
05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

1 นายพรชยั  ชุนหจนิดา ศ. บช.บ.               
M.B.A.  
(บรหิารธุรกจิ)     
M.S. (Finance)      
Ph.D. (Finance)

การเงนิ การเงนิระหวา่งประเทศ มธ. คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี       
โทร.0 2224 8105

2 น.ส.กมลชนก  สุทธวิาทนฤพฒุิ ศ. พศ.บ.(การจดัการ)
 พศ.ม.(การจดัการ)
 D.M.S.(Shipping) 
M.Sc.(Maritime 
Studies)           
Ph.D.(Maritime 
Studies)

การจดัการการขนส่ง
ระหวา่งประเทศ

การขนส่งระหวา่งประเทศ,
 การขนส่งทางเรอื

จฬ. คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ีภาควชิา
พาณชิยศาสตร ์       
โทร.0 2218 5763-5

3 นางปรยีา   วอนขอพร ศ. บช.บ.              
M.B.A.(Personnel)

การตลาด การตลาดทัว่ไป จฬ. เกษยีณ 39/8 หมู ่13 ถ.โชคชยั
 4 ซ.78 เขตลาดพรา้ว
กรุงเทพฯ 10230      
โทร. 0 2570 8269,
0 2255 3320
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

4 นางสุภาพรรณ  รตันาภรณ์ ศ. บช.บ.
MBA. (Accounting)

การบญัชี การบญัชี จฬ. เกษยีณ คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี  
ภาควชิาบญัชี
โทร.0 2254 1824

5 นางอุทยั   ตนัละมยั ศ. บช.บ.               
 M.S.(Business 
Administration)   
Ph.D.(Management
Information 
System)

การบญัชี การบญัชี จฬ. คณะพาณชิยศ์าสตร ์
ภาควชิาการบญัช ี     
โทร.0 2218 5799

6 นางเกษร ี ณรงคเ์ดช ศ. บช.บ.               
พณ.บ.             
Master in 
Professional 
Accounting

การบญัชี วชิาชพีบญัชี มธ. เกษยีณ 15/1 ถ.สุขมุวทิ ซ.39 
แขวงคลองตนั       
เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ10110       
โทร.0 2234 1678
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

7 คุณหญงินงเยาว ์  ชยัเสรี ศ. พณ.บ.              
ป.ชัน้สงูทางการ
บญัช ี
M.S.(Economics)

การบญัชี บญัช,ี การบรหิารธุรกจิ มธ. เกษยีณ ส านักงานตรวจเงนิ
แผ่นดนิ ซ.อารยี์
สมัพนัธ ์ถ.พระราม 6  
กรุงเทพฯ  10400      
โทร. 0 2561 2634

8 คุณหญงิพยอม   สงิหเ์สน่ห์ ศ. ป.ชัน้สงูทางบญัช ี
M.S.(Accountancy)
Ph.D.(Accountancy
)

การบญัชี การสอบบญัชี มธ. เกษยีณ 474 ถ.พหลโยธนิ 28  
ซ.เฉลมิสุข แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900       
โทร.0 2561 3945,     
0 2650 2188-9

9 นางนวลจนัทร ์ ทศันชยักุล ศ. สส.บ.             
สส.ม.(อาชญา
วทิยา) น.บ.          
   นบ.ท.(เนติ
บณัฑติไทย)

การบรหิารงานยุตธิรรม การบรหิารงานยุตธิรรม มก. เกษยีณ คณะสงัคมศาสตร ์
ภาควชิารฐัศาสตรแ์ละ
รฐัประศาสนศาสตร ์  
โทร. 0 2561 3480 ,   
0 2561 3484 ต่อ 326
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

10 นายธเนตร   นรภมูพิภิชัน์ ศ. B.S.(Civil 
Engineering)         
M.S.(Civil 
Engineering)         
Ph.D.(Civil 
Engineering)

การพฒันาชนบท การพฒันาชนบท มธ. คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี        
ภาควชิาการบรหิาร
อุตสาหกรรม        
โทร.0 2613 2223

11 นายสายนัต์  ไพรชาญจติร์ ศ. ศศ.บ.(โบราณคด)ี 
 
M.Sc.(Environment
al Remote 
Sensing& Geo-
Information 
System for 
Development)

การพฒันาชุมชน การพฒันาชุมชน มศก. ภาควชิาโบราณคด ี
คณะโบราณคด ี      
โทร. 0 2613 2515

12 นายชยัวฒัน์  สถาอานันท์ ศ. ร.บ.                 
Ph.D.(Political 
Science)

การเมอืงการปกครอง การเมอืงการปกครอง มธ. คณะรฐัศาสตร ์        
โทร. 0 2613 2302-03
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

13 นายสมบตั ิ จนัทรวงศ์ ศ. อนุปรญิญา 
(รฐัศาสตร)์       
B.A.(Political 
Science)       
M.A.(Government) 
Ph.D.(Government)

การเมอืงการปกครอง การเมอืงการปกครอง 
ปรชัญาการเมอืง

มธ. เกษยีณ คณะรฐัศาสตร ์
ภาควชิาการเมอืงการ
ปกครอง              
โทร.0 2221 6111-20

14 นายสุรพงษ์   โสธนะเสถยีร ศ. วท.บ.(คณติ-เคม)ี  
ร.ม.(การปกครอง)  
ร.ด.(การปกครอง)

   การวจิยัการสือ่สาร  
(ทางการเมอืง)

การวจิยัการสือ่สาร      
(ทางการเมอืง)

มธ. คณะวารสารศาสตร์
และสือ่สารมวลชน      
โทร.0 2221 0830

15 นายเขยีน   ธรีะวทิย์ ศ.11 รบ.                  
นบ.ท.         
M.A.(East Asia)   
Ph.D.(Pol.Sci.)

