วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิ ชำ

อนุสำขำวิ ชำ /
ควำมเชี่ยวชำญ

ม/ส

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ

1 รศ.จิราภา ลิ้มบุพศิรพิ ร

รศ. วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
M.Sc. (Mathematical Sciences)
Ph.D. (Mathematical Sciences)

คณิตศาสตร์

พีชคณิตเชิงเส้น 2

มศก.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร.0 3424 5300

2 รศ.กรกฎ นวคุณ

รศ. วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีอนินทรีย)์
Ph.D. (Chemistry)

เคมีอนินทรีย์

เคมีอนินทรีย์ 2

มร.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2130 8380

3 รศ.บุษยรัตน์
ธรรมพัฒนกิจ

รศ. วท.บ. (เคมี)
Ph.D. (Chemistry)

เคมีอนินทรีย์

เคมีอนินทรีย์

จฬ.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5000

4 รศ.มัญชุมาส
เพราะสุนทร

รศ. วท.บ. (ชีวเคมี)
M.Sc. (Biotechnology)
Ph.D. (Biochemistry)

ชีวเคมี

ชีวเคมี 2

จฬ.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5000

5 รศ.ธรรมศักดิ ์ ยีมนิ

รศ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
วท.ม. (ชีววิทยาทางทะเล)
M.Sc. (Biology)
D.Sc. (Marine Biology)

ชีววิทยา

ชีววิทยา 2

มร.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2130 8380

2

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ ง

คุณวุฒิ

สำขำวิ ชำ

อนุสำขำวิ ชำ /
ควำมเชี่ยวชำญ

ม/ส

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ

เทคโนโลยีชวี ภาพ 2

มอ.

คณะการจัดการ
สิง่ แวดล้อม
โทร. 0 7428 6808,
0 7428 6899

วัสดุศาสตร์ 2

จฬ.

คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 2218 5000

6 รศ.สุวทิ ย์ สุวรรณโณ

รศ. วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
Ph.D. (Human Environment
Medical Engineering)

เทคโนโลยีชวี ภาพ

7 รศ.สิรริ ตั น์ จารุจนิ ดา

รศ. วท.บ. (วัสดุศาสตร์สาขา
พอลิเมอร์และเส้นใย)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
Ph.D. (Chemical System
Engineering)

วัสดุศาสตร์

8 รศ.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์

รศ. วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)
Ph.D. (Materials Chemistry and
Engineering)

วิทยาการพอลิเมอร์ วิทยาการพอลิเมอร์ 2

มทร.ธัญบุร ี

9 รศ.วัชนิดา ชินผา

รศ. วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
Ph.D. (Process Engineering,
Polymer)

วิทยาการพอลิเมอร์ วิทยาการพอลิเมอร์ 2

มอ.

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โทร. 0 2549 4150
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 7428 8022

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ
ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ ง

10 รศ.ลาใย ณีรตั นพันธุ์

รศ. วท.บ. (วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม)
วท.ด. (วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม)

11 รศ.สุขสมาน สังโยคะ

หมำยเหตุ

คุณวุฒิ

รศ. วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม)
น.บ. (นิตศิ าสตร์)
ปร.ด. (เทคโนโลยีชวี ภาพ)
1

หมายถึง อนุ สาขาวิชา

2

หมายถึง ความเชีย่ วชาญ

อนุสำขำวิ ชำ /
ควำมเชี่ยวชำญ
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์
สำขำวิ ชำ

ม/ส
มข.

สิง่ แวดล้อม 2
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์
สิง่ แวดล้อม 2

มรภ.
พิบูลสงคราม

สถำนภำพ

สถำนที่ ติดต่อ
คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 0 4300 9700
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
โทร. 0 5526 7054

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

