
ลําดับที่ ตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัย/หนวยงาน เบอรติดตอ/e-mail

1 เกตุ กรุดพันธ ศาสตราจารย ดร. เคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เบอร 05-394-3341-5, kate@chiangmai.ac.th

2 ชลธิชา นุมหอม รองศาสตราจารย ดร. เคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

 เบอร 02-562-5555, fscictn@ku.ac.th

3 ภิเษก รุงโรจนชัยพร ผูชวยศาสตราจารย ดร. เคมี

ณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง

เบอร 0-2329-8000 ถึง 8099 ตอ 6233, krpisak@kmitl.ac.th

4 สุจิตรา ศรีสังข ดร. เคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสคร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

เบอร 085-018-3131, sujittras@g.swu.ac.th

5 สุธาทิพย ศิริไพศาลพิพัฒน รองศาสตราจารย ดร. เคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เบอร 02-942-8034-5, fscists@ku.ac.th   

6 สุมาลี ตั้งประดับกุล ศาสตราจารย ดร. เคมี ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร 02-201-5376, sumalee.tan@mahidol.ac.th

7 จิตตลัดดา ศักดาภิพาณิชย ศาสตราจารย ดร. เคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

เบอร 02-889-3116, jitladda.sak@mahidol.ac.th, jstpuk@gmail.com

8 สมใจ เพ็งปรีชา รองศาสตราจารย ดร. เคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เบอร 02-218-7636, somchai.pe@chula.ac.th

9 ธงชัย เครือหงส รองศาสตราจารย ดร. เคมีอินทรีย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

เบอร 07-735-5633, thongchai@sru.ac.th

10 ฐิตินาถ สุคนเขตร ดร. เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เบอร 02-423-9401-6 tsukonket@gmail.com

11 จตุพร วุฒิกนกกาญจน รองศาสตราจารย ดร. พอลิเมอร

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

เบอร 02-470-8693-99 jatuphorn.woo@kmutt.ac.th

12 อิทธิพล แจงชัด รองศาสตราจารย ดร. พอลิเมอร

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เบอร 02-326-4111 ตอ 6230, kjittipo@kmitl.ac.th

13 ศศธร สิงขรอาจ ดร.

การแปรรูปอาหารและพัฒนา

ผลิตภัณฑ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรม

ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

sasathorn.singkh@gmail.com

ชื่อ-สกุล

ฐานช้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



14 จริยา เดชกุญชร รองศาสตราจารย การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร สาขาวิขาอาหารและโภชนาการ เบอร 

02-287-9600

15 ทัศนีย ลิ้มสุวรรณ รองศาสตราจารย ดร. การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะเกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร เบอร 02-579-5514

16 วินัย ดะหลัน รองศาสตราจารย ดร. การอาหารและโภชนาการ

18 ธัญนันท อบถม ผูชวยศาสตราจารย คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร เบอร  02-287-9600

19 วัฒนาภรณ โชครัตนชัย รองศาสตราจารย คหกรรมศาสตร

โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  

20 วันดี ไทยพานิช รองศาสตราจารย ดร. คหกรรมศาสตร อาจารยประจําภาควิชาคหกรรมศาสตร

21 อนุกูล พลศิริ รองศาสตราจารย คหกรรมศาสตร

34 วิไล รังสาดทอง รองศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดลอม 

สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตรประยุกต

E-mail vilair8106@yahoo.com

โทร 025858540 Ext 4718 

โทรสาร 025878257

35 ปรารถนา ปรารถนาดี ผูชวยศาสตราจารย ดร.

