
09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

1 นายอภนินัท ์ สุประเสรฐิ ศ. วท.บ.                    
สพ.บ.(Veterinary 
Medicine) 
Dr.Agri.Sci.(Veterinary
 Anatomy)

กายวภิาคศาสตร์ กายวภิาคศาสตร์ มก. ภาควชิากายวภิาค
ศาสตร ์คณะสตัว
แพทยศาสตร ์         
โทร.0 2579 7539  
ต่อ 6201

2 นายนิพนธ์  ตัง้ธรรม ศ. วน.บ.                    
 วน.ม.(วนศาสตร)์  
Ph.D.(Forest 
Resource)

การจดัการลุ่มน ้า การจดัการลุ่มน ้า มก. เกษยีณ คณะวนศาสตร ์
ภาควชิาอนุรกัษ์วทิยา
 โทร.0 2579 0172

3 นายขวญัชยั  สมบตัศิริ ิ ศ. กส.บ.                
Dip.Ing.Agr.          
Dr.Agr.

กฏีวทิยา สารธรรมชาตแิละสารเคมี
ป้องกนัและก าจดัแมลง

มก. เกษยีณ 100/750              
ซ.เสนานิคม 1       
ถ.พหลโยธนิ  
ลาดพรา้ว     
กรุงเทพฯ 10230  
โทร.0 2570 2622,   
0 2570 2708
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

4 นายณรรฐพล  วลัลยีล์กัษณ์ ศ. กส.บ.(กฏีวทิยา)      
M.S.(Natural 
Products)             
Dr.rer.Nat.tech.Cert. 
in Argriculture

กฏีวทิยา กฏีวทิยาสิง่แวดลอ้ม มก. เกษยีณ 51/2 ซ.อยู่เยน็      
ถ.รามอนิทรา 
กรุงเทพฯ 10230   
โทร. 0 2510 5860

5 นายสุธรรม  อารกีุล ศ.11 กส.บ.                
ประกาศนียบตัรรงัสี
ไอโซโทป               
M.S.                    
Ph.D.

กฎีวทิยา พษิวทิยาของแมลง มก. เกษยีณ 58/27 ซอยท่าน
ผูห้ญงิพหลฯ แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900  
โทร.0 2579 2045
0 2579 2027

6 นางองัศุมาลย ์ จนัทราปตัย์ ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร)์
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์ 
Ph.D.(Entomology)

กฎีวทิยา อนุกรมวธิานของไร มก. ภาควชิากฏีวทิยา   
คณะเกษตร          
โทร.0 2579 1027
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

7 นางทพิยว์ด ี  อรรถธรรม ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์  
 M.S.(Entomology)     
Ph.D.(Entomology)

กฏีวทิยา โรควทิยาของแมลง และ
การควบคุมก าจดัแมลง
ดว้ยจุลนิทรยี,์ ไหมป่าและ
การเพาะเลี้ยง

มก. ภาควชิากฏีวทิยา   
คณะเกษตร   
ก าแพงแสน           
โทร. 0 3428 1268

8 นายธรีภาพ  เจรญิวริยิะภาพ ศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์
วท.ม. (ชวีวทิยาสภาวะ
แวดลอ้ม)            
Ph.D. (Medical 
Zoology)

กฏีวทิยา กฏีวทิยา มก. ภาควชิากฏีวทิยา    
คณะเกษตร        
โทร. 0 2942 7131

9 นางสาวประภารจั  หอมจนัทน์ ศ. วท.บ. (เกษตรศาสตร)์
M.S. (Entomology)    
Ph.D(Entomology)

กฏีวทิยา กฏีวทิยา มก. ภาควชิากฏีวทิยา    
คณะเกษตร         
โทร.0 2942 8350
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

10 นายนิวตั ิ เรอืงพานิช ศ. วน.บ.(การจดัการ     
ป่าไม)้                
วท.ม.(วนวฒันวทิยา)  
Ph.D.(Rang Ecology)

ชวีวทิยาป่าไม้ นิเวศวทิยาทุ่งหญ้า มก. เกษยีณ 88/155 ซ.เอี่ยม
พานิช ถ.รามอนิทรา 
   แขวงอนุสาวรยี ์   
เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220    
โทร.0 2552 1261

11 นายไพศาล  เหล่าสุวรรณ ศ.(มทส.) กส.บ.            
M.S.(Plant Science)  
Ph.D.(Plant Breeding)

  เทคโนโลย ี  
การผลติพชื

ปรบัปรุงพนัธุ์พชื มทส. ส านกัวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร
 สาขาวชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ 
โทร.0 4422 4152-3

12 นายอารยี ์ วรญัํวูฒัก์ ศ.(มทส.) Ph.D.(Agronomy)   เทคโนโลย ี  
การผลติพชื

ปรบัปรุงพนัธุ์พชื มทส. ส านกัวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร
 สาขาวชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ 
โทร.0 4422 4152-3
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

13 นายนนัทกร  บุญเกดิ ศ.(มทส.) กส.บ.(ปฐพวีทิยา) 
M.S.(Soil 
Microbiology)  
Ph.D.(Soil 
Microbiology)

จุลนิทรยีด์นิ การผลติปุ๋ ยชวีภาพ, การ
ผลติองุ่นและไวน์, เกษตร
อนิทรยี์

มทส. ส านกัวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร
 สาขาวชิา
เทคโนโลยชีวีภาพ 
โทร.0 4421 7006

14 นางทศันีย ์ อตัตะนนัทน์ ศ. กส.บ.              
M.S.(Soil Science)  
Dr.Agr.(Soil Science)

ปฐพวีทิยา เคมแีละความสมบูรณ์  
ของดนิ

มก. เกษยีณ คณะเกษตร      
ภาควชิาปฐพวีทิยา  
โทร.0 2942 8104-5 ,
 0 2942 8513

15 นายปิยะ  ดวงพตัรา ศ. กส.บ.                   
M.S.(Soils)           
Ph.D.(Soild Fertility 
and Chemistry)

ปฐพวีทิยา ปุ๋ ยและสารปรบัปรุงดนิ, 
ปฐพวีทิยา

มก. เกษยีณ 77/6  ดาวเรอืง จ-ี6  
หมูบ่า้นเสนานิเวศน์ 
เสนานิคม 1  
พหลโยธนิ ลาดพรา้ว
 กรุงเทพฯ 10230    
 โทร.0 2578 1619,  
 0 2579 2292
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

16 นายศุภมาศ  พนชิศกัดิพ์ฒันา ศ. กส.บ.(ปฐพวีทิยา)     
วท.ม.(ปฐพวีทิยา)     
Ph.D.(Agricultural 
Chemistry)

ปฐพวีทิยา จุลชวีวทิยาและมลภาวะ, 
ภาวะมลพษิของดนิและ
การจดัการวสัดุเหลอืใช้

มก. คณะเกษตร        
ภาควชิาปฐพวีทิยา  
โทร. 0 2942 8538,  
 0 2942 8533

17 นายสรสทิธิ ์ วชัโรทยาน ศ.11 B.S.                       
M.S.                      
Ph.D.

ปฐพวีทิยา ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ มก. เกษยีณ 50 นวธานี ซอย 4 
สุขาภบิาล 2         
คนันายาว กรุงเทพฯ 
10230              
โทร.0 2376 1255-6

18 นางสุนทร ี ยิง่ชชัวาลย์ ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
M.S.(Soil Physics)   
Ph.D.(Soil Physics)

ปฐพวีทิยา ชลศาสตรใ์นระบบดนิ
(ฟิสกิสข์องดนิ)

มก. คณะเกษตร          
โทร.0 3428 1105-7 
ต่อ 452
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

19 นายอ านาจ  สุวรรณฤทธิ ์ ศ.11 กส.บ.                   
Ph.D.(Soil Science)

ปฐพวีทิยา ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ
และโภชนาการของพชื

มก. เกษยีณ คณะเกษตร         
ภาควชิาปฐพวีทิยา   
โทร.0 2942 8104-5

20 นายเอบิ  เขยีวรืน่รมณ์ ศ. กส.บ.                   
M.Sc.(Applied 
Geomorphology)   
Ph.D.(Geochemistry)

ปฐพวีทิยา Soil Genesis and 
Calssification, Survey 
and Land Use Planning 

มก. เกษยีณ คณะเกษตร         
ภาควชิาปฐพวีทิยา   
โทร.0 2942 8104-5 
ต่อ 219

21 นางบุปผา  โตภาคงาม ศ. กศ.บ.(เกษตรศาสตร)์
M.Sc.(เกษตรศาสตร)์
Ph.D.(ปฐพศีาสตร)์

ปฐพศีาสตร์ ปฐพศีาสตร์ มข. ภาควชิาพชืศาสตร์
และทรพัยากร
การเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร ์       
โทร.0 4320 4296
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

22 นายชยัทศัน์  ไพรนิทร์ ศ. กส.บ.(ปฐพวีทิยา)    
M.Sc.(Soil Science) 
Ph.D.(Soil Fertility & 
Management)

ปฐพวีทิยา การจดัการดนิและการ
อนุรกัษ์ดนิ

มข. เกษยีณ 619/9  ถ.มะลวิลัย ์
ต.บา้นเป็ด อ.เมอืง 
จ.ขอนแก่น 40000   
 โทร. 0 4333 3819

23 นางพงศศ์ริ ิ พชรปรชีา ศ. กส.บ.(ความอุดม
สมบูรณ์ของดนิ)      
M.S.(Soil Fertility) 
Ph.D.(Improvement of 
Saline Soil)

ปฐพวีทิยา ความสมบูรณ์ของดนิ มข. เกษยีณ คณะเกษตรศาสตร ์
ภาควชิาปฐพศีาสตร ์
โทร.0 4324 6535-53
 ต่อ 2330,2331

24 นางเพิม่พนู  กรีตกิสกิร ศ. กส.บ.(ปฐพวีทิยา)
M.Sc.(Soil Fertility)
Ph.D.(Soil Chemistry)

ปฐพศีาสตร์ จุลธาตุอาหารพชื, โบรอน มข. เกษยีณ คณะเกษตรศาสตร ์
ภาควชิาทรพัยากร
ทีด่นิและสิง่แวดลอ้ม
โทร.0 4336 4639
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

25 นายไพบูลย ์ ววิฒัน์วงศว์นา ศ. B.S.(Agronomy)
M.S.(Soil Science)
Ph.D.(Soil Science)

ปฐพศีาสตร์ เคมดีนิ, ความอุดม
สมบูรณ์ของดนิ

มช. เกษยีณ 117/104 หมูท่ี ่12   
ต.ป่าแดด อ.เมอืง   
จ.เชยีงใหม ่50100   
 โทร. 0 5328 4965

26 นางสุภาพ มงคลประสทิธิ ์ ศ. M.S.(Fisheries)    
M.A.(Biological 
Science)              
ภ.บ.

ชวีวทิยาประมง ชวีวทิยาประมง, 
อนุกรมวธิาน

มก. เกษยีณ 52/56                  
ซ.เกษตรศาสตร ์7   
ถ.พหลโยธนิ     
แขวงลาดยาว       
เขตจตุจกัร  
กรุงเทพฯ 10900    
โทร. 0 2579 5838,  
0 2940 5052
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

27 นางกาญจนภาชน์ ลิว่มโนมนต์ ศ. ภ.บ.               
M.Sc.(Fisheries)

ประมง ชวีวทิยาประมง (สาหร่าย
และหญ้าทะเล)

มก. เกษยีณ 135 ซ.เฉลมิสุข      
ถ.พหลโยธนิ       
แขวงจนัทรเกษม     
เขตจตุจกัร  
กรุงเทพฯ 10900    
โทร.0 2942 8701

28 นางลดัดา  วงศร์ตัน์ ศ. กม.บ.                   
M.S.(Natural 
Resource)

ประมง ชวีวทิยาประมง           
(แพลงตอน)

มก. เกษยีณ คณะประมง ภาควชิา
ชวีวทิยาประมง       
  โทร.0 2579 8801, 
  0 2579 5545 ต่อ 
422

29 นายวทิย ์ ธารชลานุกจิ ศ. กม.บ. ประมง เพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า           
 การสรา้งและการจดัการ
บ่อปลา

มก. เกษยีณ 43/160 หมู ่3         
 ซ.อมัรนิทรน์ิเวศ  
แขวงอนุสาวรยี ์      
ขตบางเขน  
กรุงเทพฯ 10220     
 โทร.0 2561 3031
 0 2521 5103
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

30 นางอุทยัรตัน์  ณ นคร ศ. วท.บ.(ประมง)        
วท.ม.(พนัธุศาสตร)์    
Ph.D.(Genetics and 
Breeding in Aquatic 
Animal)

ประมง เพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า มก. คณะประมง ภาควชิา
เพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า    
โทร. 0 2579 7828 , 
0 2579 7831

31 นายเกษม  จนัทรแ์กว้ ศ. วน.บ.(วนศาสตร)์      
 วท.ม.(วนศาสตร)์    
Ph.D.(Forest 
Hydrology)

ป่าไม้ อนุรกัษ์วทิยาและ
วทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม

มก. เกษยีณ 100/2  ซ.รามอนิทรา
นิเวศน์ ถ.รามอนิทรา
 แขวงจรเขบ้วั 
กรุงเทพฯ 10230     
โทร. 0 2579 2116
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

32 นางสุภรณ์  โพธิเ์งนิ ศ. สพ.บ.                  
Dr.med.Vet

ปรสติวทิยา Helminthology จฬ. เกษยีณ 140 อนิทามระ 29 
แยก 4  ถ.สุทธสิาร 
แขวงสามเสนใน    
เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400    
โทร. 0 2278 4743   
 0 2511 3318

33 นางมนทกานต ิ วชัราภยั ศ. วท.บ.(พฤกษศาสตร)์  
วท.ม.(พฤกษศาสตร)์

พฤกษศาสตร์ การเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื,  
กลว้ยไม้

จฬ. เกษยีณ  26  ถนนสุขมุวทิ  
ซอย 59 แขวงคลอง
ตนัเหนือเขตวฒันา  
กรุงเทพฯ 10110    
โทร.0 2390 1485,   
0 2391 5651
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

34 นายทวศีกัดิ ์  บุญเกดิ ศ. วท.บ.(พฤกษศาสตร)์ 
วท.ม.(พฤกษศาสตร)์ 
Ph.D.(Plant Ecology)

พฤกษศาสตร์ สณัฐานวทิยา, กายวภิาค, 
อนุกรมวธิาน, เฟิรน์, ไม้
ดอก

จฬ. ภาควชิาพฤกษศาสตร์
 คณะวทิยาศาสตร ์   
 โทร. 0 2218 5505

35 นายประนอม  จนัทรโณทยั ศ.11 วท.บ.(ชวีวทิยา)        
วท.ม.(พฤกษศาสตร)์  
ศศ.บ.(รฐัศาสตร)์    
Doctor of Philosophy 
(Plant Taxonomy)

พฤกษศาสตร์ พฤกษศาสตร์ มข. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา  
โทร.0 4324 2331-9

36 นางอกัษร  ศรเีปล่ง ศ.11 วท.บ.(ชวีวทิยา)    
M.S.(Botany)

พฤกษศาสตร์ สาหร่าย, เฟิรน์ มก. เกษยีณ 44/23 ซอยจอมพล 
ลาดพรา้ว 15        
ถนนลาดพรา้ว        
แขวงลาดยาว      
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ
10900                
โทร. 0 2511 0052
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

37 น.ส.พวงเพญ็  ศริริกัษ์ ศ. วท.บ.(พฤกษศาสตร)์ 
M.S. (Botany)

พฤกษศาสตร์ อนุกรมวธิานพชื มอ. เกษยีณ คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาชวีวทิยา    
โทร.0 7428 8515

38 นายรุ่งโรจน์  ธนาวงษ์นุเวช ศ. สพ.บ.     
M.S.(Veterinary 
Pathology)   
Ph.D.(Veterinary 
Pathology)

พยาธวิทิยา พยาธวินิิจฉยั, โรคพอีาร์
อารเ์อสในสุกร, วทิยา
ภมูคิุม้กนั

จฬ. ภาควชิาพยาธวิทิยา 
(หน่วยพยาธวิทิยา) 
คณะสตัว
แพทยศาสตร ์     
โทร. 0 2218 9616

39 นายประดษิฐ ์ พงศท์องค า ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์  
วท.ม.(พนัธุศาสตร)์

พนัธุศาสตร์ พนัธุศาสตร์ มก. คณะวทิยาศาสตร ์
ภาควชิาพนัธุศาสตร ์
โทร.0 2942 8761-7
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

40 นายอ านวย  จรดว้ง ศ. วท.บ.(ประมง)           
  วท.ม.(พนัธุศาสตร)์   
   Dr.Phil.(Genetics 
and Developmental 
Biology)

พนัธุศาสตร์ พนัธุศาสตร์ มก. ภาควชิาพนัธุศาสตร ์
คณะวทิยาศาสตร ์   
 โทร. 0 2562 5444, 
     0 2562 5555

41 นายกฤษฎา  สมัพนัธารกัษ์ ศ. กส.บ.                
M.S.(Farm Crops)  
Ph.D.(Agronomic 
Crop Science)

พชืไร่นา การปรบัปรุงพนัธุ์พชื, 
ขา้วโพด

มก. เกษยีณ ภาควชิาพชืไร่     
คณะเกษตร        
โทร.0 2579 4371    
  ต่อ 110 ,            
 0 2942 8640

42 นายเจรญิศกัดิ ์               
        โรจนฤทธิพ์เิชษฐ์

ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์  
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์ 
Ph.D.(Plant Breeding)

พชืไร่นา การปรบัปรุงพนัธุ์พชื มก. คณะเกษตร 
ภาควชิาพชืไร่นา     
 โทร.0 2942 8641
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

43 นายพรีะศกัดิ ์ ศรนีิเวศน์ ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
วท.ม.(พนัธุศาสตร)์   
Ph.D.(Plant Breeding 
and Genetics)

พชืไร่นา พนัธุศาสตรแ์ละการ
ปรบัปรุง  พนัธุ์พชื,พชืไร่
,สถติกิารวางแผนทดลอง

มก. คณะเกษตร 
ภาควชิาพชืไร่นา    
โทร.0 2942 8010-9 
ต่อ 211

44 นายรงัสติ  สุวรรณมรรคา  
          (สุวรรณเขตนิคม)

ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์  
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์ 
 Ph.D.(Crop and Soil 
Science)

พชืไร่นา สารก าจดัวชัพชื มก. เกษยีณ สถาบนัวจิยัและ
พฒันา               
แห่งมหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์     
โทร.0 2579 4956,   
0 2579 0032

45 นายสายณัห ์ ทดัศรี ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
DTA.(Agronomy)  
M.Agr.Sc.          
(Agronomy) 
Ph.D.(Agronomy and 
Physiology)

พชืไร่นา พชือาหารสตัวแ์ละการ
จดัการทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว์

มก. คณะเกษตร 
ภาควชิาพชืไร่นา     
โทร.0 2579 3130
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

46 นายสุจนิต์  จนิายน ศ. B.S.(Plant Genetics)  
M.S.(Genetics)  
Ph.D.(Plant Breeding)

พชืไร่นา พนัธุศาสตรแ์ละการ         
  ปรบัปรุงพนัธุ์พชื

มก. เกษยีณ มหาวทิยาลยั      
นเรศวร               
โทร.0 5526 1000-4

47 นายสุมนิทร ์ สมทุคุปต์ ศ. กส.บ.(พชืไร่นา)      
M.S.(Plant Breeding) 
Dr.sc.arg.(Plant 
Breeding)

พชืไร่นา การปรบัปรุงพนัธุ์ มก. เกษยีณ 270/30 หมูบ่า้น
โรแยล  รามค าแหง  
65 กรุงเทพฯ  10310
 โทร.0 2542 2394

48 นายอภพิรรณ  พุกภกัดี ศ. B.S.Agriculture
Dip.Agr.Sci.
M.Agr.sci.
Ph.D.(Crop 
Physiology)

พชืไร่นา ถัว่เหลอืง มก. เกษยีณ คณะเกษตร  
ภาควชิาพชืไร่นา     
โทร.0 2579 3130  
ต่อ 116
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

49 นายอารนัต์  พฒัโนทยั ศ. กส.บ.         
M.S.(Plant Breeding) 
Ph.D.(Plant Breeding)

พชืไร่ การปรบัปรุงพนัธุ์พชื; ถัว่
ลสิง, เกษตรเชงิระบบ

มข. เกษยีณ คณะเกษตรศาสตร ์ 
ภาควชิาพชืไร่       
โทร.0 4334 2949

50 นายอ านวยศลิป์  สุขศรี ศ. B.A.(English)           
B.S.Argi.(Plant Sci.) 
M.Sc.(Crop 
Physiology)              
Ph.D.(Crop 

พชืไร่ การปรบัปรุงพนัธุ์ มข. เกษยีณ คณะเกษตรศาสตร ์
ภาควชิาพชืไร่       
โทร.0 4324 6535-53

51 นายจกัร ี เสน้ทอง ศ. วท.ม.(พชืไร)่           
M.S.(Agronomy)     
Ph.D.(Agronomy)

พชืไร่นา สรรีวทิยาการผลติพชืไร่   
โดยเฉพาะสรรี วทิยาการ
ทนแลง้

มช. เกษยีณ คณะเกษตรศาตร ์
ภาควชิาพชืไร่      
โทร.0 5394 4047

52 นายเฉลมิพล  แซมเพชร ศ. วท.บ.(พชืไร)่    
M.Agr.(Agronomy)

พชืไร่นา สรรีวทิยาการผลติพชืไร่ มช. เกษยีณ คณะเกษตรศาตร ์ 
ภาควชิาพชืไร่       
โทร.0 5394 4049-51
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

53 นางเบญจวรรณ  ฤกษ์เกษม ศ.11 B.S.(Agriculture)     
M.S.(Agriculture)    
Ph.D.(Plant Nutrition)

พชืไร่นา จุลธาตุอาหาร, ธาตุอาหาร
พชื , เกษตรนิเวศน์

มช. เกษยีณ คณะเกษตรศาตร ์
ภาควชิาพชืไร่      
โทร.0 5394 4621-2

54 นายจรงิแท ้ ศริพิานิช ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
M.S.(Plant 
Physiology)            
Ph.D.(Plant 
Physiology)

