
ชื่อเครือขายสาขา ชื่อประธานเครือขาย ที่อยู โทรศัพท โทรสาร E-mail
1.กายวิภาคศาสตร รศ.ชัยทิพย  วนิชานนท ภาควิชากายวิภาคศาสตร  2015401 2479880 sccwn@mahidol.ac.th

คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล 01-3751468
2.กายภาพบําบัด ผศ.ดร.จิตอนงค  กาวกสิกรรม ภาควิชากายภาพบําบัดประยุกต 2189838 2189842 psupatra@chula.ac.th

คณะสหเวชศาสตร 2189848
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3.อาชีวบําบัด/อรรถบําบัด อ.พรทิพย วัฒนาวิทวัส หัวหนาภาควิชากิจกรรมบําบัด 053-945065 053-946042 porntip@mail.ams.ac.th

กิจกรรมบําบัด คณะเทคนิคการแพทย 053-945094
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 053-946020

4.เทคนิคการแพทย ศ.ดร.วิฑูรย  ไวทยนันท คณบดีคณะสหเวชศาสตร    9269441-2 5165379 deanas@tu.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
5.รังสีเทคนิค รศ.ชวลิต  วงษเอก หัวหนาภาควิชารังสีเทคนิค 4112258ตอ114 4124110 mtcwe@mahidol.ac.th

คณะเทคนิคการแพทย 4197173
มหาวิทยาลัยมหิดล

6.ฟสิกส ผศ.ดร.ขจรยศ อยูดี ภาควิชาฟสิกส   2187551 2531150 kajorn@fprl.phys.sc.chula.ac.th

คณะแพทยศาสตร 2187548
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2185110

7.เคมีประยุกต ผศ.ปรีชา  เลิศปรัชญา คณะวิทยาศาสตร   2185039 2185036 lpreecha@chula.ac.th

ภาควิชาเคมี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

8.เกษตรศาสตร ศ.ธรรมศักดิ์  สมมาตย คณะเกษตรศาสตร 5796130-1 9428537 agr.bk@ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 9428536ตอ1 5796152 agrtss@ku.ac.th

ขอมูลเครือขายสาขา ( โครงการพัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน)



ชื่อเครือขายสาขา ชื่อประธานเครือขาย ที่อยู โทรศัพท โทรสาร E-mail
ขอมูลเครือขายสาขา ( โครงการพัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน)

9.ธรณีวิทยา รศ.สมชาย   นาคะผดุงรัตน ภาควิชาธรณีวิทยา 2185442-3 2185464 noi_somchai@hotmail.com

คณะวิทยาศาสตร 01-6301332
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

10.บรรพชีวินวิทยา รศ.ดร.วันชัย   ดีเอกนามกุล คณะเภสัชศาสตร 2188392-3 2545195 dwanchai@chula.ac.th

(คณะวิทยฯ ม.มหาสารคาม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 01-3765452
11.ชีววิทยา รศ.ประณีต  ดํารงผล ภาควิชาชีววิทยา  2015251 2470079 scpdr@mahidol.ac.th

คณะวิทยาศาสตร ม.มหิดล
12.วิทยาการระบาด รศ.อมรรัตน โพธิพรรค ภาควิชาระบาดวิทยา 2459673 2483299 phapp@mahidol.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

13.พยาธิวิทยา ศ.นพ.วรชัย  ศิริกุลชยานนท ภาควิชาพยาธิวิทยา 2011432 2468671 ravsr@mahidol.ac.th

แพทยศาสตรรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

14.Remote sensing ผศ.กวี  ไกรระวี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  2184826 2184822 kavee@uni.net.th

     & GIS มหาวิทยาลัยมหิดล 8892138ตอ6296 8892138ตอ6715
15.อัญมณีและเครื่องประดับ ดร.ยุวดี  นาคะผดุงรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร   6641000ตอ8003 2600128 Yuvadeen@swu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15.คณิตศาสตร ผศ.ดร.อุทุมพร  พลาวงศ ภาควิชาคณิตศาสตร    5878258 5878259 upd@kmitnb.ac.th

คณะวิทยาศาสตร ส.พระนครเหนือ 01-4304508
16.สถิติศาสตร รศ.ดร.จิราวัลย  จิตรถเวช คณบดีคณะสถิติประยุกต  3775381 3744061 jirawan@as.nida.ac.th

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร samruam@as.nida.ac.th



ชื่อเครือขายสาขา ชื่อประธานเครือขาย ที่อยู โทรศัพท โทรสาร E-mail
ขอมูลเครือขายสาขา ( โครงการพัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน)

17.คณิตศาสตรศึกษา ผศ.ดร.สุพจน   ไชยสังข คณะวิทยาศาสตร 6641000ตอ8051 6641000ตอ8052 supotch@swu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 01-4800821
18.Nanosciences ดร.ยุวดี   นาคผดุงรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร 6641000ตอ8002 2600128 Yuvadeen@swu.ac.th

     & Nanotechnology มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศ.ดร.ปยะสาร  ประเสริฐธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร   2186711 2186769 Piyasan.p@chula.ac.th