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศ

การเมอืงการปกครองและ
นโยบายต่างประเทศ

จฬ. เกษยีณ 487 ซ.จุฬาสมัพนัธ ์  
ถ.พระราม 9  ซอย 13 
เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10320      
โทร. 0 2318 1267
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

16 นายสมศกัดิ ์  ชโูต ศ.11 B.A.(Com.)        
Ph.D.(International 
History)

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศ

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศ

สพบ เกษยีณ 75  พหลโยธนิ 63  
บางเขน  กรุงเทพฯ 
10220                   
โทร.0 2521 0609

17 นายชยัพร   วชิชาวธุ ศ. ค.บ.                  
ค.ม.(จติวทิยา
การศกึษาและการ
แนะแนว)            
A.M.               
Ph.D.in 
Experimental 
Psychology

จติวทิยา จติวทิยาการทดลอง จฬ. เกษยีณ คณะจติวทิยา            
โทร.0 2423 0767,     
 0 2255 0907

18 น.ส.รตันา   ศริพิานิช ศ. กศ.บ.               
กศ.ม.(จติวทิยา
พฒันาการ)     
Ph.D.(Edu. 
Measurement & 
Statistics)

จติวทิยา จติวทิยาการศกึษา มธ. เกษยีณ 80/173 ซ.อิม่ทพิย ์
(จรญั ซ. 97)      
ถ.จรญัสนิทวงศ ์ 
กรุงเทพฯ 10700       
โทร.0 2433 4535
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

19 น.ส.ศรเีรอืน   แกว้กงัวาล ศ. อ.บ.                 
ค.บ.            
M.Ed.(Psy.)     
Ph.D.(Development
al Psychology & 
Language Studies)

จติวทิยา จติวทิยา มธ. เกษยีณ คณะศลิปศาสตร ์       
โทร.0 2221 6111-20

20 นางดวงเดอืน   พนัธุมนาวนิ ศ. B.A.(Psychology)  
M.A.(Social 
Psychology)        
Ph.D.(Social 
Psychology)

จติวทิยาสงัคม จติวทิยาจรยิธรรม,      
การวจิยัและพฒันาทาง
จติวทิยา และพฤตกิรรม
ศาสตร์

สพบ. เกษยีณ คณะพฒันาสงัคม   
ถนนสุขาภบิาล 2  
คลองจัน่ บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240     
โทร.0 2377 6764 ,    
0 2377 7405 ต่อ 2613

21 นางสุกญัญา   สุดบรรทดั ศ. อ.บ.                 
 M.A.             
(Communication)

นิเทศศาสตร์ หนังสอืพมิพ์ จฬ. เกษยีณ คณะนิเทศศาสตร ์  
ภาควชิาการ-
หนังสอืพมิพ ์        
โทร.0 2218 2173
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

22 นางจารุวรรณ   สนิธุโสภณ ศ. อ.บ.                
M.A.L.S.

บรรณารกัษศาสตร์ การสรา้งหลกัสตูร, 
บรรณารกัษศาสตร์

มธ. เกษยีณ 53/2 หมู ่5 ถ.อ่างศลิา-
บางแสน กม. 7.5      
ต.อ่างศลิา อ.เมอืง     
 จ. ชลบุร ี               
โทร. 0 2883 3660-3

23 นางฉวลีกัษณ์   บุณยะกาญจน ศ.11 ประกาศนียบตัรครู
ประถม            
ประกาศนียบตัรครู
มธัยม              
กศ.ม.             
อนุปรญิญา
บรรณารกัษศาสตร์
อ.ม.(อกัษรศาสตร)์
Ed.D.(Instructional 
Tech. minor in 
Library Sci.)

บรรณารกัษศาสตร์ บรรณารกัษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร์

มมส. เกษยีณ ส านักวทิยบรกิาร 
มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม อ.เมอืง  
จ.มหาสารคาม 44000 
โทร. 0 4371 1162
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

24 นางอจัฉรา  จนัทรฉ์าย ศ. บช.บ.               
พบ.ม.(การเงนิ)   
Ph.D.(Quantative 
Business Analysis)

บรหิารธุรกจิ บรหิารธุรกจิ การพยากรณ์
เพือ่การตดัสนิใจในทาง
ธุรกจิ

จฬ. เกษยีณ คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ีภาควชิา
พาณชิยศาสตร ์        
โทร.0 2218 5763-5

25 นายเสนาะ   ตเิยาว์ ศ. บช.บ.              
M.B.A.

บรหิารธุรกจิ การบรหิารงานบุคคล,การ
สือ่สารในองคก์าร

มธ. เกษยีณ 343 ซ.ผนัวชิาญ       
 ถ.ราษฎรบ์ูรณะ       
เขตราษฎรบ์ูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140      
โทร. 0 2226 4500-2 ,
 0 2463 638

26 นายอญัญา   ขนัธวทิย์ ศ.11 บช.บ.             
M.Sc(Hons.)       
M.Phil.             
Ph.D.

บรหิารธุรกจิ การเงนิและการธนาคาร มธ. คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี          
โทร.0 2613 2223
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

27 นางสรอ้ยตระกลู  อรรถมานะ ศ. ร.บ.                 
M.P.A.

บรหิารรฐักจิ บรหิารรฐักจิ มธ. เกษยีณ คณะรฐัศาสตร ์       
โทร.0 2221 6111-20

28 นายอนันต์   เกตุวงศ์ ศ. ร.บ.                 
M.S.(Public Ad.)