พชืสวน ชวีวทิยาหลงัการเกบ็เกีย่ว มก. ภาควชิาพชืสวน 
คณะเกษตร       
โทร.0 2942 8200-45

55 นายชพูงษ์  สุกุมลนนัทน์ ศ. กส.บ.                  
M.Sc.(Horticulture)

พชืสวน พชืสวน-ไมผ้ล มก. เกษยีณ ภาควชิาพชืสวน 
คณะเกษตร           
 โทร.0 2579 0308

56 นางเบญจมาศ  ศลิายอ้ย ศ.11 กส.บ.(พชืสวน)       
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์

พชืสวน การปรบัปรุงพนัธุ์ มก. เกษยีณ คณะเกษตร 
ภาควชิาพชืสวน     
โทร.0 2579 308   
ต่อ 138
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

57 นายปวณิ  ปุณศรี ศ. B.S.(Horticulture)    
M.S.(Horticulture)

พชืสวน สรรีวทิยาทางไมผ้ล มก. เกษยีณ 111 ถ.พหลโยธนิ    
ซ.สายลม สามเสนใน
 พญาไท กรุงเทพฯ 
10400             
โทร.0 227 26780

58 นางสมเพยีร  เกษมทรพัย์ ศ. กส.บ.       
M.Sc.(Horticulture)

พชืสวน ไมด้อก มก. เกษยีณ คณะเกษตร 
ภาควชิาพชืสวน   
โทร.0 2591 4891

59 นายสายชล  เกตุษา ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
M.S.(Horticulture)  
Ph.D.(Postharvest 
Physiology)

พชืสวน สรรีวทิยาและเทคโนโลยี
หลงัการเกบ็เกีย่วพชืสวน

มก. คณะเกษตร  
ภาควชิาพชืสวน   
โทร.0 2579 0308
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

60 นายเวยีง  เชือ้โพธิห์กั ศ. กม.บ.         
M.S.(Zoology)  
Ph.D.(Fisheries and 
Allied Aquacultures)

เพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า เพาะเลี้ยงสตัวน์ ้า มก. เกษยีณ 12/5 หมู ่1           
ซ.ลาดพรา้ว 19     
แขวงจรเขบ้วั       
เขตลาดพรา้ว 
กรุงเทพฯ 10230     
โทร. 0 2570 538161 น.ส.มาลนิี  ลิ้มโภคา ศ. สพ.บ.                   

M.S.(Veterinary 
Medical Science)  
Ph.D.(Veterinary 
Medical Science)

เภสชัวทิยาทาง  
สตัวแพทย์

เภสชัวทิยาทางสตัวแพทย์ มก. คณะสตัว
แพทยศาสตร ์  
ภาควชิาเภสชัวทิยา 
โทร.0 2579 7537

62 นางสรินุช  ลามศรจีนัทร์ ศ. กส.บ.     
M.S.(Genetics)   
Ph.D.(Crop Science)

รงัสปีระยกุต์และ
ไอโซโทป

การปรบัปรุงพนัธุ์พชื , 
รงัสปีระยกุต์และไอโซโทป,
 พนัธุศาสตร์

มก. เกษยีณ 100/459              
ซ.รามอนิทรา 67    
ถ.รามอนิทรา      
เขตคนันายาว  
กรุงเทพฯ 10230    
โทร.0 2510 1999
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

63 นายธรรมศกัดิ ์ สมมาตย์ ศ.11 วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์ 
Ph.D.(Plant Pathology)

โรคพชื  มก. คณะเกษตร    
ภาควชิาโรคพชื    
โทร.0 2579 1026

64 นายธรีะ  สตูะบุตร ศ. B.S.(Plant Pathology) 
M.S.(Plant Pathology) 
Ph.D.(Plant Pathology)

โรคพชื วสิาวทิยา มก. เกษยีณ คณะเกษตร  
ภาควชิาโรคพชื       
โทร. 0 2579 1027

65 นายสบืศกัดิ ์ สนธริตัน์ ศ. กส.บ.          
M.S.(Plant Pathology) 
Ph.D.(Plant Pathology)

โรคพชื โรคพชื มก. เกษยีณ คณะเกษตร  
ภาควชิาโรคพชื    
โทร.0 2942 8044 ,  
0 2942 8349 ต่อ  22
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

66 นายเชดิชยั  รตันเศรษฐากุล ศ. สพ.บ.             
M.Sc.(Avian 
Pathology)       
Ph.D.(Avian 
Immunology)

โรคสตัวปี์ก พยาธวิทิยา มข. เกษยีณ คณะสตัว
แพทยศาสตร ์
ภาควชิาอายรุศาสตร ์
โทร.0 4324 6535-53
 ต่อ 2491

67 นายพงษ์ศกัดิ ์ สหุนาฬุ ศ.11 วน.บ.(วนศาสตร)์     
วท.ม.(วนศาสตร ์สาขา
วนวฒัน์วทิยา)  
D.Agr.(Forest Ecology)

วนศาสตร์ วนวฒันวทิยา มก. เกษยีณ คณะวนศาสตร ์
ภาควชิาวนวฒัน์
วทิยา               
โทร.0 2579 0171

68 นายสนิท  อกัษรแกว้ ศ. วน.บ.                   
วท.ม.(วนศาสตร)์     
Ph.D.(Botany and 
Plant Pathology)

วนศาสตร์ นิเวศวทิยาทางพชื,          
    ป่าชายเลน

มก. เกษยีณ 3/509 เมอืงทอง
นิเวศน์ 1 รมิพะเยา 
4แจง้วฒันะ 14        
 แขวงทุ่งสองหอ้ง 
เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 
โทร. 0 2573 2963

