ็ชรมิตร

ศ.

กศ.บ.(การมัธยมศึกษา)
วท.ม.(การสอนเคมี)
ปร.ด.(ชีวเคมี)

ชีวเคมี

ชีวเคมีและพยาธิโปรโตซัว

มม.

109 ศ.มธุรส พงษ์ลขิ ติ มงคล

ศ.

ชีวเคมี

ศ.

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ
ชีวเคมีและชีวโมเลกุล
ฮอร์โมน

มม.

110 ศ.สิรนิ ทร์ พิบูลนิยม

วท.บ. (จุลชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
Ph.D. (Molecular Biology)
ภ.บ.
M.Sc.
D.Sc.

ชีวเคมี
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มม.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร. 0 2246 0063
ต่อ 6301
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร.0 2246 0063
ต่อ 6301
ภาควิชาโภชนศาสตร์
เขตร้อนและ
วิทยาศาสตร์อาหาร
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
โทร.0 2306 9100-9
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2201 5000

สถานภาพ

เกษียณ 135/21หมูบ่ า้ นธรากร
พุทธมณฑลสาย 4
จ.นครปฐม
โทร. 0 2441 0577
ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
111 ศ.อมรรัตน์ พงศ์ดารา

ตาแหน่ ง

ศ.

112 ศ.สมศักดิ ์ ปั ญหา

ศ.

113 ศ.สิรวิ ฒ
ั น์ วงษ์สริ ิ

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
วท.ม.(ชีวเคมี)
D.Eng.(Fermentation
Technology)
กศ.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(สัตววิทยา)
Cert.(Fresh Water Fish
Culture)
Ph.D.(Zoology)
Cert.(Conservation
Biological Diversity)

สาขาวิ ชา
ชีวเคมี

สาขาเชี่ยวชาญ
ชีวเคมี

ม/ส
มอ.

ชีววิทยา

ชีววิทยา, สัตววิทยา,
Systematics
(Taxonomy),
Evolutionary Biology

จฬ.

ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5273

วท.บ.
M.S.(Entamology)
Ph.D.(Entamology)

ชีววิทยา

ชีววิทยาของผึง้

จฬ.

เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
โทร. 0 2218 5275
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 7428 8382

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
114 ศ.สดศรี ไทยทอง

ตาแหน่ ง

ศ.

115 ศ.ทศพร วงศ์รตั น์

ศ.

116 ศ.ไพบูลย์ นัยเนตร

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(สัตววิทยา)
วท.ม.(ปรสิตวิทยา)
Cert. In Marine Biology
Cert. In Medical
Parasitology
Cert. In Human Parasitology

สาขาวิ ชา
ชีววิทยา

วท.บ. (การประมง)
Ph.D.(Biology & Taxonomy
of Fish)
วท.บ.(สัตววิทยา)
วท.ม.(Zoology)
Cert. in Marine Biology
(Taxonomy Crustaceans)
Cert. In Biology
(Investebrate)
Cert.in Marine Fisheriers
Res(Zoogeography)

ชีววิทยา

อนุกรมวิธานของสัตว์น้า
(เน้นกลุ่มปลา)

จฬ.

ชีววิทยา

อนุกรมวิธานของสัตว์ไม่
มีกระดูกสันหลัง

จฬ.

สาขาเชี่ยวชาญ
มาลาเรีย,ยุง

ม/ส
จฬ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ

เกษียณ 262 ถ.เจริญนครบุคคโล
เขตธนบุร ี กรุงเทพฯ
10600
โทร. 0 2468 2652
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เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
โทร. 0 2218 5376
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
โทร.0 2218 5275

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ตาแหน่ ง
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
117 ศ.สุจนิ ดา มาลัยวิจติ รนนท์ ศ. วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(สัตววิทยา)
วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ)
118 ศ.มณจันทร์ เมฆธน
ศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
M.Sc. (Biology)
Ph.D. (Biology)
119 ศ.ยุพาพร ไชยสีหา
ศ. วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (สัตววิทยา)
Ph.D. (Animal Physiology)
120 ศ.มาลียา เครือตราชู
ศ.* B.S.
M.S,
Ph.D.(Botany)
121 ศ.สังวรณ์ กิจทวี
ศ. วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(ชีววิทยาสภาวะ
แวดล้อม)
Ph.D.(Entomology)
122 ศ.พรสวรรค์ วิสุทธิวเิ ศษ
ศ. วท.บ.(สัตววิทยา)
M.S.(Microbiology)
Ph.D.(Plant Pathology)

สาขาวิ ชา
ชีววิทยา

ม/ส
จฬ.

ชีววิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
ชีววิทยา สรีรวิทยา
วานรวิทยา และ
วิทยาการต่อมไร้ท่อ
ชีววิทยา

ชีววิทยา

สรีรวิทยาของสัตว์ปีก

มทส.

ชีววิทยา

ชีววิทยา , พฤกษศาสตร์,
เซลล์วทิ ยา

มม.

ชีววิทยา

ชีววิทยาเชิงประชากร
ของแมลงทาง
การเกษตรและทางการ
แพทย์
ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

มม.

ชีววิทยา
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มก.

มม.

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2218 5275
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2562 5444,
0-2562-5555
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
โทร. 0 4422 4313,
6187
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
โทร.0 2246 1376
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2201 5276

สถานภาพ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
โทร. 0 2201 5000

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
123 ศ.พิไล พูลสวัสดิ ์

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
คบ.(มัธยมศึกษา)
ป.ชัน้ สูง(นิวเคลียร์เทคโนโลยี)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
D.Sc.(Biology)

สาขาวิ ชา
ชีววิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
ปั กษีวทิ ยา,จุลชีววิทยา

ม/ส
มม.

124 ศ.วิสุทธิ ์ ใบไม้

ศ.* B.Sc.
Ph.D.(Genetics)

ชีววิทยา

พันธุศาสตร์, Biodiversity

มม.

125 ศ.สุชาติ อุปถัมภ์

ศ.* B.S. in Biology
M.S. in Epidemiologic
Science
M.S. in Biological Science
Ph.D. in Natural Resources

ชีววิทยา

พยาธิใบไม้, สังขวิทยา

มม.

126 ศ.สุภาวดี จุลละศร

ศ.

กม.บ.
วท.ม.

ชีววิทยา

ชีววิทยา

มร.

127 ศ.วิเชียร มากตุ่น

ศ.

กศ.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(ชีววิทยา)
Ph.D.(Fisheries Science)

ชีววิทยา

Taxonomy
Phylogenetic และ
Ecology ของสัตว์น้า

มศว.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
โทร.0 2201 5527,
201-5532

เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีวเคมี
โทร.0 2644 8706
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
โทร. 0 2247 7058

ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2310 8394
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2649 5000
ต่อ 8400
ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
คุณวุฒิ
กศ.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (สัตววิทยา)
M.A. (Cell Biology)
Ph.D. (Zoology)
วท.บ.(เกษตรศาสตร์:
อารักขาพืช)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
Ph.D (Agriculture in Applied
Microbiology)
พย.บ. (พยาบาล)
ว.ว. (ชีววิทยาสภาวะ
แวดล้อม)
ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
128 ศ.ไพศาล สิทธิกรกุล

ตาแหน่ ง

129 ศ.สายสมร ลายอง

ศ.

130 ศ.มัลลิกา อิม่ วงศ์

ศ.

131 ศ.พรสวรรค์ วิสุทธิวเิ ศษ

ศ.* ว.บ.(สัตววิทยา)
M.Sc.(Microbiology)
Ph.D.(Plant Pathology)

ศ.

สาขาวิ ชา
ชีววิทยา

ชีววิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส
มศว.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2664 4170-88
ต่อ 8515
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 5394 3001-9

ความหลากหลากทาง
ชีวภาพและนิเวศวิทยา
จุลนิ ทรียเ์ น้นการเกษตร

มช.

ชีววิทยาโมเลกุล

ชีววิทยาโมเลกุล

มม.

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
โทร. 0 2354 9100-4,
0 2306 9100-9

ชีววิทยาสภาวะ
แวดล้อม

สิง่ แวดล้อม ชีววิทยา
และจุลชีวะ

มม.

ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2849 6293
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ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
132 ศ.เวคิน นพนิตย์

ตาแหน่ ง

ศ.

133 ศ.วัฒนาลัย
ปานบ้านเกร็ด

ศ.

134 ศ.ศกรณ์ มงคลสุข

ศ.

135 ศ.อรัญ หันพงศ์กติ ติกลู

ศ.

คุณวุฒิ
B.A.(Zoology)
Ph.D.(Anatomic Pathology)

วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(จุลชีววิทยา)
Dr.Eng. (Fermentation
Technology)
B.Sc.
(Pharmacology)
M.Sc.(Biochemistry)
Ph.D.(Biological Science)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์
การอาหาร)
Ph.D. (Biotechnology)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)

สาขาวิ ชา
เซลล์วทิ ยา

สาขาเชี่ยวชาญ
เซลล์วทิ ยา

ม/ส
มธ.

เทคโนโลยีชวี ภาพ Molecular Biology,
Bacterial Genetics

มม.

เทคโนโลยีชวี ภาพ เทคโนโลยีชวี ภาพ

มม.

เทคโนโลยีชวี ภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

มอ.
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพศูนย์รงั สิต
จ.ปทุมธานี 12121
โทร. 0 2516 5366
ต่อ 2215

สถานภาพ

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ
โทร.0 2201 5927
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ
โทร.0 2201 5000
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
โทร. 0 7444 6728

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
136 ศ.เบญจมาส เชียรศิลป์

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
B.Sc. (Chemical
Engineering)
M.Sc. (Biotechnology)
Ph.D. (Biotechnology)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชวี ภาพ เทคโนโลยีชวี ภาพ

ม/ส
มอ.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
ภาควิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ
โทร. 0 7444 6728
คณะอุตสาหกรรม
เกษตร
โทร. 0 2329 8526-27
ต่อ 7278

137 ศ.วราวุฒ ิ ครูส่ง

ศ.

วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
Ph.D. (Food Science)

เทคโนโลยีชวี ภาพ เทคโนโลยีชวี ภาพ

สจล.

138 ศ.กิตติชยั วัฒนานิกร

ศ.

ธรณีฟิสกิ ส์ประยุกต์ ธรณีฟิสกิ ส์ประยุกต์และ
ด้านสิง่ แวดล้อม

มช.

เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 5394 3301

139 ศ.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล

ศ.

140 ศ.ปั ญญา จารุศริ ิ

ศ.

วท.บ.(ฟิ สกิ ส์)
M.S.(Geophysics)
Ph.D.(Mining and
Engineering)
วท.บ.(ธรณีวทิ ยา)
M.Sc.(Quanternary)
Ph.D.(Quanternary)
วท.บ. (ธรณีวทิ ยา)
วท.ม. (ธรณีวทิ ยา)
Ph.D. (Geology)

ภาควิชาธรณีวทิ ยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5442
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5000

ธรณีวทิ ยา

ธรณีวทิ ยา

จฬ.

ธรณีวทิ ยา

ธรณีวทิ ยา

จฬ.
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ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
141 ศ.ทวีศกั ดิ ์ ระมิงค์วงศ์

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(ธรณีวทิ ยา)
Ph.D.(Geological Science)

สาขาวิ ชา
ธรณีวทิ ยา

142 ศ.รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร

ศ.

วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)
Ph.D. (Immunology)

พยาธิชวี วิทยา

143 ศ.สมพงศ์ สหพงศ์

ศ.

พ.บ.
Ph.D.(Experimental
Pathology)

พยาธิชวี วิทยา

144 ศ.มนทกานติ วัชราภัย

ศ.

วท.บ.(พฤกษศาสตร์)
วท.ม.(พฤกษศาสตร์)

พฤกษศาสตร์
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สาขาเชี่ยวชาญ
อุทกธรณีวทิ ยา
(Hydrogeology)
พลังงานความร้อนใต้
พิภพ
พยาธิชวี วิทยา

การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช,
กล้วยไม้

ม/ส
มช.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาธรณีวทิ ยา
โทร 0 5394 3362

สถานภาพ

มม.

เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพยาธิวทิ ยา
โทร.0 2204 5576,
0 2246 1360 ต่อ 6204

มม.

เกษียณ ภาควิชาพยาธิชวี วิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2201 5573,
0 2246 0063 ต่อ 6203

จฬ.

เกษียณ 26 ถนนสุขมุ วิท
ซอย 59 แขวงคลองตัน
เหนือเขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร.0 2390 1485,
0 2391 5651
ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
สาขาวิ ชา
พฤกษศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
พฤกษศาสตร์

ม/ส
จฬ.

146 ศ.ทวีศกั ดิ ์ บุญเกิด

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ. (พฤกษศาสตร์)
M.Sc. (Microbiology)
Ph.D. (Microbiology)
วท.บ.(พฤกษศาสตร์)
วท.ม.(พฤกษศาสตร์)
Ph.D.(Plant Ecology)

พฤกษศาสตร์

สัณฐานวิทยา,
กายวิภาค, อนุกรมวิธาน,
เฟิ รน์ , ไม้ดอก

จฬ.

147 ศ.ประนอม จันทรโณทัย

ศ.* วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(พฤกษศาสตร์)
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Plant
Taxonomy)
ศ. วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(พฤกษศาสตร์)
ปร.ด.(ชีวเคมี)

พฤกษศาสตร์

พฤกษศาสตร์

มข.

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
โทร.0 4324 2331-9

พฤกษศาสตร์

พฤกษศาสตร์

มข.

ศ.

พฤกษศาสตร์

ทรัพยากรธรรมชาติ

มข.

ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 4334 2908
ต่อ 3208, 3124
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 4300 9700,
0 4334 2908

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
145 ศ.หรรษา ปุณณะพยัคฆ์

148 ศ.อรุณรัตน์ ฉวีราช

149 ศ.สุมนทิพย์ บุนนาค

ตาแหน่ ง

ศ.

วท.บ. (พฤกษศาสตร์)
วท.ม. (พฤกษศาสตร์)
Ph.D. (Horticulture)
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2245 7434

เกษียณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5505

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
150 ศ.พวงเพ็ญ ศิรริ กั ษ์

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(พฤกษศาสตร์)
M.S. (Botany)

สาขาวิ ชา
พฤกษศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
อนุกรมวิธานพืช

ม/ส
มอ.

วท.บ. (พันธุศาสตร์)
วท.ม. (พันธุศาสตร์)
ปร.ด. (ชีววิทยา)
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
ปร.ด.(ชีววิทยา)

พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์เซลล์
ของสัตว์

มข.

พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์ การวิจยั ข้าว
และชีววิทยาระดับ
โมเลกุล

มมส.

พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์เชิงประชากร,
เซลล์พนั ธุศาสตร์,
ทรัพยากรพืช

มมส.

พันธุศาสตร์ระดับ
โมเลกุลและ
พันธุวศิ วกรรมศาสตร์

มม.

151 ศ.อลงกลด แทนออมทอง

ศ.

152 ศ.ปรีชา ประเทพา

ศ.

153 ศ.ไพโรจน์ ประมวล

ศ.

วท.บ. (ชีววิทยา)
ปร.ด. (ชีววิทยา)

154 ศ.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ

ศ.

วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (ชีวเคมี)
Ph.D. (Biochemistry)

พันธุศาสตร์ระดับ
โมเลกุลและพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
โทร.0 7428 8515
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 4320 2531

สถานภาพ

ภาควิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ
คณะเทคโนโลยี
โทร.0 4375 4085
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 4375 4247-8

สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล
โทร. 0 2800 3624
ต่อ 1237

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
155 ศ.วิชติ ศรีตระกูล

156 ศ.วิรุฬห์ สายคณิต

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(ฟิ สกิ ส์)
วท.ม.(ฟิ สกิ ส์)
Ph.D.(Physics)

สาขาวิ ชา
ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์

157 ศ.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

ศ.* วท.บ.
Filosofic Doktorsexamen
(Theoretical Physics)
ศ.* วท.บ.(ฟิ สกิ ส์) Ph.D.(Physics)

158 ศ.กอบวุฒ ิ รุจจิ นากุล

ศ.