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2180208
19.ภาษาอังกฤษ รศ.ทรงพร   ทาเจริญศักดิ์ คณะอักษรศาสตร  044-224205-6 044-224205-6 songphorn@hotmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 01-2680152
20.วิศวกรรมคอมพิวเตอร อ.บัณฑิต  ทิพากร คณะสารสนเทศศาสตร  4708230 8725050 bundit@ccs.sut.ac.th

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 4283533
21.เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ธนากร  อวนออน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  2487749 2486662 tanakorn@uni.net.th

มหาวิทยาลัยมหิดล
22.วิทยาการคอมพิวเตอร ศ.ชิดชนก  เหลือรินทรัพย คณะวิทยาศาสตร  2185469 2552287

เลขา-ดร.เยาวดี เต็มธนาภัทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 9132500ตอ4626 5878252 ydt@kmitnb.ac.th

01-8551890
23.วิทยาศาสตรศึกษา ดร.กาญจนา  ชูครุวงศ ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา  6641000ตอ5324, 2042528 kanjana@swu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตอ8251
24.วิทยาศาสตรทางน้ํา อ.ดร.ศุภิชัย  ตั้งใจตรง คณะวิทยาศาสตร 2185394 2550780 supichai@sc.chula.ac.th

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 09-1558357
25.วิทยาศาสตรการกีฬา รศ.สุพิตร  สมาหิโต ภาควิชาวิทยาศาสตร  คณะศึกษาศาสตร 9428270 9428127 supranee@swu.ac.th

     เวชศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 09-9255074 9428151-3 (เลขา-คุณสุปราณี)



ชื่อเครือขายสาขา ชื่อประธานเครือขาย ที่อยู โทรศัพท โทรสาร E-mail
ขอมูลเครือขายสาขา ( โครงการพัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน)

26.Genetics,Bio-informatics รศ.สุมณฑา  พรหมบุญ สํานักงานอธิการบดี 2583996 2600129 sumonta@swu.ac.th

     Bioactive Compounds มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 01-8272669
เลขา - อ.ฐาปนีย 6641000ตอ1514 tapanee@swu.ac.th

09-6958337
27.ภาษาเพื่อนบาน/ภาษาจีน/ รศ.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย คณะอักษรศาสตร   2184739 2184740 Prapin.M@chula.ac.th

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย kobkun_m@hotmail.com

28.ภาษาไทย รศ.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย คณะอักษรศาสตร   จุฬาลงกรณ 2184739 2184740 Prapin.M@chula.ac.th

29.สรีรวิทยา ศ.ชุมพล  ผลประมูล ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะวิทยาศาสตร   2461375 2461375 sccpp@mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล
30.ดาราศาสตร รศ.ดร.เดวิด  ลูฟโฟโล ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  2187690 2187692 david@astro.phys.sc.chula.ac.th

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
31.อุตุนิยมวิทยาและภัยพิบัติ- รศ.วีระศักดิ์  อุดมโชค ภาคฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  9428381 9793711 fscivsu@ku.ac.th

     ทางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 01-7780355 G4369074@ku.ac.th

32.บัญชี ดร.อรนุช  สูงสวาง คณะพาณิชยศาสตรการบัญชี      2185800 2541824 Oranuj@acc.chula.ac.th

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
33.เภสัชศาสตร รศ.ดร.สินชัย  แกวกิติชัย คณะบดีเภสัชศาสตร  034-255799-800 034-255801 sindhchai@email.pharm.su.ac.th

มหาวิทยาลัยศิลปากร 034-250939 034-255799
34.พยาบาลศาสตร รศ.ศิริพร  ขัมภลิขิต คณะพยาบาลศาสตร 9869213-9 5165381 ksiripor@alpha.th.ac.th

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตอ3018
35.ทันตแพทยศาสตร รศ.สุรสิทธิ์  เกียรติพงษสาร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร  2188660 2553058 ksurasit@pioneer.chula.ac.th

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



ชื่อเครือขายสาขา ชื่อประธานเครือขาย ที่อยู โทรศัพท โทรสาร E-mail
ขอมูลเครือขายสาขา ( โครงการพัฒนาอาจารยสาขาขาดแคลน)

36.สัตวแพทย รศ.ประจักษ   พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  043-342693 043-342693 fvetyup@ku.ac.th

มหาวิทยาลัยขอนแกน 043-241570
37.อุตสาหกรรมเกษตร รศ.ไพบูลย  ธรรมรัตนวาสิก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 074-446728 074-212889 tpaiboon@ratree.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 074-446726
38.วิศวกรรมศาสตร รศ.เอกชัย  แสงอินทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  053-944101 053-221670 dean@eng.cmu.ac.th

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 053-217287 chutiwan@eng.cmu.ac.th

39.สถาปตยกรรมศาสตร ผศ.พาสินี สุนากร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 942-8960 9405413 arcpns@ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เลขา - อ.ปรเมศ 01-6899479
40.ประสาทวิทยา รศ.ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ คณะวิทยาศาสตร 2015041 2015042 scsct@mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล 01-8216242 2479880
41.จุลชีววิทยา ศ.ดร.ชโลบล  อยูสุข คณะวิทยาศาสตร 2015671 6445411 sccys@mahidol.ac.th

มหาวิทยาลัยมหิดล
42.นิติวิทยาศาสตรและ ศ.นพ.อํานาจ กุสลานันท แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 4197000ตอ6550 4113426
      นิติเวชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล












