
02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

1 นายสุรพล  ดําริหกุล ศ. ศศ.บ.(โบราณคดี)       

สม.ม.(สังคมวิทยา)

โบราณคดี ประวัติศาสตรและโบราณคดี มช. ภาควิชาศิลปะไทย   

คณะวิจิตรศิลป      

โทร.0 5394 4817

2 นายปรีชา  กาญจนาคม ศ. ศศ.บ.(โบราณคดี)         

 ศศ.ม.(พัฒนาชุมชน)

โบราณคดี โบราณคดี, ประวัติศาสตร

และการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม

มศก. เกษียณ 124  ซ.กาญจนาคม    

ถ.พหลโยธิน           

แขวงสามเสนใน     

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

10400                  

โทร. 0 2278 0216

3 นางผาสุข  อินทราวุธ ศ. ศ.บ.(โบราณคดี)          

M.A.(Archaeology)    

Ph.D.(Archaeology)

โบราณคดี โบราณคดี มศก. เกษียณ คณะโบราณคดี 

ภาควิชาโบราณคดี     

โทร.0 2224 7683

0 2226 5354
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

4 นางปยนาถ  บุนนาค ศ. อ.บ.                        

อ.ม.(ประวัติศาสตร)       

ร.ม. (การปกครอง)        

ร.ด. (การปกครอง)

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรไทย       

ดานการเมืองการปกครอง

และการตางประเทศ

ประวัติศาสตรเอเชียใต

จฬ. เกษียณ คณะอักษรศาสตร 

ภาควิชาประวัติศาสตร  

 โทร.0 2218 9648

5 นางเพ็ญศรี  ดุก ศ. อ.บ.                 

Diplome de Doctorat

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรยุโรป จฬ. เกษียณ 137 ซ.มีสุวรรณ 3     

ถ.สุขุมวิท 71        

เขตประเวศ      

กรุงเทพฯ 10110        

 โทร.0 2391 5243,     

 0 2383 0415

6 นายประเสริฐ  ณ นคร ศ. ธ.บ.                 

Ph.D.(Statistics)

ประวัติศาสตร จารึกและอักขรวิธีโบราณ 

ภาษาตระกูลไท ภาษาและ

วรรณกรรมถิ่นเหนือ นิรุกติ

ศาสตร

มก. เกษียณ 101/1                     

ซอยทานผูหญิงพหล

ถนนงามวงศวาน 

กรุงเทพฯ 10900        

โทร.0 2579 4432
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

7 น.ส.เพ็ญศรี  กาญจโนมัย ศ. อ.บ.                       

ค.บ.                       

M.A.

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรญี่ปุน, เอเชีย

ตะวันออก, เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต, อารย

ธรรมโลก

มก. เกษียณ 100/170 โกสุมนิเวศน 

ซ. 3 ค ถ.วิภาวดีรังสิต 

หลักสี่ กท. 10210     

โทร.0 2573 3247

8 นายภูวดล  ทรงประเสริฐ ศ. อ.บ.                        

อ.ม.(ประวัติศาสตร)

Ph.D.(History)

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร(จีน 

อินโดนีเซียและชาวจีนและ

ชาวมุสลิมในประเทศไทย)

มก. ภาควิชาประวัติศาสตร 

คณะสังคมศาสตร     

โทร.0 2561 3480 ,     

0 2561 3484
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

9 นางสมร  นิติทัณฑประภาศ ศ. อ.บ.                      

ค.บ.                      

M.Ed.                    

M.A.

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกา มก. เกษียณ 23/1 ซ.ทานผูหญิงพหล

 หมู 5 ถ.งามวงศวาน 

แขวงลาดยาว        

เขตจตุจักร กท. 10900 

โทร.0 2561 0721,      

0 2941 4067

10 นางนันทวรรณ  ภูสวาง ศ. อ.บ.(อังกฤษ 

ประวัติศาสตร)           

อ.ม.(ประวัติศาสตร)

Doctorat de l'Universite' 

(mention tres honorable)

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรไทย   

ประวัติศาสตรเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใตชนกลุม

นอยในประเทศไทย 

(เฉพาะอยางยิ่งชนมุสลิมใน

ไทย)

มช. เกษียณ 77/5 แมขัวมุง 3      

บานชางเคียนชางเผือก

 อ.เมือง                   

จ.เชียงใหม 50300      

โทร. 0 5321 1558 ,    

0 5394 3241-2
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

11 นายนิธิ  เอียวศรีวงศ ศ. อ.บ.                         