ฟิ สกิ ส์

วท.บ.(ฟิ สกิ ส์)
วท.ด.(ฟิ สกิ ส์)

ฟิ สกิ ส์
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สาขาเชี่ยวชาญ
Theoretical Physics,
Superconductivity,
Superlattices,
Semiconductors,
Tunneling,
Quasicrystals
ฟิ สกิ ส์ของแข็ง
ทฤษฎีสารกึง่ ตัวนา

ม/ส
จฬ.

ฟิ สกิ ส์ เทคโนโลยี
เลเซอร์และเทคโนโลยี
การเคลือบในสูญญากาศ
Electroceramics /
Crystallography
ความสัมพันธ์ของ
Properties of
Electroceramics และ
Structure โดยเฉาะ
กลุ่ม Piezoelectric
ceramics

มจธ.

จฬ.

มช.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5156

เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิ สกิ ส์
โทร.0 2218 9987
ภาควิชาฟิ สกิ ส์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2470 8876
ภาควิชาฟิ สกิ ส์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 5394 3376

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
159 ศ.ทวี ตันฆศิร ิ

ตาแหน่ ง

ศ.

160 ศ.ถิรพัฒน์ วิลยั ทอง

ศ.

161 ศ.ประสิทธิ ์ เจริญขวัญ

ศ.

162 ศ.สันติ แม้นศิร ิ

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(ฟิ สกิ ส์)
M.Sc.(Physics Methods of
Analysis)
Ph.D. (Crystallography)
B.Sc.
M.Sc.
M.A.
Ph.D.
B.S.(Physics,Math)
M.S.(Physics)
Ph.D.(Nuclear Physics)

วท.บ.(ฟิ สกิ ส์)
M.Sc.(Material Science)
Ph.D.(Material Science)

สาขาวิ ชา
ฟิ สกิ ส์

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิ สกิ ส์
โทร.0 5394 3376

สถานภาพ

สาขาเชี่ยวชาญ
ฟิ สกิ ส์ของแข็ง
วัสดุศาสตร์

ม/ส
มช.

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์นิวเคลียร์
และการประยุกต์

มช.

เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิ สกิ ส์
โทร.0 5394 3376

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์นิวเคลียร์,
Nuclear Physics; Beta
and Gamma Ray
Spectroscopy

มช.

ฟิ สกิ ส์

วัสดุเชิงฟิ สกิ ส์
วัสดุนาโน
และนาโนเทคโนโลยี

มทส.

เกษียณ 17 ซ. 12 ถ.โชตนา
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร.0 5394 3420
ต่อ 1133
สาขาวิชาฟิ สกิ ส์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
โทร.0 4422 4597,
0 4422 4293
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ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
163 ศ.ประสาท สืบค้า

164 ศ.ชูกจิ ลิมปิ จานงค์

165 ศ.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ ์

166 ศ.เสริม จันทร์ฉาย

167 ศ.สุทศั น์ ยกส้าน

คุณวุฒิ
ศ. กศ.บ. (ฟิ สกิ ส์)
(มทส.) วท.ม. (ฟิ สกิ ส์)
M.S. (Physic)
Ph.D. (Physic)
ศ. วท.บ.
(มทส.) M.Sc.(Physics)
Ph.D.(Physics)
ศ. B.A.(Physics)
M.S.(Physics)
Ph.D.(Physics)
ศ. วท.บ. (ฟิ สกิ ส์)
วท.ม. (ฟิ สกิ ส์)
Doctorat de
torisième cycle
(Energétique)
ศ.* B.Sc.
M.Sc.(Physics)
Ph.D.(Physics)

ตาแหน่ ง

สาขาวิ ชา
ฟิ สกิ ส์

สาขาเชี่ยวชาญ
ฟิ สกิ ส์

ม/ส
มทส.

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์ของแข็ง
ทฤษฎีสารกึง่ ตัวนา

มทส.