บรหิารรฐักจิ บรหิารรฐักจิ มธ. เกษยีณ 6/26 ถ.ลาดพรา้ว 25 
แขวงลาดพรา้ว       
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900
โทร.0 2511 2856

29 นายเกือ้   วงศบุ์ญสนิ ศ.11 วท.บ.(ฟิสกิส)์       
สค.ม.
(ประชากรศาสตร)์
A.M.(Demography)
Ph.D.            
(Demography)

ประชากรศาสตร์ ประชากรกบัการพฒันา
และแนวนโยบาย,ภาวะ
เจรญิพนัธุ์และการวางแผน
ครอบครวั

จฬ. สถาบนั
ประชากรศาสตรโ์ทร.0 
2218 1133
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

30 น.ส.ภสัสร   ลมิานนท์ ศ. ร.บ.(สงัคมวทิยา)  
 สม.ม.(สงัคม
วทิยา)
M.A.(Sociology 
Demography)    
Ph.D.(Sociology 
Demography)

ประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จฬ. วทิยาลยั
ประชากรศาสตร ์     
โทร.0 2218 7340,     
0 2251 1135

31 นายบุญเลศิ   เลยีวประไพ ศ. Bachelor of 
Economic           
Dip. for Advanced 
Studies in 
Economics and 
Social Studies     
M.A. 
(Demography)     
Ph.D.(Sociology 
and Demography)

ประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตรแ์ละสงัคม
วทิยา

มม. เกษยีณ 135/29  ถนนพทุธ
มณฑล สาย 4 หมู ่6  
อ าเภอพทุธมณฑล 
จงัหวดันครปฐม 
73170โทร. 0 2954 
7911,    0 2954 7300
 ต่อ 236

32 นายปราโมทย ์ ประสาทกุล ศ. ร.บ.                 
M.A.(Sociology)     
Ph.D.(Sociology)

ประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์ มม. สถาบนัวจิยัประชากร
และสงัคม             
โทร.0 2441 0201-4   
ต่อ 214

Page 11 of 39



05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

33 นายพชิติ  พทิกัษ์เทพสมบตัิ ศ. ร.บ                  
ร.ม.(สงัคมวทิยา) 
Cert. in Population 
Studies           
M.A. (Sociology)  
Ph.D.(Sociology)

      ประชากรศาสตร ์    
  (เน้นระเบยีบวธิวีจิยั)

ประชากรศาสตร ์       
(เน้นระเบยีบวธิวีจิยั)

สพบ. เกษยีณ คณะรฐัประศาสน
ศาสตร ์โทร. 0 2377 
7400-19

34 นายสนัทดั   เสรมิศรี ศ. วท.บ.(สงัคมวทิยา
และมานุษยวทิยา) 
สค.ม.(สงัคมวทิยา)
M.A.(Sociology & 
Demography)   
Ph.D.(Sociology 
&emography)

ประชากรและสุขภาพ ประชากรและสุขภาพ มม. เกษยีณ คณะสงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์ภาควชิา
สงัคมศาสตร ์           
โทร.0 2441 0220-3   
ต่อ 1010

35 นายอภชิาต ิ  จ ารสัฤทธริงค์ ศ. รบ.         
AM.(Sociology) 
Ph.D.(Demography
Sociology)

วจิยัประชากรและสงัคม วจิยัประชากรและสงัคม, 
ประชากรศาสตรแ์ละสงัคม
วทิยา

มม. ลาออก 245/5  ซอย 7/2 
หมูบ่า้นชวนชืน่พาร์
คววิแขวงบางระบาด 
เขตตลิง่ชนั กรุงเทพฯ 
10170                  
โทร. 0 2448 0999
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

36 นางจรรจา   สุวรรณทตั ศ.11 อ.บ.            
M.A.(Ed.)         
Ed.D.

พฤตกิรรมศาสตร์ จติวทิยาการศกึษา-
พฤตกิรรมศาสตร์

มศว. เกษยีณ 60 ลาดพรา้ว 43      
เขตหว้ยขวาง   
กรุงเทพฯ 10310    
โทร. 0 2511 4732

37 นางนราศร ี  ไววนิชกุล ศ. พศ.บ.         
M.S.(Stat.)  
Ph.D.(Management
Sci.)

พาณชิยศาสตร์ วจิยัธุรกจิและการวเิคราะห์
เชงิปรมิาณ

จฬ. เกษยีณ สถาบนับณัฑติ
บรหิารธุรกจิศศนิทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั        
ซอยจุฬาลงกรณ์ 12  
ถนนพญาไท          
กรุงเทพฯ 1 0330    
โทร.0 2321 1811

38 นายณฏัฐพงศ ์ ทองภกัดี ศ. ศ.บ.            
M.A.(Politival 
Economy) 
Ph.D.(Economics)

พฒันาการเศรษฐกจิ พฒันาการเศรษฐกจิ สพบ. คณะพฒันาการ
เศรษฐกจิ             
โทร.0 2727 3000
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

39 นายฉตัรชยั   พงศป์ระยรู ศ. อ.บ.                
ค.บ.(การสอน
ภาษาองักฤษ)     
M.A.(Geography)  
Ph.D.(Geography)

ภมูศิาสตร์ ทฤษฎแีละแนวปฏบิตักิาร
ตัง้ถิน่ฐาน  ภมูศิาสตรเ์มอืง

จฬ. เกษยีณ 70/219  ซ. 9 ประชา
นิเวศ 2 ประชาชืน่     
 จ.นนทบุร ี10110    
โทร.0 2573 0875,     
0 2218 4826

40 นายไพฑรูย ์ พงศะบุตร ศ. อ.บ.                
M.A

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตรเ์กษตรกรรม จฬ. เกษยีณ 50 ซ.วชริธรรมสาธติ 
32 ถ.สุขมุวทิ 10 
กรุงเทพฯ               
โทร.0 2393 1064

41 นางรชันีกร   บุญ-หลง ศ. อ.บ.         
M.A.(Geography) 
Dip.in Geography

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตรเ์อเซยีตะวนัออก
เฉียงใต้

จฬ. เกษยีณ 295 ซ.มสีุวรรณ 3     
ถ.สุขมุวทิ 71         
พระโขนง คลองเตย 
กรุงเทพฯ            
โทร.0 2392 4871
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

42 นายมนัส   สุวรรณ ศ. B.A.(Social 
Studies)   
B.A.(Geography)    
 M.A.(Geography)   
 Ph.D.(Agricultural 
Geography)

ภมูศิาสตร์ นิเวศวทิยากบัการพฒันา
เศรษฐกจิ

มช. คณะสงัคมศาสตร ์
ภาควชิาภมูศิาสตร ์  
โทร.0 5394 3532 ,    
 0 5321 6181

43 น.ส.วนัเพญ็   สุรฤกษ์ ศ. อ.บ.                
ค.บ.                
M.A.                  
Dr.phil.