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เบอร 

02-562-5091

36 จารุณี โลกสุวรรณ รองศาสตราจารย ดร. ผลิตภัณฑจากขาวและแปง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ

อาหาร เบอร 02-564-4440-59

37 นันทวัน เทอดไทย รองศาสตราจารย ดร. พัฒนาผลิตภัณฑ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

โทร 0-2562-5010

E-mail: faginwt@ku.ac.th

38 ชุติมา ศิริกุลชยานนท รองศาสตราจารย พญ. โภชนวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร ภาควิชาโภชนวิทยา เบอร 0-2354-8539



39 สิริประภา กลั่นกลิ่น รองศาสตราจารย โภชนวิทยา

  ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ทํางาน           ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล   420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท            0-2354-8539, 0-2644-6842 ตอ 1303   แฟกซ   

              0-2640-9839    E-mail  siriprapa.klu@mahidol.ac.th

40 อุรุวรรณ แยมบริสุทธิ์ ดร. โภชนศาสตรในเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ฝายมนุษยโภชนาการ สถาบันวิจัยโภชนาการ 

โทรศัพท 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344 

Email Address   :   uruwan.yam@mahidol.ac.th

41 จงจิตร อังคทะวานิช รองศาสตราจารย ดร.

โภชนาการและการกําหนด

อาหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาควิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร 

โทรศัพท: 02-218-1099 ตอ 103

E-mail: Jongjit.a@chula.ac.th

42 จินต จรูญรักษ ดร. โภชนาการอาหาร Mahidol University.

Institute of Nutrition, 

โทรศัพท 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344 

Email Address gene.cha@mahidol.ac.th

43 สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา รองศาสตราจารย ดร. โภชนาการอาหาร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ภาควิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร 

โทรศัพท : 02-2181065

44 สุวิมล ทรัพยวโรบล ผูชวยศาสตราจารย ดร. โภชนาการอาหาร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ภาควิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร 

โทรศัพท : 02-2181065

45 ณัฐธิดา โชติชวง ดร. โภชนาการอาหาร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร เบอร 02-218-5516

46 ศิริมา พวงประพันธ ดร. โภชนาการอาหาร Email: .sirima.pu@chula.ac.th

47 ธีรนุช ฉายศิริโชติ ดร. โภชนาการอาหาร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการเรือน เบอร 02-423-9435

48 กนกกานต วีระกุล ดร.

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน เบอร 02-423-9482-3



49 จันทรจนา ศิริพันธวัฒนา อาจารย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 

เบอร 02-423-9435

50 ชุติปภา สุวรรณกนิษฐ ดร.

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โรงเรียนการเรือน เบอร 02-423-9482-3

51 ฐิตา ฟูเผา ผูชวยศาสตราจารย ดร.

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สถาบันวิจัยและพัฒนา เบอร 02-244-5280

52 นินนาท ชินประหัษฐ รองศาสตราจารย ดร.

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร เบอร 02-218-5535

53 บวรศักดิ์ ลีนานนท รองศาสตราจารย ดร.

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแกน

คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอาหาร เบอร 04-336-2132

54 วรรณา ตั้งเจริญชัย รองศาสตราจารย ดร.

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร

55 วราพร ลักษณลมาย ผูชวยศาสตราจารย ดร.

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร

ผศ.ดร.วราพร ลักษณลมาย

 เลขานุการ : คุณสุมาลี ทองดีเรียน

 โทรศัพท : 0-2997-2200 ตอ 3206, 3214

 โทรสาร : 0-2997-2200 ตอ 3214

 E-mail : varaporn@rsu.ac.th

56 ศศิกานต กูพงศศักดิ์ ดร.

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร

 Email kupongsak@hotmail.com

57 สมยศ ตันติวงศวาณิช ดร.

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร

084-130-8899

58 สุวรรณา สุภิมารส รองศาสตราจารย ดร.

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร

Email: Suwanna.s@chula.ac.th

59 สุวรรณา พิชัยยงควงศดี ดร.

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร

หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยสวน

ดุสิต

089-480-1063   02-4239435. อีเมลล: suwanna_pi@ yahoo.com. 

http://food.dusit.ac.th/pdf/culi1.pdf.

60 อมรรัตน ถนนแกว ผูชวยศาสตราจารย ดร.