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์

มม.

ฟิ สกิ ส์

พลังงานแสงอาทิตย์

มศก.

ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์ของแข็ง
ทฤษฎีสารตัวนายวดยิง่

มศว.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
โทร. 0 4422 4315

สาขาวิชาฟิ สกิ ส์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
โทร.0 4422 4187-8
ภาควิชาฟิ สกิ ส์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2206 2002
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 3424 5300

เกษียณ ภาควิชาฟิ สกิ ส์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2392 4021
ต่อ 1334

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
168 ศ.จิติ หนูแก้ว

169 ศ.วุฑฒิ พันธุมนาวิน

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
กศ.บ.(ฟิ สกิ ส์)
วท.ม.(ฟิ สกิ ส์)
D.Eng.(Material Science
and Engineering)

ศ. วท.บ.(ฟิ สกิ ส์)
(มทส.) M.S.(Physics)
Ph.D.(Laser Physics)

170 ศ.สิรนิ ุ ช ลามศรีจนั ทร์

ศ.

กส.บ.(พืชไร่)
M.Sc.(Genetics)
Ph.D.(Genetics)

171 ศ.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ

ศ.

วท.บ.(ฟิ สกิ ส์)
วท.ม.(นิวเคลียร์เทคโนโลยี)
วท.ด.(ปฐพีวทิ ยา)

สาขาวิ ชา
ฟิ สกิ ส์

ฟิ สกิ ส์

รังสีประยุกต์

รังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป
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สาขาเชี่ยวชาญ
ฟิ สกิ ส์

ม/ส
สจล.

เลเซอร์และโฟตอนนิก
หลักสูตรและการบริหาร
ระดับอุดมศึกษา

มทส.

พันธุศาสตร์,
การปรับปรุงพันธุ์พชื

มก.

การใช้นิวเคลียร์
เทคโนโลยีทางด้าน
การเกษตรและ
สิง่ แวดล้อม และ
วิทยาการด้านนิวเคลียร์

มก.

สถานที่ ติดต่อ
วิทยาลัยนาโน
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าลาดกระบัง
โทร.0 2329 8000
ต่อ 3079
เกษียณ 26 ถนนเสรี 1 หมูบ่ า้ น
เสรี 1 หัวหมาก บาง
กะปิ กรุงเทพฯ 10250
โทร.0 2599 0000
ต่อ 1261

สถานภาพ

เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชารังสีประยุกต์
และไอโซโทป
โทร. 0 2579 5530
ภาควิชารังสีประยุกต์
และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2562 5444
ต่อ 1205
ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
คุณวุฒิ

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
172 ศ.อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์

ตาแหน่ ง

ศ.

กส.บ.
M.S.(Agronomy)

173 ศ.อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์

ศ.

กส.บ.
M.S.(Agronomy)

174 ศ.สุพล อนันตา

ศ.

175 ศ.สมชาย ทองเต็ม

ศ.

วท.บ. (ฟิ สกิ ส์)
M.Sc. (Ceramic
Engineering)
Ph.D. (Materials
Science)
วท.บ.(ฟิ สกิ ส์)
วท.ม.(ฟิ สกิ ส์)
M.S.
Ph.D.(Metallurgical
Engineering)

สาขาวิ ชา
รังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

สาขาเชี่ยวชาญ
รังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

ม/ส
มก.

รังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป

มก.

วัสดุศาสตร์

วัสดุศาสตร์

มช.

วัสดุศาสตร์

วัสดุศาสตร์

มช.

รังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ ภาควิชารังสีประยุกต์
และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2562 5555
ภาควิชารังสีประยุกต์
และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2562 5444,
0 2562 5555 ต่อ
1202
คณะวิทยาศาสตร์
0 5322 2180

สถานภาพ

ภาควิชาฟิ สกิ ส์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 5394 3001-9

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ตาแหน่ ง
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
176 ศ.บุญเสริม
ศ. วท.บ.
วิทยชานาญกุล
พ.บ.
Ph.D.(Anatomy)

177 ศ.มลิวรรณ บุญเสนอ

ศ.