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตรก์ารเกษตร,   
การบรหิารการจดัการน ้า
ชลประทาน

มช. เกษยีณ 160/4  ถ. อยูเ่ยน็ ซ.1 
ต.ชา้งเผอืก หมู ่2      
 อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 
50300                   
โทร. 0 5321 7448

44 นายมนู   วลัยะเพช็ร์ ศ. กศ.บ.             
M.A.(Geography)  
Ph.D.(Geography)

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตรก์ารเมอืง มศก. เกษยีณ 861 สุขมุวทิ 103     
ซ.อุดมสุข 42      
แขวงบางนา กรุงเทพฯ
 10260                
โทร. 0 2398 4522
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

45 นายประเสรฐิ   วทิยารฐั ศ. กศ.บ.              
M.A.(Geography)  
Ph.D.(Geography)

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตรก์ายภาพของ
ประเทศไทย

มศว. เกษยีณ 3 พฒันเวศน์ 5 สุขมุวทิ
 71 คลองตนั คลองเตย
 กรุงเทพฯ 10110     
โทร.0 2392 7934

46 นายครองชยั  หตัถา ศ. กศ.บ.(ภมูศิาสตร)์ 
กศ.ม.(ภมูศิาสตร)์ 
วท.ด.(ปฐพวีทิยา)

ภมูศิาสตร์ ภมูศิาสตร์ มอ. คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ภาควชิา
ภมูศิาสตร ์          
โทร.0 7331 3930-50 
ต่อ 3036

47 นางอมรา   พงศาพชิญ์ ศ.11 B.A.(Anthropology) 
M.A.(Anthropology)
Ph.D.         
(Anthropology)

มานุษยวทิยา มานุษยวทิยา จฬ. เกษยีณ คณะรฐัศาสตร ์
ภาควชิาสงัคมวทิยา
และมานุษยวทิยา    
โทร. 0 2215 0871-3,  
 0 2215 3619
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

48 นายยศ   สนัตสมบตัิ ศ.11 วท.บ.(สงัคมวทิยา
มานุษยวทิยา)    
M.A.(Behavioral 
Science)            
Ph.D.           
(Anthropology)

มานุษยวทิยา สงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา

มช. คณะสงัคมศาสตร ์
ภาควชิาสงัคมวทิยา-
มานุษยวทิยา           
โทร. 0 5394 3575,    
0 5394 3553

49 นายอานันท ์ กาญจนพนัธุ์ ศ. ป.ตร ีรฐัศาสตร์
ป.โท 
(ประวตัศิาสตร์
เอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต)้
ป.เอก 
(มานุษยวทิยา)

มานุษยวทิยา มานุษยวทิยา มช. คณะสงัคมศาสตร ์
ภาควชิาสงัคมวทิยา
และมานุษยวทิยา      
โทร.0 5394 3511

50 นายเสมอชยั  พลูสุวรรณ ศ. วท.บ. (เกษตร)
A.M. 
(Anthropology)
Ph.D. 
(Anthropology)

มานุษยวทิยา มานุษยวทิยา มธ. คณะสงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา
โทร.0 2613 2808,     
0 2221 6111-20      
ต่อ 2801-03
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

51 นางปรานี  วงษ์เทศ ศ. ศ.บ.(โบราณคด)ี
M.A.(Anthropology)

มานุษยวทิยา มานุษยวทิยา มศก. เกษยีณ คณะโบราณคด ี
ภาควชิามานุษยวทิยา 
โทร.0 2224 7684

52 นายเกษม   สุวรรณกุล ศ. ร.บ.                
Ph.D.

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ จฬ. เกษยีณ 67 ถ.สุขมุวทิ           
 ซ. 101/1 พระโขนง  
กรุงเทพฯ 10260       
โทร.0 2218 3324-5,   
 0 2311 1630

53 นายจรสั  สุวรรณมาลา ศ. ร.บ. (รฐัประศาสน
ศาสตร)์              
พบ.ม.(รฐัประศาสน
ศาสตร)์
ศ.ม. (การจดัการ)
Ph.D. (Political 
Science)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ จฬ. คณะรฐัศาสตร ์
ภาควชิารฐัประศาสน
ศาสตร ์     โทร.0 
2218 7209
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

54 นายตนิ   ปรชัญพฤทธิ ์ ศ. ร.บ.                
M.P.A.          
M.Phil.(Pol.Sci.) 
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัประศาสนศาสตร์ การบรหิารเปรยีบเทยีบ จฬ. เกษยีณ 225 (เดมิ 39/65) 
ซอยนวศร ี          
ถนนรามค าแหง       
เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310       
โทร.0 2318 6363

55 นายศุภชยั  ยาวะประภาษ ศ. รฐัศาสตรบณัฑติ 
(การปกครอง)
Master of Public 
Administration
Ph.D. (Public 
Administration & 
Public Affairs)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ จฬ. คณะรฐัศาสตร ์ 
ภาควชิารฐัประศาสน-
ศาสตร์
โทร.0 2218 7262
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

56 นายเสน่ห ์  จามรกิ ศ. ธ.บ.                  
B.A.