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร. Telephone : 0-7460-9600 

ตอ 3306# Fax : 0-7469-3996. E-mail : apsara.2555@gmail.com



61 เอกพันธ แกวมณีชัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

การอาหาร




มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โทรศัพท 0-3421-9364-6 ตอ 25312, Fax 0-3427-2194

E-mail: kaphan@su.ac.th

24 อรพิน เกิดชูชื่น รองศาสตราจารย ดร. ทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

02-470-7781     Fax : 0-2470-7781   089-110-9729  

   คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีอาหาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีอาหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี   เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร 10140E-mail : orapin.ker@kmutt.ac.th, 

orapinkerd@yahoo.com

26 ณภัทร โพธิ์วัน ดร. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เบอร 02-649-5001

27 ดวงพร สุวรรณกุล รองศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคโนโลยีชีวภาพ เบอร 02-997-2222

28 ไพทิพย ธีรเวชญาณ รองศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีชีวภาพ

หนวยงาน สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 

โทรศัพท 0-2470-7535 โทรสาร 0-2452-3455  E-mail Address : 

paitip.thi@kmutt.ac.th, paitip@hotmail.com

29 ยุพกนิษฐ พวงวีระกุล รองศาสตราจารย เทคโนโลยีชีวภาพ

30 ยุวพิน ดานดุสิตาพันธ รองศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีชีวภาพ

หนวยงาน สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากร

ชีวภาพและเทคโนโล

โทรศัพท 0-2470-7529 โทรสาร 0-2452-3455, 0-2452-3479 E-mail 

Address : yuwapin.dan@kmutt

31 วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย รองศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีชีวภาพ

หนวยงาน สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากร

ชีวภาพและเทคโนโลยี 

 

โทรศัพท 0-2470-7474 โทรสาร 0-2452-3455 

E-mail Address :  werasak.sur@kmutt.ac.th

32 ศศิรินทร แลบัว ผูชวยศาสตราจารย เทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิตเลขที่ 52/347 หมูบานเมืองเอก 

ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000   02-997-2200 ตอ 

3217

33 อุบล ชื่นสําราญ ผูชวยศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย คณะ

วิทยาการจัดการ

17 นิรมิต คุณานุวัฒน ผูชวยศาสตราจารย ดร. เกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ เบอร 02-244-5355

62 ประภัสสร เกียรติสุรนนท รองศาสตราจารย สงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเกษตรศาสตร สาขาสงเสริมการเกษตร เบอร 04-320-2360



117 ณัฐพล ฟาภิญโญ ดร. การประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร เบอร  

02-890-1801

63 ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองศาสตราจารย สงเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะเกษตรศาสตร สาขาสงเสริมการเกษตร เบอร 04-320-2360

64 เอกวัต วิถีประดิษฐ ดร. กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร 

โทรศัพท 0-2942-8350

E-mail: agrawv@ku.ac.th

25 ณัฏฐา เลาหกุลจิตต รองศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีชีวเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี  เบอร 

0-2470-7752

22 อรัญ อินเจริญศักดิ์ ศาสตราจารย ดร. ชีวเคมี

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พญาไท

ภาควิชา ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พญาไท กรุงเทพฯ 10330 

E-mail : aran.i@chula.ac.th

23 อัญชลี ทัศนาขจร ศาสตราจารย ดร. ชีวเคมี

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร  โทร : 02-2185439

E-mail: anchalee.k@chula.ac.th

65 ประคอง ตังประพฤทธิ์กุล รองศาสตราจารย ดร. ชีวโมเลกุล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาชีววิทยา เบอร 02-218-5377

66 จันทรเพ็ญ จันทรเจา รองศาสตราจารย ดร. ชีววิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาชีววิทยา เบอร 02-218-5375-6
67 เจษฎา เดนดวงบริพันธ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชีววิทยา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาชีววิทยา เบอร 02-218-5378

68 ทัศนีย พาณิชยกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชีววิทยา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง เบอร 

02-423-9420-21

69 พรรณี ฐิตาภิชิต รองศาสตราจารย ดร. ชีววิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง

02-218-5000                        02-326-4341-3 ตอ 336,287-8     Fax

 : 02-326-4414     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหาร

ลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ  10520

E-mail : kdpannee@kmitt.ac.th

70 ยุธยา อยูเย็น ดร. ชีววิทยา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

081-951-1390 สถาบันวิจัยและพัฒนา 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 