178 ศ.พงศ์ศกั ดิ ์
รัตนชัยกุลโสภณ

ศ.

179 ศ.เผดิมศักดิ ์ จารยะพันธุ์

ศ.

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ท ั ่วไป)
M.Sc.
(Environmental Health)
Ph.D. (Environmental
Science)
วท.บ. (รังสีเทคนิค)
วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์)
Ph.D. (Molecular Biology)
วท.บ. (ชีววิทยาทางทะเล
และการประมง)
วท.ม. (ชีววิทยาทางทะเล)
Ph.D. (Biology)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
วิทยาต่อมไร้ท่อและ วิทยาต่อมไร้ท่อและ
ประสาทชีววิทยา ประสาทชีววิทยา

วิทยาศาสตร์
สิง่ แวดล้อม

นิเวศพิษวิทยา

วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ ชีววิทยา
พันธุศาสตร์
จุลนิ ทรีย์
วิทยาศาสตร์ทางทะเล พันธุศาสตร์ประชากร
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ม/ส
มม.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชากายวิภาค
ศาสตร์
โทร. 0 2201 5870,
0 2246 0063 ต่อ 4102

มศก.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 3424 5330

มอบ.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 4535 3401-4
ต่อ 4212
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2652 5066

จฬ.

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
คุณวุฒิ
ศ.* วท.บ.(ชีววิทยา)
M.S.(Marine Biology)
Ph.D.(Zoology)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ทางทะเล
สาขานิเวศวิทยาทาง
ทะเล, สัตว์ปีก

ม/ส
จฬ.

181 ศ.เปี่ ยมศักดิ ์ เมนะเศวต

ศ.* วท.บ.(ประมง)
M.S.(Fishery)
Ph.D.(Fishery)

วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์มลพิษทาง
น้า,วิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล,สิง่ แวดล้อมแหล่ง
ประมง
เทคโนโลยีชวี ภาพทาง
ทะเล, ปั ญหามลพิษ
ชายฝั ง่ ทะเล

จฬ.

182 ศ.สุจติ รา วงศ์เกษมจิตต์

ศ.

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ Systheses and
Applications of
Organometallic
Compounds

จฬ.

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
180 ศ.ทวีศกั ดิ ์ ปิ ยะกาญจน์

ตาแหน่ ง

วท.บ.(วิทยาศาสตร์ท ั ่วไป)
M.Sc.(Organic Chemistry)
Ph.D.(Organic Chemistry
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ สถาบันวิจยั สภาวะ
แวดล้อม
โทร. 0 2271 0990 ,
0 2270 1669
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทางทะเล
โทร. 0 2218 5394

สถานภาพ

วิทยาลัยปิ โตรเลียม
และปิ โตรเคมี
โทร. 0 2218 4133

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
183 ศ.สุดา เกียรติกาจรวงศ์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ
สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
ศ.* วท.บ.(เคมี)
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ Polymer Synthesis,
วท.ม.(เคมีฟิสกิ ลั )
Polymer Blends and
Cert. In Photographic
Composites, Coatings
Science
Ph.D.(Polymer Science and
Engineering)
Post
Doctor(RadiationchemistroP
olymer)

ม/ส
จฬ.

184 ศ.สุจติ รา วงศ์เกษมจิตต์

ศ.

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์

จฬ.

185 ศ.รัตนวรรณ มกรพันธุ์

ศ.

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ เคมีโพลีเมอร์,
เคมีเทคนิค,
นาโนเคมี,
วิศวกรรมเคมี,
วิศวกรรมพอลิเมอร์

จฬ.

B.Sc.(Chem.-Math.)
M.S.(Org.Chem.)
Ph.D.(Org.Chem.)
วท.บ.(เคมีเทคนิค : เคมี
วิศวกรรม)
M.Sc. (Polymer
Engineering)
M.Sc. (Engineering
Management)
Ph.D.(Polymer Science)
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ทางภาพถ่ายและ
เทคโนโลยีทางการพิมพ์
โทร. 0 2218 5587

สถานภาพ

วิทยาลัยปิ โตรเลียม
และปิ โตรเคมี
โทร. 0 2218 4133
วิทยาลัยปิ โตรเลียม
และปิ โตรเคมี
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
โทร. 0 2218 4133

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
186 ศ.ศักดา ศิรพิ นั ธุ์

ตาแหน่ ง

ศ.

