51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
คุณวุฒิ

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 ศ.สนั ่น จอกลอย

ตาแหน่ ง

ศ.

กส.บ.
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Horticulture)

2 ศ.อนันต์ พลธานี

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
M.Sc.(Agronomy)
Ph.D.(Agronomy)

การผลิตพืชไร่

3 ศ.สุธรรม อารีกุล

ศ.* กส.บ.
ประกาศนียบัตรรังสีไอโซโทป
M.S.
Ph.D.

4 ศ.อังศุมาลย์ จันทราปั ตย์

ศ.* วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Entomology)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
การปรับปรุงพันธุ์พชื การปรับปรุงพันธุ์พชื ,
สถิตเิ พื่อการวิจยั และ
การวางแผนทดลอง,
ระบบการผลิตถั ่วลิสง

ม/ส
มข.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 4320 4296

ระบบการปลูกพืชและ
การผลิตพืช

มข.

ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 4334 2949

กีฎวิทยา

พิษวิทยาของแมลง

มก.

เกษียณ 58/27 ซอยท่านผูห้ ญิง
พหลฯ แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
โทร.0 2579 2045
0 2579 2027

กีฎวิทยา

อนุกรมวิธานของไร

มก.

เกษียณ ภาควิชากีฏวิทยา
คณะเกษตร
โทร.0 2579 1027
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
5 ศ.จริยา จันทร์ไพแสง

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (กีฏวิทยา)
Ph.D. (Entomology)

สาขาวิ ชา
กีฏวิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
Insect Pathology and
Microbial Control of
Insects

ม/ส
มก.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะเกษตร
โทร. 0 2942 8350,
0 2561 3478

สถานภาพ

6 ศ.ประภารัจ หอมจันทน์

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
M.S.(Entomology)
Ph.D.(Entomology)

กีฏวิทยา

กีฏวิทยา

มก.

เกษียณ ภาควิชากีฏวิทยา
คณะเกษตร
โทร.0 2942 8350,
0 2561 3478

7 ศ.ณรรฐพล วัลลียล์ กั ษณ์

ศ.

กส.บ.(กีฏวิทยา)
M.S.(Natural Products)
Dr.rer.Nat.tech.Cert. in
Argriculture

กีฏวิทยา

กีฏวิทยาสิง่ แวดล้อม

มก.

เกษียณ 51/2 ซ.อยู่เย็น
ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ
10230
โทร. 0 2510 5860

8 ศ.ทิพย์วดี อรรถธรรม

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
M.S.(Entomology)
Ph.D.(Entomology)

กีฏวิทยา

โรควิทยาของแมลง
และการควบคุมกาจัด
แมลงด้วยจุลนิ ทรีย,์
ไหมป่ าและการเพาะเลี้ยง

มก.

เกษียณ ภาควิชากีฏวิทยา
คณะเกษตร
กาแพงแสน
โทร. 0 3428 1268
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
9 ศ.ขวัญชัย สมบัตศิ ริ ิ

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.

กส.บ.
Dip.Ing.Agr.
Dr.Agr.

10 ศ.ศิวลิ ยั สิรมิ งั ครารัตน์

ศ.

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (จุลชีววิทยา)
Doctor of Agricultural
Science (Entomology and
Plant Pathology)

11 ศ.ธีรภาพ เจริญวิรยิ ะภาพ

ศ.* วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะ
แวดล้อม)
Ph.D. (Medical Zoology)

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ 100/750 ซ.เสนานิคม 1
ถ.พหลโยธิน ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
โทร.0 2570 2622,
0 2570 2708

สถานภาพ

สาขาวิ ชา
กีฏวิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
สารธรรมชาติและ
สารเคมีป้องกันและ
กาจัดแมลง

ม/ส
มก.

กีฏวิทยา

Entomology and
Plant Pathology

มข.

คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 4320 2361

กีฏวิทยา

กีฏวิทยา

มก.

ภาควิชากีฏวิทยา
คณะเกษตร
โทร. 0 2942 7131
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
12 ศ.นันทกร บุญเกิด

ตาแหน่ ง

13 ศ.หนึ่ง เตียอารุง

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
กส.บ.(ปฐพีวทิ ยา)
M.S.(Soil Microbiology)
Ph.D.(Soil Microbiology)

สาขาวิ ชา
จุลนิ ทรียด์ นิ

สาขาเชี่ยวชาญ
การผลิตปุ๋ ยชีวภาพ,
การผลิตองุ่นและไวน์,
เกษตรอินทรีย์

ม/ส
มทส.

วท.บ.(ชีววิทยา)
วท.ม.(จุลชีววิทยาทาง
อุตสาหกรรม)
Doctor rerum naturalium
(Microbiology and
Molecular Biology)

จุลนิ ทรียด์ นิ

ปุ๋ ยชีวภาพ,
การตรึงไนโตรเจน
ชีวภาพ,
ไรโซเบียม,
ปั จจัยการผลิต
ในระบบเกษตรอินทรีย์

มทส.
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ สานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ
โทร.0 4421 7006

สถานภาพ

สาขาวิชา
เทคโนโลยีชวี ภาพ
สานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
โทร. 0 4422 4279,
0 4422 4159
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
14 ศ.วิไล รังสาดทอง

15 ศ.ไพโรจน์ วิรยิ จารี

ตาแหน่ ง

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
B.Ag. (Agricultural
Chemistry)
M.Ag. (Agricultural
Chemistry)
Doctor of Technical
Science (Postharvest
Technology and Food
Process Engineering)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมเกษตร เกษตร

ม/ส
มจพ.

วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การ
อาหาร)
Ph.D. (Product
Development)

เทคโนโลยีการพัฒนา Starter Culture
ผลิตภัณฑ์
Technology
เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกีย่ ว, Experimental
Design for food
Industry

มช.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์
โทร. 0 2585 8540 ต่อ
4718

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร. 0 5394 8230
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
คุณวุฒิ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร)
M.Sci (Biotechnology)
Ph.D. (Biotechnology)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีชวี ภาพ Environmental
Biotechnology,
Waste Utilization,
Wastewater Treatment

ม/ส
มอ.

ศ.

ภ.บ.
Ph.D.(Biology)

เทคโนโลยีชวี ภาพ Molecular biology
ระดับโมเลกุล
(อณูชวี วิทยา), Phage
display technolgy
(เทคโนโลยีเฟจ) และ
Protein Engineering
(วิศวกรรมโปรตีน)

มทส.

สถาบันวิจยั และพัฒนา
มทส.
โทร. 0 4422 4757

ศ.

วท.บ. (ธรณีวทิ ยา)
วท.ม.(ธรณีวทิ ยา)
Ph.D. (Geoscience)

จฬ.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5445

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
16 ศ.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์

ตาแหน่ ง

17 ศ.มณฑารพ ยมาภัย

18 ศ.มนตรี ชูวงษ์

ศ.

ธรณีวทิ ยา
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ธรณีสณ
ั ฐานวิทยา
ธรณีสณ
ั ฐานวิทยา
ชายฝั ง่ การลาดับชัน้
และตะกอนวิทยา

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
โทร. 0 7428 6369
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
19 ศ.กิจการ พรหมมา

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ. (ธรณีวทิ ยา)
M.Sc. (Geophyics)
Ph.D. (Geology)

สาขาวิ ชา
ธรณีวทิ ยา

สาขาเชี่ยวชาญ
อุทกธรณีวทิ ยา

ม/ส
มน.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
โทร. 0 5596 2757

20 ศ.เอิบ เขียวรืน่ รมณ์

ศ.

กส.บ.
M.Sc.(Applied
Geomorphology)
Ph.D.(Geochemistry)

ปฐพีวทิ ยา

Soil Genesis and
Calssification, Survey
and Land Use Planning

มก.

เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาปฐพีวทิ ยา
โทร. 0 2942 8104-5
ต่อ 219

21 ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์

ศ.

กส.บ.
M.S.(Soil Science)
Dr.Agr.(Soil Science)

ปฐพีวทิ ยา

เคมีและความสมบูรณ์
ของดิน

มก.

เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาปฐพีวทิ ยา
โทร. 0 2942 8104-5 ,
0 2942 8513

22 ศ.สรสิทธิ ์ วัชโรทยาน

ศ.* B.S.
M.S.
Ph.D.

ปฐพีวทิ ยา

ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน

มก.

เกษียณ 50 นวธานี ซอย 4
สุขาภิบาล 2 คันศ.าว
กรุงเทพฯ 10230
โทร.0 2376 1255-6
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
23 ศ.อานาจ สุวรรณฤทธิ ์

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

ศ.* กส.บ.
Ph.D.(Soil Science)

สาขาวิ ชา
ปฐพีวทิ ยา

สาขาเชี่ยวชาญ
ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินและโภชนาการของ
พืช

ม/ส
มก.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาปฐพีวทิ ยา
โทร. 0 2942 8104-5

สถานภาพ

24 ศ.ศุภมาศ
พนิชศักดิ ์พัฒนา

ศ.

กส.บ.(ปฐพีวทิ ยา)
วท.ม.(ปฐพีวทิ ยา)
Ph.D.(Agricultural
Chemistry)

ปฐพีวทิ ยา

จุลชีววิทยาและมลภาวะ
, ภาวะมลพิษของดิน
และการจัดการวัสดุ
เหลือใช้

มก.

เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาปฐพีวทิ ยา
โทร. 0 2942 8538,
0 2942 8533

25 ศ.สุนทรี ยิง่ ชัชวาลย์

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
M.S.(Soil Physics)
Ph.D.(Soil Physics)

ปฐพีวทิ ยา

ชลศาสตร์ในระบบดิน
(ฟิ สกิ ส์ของดิน)

มก.

เกษียณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
วิทยาเขตกาแพงแสน

26 ศ.อัญชลี สุทธิประการ

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Soil Science)

ปฐพีวทิ ยา

แร่ในดิน เคมีในดิน
การกาเนิดดิน

มก.

เกษียณ ภาควิชาปฐพีวทิ ยา
คณะเกษตร
โทร. 0 2942 8104-5
ต่อ 223
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
27 ศ.ปิ ยะ ดวงพัตรา

ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา
ปฐพีวทิ ยา

สาขาเชี่ยวชาญ
ปุ๋ ยและสารปรับปรุงดิน,
ปฐพีวทิ ยา

ม/ส
มก.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ 77/6 ดาวเรือง จี-6
หมูบ่ า้ นเสนานิเวศน์
เสนานิคม 1 พหลโยธิน
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
10230
โทร. 0 2578 1619,
0 2579 2292

สถานภาพ

ศ.

กส.บ.
M.S.(Soils)
Ph.D.(Soild Fertility and
Chemistry)

28 ศ.ชัยทัศน์ ไพรินทร์

ศ.

กส.บ.(ปฐพีวทิ ยา)
M.Sc.(Soil Science)
Ph.D.(Soil Fertility &
Management)

ปฐพีวทิ ยา

การจัดการดินและการ
อนุรกั ษ์ดนิ

มข.

เกษียณ 619/9 ถ.มะลิวลั ย์ ต.
บ้านเป็ ด อ.เมือง จ.
ขอนแก่น 40000
โทร. 0 4333 3819

29 ศ.พงศ์ศริ ิ พชรปรีชา

ศ.

กส.บ.(ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน)
M.S.(Soil Fertility)
Ph.D.(Improvement of
Saline Soil)

ปฐพีวทิ ยา

ความสมบูรณ์ของดิน

มข.

เกษียณ คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาปฐพีศาสตร์
โทร. 0 4324 6535-53
ต่อ 2330,2331
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ตาแหน่ ง
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
30 ศ.ปั ทมา วิตยากร แรมโบ ศ. B.Hort.Sc.(Soil Science)
M.Hort.Sc.(Soil Science)
Ph.D.(Soil Science)

สาขาวิ ชา
ปฐพีศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินอินทรียว์ ตั ถุของดิน
ระบบวนเกษตรและ
ระบบป่ าไม้เกษตรการ
หมุนเวียนหรือวงจรของ
ธาตุอาหารพืชในระบบ
นิเวศน์ ระบบการทา
ฟาร์ม วงจรของ
คาร์บอนและการปิ ดกัก
คาร์บอนในดิน

ม/ส
มข.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 4336 4639

31 ศ.เพิม่ พูน กีรติกสิกร

ศ.

กส.บ.(ปฐพีวทิ ยา)
M.Sc.(Soil Fertility)
Ph.D.(Soil Chemistry)

ปฐพีศาสตร์

จุลธาตุอาหารพืช,
โบรอน

มข.

เกษียณ คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาทรัพยากรทีด่ นิ
และสิง่ แวดล้อม
โทร. 0 4336 4639

32 ศ.บุปผา โตภาคงาม

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
M.S.(Soil Fertility)
Ph.D.(Soil Science)

ปฐพีศาสตร์

ปฐพีศาสตร์ และความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน

มข.

เกษียณ ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 4320 4296
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ตาแหน่ ง
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
33 ศ.ไพบูลย์ วิวฒ
ั น์วงศ์วนา ศ. B.S.(Agronomy)
M.S.(Soil Science)
Ph.D.(Soil Science)

สาขาวิ ชา
ปฐพีศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
เคมีดนิ , ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน

ม/ส
มช.