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ มธ. เกษยีณ ส านักงานกรรมการ
สทิธมินุษยชน        
เชงิสะพานหวัชา้ง      
ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 
10400                
โทร. 0 2511 1099 ,   
0 2314 1638

57 นายปรชัญา   เวสารชัช์ ศ. ร.บ.(การฑตู)        
ร.ม.(การฑตู)       
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัประศาสนศาสตร์ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศ

มสธ. เกษยีณ สาขาวชิารฐัศาสตร ์    
โทร.0 2503 2121-4   
  ต่อ 3757
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

58 นายกฤช   เพิม่ทนัจติต์ ศ. สถ.บ.            
M.Sc.(Human 
Settlement 
Planning and 
Development)   
MCP.,M.A.(City 
and Regional 
Planning)   
Ph.D.(City and 
Regional Planning)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สพบ. คณะรฐัประศาสน
ศาสตร ์              
โทร.0 2377 7400-19 
ต่อ 8752, 8742

59 นายชาตชิาย   ณ เชยีงใหม่ ศ. ศศ.บ.(รฐัศาสตร)์   
ร.ม.(การปกครอง) 
M.A.(Pol.Sci.)     
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สพบ. โครงการบณัฑติศกึษา
การพฒันาทรพัยากร
มนุษย ์                 
โทร.0 2377 7400-19 
ต่อ 2354, 2357
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

60 นายจกัรกฤษณ์   นรนิตผิดุงการ ศ. น.บ.                 
รป.ม.        
Ph.D.(Public & 
Internaitional 
Affairs)

รฐัประศาสนศาสตร์ การวางแผน สพบ. เกษยีณ 69 ซอยพฒันเวศม ์
ถนนสุขมุวทิ 71 แขวง
คลองตนั เขตพระ
โขนงกรุงเทพฯ 10110 
     โทร.0 2392 4949

61 นายบุญทนั   ดอกไธสง ศ. B.A.(Pol.Sci.)        
M.A.(Pol.Sci.Dev.) 
Ph.D.(Leadership / 
Human Behavior 
with Specialization 
in Urban 
Development)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร ์      
(การใชเ้ทคโนโลย)ี

สพบ. ลาออก 21/296 ซ.สุวรรณ
นิเวศน์ ถ.นวมนิทร ์
คลองกุม่ เขตบงึกุม่ 
กรุงเทพฯ10240       
โทร.0 2375 6555

62 นายปุระชยั   เป่ียมสมบูรณ์ ศ. รป.บ.(ต ารวจ)     
M.S.(Criminal 
Justice Admin,)  
Ph.D.(Criminology)

รฐัประศาสนศาสตร์ การวจิยัประเมนิผล,     
การบรหิารรฐักจิ

สพบ. ลาออก 228/34 ซอยลาดพรา้ว
10 เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900     
โทร. 0 2511 4673,    
0 2949 2218
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

63 นางเพญ็ศร ี  วายวานนท์ ศ. บช.บ.             
M.P.A.              
Cert. Of Public 
Admin.

รฐัประศาสนศาสตร์ การวเิคราะหโ์ครงการ สพบ. เกษยีณ 39/9 จนัทรเกษม ซอย
ลาดพรา้ว 23 จตุจกัร 
ลาดยาว กรุงเทพฯ 
10900                  
โทร.0 2513 1328

64 นายไพบูลย ์  ช่างเรยีน ศ. ร.บ.                 
M.P.A.            
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สพบ. เกษยีณ 56/1 ม.ณวิฒันา 
ซอยศุภราช 1 
พหลโยธนิ กรุงเทพฯ 
10400                
โทร.0 2272 6522

65 นายวรเดช    จนัทรศร ศ. รป.บ.(ต ารวจ)     
พบ.ม.(รฐัประศาสน
ศาสตร)์              
 ร.ม.(การปกครอง)
 Ph.D.(Public Ad.)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร,์       
การพฒันามาตรฐานภาครฐั
, รฐัศาสตร์

สพบ. ลาออก 79/83 หมูบ่า้นธารา
รมณ์ ซ.7/1             
 ถ.รามค าแหง          
 สะพานสงู กรุงเทพฯ 
10240                 
โทร.0 2372 2817
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

66 นายสมบตั ิ  ธ ารงธญัวงศ์ ศ. วท.บ.
(เกษตรศาสตร)์     
ร.ม.                
พ.บ.ด.(การบรหิาร
การพฒันา)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สพบ. คณะรฐัประศาสน
ศาสตร ์โทร.0 2377 
7400-19 ต่อ 
8713,8725

67 นายสวสัดิ ์  สุคนธรงัษี ศ. อ.บ.                
M.A.                  
Ph.D.

รฐัประศาสนศาสตร์ การบรหิารงานบุคคล สพบ. เกษยีณ คณะรฐัประศาสน
ศาสตร ์โทร.0 2727 
3000

68 นายอรุณ   รกัธรรม ศ. ร.บ.                
พบ.ม.             
M.P.A.                
Ph.D.