กทม.10300

71 วิสุทธ ใบไม ศาสตราจารย ดร. ชีววิทยา วิทยาศาสตร




ที่อยู :๓๑/๑ ซอยอารีย ๓ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

72 สุชาดา โทผล ดร. ชีววิทยา 095-956-4474



73 อรินทม งามนิยม ดร. ชีววิทยา E-mail: arin@swu.ac.th

74 ยุพา วรยศ รองศาสตราจารย ดร. ชีววิทยา

75 บุญสนอง ชวยแกว ดร. พฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เบอร 03-249-3266

76 สรัญญา วัชโรทัย รองศาสตราจารย ดร. พฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900      

     0-2562-5555 ตอ 1326

085-075-4040

77 สหณัฐ เพชรศรี ดร. พฤกษศาสตร เกษตรกําแพงแสน

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน 

เลขที่ 1 หมู 6 ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน 

จ.นครปฐม 73140

   081-3455990

78 สุดสวาทดิ์ ดวงศรีไสย ดร. พฤกษศาสตร

ภาควิชาพฤกษศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

ภาควิชาพฤกษศาสตร

คณะวิทยาศาสตร

วิทยาเขตบางเขนfscissw@ku.ac.th                      02-562-5444#1322

79 งามนิจ ชื่นบุญงาม ผูชวยศาสตราจารย ดร. พฤกษศาสตร Mahidol University

Department of Plant Science, Faculty of Science, Room : N311-2   

 

 Tel : 0-2201-5234 Fax : 0-2354-7172

 E-mail : scncr@mahidol.ac.th

 E-Mail : ngarmnij.chu@mahidol.ac.th 


80 จํารูญ เลาสินวัฒนา รองศาสตราจารย ดร. พืชศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช เบอร  02-326-4318

81 ดอกรัก มารอด รองศาสตราจารย ดร. วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะวนศาสตร ภาควิชาชีววิทยาปาไม เบอร 02-579-0176

82 Tony Moon Professor Dr.

วิทยาศาสตรกายภาพและ

ชีวภาพ University of Technology Sydney

เบอร +61 2 9514 2210

83 เกษม จันทรแกว ศาสตราจารย ดร.

วิทยาศาสตรกายภาพและ

ชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เบอร 05-541-6601-20

84 จําลอง โพธิ์บุญ รองศาสตราจารย ดร.

วิทยาศาสตรกายภาพและ

ชีวภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอม เบอร 02-727-3291, 02-727-3798, 

082-782-9352



85 ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา ผูชวยศาสตราจารย ดร.

วิทยาศาสตรกายภาพและ

ชีวภาพ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร เบอร 02-218-5531

86 นภาพร เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย ดร.

วิทยาศาสตรกายภาพและ

ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร  เบอร  02-470-9243

87 ประหยัด โภคฐิติยุกต รองศาสตราจารย ดร.

วิทยาศาสตรกายภาพและ

ชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาชีววิทยา เบอร 02-201-5479

88 โรจน คุณอเนก รองศาสตราจารย

วิทยาศาสตรกายภาพและ

ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ที่อยู คณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ถ. 

พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ 

โทรศัพท มือถือ: ๐๘๙-๐๕๐๐๗๘๐ ที่บาน: ๐๒-๕๖๔๐๘๑๒  ที่ทํางาน: 

๐๒-๕๖๔๔๔๘๐ E-mail :  roj_khunanake@yahoo.com

89 สุพจน หารหนองบัว ศาสตราจารย ดร.

วิทยาศาสตรกายภาพและ

ชีวภาพ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แขวงวังใหม เขต

ปทุมวัน กทม. 10330

ที่ทํางาน : 1115 อาคารมหามกุฏ, โทรศัพท : 02-2187602-4, โทรสาร : 

02-2187598, 02-2541309

อีเมล : supot.h@chula.ac.th,

90 อรอนงค นัยวิกุล ศาสตราจารย ดร.