34 ศ.มัตติกา พนมธรนิจกุล

ศ.

วท.บ.
วท.ม.(ปฐพีศาสตร์)
Ph.D.(Soil Science)

ปฐพีศาสตร์และ
อนุรกั ษศาสตร์

การจัดการดินและน้า
เพื่อการเกษตรการ
อนุรกั ษ์ดนิ และน้าบนทีส่ งู

มช.

35 ศ.อรรถชัย จินตะเวช

ศ.

วท.บ. (พืชศาสตร์)
M.Sci (Agronomy)
Ph.D. (Agronomy and Soil
Sciences)

ปฐพีศาสตร์และ
อนุรกั ษศาสตร์

ระบบจาลองระบบดินพืช ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจทางเกษตร การ
เปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ-แวดล้อม

มช.
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ 117/104 หมูท่ ่ี 12
ต.ป่ าแดด อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0 5328 4965

สถานภาพ

เกษียณ เลขที่ 226 หมู่ 14
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.
เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.0 5327 3722
คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 539 44621 ต่อ
216
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
36 ศ.ปิ ยะดา อลิฌาณ์
ตันตสวัสดิ ์

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
Doctor of Philosophy
(Plant Breeding)

สาขาวิ ชา
ปรับปรุงพันธ์พชื

สาขาเชี่ยวชาญ
ปรับปรุงพันธ์พชื
อณูพนั ธุศาสตร์

ม/ส
มทส.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
สาขาวิชาเทคโนโลยี
การผลิตพืช
สานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
โทร. 0 4422 4204

37 ศ.กมล เลิศรัตน์

ศ.

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (พันธุศาสตร์)
Ph.D. (Plant Breeding and
Plant Genetics)

ปรับปรุงพันธุ์พชื

การผลิตผัก,
การปรับปรุงพันธุ์พชื ,
การผลิตเมล็ดพันธุ์ผกั

มข.

เกษียณ คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 4320 2361

38 ศ.สุชลี า เตชะวงค์เสถียร

ศ.

วท.บ. (พืชสวน)
วท.ม. (พืชสวน)
Doctor of Agricultural
Science
(Plant Breeding)

ปรับปรุงพันธุ์พชื

ปรับปรุงพันธุ์พชื ,
พืชสวน

มข.

คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 4320 3055
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
39 ศ.นิตย์ศรี แสงเดือน

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
Ph.D.(Genetics)
Postdoctoral

สาขาวิ ชา
พันธุศาสตร์

สาขาเชี่ยวชาญ
พันธุศาสตร์พชื
เทคโนโลยีชวี ภาพของ
พืช

ม/ส
มก.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้
โทร.0 7553 8034,
081 380 2524

สถานภาพ

40 ศ.ประดิษฐ์ พงศ์ทองคา

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)

พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์

มก.

เกษียณ คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาพันธุศาสตร์
โทร.0 2942 8761-7

41 ศ.อานวย จรด้วง

ศ.

วท.บ.(ประมง)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
Dr.Phil.(Genetics and
Developmental Biology)

พันธุศาสตร์

พันธุศาสตร์

มก.

เกษียณ ภาควิชาพันธุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 2562 5444,
0 2562 5555

42 ศ.อารันต์ พัฒโนทัย

ศ.

กส.บ.
M.S.(Plant Breeding)
Ph.D.(Plant Breeding)

พืชไร่

การปรับปรุงพันธุ์พชื ;
ถัวลิ
่ สง, เกษตรเชิงระบบ

มข.

เกษียณ คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่
โทร.0 4334 2949
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
43 ศ.อานวยศิลป์ สุขศรี

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
B.A.(English)
B.S.Argi.(Plant Sci.)
M.Sc.(Crop Physiology)
Ph.D.(Crop Physiology)

สาขาวิ ชา
พืชไร่

สาขาเชี่ยวชาญ
การปรับปรุงพันธุ์

ม/ส
มข.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาพืชไร่
โทร.0 4324 6535-53

สถานภาพ

44 ศ.กฤษฎา สัมพันธารักษ์

ศ.

กส.บ.
M.S.(Farm Crops)
Ph.D.(Agronomic Crop
Science)

พืชไร่นา

การปรับปรุงพันธุ์พชื ,
ข้าวโพด

มก.

เกษียณ ภาควิชาพืชไร่
คณะเกษตร
โทร.0 2579 4371ต่อ
110 , 0 2942 8640

45 ศ.เจริญศักดิ ์
โรจนฤทธิ ์พิเชษฐ์

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Plant Breeding)

พืชไร่นา

การปรับปรุงพันธุ์พชื

มก.

เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา
โทร.0 2942 8641

46 ศ.อภิพรรณ พุกภักดี

ศ.

B.S.Agriculture
Dip.Agr.Sci.
M.Agr.sci.
Ph.D.(Crop Physiology)

พืชไร่นา

ถัวเหลื
่ อง

มก.

เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา
โทร.0 2579 3130
ต่อ 116
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
คุณวุฒิ
ศ.* วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(พันธุศาสตร์)
Ph.D.(Plant Breeding and
Genetics)

สาขาวิ ชา
พืชไร่นา

สาขาเชี่ยวชาญ
พันธุศาสตร์และการ
ปรับปรุง พันธุ์พชื ,พืช
ไร่,สถิตกิ ารวางแผน
ทดลอง

ม/ส
มก.

48 ศ.สุจนิ ต์ จินายน

ศ.

B.S.(Plant Genetics)
M.S.(Genetics)
Ph.D.(Plant Breeding)

พืชไร่นา

พันธุศาสตร์และการ
ปรับปรุงพันธุ์พชื

มก.

เกษียณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร. 0 5526 1000-4

49 ศ.สายัณห์ ทัดศรี

ศ.* วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
DTA.(Agronomy)
M.Agr.Sc. (Agronomy)
Ph.D.(Agronomy and
Physiology)

พืชไร่นา

พืชอาหารสัตว์และการ
จัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

มก.

เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา
โทร. 0 2579 3130

50 ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา
(สุวรรณเขตนิคม)

ศ.

พืชไร่นา

สารกาจัดวัชพืช

มก.

เกษียณ สถาบันวิจยั และพัฒนา
แห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
โทร. 0 2579 4956,
0 2579 0032

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
47 ศ.พีระศักดิ ์ ศรีนิเวศน์

ตาแหน่ ง

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Crop and Soil
Science)
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาพืชไร่นา
โทร.0 2942 8010-9 ต่อ
211

สถานภาพ
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
51 ศ.จักรี เส้นทอง

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
วท.ม.(พืชไร่)
M.S.(Agronomy)
Ph.D.(Agronomy)

สาขาวิ ชา
พืชไร่นา

สาขาเชี่ยวชาญ
สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่
โดยเฉพาะสรีรวิทยา
การทนแล้ง

ม/ส
มช.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะเกษตรศาตร์
ภาควิชาพืชไร่
โทร. 0 5394 4047

วท.บ.(พืชไร่)
M.Agr.(Agronomy)

พืชไร่นา

สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่

มช.

เกษียณ คณะเกษตรศาตร์
ภาควิชาพืชไร่
โทร. 0 5394 4049-51

สถานภาพ

52 ศ.เฉลิมพล แซมเพชร

ศ.

53 ศ.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม

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

พืชไร่นา

จุลธาตุอาหาร,
ธาตุอาหารพืช ,
เกษตรนิเวศน์

มช.

เกษียณ คณะเกษตรศาตร์
ภาควิชาพืชไร่
โทร. 0 5394 4621-2

54 ศ.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
Docteur de I’ Université de
Rennes I (Sciences
Biologiques)

พืชศาสตร์

การปรับปรุงพันธุ์พชื

มอ.

เกษียณ ภาควิชาพืชศาสตร์

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
M.Sc.(Horticulture)
Ph.D.(Plant Cell
Technology)

พืชศาสตร์

55 ศ.สมปอง เตชะโต

ศ.

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทร. 0 7428 6138-9
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เทคโนโลยีชวี ภาพของ
ปาล์มน้ามัน

มอ.

ภาควิชาพืชศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทร. 0 7428 6153
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
56 ศ.ชูพงษ์ สุกุมลนันทน์

คุณวุฒิ
ศ.* กส.บ.(พืชสวน)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

ตาแหน่ ง

กส.บ.
M.Sc.(Horticulture)

สาขาวิ ชา
พืชสวน

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน
โทร. 0 2579 308
ต่อ 138

สถานภาพ

สาขาเชี่ยวชาญ
การปรับปรุงพันธุ์

ม/ส
มก.

พืชสวน

ไม้ดอก

มก.

เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน
โทร. 0 2591 4891

57 ศ.สมเพียร เกษมทรัพย์

ศ.

58 ศ.สายชล เกตุษา

ศ.* วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
M.S.(Horticulture)
Ph.D.(Postharvest
Physiology)

พืชสวน

สรีรวิทยาและ
เทคโนโลยีหลังการเก็บ
เกีย่ วพืชสวน

มก.

เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน
โทร. 0 2579 0308

59 ศ.สุรศักดิ ์ นิลนนท์

ศ.

พืชสวน

หลักการไม้ผล,
ไม้ผลเขตกึง่ ร้อน

มก.

เกษียณ คณะเกษตร
โทร. 0 2579 0308,
0 2561 4891

กส.บ.
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Horticulture)
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
60 ศ.ดนัย บุณยเกียรติ

ตาแหน่ ง

61 ศ.จริงแท้ ศิรพิ านิช

ศ.

62 ศ.ปวิณ ปุณศรี

63 ศ.สิรนุช ลามศรีจนั ทร์

คุณวุฒิ
วท.บ.(อารักขาพืช)
M.S.(Horticulture)
Ph.D.(Horticulture)

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 5394 4040-1

สาขาวิ ชา
พืชสวน

สาขาเชี่ยวชาญ
สรีรวิทยาและการ
จัดการหลังการเก็บ
เกีย่ วพืชสวน,
โรคหลังการเก็บเกีย่ ว
ของพืชสวน

ม/ส
มช.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
M.S.(Plant Physiology)
Ph.D.(Plant Physiology)

พืชสวน

ชีววิทยาหลังการเก็บ
เกีย่ ว

มก.

เกษียณ ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร
โทร. 0 2942 8200-45

ศ.

B.S.(Horticulture)
M.S.(Horticulture)

พืชสวน

สรีรวิทยาทางไม้ผล

มก.

เกษียณ 111 ถ.พหลโยธิน
ซ.สายลม สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ
10400
โทร. 0 227 26780

ศ.

กส.บ.
M.S.(Genetics)
Ph.D.(Crop Science)

การปรับปรุงพันธุ์พชื ,
รังสีประยุกต์และ
ไอโซโทป, พันธุศาสตร์

มก.

เกษียณ 100/459 ซ.รามอินทรา
67ถ.รามอินทรา
เขตคันนายาว
กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0 2510 1999

ศ.

รังสีประยุกต์
และไอโซโทป

Page 18 of 27

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
64 ศ.ธรรมศักดิ ์
พงศ์พชิ ญามาตย์
(นามสกุลเดิม สมมาตย์)
65 ศ.เลขา มาโนช

66 ศ.สุพฒ
ั น์ อรรถธรรม

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

ตาแหน่ ง

ศ.

ศ.

สาขาวิ ชา
โรคพืช

กส.บ.(โรคพืช)
M.S.(Botany Mycology)
Ph.D.(Plant Pathology and
Mycology)

โรคพืช

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
M.S.(Plant Pathology)
Ph.D.(Plant Pathology)

โรคพืช
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สาขาเชี่ยวชาญ

ม/ส
มก.

รา สาเหตุของโรคพืช
ราดิน ราเอนโดไฟท์
รามูลสัตว์
ราอุณหภูมสิ งู
ราปนเปื้ อนในอาหาร

มก.

เทคโนโลยีชวี ภาพด้าน
พืช ไวรัสพืช

มก.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช
โทร.0 2579 1026

สถานภาพ

เกษียณ สมาคมราวิทยาแห่ง
ประเทศไทย ห้อง 812
อาคารวชิรานุสรณ์
คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.0 2579 0113 ต่อ
1291-3 หรือ
บ้านเลขที่ 5
ซ.วงศ์สว่าง ถ.วงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร.0 2585 5893

เกษียณ ภาควิชาโรคพืช
คณะเกษตร กาแพงแสน
โทร.0 3435 1890,
0 3435 1908

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
67 ศ.ธีระ สูตะบุตร

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
B.S.(Plant Pathology)
M.S.(Plant Pathology)
Ph.D.(Plant Pathology)

สาขาวิ ชา
โรคพืช

สาขาเชี่ยวชาญ
วิสาวิทยา

ม/ส
มก.

68 ศ.สืบศักดิ ์ สนธิรตั น์

ศ.

กส.บ.
M.S.(Plant Pathology)
Ph.D.(Plant Pathology)

โรคพืช

โรคพืช

มก.

69 ศ.ชัยวัฒน์ โตอนันต์

ศ.