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สพบ. เกษยีณ คณะรฐัประศาสน
ศาสตร ์โทร. 0 2424 
8498

69 นายอุดม  ทุมโฆษติ ศ. ท.บ.                
พบ.ม.(รฐัประศาสน
ศาสตร)์             
พบ.ด.(การบรหิาร
การพฒันา)

รฐัประศาสนศาสตร์ รฐัประศาสนศาสตร์ สพบ. คณะรฐัประศาสน
ศาสตร ์โทร. 0 2727 
3893,    0 2727 3871
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

70 นายกนก   วงษ์ตระหง่าน ศ. วท.บ.(การแพทย)์ 
M.A.(Pol.Sci.)  
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัศาสตร์ การปกครอง จฬ. ลาออก 21/34 สุขมุวทิ 29     
เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110       
         โทร.0 2248 
8406,     0 2248 8340

71 นายกระมล   ทองธรรมชาติ ศ.11 ร.บ.                 
น.บ.              
M.A.(Pol.Sci.)   
Ph.D.(International 
Relations)

รฐัศาสตร์ การเมอืงการปกครองไทย,
 การเมอืงเปรยีบเทยีบ,
การเมอืงระหวา่งประเทศ

จฬ. เกษยีณ 53/4 ซอยลาดพรา้ว 15
 ถนนลาดพรา้ว เขต
จตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900                
โทร.0 2218 7231,     
 0 2513 3543

72 นายจรญู   สุภาพ ศ. รบ.(การปกครอง) 
M.A.(Pol.Sci.Gov.)

รฐัศาสตร์ การวเิคราะหก์ารเมอืง
เปรยีบเทยีบ

จฬ. เกษยีณ 677 คลองจัน่ บางกะปิ
 กรุงเทพฯ 10240      
 โทร.0 2377 6837
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

73 นายชยัอนันต์   สมุทวณชิ ศ.11 B.A.                   
M.A.                
Ph.D.(Pol.Sci)

รฐัศาสตร์ ปรชัญาการเมอืง, รฐัศาสตร์ จฬ. ลาออก 99/131 ซ.หมูบ่า้นงาม
วงศว์าน ถ.งามวงศว์าน
 บางเขน กทม. 10900 
โทร. 0 2941 1831

74 นายสมบูรณ์   สุขส าราญ ศ. ร.บ.                   
ร.ม.                 
M.A.(Pol.Sci)    
Ph.D.

รฐัศาสตร์ การเมอืงการปกครอง จฬ. ลาออก 24 ซ.วชริธรรมสาธติ 
44 ถ.สุขมุวทิ 101/1 
แขวงบางจาก เขตพระ
โขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2389 0660,     
 0 2389 0656

75 นายสุจติ   บุญบงการ ศ. ร.บ.                 
M.A.                 
Ph.D.

รฐัศาสตร์ นโยบายสาธารณะและ
การเมอืงเปรยีบเทยีบ

จฬ. ลาออก ตุลาการศาล
รฐัธรรมนูญส านักงาน
ศาลรฐัธรรมนูญ เลขที ่
49/8ถ. พระอาทติย ์
แขวงชนะสงคราม    
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200                  
โทร.0 2623 9654,     
0 2218 7432
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

76 นายอนุสรณ์   ลิม่มณี ศ. ร.บ.(การปกครอง) 
ร.ม.(การปกครอง) 
Ph.D.(Pol. Sci.)

รฐัศาสตร์ รฐัศาสตร์ จฬ. คณะรฐัศาสตร ์      
ภาควชิาการปกครอง  
โทร.0 2218 7203

77 นายไชยวฒัน์  ค ้าชู ศ. ร.บ.(การปกครอง) 
 M.A.(East Asian 
Studies)              
Ph.D.(Pol. Sci.)

รฐัศาสตร์ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศ (ญีปุ่น่), ทฤษฎี
การเมอืงและญีปุ่น่ศกึษา, 
การเมอืงเปรยีบเทยีบ

จฬ. คณะรฐัศาสตร ์
ภาควชิาความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ     
โทร. 0 2218 7250-53

78 นายลขิติ   ธรีเวคนิ ศ.11 น.บ.                 
M.A./M.A.L.D.    
M.A.(Pol.Sci.)     
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัศาสตร์ การเมอืงและการปกครอง
ไทย

มธ. ลาออก คณะรฐัศาสตร ์       
โทร.0 2221 6111-20

79 นายสุรชยั   ศริไิกร ศ. ร.บ.                 
M.A.                
Ph.D.

รฐัศาสตร์ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ประเทศ

มธ. คณะรฐัศาสตร ์
ภาควชิาความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ         
โทร.0 2221 6111-20
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

80 นายธรีภทัร ์ เสรรีงัสรรค์ ศ. ร.บ.(การปกครอง) 
ร.ม.(การปกครอง)  
ร.ด.(การปกครอง)

รฐัศาสตร์ รฐัศาสตร์ มสธ. สาขาวชิารฐัศาสตร ์    
โทร.0 2503 3575

81 นายทนิพนัธุ์   นาคะตะ ศ. วท.บ.(ทบ.)         
รป.ม.(มธ.)        
M.A.(Pol.Sci.)   
Ph.D.(Pol.Sci.)

รฐัศาสตร์ รฐัศาสตร,์การเมอืงไทย สพบ. ลาออก 4/226 หมูบ่า้นสหกรณ์
 ซ.11 ถนนเสรไีทย    
บงึกุม่ กรุงเทพฯ 
10240 โทร. 0 2379 
7721

82 นางศริลิกัษณ์                       
     โรจนกจิอ านวย

ศ. บช.บ.                 
 บช.ม.               
 M.B.A.          
Ph.D.(Management
 of Technology)

ระบบสารสนเทศเพือ่การ
จดัการ

ระบบสารสนเทศเพือ่การ
จดัการ

มธ. คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี         
โทร. 0 2613 3333-50

Page 28 of 39



05 สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

83 นายฉตัรทพิย ์  นาถสุภา ศ. รบ.(รฐัศาสตรก์าร
ฑตู)                 
รม.(ความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ)  
M.A.(Economics) 
M.A. in Law and 
Diplomacy      
M.A.(Economics) 
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิ จฬ. เกษยีณ 54 ถนนเศรษฐศริ ิ 
กรุงเทพฯ 10400       
โทร. 0 2218 6203

84 นายเทยีนฉาย   กรีะนันทน์ ศ.11 ร.บ.          
M.A.(Economics)  
A.M.(Economics) 
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรป์ระชากร 
เศรษฐศาสตรท์รพัยากร
มนุษย์

จฬ. เกษยีณ 8  ซ.ประสาทสุข     
ถนนเยน็อากาศ     
แขวงช่องนนทร ี      
เขตยานนาวา    
กรุงเทพฯ 10120       
 โทร. 0 2249 1512
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

85 นายประชุม   โฉมฉาย ศ. D.E.S.               
B.A./B.Litt.                      

เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ จฬ. เกษยีณ 1131/298 ถนนเทอด
ศริ ิอาคารเทอดศริ ิ     
   ชัน้ 19 ดุสติ 
กรุงเทพฯ10300        
        โทร. 0 2243 
1234,    0 2243 744

86 น.ส.ผาสุก   พงษ์ไพจติร ศ.11 B.S.(Economics)  
M.S.(Economics)  
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรก์ารเมอืง จฬ. เกษยีณ คณะเศรษฐศาสตร ์    
โทร.0 2218 6203

87 นางสมคดิ   แกว้สนธิ ศ.11 บช.บ.         
M.A.(Economics) 
Cert.in 
Quantitative 
Methods of 
Economics

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข จฬ. เกษยีณ 170 ซ.องครกัษ์        
ถ.นครไชยศร ีเขตดุสติ
กรุงเทพฯ 10300       
โทร.0 2241 1853
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

88 นายตรีณ   พงศม์ฆพฒัน์ ศ. ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์
ปรมิาณวเิคราะห)์  
 ศ.ม.                  
 M.Sc.(Economics) 
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรม์หภาค จฬ. คณะเศรษฐศาสตร ์    
โทร. 0 2218 6200-96

89 นายทองโรจน์   อ่อนจนัทร์ ศ. ศส.บ.               
M.S. Agr.Econ.   
Ph.D.Agr.Econ.

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรเ์กษตร, 
เศรษฐศาสตรท์รพัยากร

มก. ลาออก 93/1 เคนซงิตนัเพรส 
ซอย 15 ชัน้ 4 ถนน
แจง้วฒันะ ทุ่งสองหอ้ง 
 หลกัสี ่กรุงเทพฯ 
10210                 
โทร. 0 2575 1522

90 นายโสภณิ   ทองปาน ศ. คส.บ.             
M.S. in Agr.Econ. 
Ph.D. in Agr.Econ.

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรเ์กษตร มก. เกษยีณ 22/50 หมู ่2  ซ.จุฬา
เกษม ถ.งามวงศว์าน  
ต.บางเขน อ.เมอืง    
จ.นนทบุร ี11000      
โทร. 0 2561 3467    
ต่อ 107
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

91 นางมิง่สรรพ ์ ขาวสอาด ศ.11 ศศ.บ.                
ศศ.ด.               
ประกาศนียบตัร
การฝึกอบรมดา้น
เศรษฐศาสตร์
สิง่แวดลอ้ม

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มช. คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.0 5322 1699

92 นายเกรกิเกยีรต ิ  พพิฒัน์เสรธีรรม ศ. พณ.บ.             
บช.บ.              
M.A.                 
M.S.

เศรษฐศาสตร์ การคลงั มธ. ลาออก 684 ซอยพหลโยธนิ 24
 ถนนพหลโยธนิ  
ลาดยาว จตุจกัร  
กรุงเทพฯ 10900      
โทร. 0 2511 3077

93 นายบุญคง   หนัจางสทิธิ ์ ศ. ศ.บ.              
M.A.(Economics) 
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มธ. เกษยีณ คณะเศรษฐศาสตร ์     
โทร.0 2221 6111-20

94 นางปราณ ี ทนิกร ศ. B.A. (Econ.)
Ph.D. (Econ.)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มธ. คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2613 3333
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

95 นายพรายพล  คุม้ทรพัย์ ศ. ศ.บ.                 
ศ.ม.                 
ศ.ด.

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกจิการเงนิระหวา่ง
ประเทศ, นโยบายการเงนิ
และการคลงั

มธ. คณะเศรษฐศาสตร ์
โทร.0 2613 2409

96 นายรงัสรรค ์  ธนะพรพนัธุ์ ศ. ศ.บ.               
B.A.(Cantab)    
M.A.(Cantab)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มธ. เกษยีณ คณะเศรษฐศาสตร ์    
โทร.0 2221 6111-20

97 นายอภชิยั   พนัธเสน ศ.11 ศ.บ.
(เศรษฐศาสตร)์
M.A.(Economics) 
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรก์ารพฒันา มธ. เกษยีณ คณะเศรษฐศาสตร ์    
โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ 2438

98 นายอารยะ  ปรชีาเมตตา ศ. ศ.บ.                   
 ศ.ม.                 
 Energy 
Management and 
Policy          
Regional Science

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มธ. คณะเศรษฐศาสตร ์    
โทร. 0 2613 2468
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

99 นายดเิรก  ปทัมสริวิฒัน์ ศ. ศศ.บ.
(เศรษฐศาสตร)์ 
M.S.(Economics) 
Ph.D.(Economics) 
Cert.(Training on 
Development)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มน. คณะมนุษยศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์ภาควชิา
พาณชิยศาสตร ์        
โทร.0 5526 1000-4

100 นายธรรมนูญ   โสภารตัน์ ศ. ศ.บ.  
M.S.(Economic) 
Ph.D.

เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎเีศรษฐศาสตร,์ 
เศรษฐศาสตรก์ารพฒันา

มร. ลาออก 70 ซอยพลูทรพัยส์นิ  
 ถ.รามค าแหง 24 
กรุงเทพฯ  10240      
โทร.0 2318 0747,     
0 2625-2930

101 นายเมธ ี  ครองแกว้ ศ. B.A.(Economics 
and Policy 
Science)  
M.A.(Economics) 
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรก์ารพฒันา สพบ. ลาออก คณะพฒันาการ
เศรษฐกจิ                
โทร.0 2377 7400    
ต่อ 2316
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

102 นางสุชาดา   กรีะนันทน์ ศ. พศ.บ.       
A.M.(Statistics)  
Ph.D.(Statistics)

สถติิ สถติศิาสตร,์ ระบบ
สารสนเทศสถติิ

จฬ. เกษยีณ บณัฑติวทิยาลยั        
โทร. 0 2218 5715-16

103 นายสุชาต ิ  ประสทิธริฐัสนิธุ์ ศ. B.A.Economic & 
Pol. Sci.       
M.A.Sociology      
Ph.D. in Sociology 
(Phi Beta Kappa)

สถติิ สถติปิระยุกต,์สงัคมวทิยา,
ประชากรศาสตร,์การ
ประเมนิผลโครงการ/
แผนงานและนโยบาย

มร. เกษยีณ 38 ซอยลาดพรา้ว 56 
ถนนลาดพรา้ว 
กรุงเทพฯ 10310       
โทร. 0 2514 1436

104 นายประเสรฐิ   แยม้กลิน่ฟุ้ง ศ. ร.บ.                  
M.P.A.  
Ph.D.(Candidate 
in Sociology)

สงัคมวทิยา สงัคมวทิยา จฬ. เกษยีณ 160 ลาดพรา้ว 15 
ลาดยาว บางเขน 
กรุงเทพฯ 10900      
โทร. 0 2511 1382
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

105 นายพทัยา   สายหู ศ. B.A.(Philosophy 
Politic & 
Economic)  
Dip.(Anthropology) 
M.A.(Social 
Anthropology)    
D.Phil.(Social 
Anthropology)

สงัคมวทิยา สงัคมวทิยา (มานุษยวทิยา
สงัคม)

จฬ. เกษยีณ 149/1  ซอยวเิศษสุข 
ถนนรามค าแหง 32 
กรุงเทพฯ 10250       
โทร. 0 2374 6543,    
0 2732 1770

106 นางสุภางค ์  จนัทวานิช ศ.11 อ.บ.         
M.A.(Anthropology)
Ph.D.(Sociology)

สงัคมวทิยา การยา้ยถิน่ จฬ. เกษยีณ คณะรฐัศาสตร ์
ภาควชิาสงัคมวทิยา
และมานุษยวทิยา       
โทร.0 2218 7203
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

107 นายจ านงค ์ อดวิฒันสทิธิ ์ ศ. พ.ม.                
พธ.บ.               
M.A.(Social 
Sciences) 
Post.Dip.in Politics 
& Public.Ad. 
M.A.(English)  
Ph.D.(Social 
Science)

สงัคมวทิยา สงัคมกบัพทุธศาสนา มก. คณะสงัคมศาสตร ์
ภาควชิาสงัคมวทิยา
และมานุษยวทิยา
โทร.0 2561 3480,     
 0 2561 3484

108 นายสนิท   สมคัรการ ศ. ธ.บ.       
M.A.(Soc.Anthro.) 
Ph.D.(Anthro)

สงัคมวทิยา การเปลีย่นแปลงทาง
สงัคม-วฒันธรรม

สพบ. เกษยีณ 4/383 หมูบ่า้นสหกรณ์
เคหะสถาน 4 ถนนเสรี
ไทย คลองกุม่ บงึกุม่ 
กรุงเทพฯ 10240       
โทร. 0 2377 6764,
0 2379 7678
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

109 นายนิพนธ ์  คนัธเสวี ศ. B.S.(Agricultural 
Edu.)                 
M.Ed.                
Ph.D.(Agricultural 
Ed.)

สงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา

การพฒันาสงัคม มก. เกษยีณ 689 หมู ่2  ซ.ธนาคาร
อาคารสงเคราะห ์3 
ถนนงามวงศว์าน      
ต.บางเขน อ.เมอืง     
 จ.นนทบุร ี11000      
โทร.0 2588 0235

110 นายเสรนิ   ปุณณะหติานนท์ ศ. ร.บ.   
M.A.(Government) 
Ph.D.(Sociology)

สงัคมวทิยาและ
มานุษยวทิยา

อาชญาวทิยา มธ. เกษยีณ 231 ซ.15 อาคาร      
ทุ่งมหาเมฆ           
แขวงทุ่งวดัดอน     
เขตสาธร กรุงเทพฯ 
10120                
โทร.0 2286 7753

111 นางยุพา   วงศไ์ชย ศ. สส.บ.          
ประกาศนียบตัร
ชัน้สงู  
M.S.W.(Social 
Work)

สงัคมสงเคราะห์ การบรหิารนโยบาย
สวสัดกิารสงัคม         
การบรหิารองคก์ารสงัคม 
สงเคราะหเ์อกชน ทฤษฎี
การสงัคมสงเคราะห์

มธ. เกษยีณ คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์ภาควชิาสงัคม
สงเคราะหศ์าสตร ์     
โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ 2518
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ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

112 นายศศพิฒัน์  ยอดเพชร ศ. สส.บ.              
สส.ม.

สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
(สวสัดกิารผูส้งูอายุ)

สงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์
(สวสัดกิารผูส้งูอาย)ุ

มธ. เกษยีณ คณะสงัคมสงเคราะห์
ศาสตร ์ภาควชิาสงัคม
สงเคราะห ์           
โทร.0 2696 5502

113 น.ส.ชุตมิา  สจัจานันท์ ศ. อ.บ.                  
อ.ม.                   
 Post-Graduate 
Dip. (Science 
Information 
Specialists)        
M.Sc.(Information 
Sciences)          
D.Edu.

สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ มสธ. สาขาวชิาศลิปศาสตร ์ 
โทร. 0 2564 8511-14
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