Page 23 of 37



09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

69 นางเสาวภา  องัสุภานิช ศ. วท.บ. (ศกึษาศาสตร)์  
วท.ม. (ชวีวทิยาทาง
ทะเล)                  
Ph.D. (Aquatic 
Environmental 
Science)

วารชิศาสตร์ มอ. ภาควชิาวารชิศาสตร์
 คณะทรพัยากร- 
ธรรมชาต ิ           
โทร.0 7421 2822

70 นายพรีะศกัดิ ์ จนัทรป์ระทปี ศ.11 สพ.บ.                   
F.R.V.A.C.               
(Microbiology /Food 
Hygiene) 
D.T.V.M.(Tropical 
Veterinary Medicine) 
M.Sc.V.(Veterinary 
Medicine/ 
Reproduction)

วทิยาการสบืพนัธุ์ วทิยาการสบืพนัธุ์ จฬ. เกษยีณ คณะสตัว
แพทยศาสตร ์   
ภาควชิาสตูศิาสตร-์
เธนุเวชวทิยา และ
วทิยาการสบืพนัธุ์    
 โทร.0 2218 9644-5
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

71 นายอรรณพ  คุณาวงษ์กฤต ศ.11 สพ.บ.         
F.R.V.C.S.(Animal 
Reproduction)    
Ph.D.(Animal 
Reproduction)

วทิยาการสบืพนัธุ์ วทิยาการสบืพนัธุ์ ระบบ
การสบืพนัธุ์สตัว ์
(เชีย่วชาญพเิศษในสุกร)

จฬ. คณะสตัว
แพทยศาสตร ์   
ภาควชิาสตูศิาสตร-์
เธนุเวชวทิยา และ
วทิยาการสบืพนัธุ์    
 โทร.0 2218 9644-5

72 นางนิธยิา  รตันาปานนท์ ศ. วท.บ.(ชวีเคม)ี     
วทิยาศาสตร์
การแพทยพ์ื้นฐาน 
(ชวีเคม)ี                 
 Ph.D.(วทิยาศาสตร์
การอาหาร)

วทิยาศาสตรก์าร
อาหาร

เคมอีาหาร, วทิยาการหลงั
การเกบ็เกีย่วพชืสวน

มช. เกษยีณ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร ภาควชิา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารอาหาร
 โทร.0 5322 1699
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

73 นางอรอนงค ์ นยัวกิุล ศ. วท.บ.(วทิยาศาสตร์
การอาหาร)             
M.S.(Food Science)  
Ph.D.(Cereal Chem. 
& Tech.)

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีาร

อาหาร

การใชป้ระโยชน์จากขา้ว  
ขา้วสาล ีมนัส าปะหลงั และ
เมลด็ถัว่,  เคมอีาหาร, 
วเิคราะหอ์าหาร

มก. ภาควชิาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยกีาร
อาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
โทร.0 2562 5023

74 นายสุทธวฒัน์  เบญจกุล ศ. วท.บ. (อุตสาหกรรม
เกษตร)                  
 วท.ม. (เทคโนโลยกีาร
อาหาร)               
Ph.D. (Food Science 
and Technology)

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีาร

อาหาร

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยกีารอาหาร

มอ. ภาควชิาเทคโนโลยี
การอาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
โทร.0 7421 2822

Page 26 of 37



09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

75 นางสาววรรณา  ตุลยธญั ศ. วท.บ.(เทคโนโลยทีาง
อาหาร)            
M.S.(Food 
Technology) 
Ph.D.(Agricultural and 
Environmental 
Chemistry)

เทคโนโลยทีาง
อาหาร

เทคโนโลยทีางอาหาร จฬ. ภาควชิาเทคโนโลย ี  
 ทางอาหาร          
คณะวทิยาศาสตร ์    
  โทร. 0 2218 
5515-16

76 นางปราณ ี ตนัตวินิช ศ. สพ.บ.               
M.S.(Veterinary and 
Surgery)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรส์ตัวเ์ลก็, รงัสี
วทิยา,โรคนยัน์ตาสตัว์

จฬ. เกษยีณ คณะสตัว
แพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร.0 2218 9639
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

77 นายมารษิศกัร ์ กลัลป์ระวทิธ์ ศ. สพ.บ.        
MS.(Veterinary 
Clinical Sciences)   
Ph.D (Veterinary 
Clinical Sciences)

ศลัยศาสตร์ วสิญัญแีละศลัยศาสตรอ์อร์
โธปิดกิสท์างสตัวแพทย์

จฬ. คณะสตัว
แพทยศาสตร ์ 
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร.0 2218 9639

78 นางอาร ี วบิูลยพ์งศ์ ศ. เศรษฐศาสตรส์หกรณ์
บณัฑติ         
M.Sc.(Agricultural 
Development 
Economics)     
Ph.D.(Agricultural 
Economics)

เศรษฐศาสตร์
เกษตร

เศรษฐศาสตรเ์กษตร มช. ภาควชิา
เศรษฐศาสตรเ์กษตร
คณะเกษตรศาสตร ์ 
โทร. 0 5394 4621  
 ต่อ 232

79 นายมงคล  เตชะก าพุช ศ. วท.บ. (สตัวศาสตร)์   
สพ.บ.              
Doctorat de 3e 
cycle(Reproductive 
Physiology)

สตูศิาสตรเ์ธนุเวช
วทิยาและ

วทิยาการสบืพนัธุ์

เทคโนโลยกีารยา้ยฝากตวั
อ่อนเพื่อการปรบัปรุงพนัธุ์

จฬ. คณะสตัว
แพทยศาสตร ์ 
ภาควชิาสตูศิาสตร์
เธนุเวชวทิยาและ
วทิยาการสบืพนัธุ์    
โทร.0 2218 7007
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

80 นายอตชิาต  พรหมาสา ศ. สพ.บ.           
M.Sc.V.(Phthologie 
Chirurgicale)

ศลัยศาสตร์ ศลัยศาสตรส์ตัวใ์หญ่ จฬ. คณะสตัว
แพทยศาสตร ์
ภาควชิาศลัยศาสตร ์
โทร.0 2215 0871-3,
 0 2215 3619

81 นางโอภาวด ี  เขม็ทอง ศ. กส.บ.                    
พบ.ม.