วิทยาศาสตรกายภาพและ

ชีวภาพ




ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาเขตบางเขน

fagionn@ku.ac.th

0-2562-5023

91 สุรไกร เพิ่มคํา รองศาสตราจารย ดร. อนุกรมวิธาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

   074-286-242              Fax:07-455-8803   คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ถนนกาญจนวณิชย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112

92 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ รองศาสตราจารย ดร. อนุรักษวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาควิชาอนุรักษวิทยา 

Tel: 02-579-0170 Fax: 02-561-4246   

Email: fforsit@ku.ac.th

93 นิตณา วิเศษชัยนุสรณ ผูชวยศาสตราจารย คอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร เบอร  

02-423-9401



94 วิชชา ฉิมพลี ดร. คอมพิวเตอร หลักสูตรคอมพิวเตอร

083-858-8222,9413คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต เลขที่ 228-228/1-3 ถนนสิรินธร บางพลัด เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 10700

95 ศิริพร ฉิมพลี ดร. คอมพิวเตอร

96 กิตติชัย ลวันยานนท รองศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร 02-470-9855

97 จุฬาลักษณ วัฒนานนท ดร. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร เบอร 

02-549-4194-5

98 พงศ หรดาล รองศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สํานักงานอธิการบดี เบอร 02-544-8510

99 พรรณี สวนเพลง ผูชวยศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีสารสนเทศ 082-243-9354

100 วิภา เจริญภัณฑารักษ รองศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทํางาน:  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช




โทรศัพท 02 504 7014

101 อมรวรรณ ลิ้มสมมุติ ดร. เทคโนโลยีสารสนเทศ 081-482-4745,5314-5

102 พรฤดี เนติโสภากุล รองศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โทรศัพท +66 (0) 2723 4900 โทรสาร +66 (0) 2723 4910

E-mail: ponrudee@it.kmitl.ac.th

103 วีระศักดิ์ คุรุธัช รองศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

E-mail werasak@mut.ac.th

104 ทิวัตถ กุลชนะภควัต ดร.

พฤกษเคม/ีวิทยาศาสตร

เครื่องสําอางค มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีเคมี เบอร 

02-423-9401-6

105 จิราภรณ ทองตัน ดร.

เภสัชเคม/ีวิทยาศาสตร

เครื่องสําอางค มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เบอร 02-423-9401-6

106 จุฑามณี สุทธิสีสังข รองศาสตราจารย ภ.ญ. ดร. เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล คณบดี คณะเภสัชศาสตร เบอร 02-354-4317

107 ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ ดร. เภสัชวิทยา

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร   จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

 081-694-6296 (supaart.s@chula.ac.th)

108 สุพัตรา ศรีไชยรัตน รองศาสตราจารย ภ.ญ.ดร. เภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

081-850-4715                   1178/279 พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน เขต

จตุจักร แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

109 นริศา คําแกน รองศาสตราจารย ดร. เภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยศาสตรเครื่องสําอาง เบอร 

02-423-9420



110 วันชัย ดีเอกนามกุล รองศาสตราจารย ดร. เภสัชศาสตร

dwanchai@chula.ac.th, dwanchai@gmail.com                                 

    Phone +662-218-8393

111 ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ ศาสตราจารย ดร. โลหะวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ เบอร 

0-2470-8645

112 ธนากร วาสนาเพียรพงศ ผูชวยศาสตราจารย ดร. เซรามิก  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาวัสดุศาสตร เบอร 02-218-5541

113 พงศศักดิ์ เหลาดี ผูชวยศาสตราจารย ดร. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี

คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาทรัพยากรประมง

และชายฝง เบอร 07-735-5453

114 ธนากร วาสนาเพียรพงศ ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัสดุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาวัสดุศาสตร เบอร 02-218-5541

115 จตุพร เทียรมา ดร.

การใชที่ดินและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  สาขาการจัดการสิ่งแวดลอม เบอร 

04-375-4435

116 พบพร เศรษฐพฤกษา ดร. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

255 หมู 1 ตําบลโคกโคเฒา อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000.

118 กิ่งแกว วัฒนเสริมกิจ รองศาสตราจารย ดร. นิเวศวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 

E-mail: kingkaew.w@chula.ac.th

119 เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองศาสตราจารย ดร. นิเวศวิทยา Naresuan University,

 Department of Natural Resourse and Environment

 Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment,

Tel. 055-962-757, Fax. 055-962-750

อีเมล :  Saventp@nu.ac.th 

120 นิยดา สวัสดิพงษ รองศาสตราจารย วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยสิ่งแวดลอม เบอร 02-423-9407

121 ปารินดา สุขสบาย ดร. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสูตรสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม 

เบอร 02-423-9401-6

122 ปยาภรณ วรานุสันติกุล ดร. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมวิชาชีววิทยา เบอร 02-423-9401-6

123 พันชัย เมนฉาย ดร. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหิทยาลัยสวนดุสิต 089-927-9964 

124 สิรวัลภ เรืองชวย ตูประกาย ดร. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 084-655-4180 ,9445



125 สุรัตน บัวเลิศ ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  คณะสิ่งแวดลอม 

Telephone : (662) 5792116 FAX  : (662) 5792116 (ext 103) 

E-Mail Surat.b@ku.ac.th,  Surat.B@chula.ac.th

126 เพ็ญแข ธรรมเสวนานุภาพ ดร. สิ่งแวดลอม penkhae.t@msu.ac.th (6643)754435 ภายใน 2733

127 ธรรมนูญ โรจนะบุรานนท รองศาสตราจารย ดร. สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

128 ประกิตติ์สิน สีหนนท รองศาสตราจารย ดร. สิ่งแวดลอม ภาควิชา/หนวยงาน: จุลชีววิทยา

ภาควิชา/หนวยงาน: จุลชีววิทยา 

โทร: 218-5088  

E-mail: sprakits@chula.ac.th 

Web site:  http://www.micro.sc.chula.ac.th/res_facl/prakitsin.htm 

129 ศมณพร สุทธิบาก ผศ.ดร. สิ่งแวดลอม

สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม

คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร

วิทยาเขตสกลนคร

csnsps@ku.ac.th 042-725-033

130 เกียรติไกร อายุวัฒน รองศาสตราจารย สิ่งแวดลอมและพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เบอร 02-797-0999

131 นิภา ลีสุคนธ อาจารย การพยาบาลชุมชน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะพยาบาลศาสตร สาขาวิขาการพยาบาลชุมชน เบอร 02-423-9460

132 ชนพงษ โรจนวรฤทธิ์ ทพ.ดร. ทันตสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร ภาควิชาระบาดวิทยา เบอร 02-354-8541

133 เพ็ญศิริ สันตโยภาส ผูชวยศาสตราจารย ดร. พยาบาลศาสตร

คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 131/5 ถนนขาว เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 02-241-6500 ถึง 9 โทรสาร 

02-241-6527

134 กรองกาญจน สังกาศ ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกษียณ)

ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแหงประเทศไทย เบอร 

084-461-6245

135 กัญญดา ประจุศิลป รองศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร เบอร  02-218-1160

136 จริยาวัตร คมพยัคฆ รองศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะพยาบาลศาสตร เบอร  02-312-6300

137 ชวนี ทองโรจน รองศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เบอร 02-283-1500



138 ดรุณี รุจกรกานต รองศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณบดี คณะพยาบาลศาสตร เบอร 04-375-4333

139 บรรพต ตนธีรวงศ นายแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการหลักสูตรสันติศึกษา เบอร 081-480-3374

140 บุญใจ ศรีสถิตนรากูร รองศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร เบอร  02-218-1155

141 เบ็ญจา เตากล่ํา ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณบดี คณะพยาบาลศาสตร เบอร 02-423-9460

142 ประกาย จิโรจนกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะพยาบาลศาสตร เบอร 02-423-9460

143 ประนอม โอกานนท ศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร 02-986-9213

144 พวงทอง ไกรพิบูลย ศาสตราจารยเกียรติคุณ พญ. วิทยาศาสตรสุขภาพ

145 พูลสุข หิงคานนท รองศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ ผูเกษียณอายุราชการ

146 มรรยาท รุจิวิชชญ รองศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ

ศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต




ศูนยรังสิต

 99 หมู 18 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  

www.nurse.tu.ac.th

147 รัตนา จารุวรรโณ ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ สังกัด ภาควิชาพยาบาลอายุรศาสตร-ศัลยศาสตร




อีเมล ratanach@yahoo.com 

148 เรณู พุกบุญมี ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ สังกัด : ภาควิชาพยาบาลศาสตร E-Mail :  rarpb@mahidol.ac.th 


149 วรรณี เดียวอิศเรศ รองศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ

E-MAIL : wannee@buu.ac.th

รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา

150 วลัยพร นันทศุภวัฒน รองศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร

อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. โทรศัพท: 0430743246. 

วลัยพร นันทศุภวัฒน. จังหวัดขอนแกน. โทรศัพท: 0430225574

151 วิจิตร ศรีสุพรรณ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ

152 วีณา จีระแพทย ศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ

 

E-mail:  jveena@chula.ac.th 

โทรศัพท:  0 218 1160 โทรสาร: 0 2218 1130 

153 ศรีสุดา วงษวิเศษกุล ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ

อีเมล :  sresuda_won@dusit.ac.th 089-9272324,9465

154 ศิริพร ขัมภลิขิต รองศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ



155 ศิริวัฒน ทิพยธราดล นายแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)   ชั้น 3 อาคารสุขภาพ

แหงชาติ

88/39 ถ.ติวานนท 14 หมูที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000      

E-mail : meemee1015@gmail.com   02-832-9000-10 เลขา

156 สมใจ พุทธาพิทักษผล รองศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนนแจงวัฒนะ 

ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 

02-5048036-7 E-mail : pusomjai@gmail.com

157 สายพิณ เกษมกิจวัฒนา รองศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยเซ็ยหลุย เลขที่ 19 วิทยาลัยเซนตหลุยส ถนนสาทรใต ยานนาวา 

สาทร กรุงเทพฯ 10120   02 675 5304

158 สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ รองศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ

159 สุนทราวดี เธียรพิเชฐ ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ

160 สุปราณี อัทธเสรี รองศาสตราจารย วิทยาศาสตรสุขภาพ

161 อรพรรณ โตสิงห ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิทยาศาสตรสุขภาพ หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร. โทรศัพท : (662) 419 7468-80 

ตอ 1757, 1758 โทรสาร : (662) 412 8415. 

E-Mail:orapan.tho@mahidol.ac.th, headnssu@mahidol.ac.th

162 ธนพรรษ พฤกษะวัน ดร. คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาคณิคศาสตร เบอร 02-423-9450

163 วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณิตศาสตรและสถิติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต)

ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หองพักอาจารย บร.3-121/3

E-Mail :   wararit@mathstat.sci.tu.ac.th
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164 วินัย รังสินันท รองศาสตราจารย ดร. สถิติวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน

วิชาเอกการบริหารภาครัฐและเอกชน  

144 ถ.พระประโทณ-บานแพว ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

โทรศัพท 0-3422-9480 โทรสาร 0-3422-9499

165 ชาติ ฑีฆะ ดร. ฟสิกส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เบอร 02-423-9413



166 รังสรรค เพ็งพัด ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฟสิกส  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ กระทรวงศึกษาธิการ

สังกัดหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ กระทรวงศึกษาธิการ 

Email Address : rangson-pp.@hotmail.com 

167 มงคล มงคลวงศโรจน รองศาสตราจารย ดร. วิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร 

อีเมล kmmongko@kmitt.ac.th

168 อุดมศักดิ์ กิจทวี ดร. วิศวกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โทรศัพท-โทรสาร 02-423-9401-6

169 กระวี ตรีอํานรรค ดร. วิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เบอร 04-422-4410

170 ชนินทร กุลเศรษฐัญชลี ดร. วิศวกรรมพลาสติก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนยสุพรรณบุรี เบอร 03-596-9620-3

171 ประพัทธ พงษเกียรติกุล ดร. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร, ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เบอร 02-470-9360

172 ธเรศ ศรีสถิตย รองศาสตราจารย ดร. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร 

อาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธาและภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

โทรศัพท 0-22186679 

E-mail: fentss@eng.chula.ac.th 

173 นพพร สุทธิวงศ ดร. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

เบอร 02-555-2000

174 เข็มชัย เหมะจันทร รองศาสตราจารย ดร. วิศวเคม/ีเทคโนโลยีสิ่งทอ ภาควิชา/หนวยงาน: วัสดุศาสตร
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