187 ศ.จิตต์ลดั ดา
ศักดาภิพาณิชย์

ศ.

188 ศ.วนิดา จีนศาสตร์

ศ.

189 ศ.ศิวชั พงษ์เพียจันทร์

ศ.

คุณวุฒิ
สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ ทั ่วไป) วิทยาศาสตร์ภาพถ่าย Photography / Printing
Cert. In Photographic
Science
M.S.(Photographic Science)

ม/ส
จฬ.

วท.บ.(เคมี)
M.Eng.(Material System
Engineering)
Ph.D.(Material System
Engineering)
วท.บ.(เคมี)
M.Sc.(Org.Chem.)
Ph.D.(Biochem.)

มม.

ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2889 3116

จฬ.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5000,
0 2218 5164
คณะพัฒนาสังคมและ
สิง่ แวดล้อม
โทร. 0 2727 3747

B.Sc.(Oceanography)
M.Sc.(Environmental
Chemistry)
Ph.D.(Geography and
Environmental Science)

วิทยาศาสตร์และ ยางธรรมชาติ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์

วิทยาศาสตร์
สิง่ แวดล้อม
วิทยาศาสตร์
สิง่ แวดล้อม
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Chemistry &
Biochamistry,
Environment Science
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการจัดการ
สิง่ แวดล้อม,
การวิจยั เชิงวิทยาศาสตร์

สพบ.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2218 5471-4

สถานภาพ

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
190 ศ.วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์

ตาแหน่ ง

191 ศ.จงกลณี
วัฒนาเพิม่ พูล

ศ.

192 ศ.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว

ศ.

193 ศ.ภาวิณี ปิ ยะจตุรวัฒน์

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(สรีรวิทยา)
Ph.D.(Physiology&
Biophysics)
วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(สรีรวิทยา)
Ph.D.(Physiology&
Biophysics)
วท.บ.
สพ.บ.
วท.ม.(สรีรวิทยา)
Cert.in Biochemical
Toxicology
ปร.ด.(สรีรวิทยา)
Postdoctoral Training in
Physiology)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร์)
วท.บ.(สรีรวิทยา)
ปร.ด.(สรีรวิทยา)

สาขาวิ ชา
สรีรวิทยา

สรีรวิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
พืชสมุนไพร
โปรตีนขนส่งยา
โรคเกีย่ วกับไตและถุงน้า
ในไต
ระบบหัวใจและหลอด
เลือดสรีรวิทยาทั ่วไป

ม/ส
มม.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2201 5614

มม.

ภาควิชาสรีรวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2201 5622

สรีรวิทยาประยุกต์ ระบบทางเดินอาหาร

มม.

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาสรีรวิทยา
โทร.0 2201 5615,
0 2246 1375

สรีรวิทยาประยุกต์
(พิษวิทยา)

มม.

คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาสรีรวิทยา
โทร. 0 2201 5615,
0 2246 1375
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การศึกษาฤทธิ ์และกลไก
การออกฤทธิ ์กระตุน้ การ
หลั ่งน้าดีและลดไขมัน

ข้ อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
194 ศ.ละออศรี เสนาะเมือง

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม. (ชีววิทยาทางทะเล)
Cert. in Limnology
Ph.D.(Zoology)
Cert. in Freshwater
Zooplankton

สาขาวิ ชา
สัตววิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
ชีววิทยาน้าจืด,
นิเวศวิทยาน้าจืด,
อนุกรมวิธานและ
นิเวศวิทยาสัตว์ไม่ม ี
กระดูกสันหลัง

ม/ส
มข.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา
โทร.0 4320 2372

หมายเหตุ ศ.* หมายถึง ตาแหน่ งศาสตราจารย์ ได้รบั เงินเดือนขัน้ สูง
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