วท.บ. (ชีววิทยา)
วท.ม. (เกษตรศาสตร์)
Ph.D (Agricultural
Sciences)

โรคพืช

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

มช.
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช
โทร. 0 2579 1027

สถานภาพ

เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช
โทร.0 2942 8044 ,
0 2942 8349 ต่อ 22
คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 5394 4009
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
คุณวุฒิ

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
70 ศ.พรทิพย์ วงศ์แก้ว

ตาแหน่ ง

ศ.

วท.บ.
M.Agr.(Plant Pathology)
D.Agr.(Pathology)

71 ศ.นิวฒ
ั เสนาะเมือง

ศ.

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D. (Microbiology)

72 ศ.ดิเรก ฤกษ์หร่าย

ศ.

กส.บ.
ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการเกษตรและ
ศศ.ม.(พัฒนาขุมชน)
พัฒนาชนบท
Ph.D.(Extension Education)
Post Doctoral Fellow
(Institutional Research)

สาขาวิ ชา
โรคพืชวิทยา

สาขาเชี่ยวชาญ
การใช้
เทคโนโลยีชวี ภาพและ
ชีวโมเลกุลในการ
ป้ องกันกาจัดโรคพืช,
การวินิจฉัยโรคพืชโดย
วิธที างชีวโมเลกุล

ม/ส
มข.

วิทยาเห็ดรา

ระบาดวิทยาและการ
จัดการศัตรูพชื ,
เห็ด การจาแนกและการ
ใช้ประโยชน์,
รา สาเหตุโรคพืชและรา
ทั ่วไป

มข.
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มก.

สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 4300 9700

คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 4320 2360

เกษียณ สานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม ฝ่ ายวิเคราะห์
โครงการ
โทร. 0 2579 2715

ข้อมูล ณ 5 กรกฎาคม 2561

51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
73 ศ.บุญธรรม จิตต์อนันต์

74 ศ.วิจติ ร อาวะกุล

ตาแหน่ ง

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
กส.บ.(กีฏวิทยา)
M.S.(Cooperative
Extension)
Ph.D.(Agricultural
Education)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมการเกษตร,
ศึกษาศาสตร์-เกษตร

ม/ส
มก.

กส.บ.(ส่งเสริมการเกษตร)
M.A.(Ag.Ed. & Ext.Ed.)

ส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการเกษตร,
การฝึกอบรม,
การประชาสัมพันธ์ ,
การศึกษาการเกษตร

มก.
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ 99/10 หมู่ 3 ซ.วิภาวดี
60 ถ.วิภาวดีรงั สิต
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2942 8706 ,
0 2579 4897

สถานภาพ

เกษียณ 52/66 ซอยพหลโยธิน
45 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900
โทร. 0 2579 0641
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
75 ศ.นาชัย ทนุ ผล

76 ศ.พงษ์ศกั ดิ ์ อังกสิทธิ ์

ตาแหน่ ง

ศ.

ศ.

คุณวุฒิ
B.S.A. (Agronomy)
M.Agr.(Agricultural and
Extension Education)
Ed.S (Agricultural and
Extension Education)
Ph.D.(Extension Education
and Community
Development)

สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
ส่งเสริมการเกษตร การจัดการการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศ,
ศึกษาศาสตร์เกษตร,
การพัฒนาชนบท

ม/ส
มจ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
M.S.(Agr.Extention and
Agr.Ed.)
Ed.D.(Agr.Extention and
Agr.Ed.)

ส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและเผยแพร่
การเกษตร

มช.
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สถานภาพ

สถานที่ ติดต่อ
คณะพัฒนาการ
ท่องเทีย่ ว
โทร.0 5349 8136

คณะเกษตรศาสตร์
ภาควิชาส่งเสริมและ
เผยแพร่การเกษตร
โทร. 0 5394 4018-9
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
77 ศ.สิน พันธุ์พนิ ิจ

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
สาขาวิ ชา
สาขาเชี่ยวชาญ
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร) ส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการเกษตร
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
Ph.D.(Extension Education)

ม/ส
มสธ.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ 32/211 หมูท่ ่ี 9 (ตลาด
ไท)ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี
12120
โทร. 0 2529 4916

สถานภาพ

78 ศ.บัญชา สมบูรณ์สุข

ศ.

วท.บ.(โรคพืช)
วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร)
Dsc.Tech.(Agricultural
Systems)

ส่งเสริมการเกษตร สารสนเทศทาง
การเกษตร,
ระบบการเกษตร,
ระบบการทาฟาร์ม

มอ.

79 ศ.เกศินี ปายะนันทน์

ศ.

กส.บ.(เคหศาสตร์)
ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน)
Ph.D.(Agricultural
Economics)

ส่งเสริมและนิเทศ การพัฒนาชุมชน
ศาสตร์เกษตร การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

มก.

เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาส่งเสริมและ
นิเทศศาสตร์เกษตร
โทร. 0 2942 8010-9

80 ศ.โอภาวดี เข็มทอง

ศ.

กส.บ.
พบ.ม.

มสธ.

เกษียณ สาขาวิชาส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์
โทร. 0 2504 8046

สหกรณ์
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สหกรณ์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โทร. 0 7428 6120,
0 7428 6134
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
คุณวุฒิ
ศ.* B.S.(Animal Husbandry)
M.S.(Animal Husbandry)
Ph.D.(Diary Breeding)

สาขาวิ ชา
สัตวบาล

สาขาเชี่ยวชาญ
การผลิตสัตว์,
ระบบการผลิตปศุสตั ว์ ,
การเกษตรยั ่งยืน,
การปรับปรุงพันธุ์สตั ว์

ม/ส
มก.

82 ศ.ชาญวิทย์ วัชรพุกก์

ศ.

B.App.Sc.(Rural
Technology)
M.Agr.Sc.(Animal Science)
Ph.D.(Animal Science)

สัตวบาล

สรีรวิทยาสิง่ แวดล้อม
ของสัตว์

มก.

เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล
โทร. 0 2579 1120

83 ศ.ปรารถนา พฤกษะศรี

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

สัตวบาล

การเลี้ยงโคขุนโคเนื้อ

มก.

เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาสัตวบาล
โทร. 0 2579 8555

ลาดับ
ชื่อ - สกุล
81 ศ.จรัญ จันทลักขณา

ตาแหน่ ง
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สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ ตู้ ป.ณ. 1014 ปทฝ.
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์
โทร. 0 2579 4214

สถานภาพ
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
84 ศ.บุญฤา วิไลพล

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
กส.บ.(พืชอาหารสัตว์)
M.Agr.Sc.(Tropical Pasture
Management)
M.S.(Forage Husbandry
and Animal Nutrition)
Ph.D.(Tropical Pasture
Management)

สาขาวิ ชา
สัตวบาล

สาขาเชี่ยวชาญ
พืชอาหารสัตว์และ
การจัดการ

ม/ส
มข.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ คณะเกษตรศาตร์
ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทร. 0 4324 4419,
0 4324 6535-53 ต่อ
1984

สถานภาพ

85 ศ.เมธา วรรณพัฒน์

ศ.* วท.บ.(สัตวศาสตร์)
M.S.(Ruminant Nutrition)
Ph.D.(Ruminant Nutrition)

สัตวศาสตร์

โภชนศาสตร์สตั ว์เคีย้ ว
เอื้อง

มข.

เกษียณ ภาควิชาสัตวศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 4320 2368

86 ศ.วินยั ประลมพ์กาญจน์

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
วท.ม. (การผลิตสัตว์)
Ph.D. (Animal Nutririon)

สัตวศาสตร์

การผลิตสัตว์เคีย้ วเอื้อง
ขนาดเล็ก, การผลิตสุกร
, อาหารสัตว์

มวล.

สานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
โทร. 0 7567 3813

87 ศ.สัญชัย จตุรสิทธา

ศ.

วท.บ.(เกษตรศาสตร์
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
Doctor der

สัตวศาสตร์
สัตวบาล สัตวศาสตร์
(วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์) และเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์

มช.

ภาควิชาสัตวศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์
โทร. 0 5394 4009

Agrarwissenschafften
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51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
88 ศ.สืบสิน สนธิรตั น

89 ศ.เบญจมาศ ศิลาย้อย

ตาแหน่ ง

ศ.

คุณวุฒิ
กม.บ.
M.S.(Zoology)
Ph.D.(Fisheries)

สาขาวิ ชา
อนุกรมวิธาน

ศ.* กส.บ.(พืชสวน)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)

พืชสวน

สาขาเชี่ยวชาญ
อนุกรมวิธานของปลา

ม/ส
มก.

การปรับปรุงพันธุ์

มก.

สถานที่ ติดต่อ
เกษียณ 20/50 หมู่ 18
ซ.หมูบ่ า้ นแหวนยอด
ถ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 0 2995 9753

สถานภาพ

เกษียณ คณะเกษตร
ภาควิชาพืชสวน
โทร.0 2579 308 ต่อ
138

หมายเหตุ ศ* หมายถึง ตาแหน่ งศาสตราจารย์ได้รบั เงิ นเดือนขันสู
้ ง
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