สหกรณ์ สหกรณ์ มสธ
.

เกษยีณ สาขาวชิาส่งเสรมิ
การเกษตรและ
สหกรณ์              
โทร. 0 2504 8046

82 นายดเิรก  ฤกษ์หร่าย ศ. กส.บ.                   
ศศ.ม.(พฒันาขมุชน)   
Ph.D.(Extension 
Education)             
Post Doctoral Fellow 
(Institutional 
Research)

ส่งเสรมิการเกษตร ส่งเสรมิการเกษตรและ
พฒันาชนบท

มก. เกษยีณ ส านกัส่งเสรมิและ
ฝึกอบรม ฝา่ย
วเิคราะหโ์ครงการ  
โทร.0 2579 2715
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

83 นายบุญธรรม  จติต์อนนัต์ ศ. กส.บ.(กฏีวทิยา)      
M.S.(Cooperative 
Extension)          
Ph.D.(Agricultural 
Education)

ส่งเสรมิการเกษตร ส่งเสรมิการเกษตร,      
ศกึษาศาสตร-์เกษตร

มก. เกษยีณ 99/10 หมู ่3          
ซ.วภิาวด ี60        
ถ.วภิาวดรีงัสติ  
กรุงเทพฯ 10210    
โทร.0 2942 8706 ,  
 0 2579 4897

84 นายวจิติร  อาวะกุล ศ. กส.บ.(ส่งเสรมิ
การเกษตร)     
M.A.(Ag.Ed. & 
Ext.Ed.)

ส่งเสรมิการเกษตร การส่งเสรมิการเกษตร, 
การฝึกอบรม, การ
ประชาสมัพนัธ์ , 
การศกึษาการเกษตร

มก. เกษยีณ 52/66 ซอยพหลโยธนิ
 45 ถ.พหลโยธนิ  
แขวงลาดยาว        
เขตจตุจกัร   
กรุงเทพฯ 10900    
โทร.0 2579 0641
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

85 นายพงษ์ศกัดิ ์ องักสทิธิ ์ ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์ 
M.S.(Agr.Extention 
and Agr.Ed.)    
Ed.D.(Agr.Extention 
and Agr.Ed.)

ส่งเสรมิการเกษตร ส่งเสรมิและเผยแพร่
การเกษตร

มช. คณะเกษตรศาสตร ์
ภาควชิาส่งเสรมิและ
เผยแพร่การเกษตร  
โทร.0 5394 4018-9

86 นายน าชยั  ทนุผล ศ. B.S.A. (Agronomy)   
M.Agr.(Agricultural 
and Extension 
Education)             
Ed.S (Agricultural and 
Extension Education)  
Ph.D.(Extension 
Education and 
Community 
Development)

ส่งเสรมิการเกษตร การจดัการการท่องเทีย่ว
เชงินิเวศ, ศกึษาศาสตร์
เกษตร, การพฒันาชนบท

มจ. คณะพฒันาการ
ท่องเทีย่ว           
โทร.0 5349 8136
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

87 นายสนิ  พนัธุ์พนิิจ ศ. วท.บ.(ศกึษาศาสตร-์
เกษตร)                  
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์
Ph.D.(Extension 
Education)

ส่งเสรมิการเกษตร การส่งเสรมิการเกษตร มสธ. เกษยีณ 32/211 หมูท่ี ่9 
(ตลาดไท)            
ถ.พหลโยธนิ          
ต.คลองหนึ่ง         
อ.คลองหลวง        
จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 0 2529 4916

88 นางเกศนิี  ปายะนนัทน์ ศ. กส.บ.(เคหศาสตร)์    
ศศ.ม.(พฒันาชมุชน)  
Ph.D.(Agricultural 
Economics)

ส่งเสรมิและนิเทศ
ศาสตรเ์กษตร

การพฒันาชมุชน การปลูก
หมอ่นเลี้ยงไหม

มก. เกษยีณ คณะเกษตร ภาควชิา
ส่งเสรมิและนิเทศ
ศาสตรเ์กษตร       
โทร. 0 2942 8010-9

89 นายณรงคศ์กัดิ ์ ชยับุตร ศ.11 สพ.บ.                    
วท.ม.(สรรีวทิยา)     
Dip. In 
Animal(Physiology 
and Biochemistry)   
Ph.D.(Nutrition 
Physiology)

สรรีวทิยา สรรีวทิยาการหลัง่น ้านม 
การท างานของร่างกายใน
สภาพแวดลอ้มอุณหภมูสิงู
 พยาธชิวีวทิยาระบบ
ขบัถ่ายปสัสาวะ

จฬ. เกษยีณ คณะสตัว
แพทยศาสตร ์   
ภาควชิาสรรีวทิยา    
โทร.0 2218 9740
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

90 นางประภา  ลอยเพช็ร ศ. สพ.บ.                 
F.R.V.A.C.(Anim 
Physiol)

สรรีวทิยา การปรบัตวัของสตัวต่์อ
อุณหภมู ิสรรีวทิยา
เกีย่วกบัสตัว์

จฬ. เกษยีณ 61 ซ. สวนแดน     
ถ.ชยัพฤกษ์          
ต.ตลิง่ชนั เขตตลิง่ชนั
 กรุงเทพฯ 10170   
โทร.0 2433 4908

91 น.ส.ชลลดา   บูรณกาล ศ. วท.บ.(สตัวศาสตร)์    
 สพ.บ.                   
 วท.ม.                   
Ph.D.(Comparative 
Medial Science)

สรรีวทิยา Medical Science 
Agriculture and Biology

จฬ. ภาควชิาสรรีวทิยา   
คณะสตัว
แพทยศาสตร ์     
โทร. 0 2218 9741

92 นายสมชาย  จนัทรผ์่องแสง ศ. สพ.บ.                   
M.Agri.Sci.(Animal 
Production)

สตัวบาล สตัวบาล จฬ. ภาควชิาสตัวบาล    
คณะสตัว
แพทยศาสตร ์     
โทร. 0 2218 9678,  
 0 2218 9687
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

93 นายจรญั  จนัทลกัขณา ศ.11 B.S.(Animal 
Husbandry)         
M.S.(Animal 
Husbandry)         
Ph.D.(Diary Breeding)

สตัวบาล การผลติสตัว,์   ระบบการ
ผลติ   ปศุสตัว ์,  
การเกษตรยัง่ยนื, การ
ปรบัปรุงพนัธุ์สตัว์

มก. เกษยีณ ตู ้ป.ณ. 1014 ปทฝ. 
เกษตรศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์               
โทร.0 2579 4214

94 นายชาญวทิย ์ วชัรพุกก์ ศ. B.App.Sc.(Rural 
Technology)       
M.Agr.Sc.(Animal 
Science)                 
Ph.D.(Animal Science)

สตัวบาล สรรีวทิยาสิง่แวดลอ้มของ
สตัว์

มก. เกษยีณ คณะเกษตร ภาควชิา
สตัวบาล               
โทร.0 2579 1120
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

95 นายไพฑรูย ์ องิคสุวรรณ ศ. B.S.(Animal Science) 
Ph.D.(Animal 
Physiology)

สตัวบาล สตัวบาล สรรีวทิยา มก. เกษยีณ 32 หมูบ่า้นเมอืงแกว้ 
 หมูท่ี ่13 อ.บางพล ี 
จ.สมทุรปราการ 
10540              
โทร.0 2316 6745

96 นายบุญฤา  วไิลพล ศ. กส.บ.(พชือาหารสตัว)์
 M.Agr.Sc.(Tropical 
Pasture 
Management) 
M.S.(Forage 
Husbandry and 
Animal Nutrition)      
Ph.D.(Tropical 
Pasture Management)

สตัวบาล พชือาหารสตัวแ์ละการ
จดัการ

มข. เกษยีณ คณะเกษตรศาตร ์ 
ภาควชิาสตัวศาสตร ์
โทร.0 4324 4419,   
0 4324 6535-53     
ต่อ 1984
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

97 นายปรารถนา  พฤกษะศรี ศ. วท.บ.(เกษตรศาสตร)์  
วท.ม.(เกษตรศาสตร)์

สตัวบาล การเลี้ยงโคขนุ โคเนื้อ มก. เกษยีณ คณะเกษตร         
ภาควชิาสตัวบาล    
โทร.0 2579 8555

98 นายเมธา  วรรณพฒัน์ ศ.11 วท.บ.(สตัวศาสตร)์ 
M.S.(Ruminant 
Nutrition)              
Ph.D.(Ruminant 
Nutrition)

สตัวศาสตร์ โภชนศาสตรส์ตัวเ์คีย้วเอื้อง มข. ภาควชิาสตัวศาสตร ์
คณะเกษตรศาสตร ์
โทร.0 4320 2368

99 นายวนิยั  ประลมพก์าญจน์ ศ.(มวล.) วท.บ.(เกษตรศาสตร)์  
วท.ม. (การผลติสตัว)์ 
Ph.D. (Animal 
Nutririon)

สตัวศาสตร์ การผลติสตัวเ์คีย้วเอื้อง
ขนาดเลก็, การผลติสุกร, 
อาหารสตัว์

มวล. ส านกัวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร
 โทร.0 7567 3813
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09 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์และการประมง

ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ สำขำวิชำ สำขำเช่ียวชำญ ม/ส สถำนภำพ สถำนที่ติดต่อ

100 นายสบืสนิ  สนธริตัน ศ. กม.บ.                    
 M.S.(Zoology)         
Ph.D.(Fisheries)

อนุกรมวธิาน อนุกรมวธิานของปลา มก. เกษยีณ 20/50 หมู ่18         
ซ.หมูบ่า้นแหวนยอด
 ถ.ล าลูกกา           
จ.ปทุมธานี 12150 
โทร.0 2995 9753

101 นายณรงค ์ นิยมวทิย์ ศ. วท.บ.              
M.Sc.(Food 
Technology)     
Ph.D.(Food 
Technology)

อาหารและ
โภชนาการ

อาหารและโภชนาการ มก. เกษยีณ 100/398 หมูบ่า้น  
รามอนิทรานิเวศน์  
ถ.รามอนิทรา      
เขตคนันายาว 
กรุงเทพฯ 10230 
โทร.0 2510 1258

102 นายจโิรจ  ศศปิรยีจนัทร์ ศ. วท.บ.(สตัวศาสตร)์    
 สพ.บ.      
Ph.D.(veterinary 
Microbiology)

อายรุศาสตร์  โรคสตัวปี์ก เวชศาสตร์
ป้องกนัในสตัวปี์ก การ
วนิิจฉยัโรคสตัวปี์ก

จฬ. ภาควชิาอายรุศาสตร์
 คณะสตัว
แพทยศาสตร ์      
โทร.0 2218 9412 ,  
0 2218 9409
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