อ.ม.                      

Ph.D.

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรไทย มช. เกษียณ คณะมนุษยศาสตร 

ภาควิชาประวัติศาสตร 

โทร. 0 5322 1699

12 นางสรัสวดี   อองสกุล ศ. กศ.บ.(ประวัติศาสตร)   

กศ.ม.(ประวัติศาสตร)

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร มช. ภาควิชาประวัติศาสตร 

 คณะมนุษยศาสตร     

โทร. 0 5394 3207

13 นางเพ็ชรี  สุมิตร ศ. B.A.                       

M.A.

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรเอเซีย มธ. เกษียณ 199/9 ซอยรัชดาภิเษก

25 ทาพระ อ.บางกอก

ใหญ กท. 10600       

โทร.0 2457 8387-8
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

14 นางศรีสุรางค  พูลทรัพย ศ. B.A.                     

Higher Dip in Ed.         

M.A.(Indian Studies)

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรมเอเชียใต, 

ตะวันออกกลาง,             

รามายณะ-รามเกียรติ์

มธ. เกษียณ 77/6 ซ.รวมญาติ ถ.

บางบอน 3 แขวงหลัก

สอง เขตบางแค 

กรุงเทพฯ 10160      

โทร. 0 2806 5776

15 น.ส.จันทรฉาย  ภัคอธิคม ศ. อ.บ.(ประวัติศาสตร)     

M.A.(Asian Studies and 

History)

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรไทย มร. คณะมนุษยศาสตร 

ภาควิชาประวัติศาสตร  

 โทร.0 2318 0054 ตอ 

1090,1092 ,             

0 2310 8279

16 นางแถมสุข  นุมนนท ศ. อ.บ.                       

M.A.                     

Ph.D.

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรไทย มศก. เกษียณ 56/217  หมูบานรมฟา 

ถ.ยิงเปาใต              

จ.นครปฐม 73000     

โทร.0 3425 3282
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

17 นายสัญชัย  สุวังบุตร ศ. อ.บ.                      

M.A.

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรยุโรป 

ประวัติศาสตรรัสเซีย

มศก. คณะอักษรศาสตร 

ภาควิชาประวัติศาสตร 

โทร. 0 3425 5096-7

18 นายเอี่ยม  ฉายางาม ศ. M.A.                 

Docteur de l'Universite 

de Paris

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตร มสธ. เกษียณ 386/9 ซ.เฉลิมสุข       

 ต.ลาดยาว จตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900    

โทร.0 2513 2889 ,     

0 2513 7719

19 นายกีรติ  บุญเจือ ศ. อ.บ.(อังกฤษ ฝรั่งเศส)   

อ.ม.(วรรณคดีฝรั่งเศส)  

B.A.(Western 

Philosophy)         

M.A.(Christian Religion)

ปรัชญา ปรัชญาตะวันตก จฬ. เกษียณ 128/91 หมูบานศรีขริน

 ถนนรามคําแหง 24 

หัวหมาก  บางกะป 

กรุงเทพฯ 10240      

โทร. 0 2300 5108
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

20 นายปรีชา  ชางขวัญยืน ศ.11 อ.บ.                        

อ.ม.(ปรัชญา)              

อ.ม.(ภาษาไทย)

ปรัชญา ปรัชญาสังคม พุทธปรัชญา

 ปรัชญาอินเดีย 

สุนทรียศาสตร ตรรกวิทยา

จฬ. เกษียณ คณะอักษรศาสตร 

ภาควิชาปรัชญา     

โทร.0 2218 6951

21 นายวิทย  วิศทเวทย ศ. อ.บ.                  

Ph.D.(Philosophy)

ปรัชญา ปรัชญา จฬ. เกษียณ ศูนยพุทธศาสน 

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 

10330                  

โทร. 0 2218 4654

22 นายสมภาร  พรมทา ศ. พธ.บ.(ครุศาสตร)        

อ.ม.(ปรัชญา)            

อ.ด.(ปรัชญา)

ปรัชญา ปรัชญา จฬ. ภาควิชาปรัชญา        

คณะอักษรศาสตร       

โทร. 0 2218 4754
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

23 นายเดือน  คําดี ศ. ศน.บ.(ศาสนศาสตร) 

M.A.(Philosophy) 

Ph.D.(Philosophy)

ปรัชญาและศาสนา ปรัชญาและศาสนา มก. เกษียณ คณะมนุษยศาสตร   

ภาควิชาปรัขญาและ

ศาสนา                 

โทร.0 2942 8200-45

24 นายอิมรอน  มะลูลีม ศ. B.A.(Islamic Law)  

M.A.(Islamic Studies)   

M.Phil(West Asian 

Studies)               

Ph.D.(West Asian 

Studies)

ปรัชญาและศาสนา ปรัชญาและศาสนา มก. เกษียณ

วุฒิสมาชิก

รัฐสภา (สมาชิก

วุฒิสภา)กรุงเทพฯ 

10900                

โทร.0 2314 3644

Page 9 of 23



02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

25 นายสิทธิ์  บุตรอินทร ศ. ศน.บ.(ปรัชญา)          

Dip.in Anthropology 

M.A.(Philosophy)         

Dip.in Journalism     

Dip.in International 

Relations               

D.Litt. In Philosophy

ปรัชญาและศาสนา พุทธปรัชญา, ปรัชญา

เปรียบเทียบ, ปรัชญา

สังคม-การเมือง-การศึกษา,

 ตรรกศาสตร

มช. เกษียณ 67 บานบุตรอินทร     

ซ.บุตรอินทร ถ. ศิริธร  

ต.ชางเผือก  อ.เมือง    

จ.เชียงใหม 50300    

โทร. 0 5321 5327

26 นายแสง  จันทรงาม ศ. ศน.บ.                

M.A.(Ling. & Eng. Lit.)

ปรัชญาและศาสนา ปรัชญาและศาสนา มช. เกษียณ 123/15  ซ.โพธาราม 2

 หมู 2 อ.เมือง            

 จ.เชียงใหม 50000     

โทร.0 5321 2306
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

27 นายอํานวย  ยัสโยธา ศ. กศ.บ.                      

น.บ.                         

อ.ม.(ปรัชญา)

ปรัชญาและศาสนา มรภ.

 

สงขลา

160/93 หมู 4 บานพัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา อ.เมือง         

จ.สงขลา 90000     

โทร.0 7433 7572

28 นางกาญจนา  นาคสกุล ศ. อ.บ.                          

อ.ม.(ภาษาไทย)     

M.A.(General Linguistics 

& Phonetics)              

Ph.D

ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย 

ภาษาไทย (สัทศาสตร,    

สัทวิทยา)

จฬ. เกษียณ 52 ถ.สุขุมวิท 55    

ซอยทองหลอ 23       

ต.คลองตัน เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ  

โทร. 0 2392 8670

29 น.ส.วัชรี  รมยะนันทน ศ. อ.บ.                 

M.A.(Ed.)

ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย จฬ. เกษียณ 33/2 ถ.วิภาวดีรังสิต 

จตุจักร  เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ             

โทร.0 2272 3316
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

30 นางศิราพร  ณ ถลาง ศ. อ.บ.(ภาษาไทย)           

อ.ม.(ภาษาไทย)           

Ph.D.(Anthropology)

ภาษาไทย คติชนวิทยาและ

มานุษยวิทยา คติชนไทย, 

ไท

จฬ. ภาควิชาภาษาไทย 

คณะอักษรศาสตร       

โทร. 0 2218 4687

31 นางกุสุมา  รักษมณี ศ.11 อ.บ.(ภาษาไทย)           

อ.ม.(ภาษาไทย)  

Ph.D.(Sanskrit and 

Indian Studies)

ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย

,สันสกฤต

มศก. เกษียณ คณะโบราณคดี 

ภาควิชาภาษา

ตะวันออก                

 โทร.0 2623 6115 ตอ 

1164

32 นางวิภา  กงกะนันทน ศ. กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

M.A.(วรรณคดีอังกฤษ-

อเมริกัน)             

Ph.D.(วรรณคดีไทย)

ภาษาไทย วรรณคดีไทย มศก. เกษียณ 1145 ซ.ไชยประชา

ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุรี 39

บางซื่อ กทม. 10800  

โทร 02-5867608
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

33 นายธวัช  ปุณโณทก ศ. กศ.บ.                    

ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย)

ภาษาไทย ภาษาไทยและวรรณกรรม 

ทองถิ่น

มร. เกษียณ 31/5 ซ.ลาดพราว 71 

ถ.ลาดพราว แขวง

ลาดพราว เขตลาดพราว

 กรุงเทพฯ 10310    

โทร.0 2538 4812

34 นายสุธิวงศ  พงศไพบูลย ศ.11 กศ.บ.(ภาษาและ   

วรรณคดีไทย)

ภาษาไทย ภาษาไทย,ทักษิณคดีและ   

 คติชนวิทยา

มอ. เกษียณ 92/10 ถ.กาญจนวนิช 

ต.เขารูปชาง อ.เมือง  

จ.สงขลา 90000         

โทร.0 7431 2589

Page 13 of 23



02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

35 นายชวน  เพชรแกว ศ. กศ.บ.(ภาษาไทย-

ประวัติศาสตร)             

ค.ม.(การสอนภาษาไทย)

ภาษาไทย ภาษาและวรรณกรรมไทย, 

วรรณคดีทองถิ่น, 

วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

ภาคใต, คติชนวิทยา

มรภ. 

สุราษฎร

คณะครุศาสตร           

โทร. 0 7735 5466-7

36 น.ส.กาญจนา  ปราบพาล ศ. อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)       

อ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 

M.A.(E.S.L.)      

Ph.D.(Education)

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ การทดสอบ 

การสอนภาษาอังกฤษ

จฬ. เกษียณ สํานักทดสอบ จุฬาฯ 

โทร.0 2218 6053

37 คุณกัญดา    ธรรมมงคล ศ. อ.บ.                       

M.S. in Ed.              

Ph.D.( Reading)

ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ จฬ. เกษียณ สถาบันภาษา  จุฬาฯ   

 โทร. 0 2215 0871-3
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

38 นางธีระพันธ  เหลืองทองคํา ศ. อ.บ.(ภาษาอังกฤษ,ญี่ปุน)

 M.A.(Linguistics)    

Ph.D.(ภาษาศาสตร)

โบราณคดี ภาษาตระกูลมอญ, เขมร

,กระตูอิก, บัฮนาริก, 

สัทศาสตร, สัทวิทยา, 

ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต, หลักการทําพจนานุกรม

, ภาษาศาสตรภาคสนาม, 

ภาษาศาสตรเปรียบเทียบ

จฬ. คณะอักษรศาสตร 

ภาควิชาภาษาศาสตร 

โทร. 0 2218 4691-2

39 น.ส.ปราณี    กุลละวณิชย ศ. อ.บ.(ภาษาอังกฤษ-

ฝรั่งเศส)                    

อ.ม.(ภาษาอังกฤษ-

ฝรั่งเศส)             

M.A.(Linguistics)    

Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร ภาษาศาสตร,วากยสัมพันธ

,ภาษาศาสตรเชิงประวัติ, 

ภาษาศาสตรภาษาไท

เปรียบเทียบ, การทดสอบ

ภาษาไทย

จฬ. เกษียณ คณะอักษรศาสตร   

ศูนยภาษาไทยสิรินธร 

โทร. 0 2218 9480 

ภาควิชาภาษาศาสตร 

โทร. 0 2218 4691
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

40 นางพรสรรค   วัฒนางกูร ศ. อ.บ.(ภาษาและ       

วรรณคดีเยอรมัน)         

อ.ม.(ภาษาและ    

วรรณคดีเยอรมัน)   

M.A.(Angewandte 

Linguistik, Nevere 

deutsche 

Literaturwissenschaft 

Musikwissenscnaft)  

Dr.Phil

ภาษาศาสตร ภาษาเยอรมัน,ภาษาศาสตร

,ภาษาศาสตรวรรณคดี

เยอรมัน,  ดนตรี 

(ภาษาศาสตรจิตวิทยา 

วรรณคดีเยอรมัน คศ.

18-20 ละครเยอรมัน 

วัฒนธรรมและศิลป

ตะวันตก ดนตรีคลาสสิค)

จฬ. คณะอักษรศาสตร 

ภาควิชาภาษาตะวันตก

โทร. 0 2218 4778,     

0 2218 4773

41 นางอมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ ศ. อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

M.A.(Linguistics)

Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร ภาษาไทย, ภาษาชนกลุม

นอยในประเทศไทย, 

ภาษาศาสตรสังคม 

วากยสัมพันธ, 

ภาษาศาสตรชาติพันธ

จฬ. เกษียณ คณะอักษรศาสตร 

ภาควิชาภาษาศาสตร  

โทร.0 2218 4663,

0 2218 4696
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

42 นางวิจินตน  ภานุพงศ ศ. อ.บ.(ภาษาไทย)          

อ.ม.(ภาษาไทย)     

M.A.(Linguistics & 

Phonetics)   

Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร ภาษาศาสตร, 

วากยสัมพันธ สัทวิทยา, 

ภาษาไทย

จฬ. เกษียณ 32/29 ลาดพราว 23 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

10900                

โทร. 0 2513 1757,     

 0 2513 0368

43 น.ส.พิณทิพย  ทวยเจริญ ศ. กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)     

กศ.ม.(ภาษาและ    

วรรณคดีอังกฤษ)     

M.A.(Linguistics and 

EL.)                 

Ph.D.(Phonetics)

ภาษาศาสตร ภาษาศาสตร สัทศาสตร มธ. เกษียณ คณะศิลปศาสตร 

ภาควิชาภาษาศาสตร

โทร.0 2221 6171-80 

ตอ 2629

44 นางสมทรง  บุรุษพัฒน ศ. ศศ.บ.(ภาษาศาสตร)    

ศศ.ม.(ภาษาศาสตรเอเซีย

อาคเนย)      

Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร วากยสัมพันธ ไทย, ไท 

(วิเคราะหขอความ)     

ภาษาชนกลุมนอยใน

ประเทศไทย

มม. สถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อพัฒนา

ชนบท                  

โทร. 0 2800 2303

Page 17 of 23



02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

45 คุณหญิงสุริยา  รัตนกุล ศ.11 อ.บ.                       

Docteur de l' Universiti' 

de Paris

ภาษาศาสตร ภาษาศาสตร, ภาษาและ

วัฒนธรรมเอเชียอาคเนย

มม. เกษียณ สถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อพัฒนา

ชนบท                  

โทร.0 2441 9020-4 ตอ

 3200

46 นายอุดม  วโรตมสิกขดิตถ ศ. กศ.บ.                   

A.M.                         

Ph.D.

ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรและ

ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย

มร. เกษียณ 35/15 ซ.สังขะวัฒนะ 2

ถ.ลาดพราว แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900     

โทร. 0 2511 0470,     

 0 2512 4936
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

47 นางสุไร  พงษทองเจริญ ศ. อ.บ.                      

ค.บ.                      

M.A.

ภาษาศาสตร การสอนภาษาอังกฤษ, 

ภาษาศาสตรประยุกต

มศว. เกษียณ 4 ซ.พัฒนเวศน 3       

ถ.สุขุมวิท71  คลองตัน

 วัฒนา กรุงเทพฯ10110

 โทร. 0 2392 7933,    

  0 2711 3267

48 น.ส.สุวิไล  เปรมศรีรัตน ศ. อ.บ.(ภาษาอังกฤษ, 

ประวัติศาสตร)

อ.ม.(ภาษาอังกฤษ)

Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร ภาษาศาสตรเอเซียอาคเนย

, ภาษาศาสตรประยุกต, 

ภาษาชนกลุมนอยใน

ประเทศไทย; ภาษาโซ, 

ภาษาชอง, ภาษาขมุ

มม. เกษียณ สถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรมเพื่อพัฒนา

ชนบท                  

โทร. 0 2800 2329
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

49 นางถนอมนวล  โอเจริญ ศ. อ.บ.(ภาษาเยอรมัน)     

Zeugnis über ein 

abgeschlossenes 

Grundstudium in der 

Angewandten 

Deutschen Philologie    

อ.ม. (ภาษาเยอรมัน)

ภาษาเยอรมัน ภาษาเยอรมัน, วรรณคดี

เยอรมันศตวรรษที่ 19-20 

(คัพคา, โทมัส มันน)

จฬ. ศูนยการแปลและการ

ลามเฉลิมพระเกียรติ 

โทร. 0 2218 4634

50 นางแพรวโพยม  บุณยะผลึก ศ. อ.บ.(ฝรั่งเศส, อังกฤษ)  

อ.ม.(ฝรั่งเศส)       

Doctorat de 3 cycle en  

phonetique appliquee

ภาษาฝรั่งเศส สัทศาสตรฝรั่งเศสประยุกต

 การทําพจนานุกรมสอง

ภาษา

จฬ. เกษียณ ภาควิชาภาษาตะวันตก

คณะอักษรศาสตร   

โทร.0 2215 0871-3

Page 20 of 23



02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

51 นายปญญา  บริสุทธิ์ ศ. อ.บ.(ฝรั่งเศส)              

อ.ม.(วรรณคดีฝรั่งเศส) 

Docteur de L" 

Universite" de Paris 

Certificat d" Etudes 

(Mention Tres 

Honorable)

ภาษาและวรรณคดี ภาษาและวรรณคดี มธ. เกษียณ 130/3 ซ.พิเศษสุข 

ถนนอิสรภาพ บางกอก

ใหญกรุงเทพฯ 10600  

โทร. 0 2466 6124

52 นายอุดม  รุงเรืองศรี ศ.11 ศศ.บ.(ภาษาไทย)        

ค.บ.(การศึกษา)          

ค.ม.(ภาษาไทย)    

Ph.D.(Linguistics)

ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาและวรรณกรรม

ลานนา ภาษาไทยถิ่น

มช. เกษียณ คณะมนุษยศาสตร 

ภาควิชาภาษาไทย      

โทร.0 5394 3265

53 น.ส.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ ศ. อ.บ.(อังกฤษ,ไทย

,ฝรั่งเศส)                   

อ.ม.(ภาษาไทย)          

อ.ด.(ภาษาไทย)

ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาและวรรณคดีไทย มร. ภาควิชาภาษาไทยและ

ภาษาตะวันออก    

คณะมนุษยศาสตร   

โทร. 0 2310 8263
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

54 นางทัศนีย  นาควัชระ ศ. อ.บ.                    

Diplom e d'Etudes 

superieures (Lettres 

Modernes)

ภาษาและวรรณคดี

ฝรั่งเศส

ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส จฬ. เกษียณ 35 ซ.สันติสุข แยก 1 

สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ 

10110                 

โทร. 0 2391 5255

55 นางสาวสดชื่น  ชัยประสาธน ศ. อ.บ.                         

อ.ม.(ภาษาตะวันตก) 

Doctorat du 3e Cycle

ภาษาและวรรณคดี

ฝรั่งเศส

วรรณคดีฝรั่งเศส และ

ความสัมพันธระหวาง

วรรณคดีกับศิลปะ

มศก. เกษียณ คณะโบราณคดี     

โทร.0 2225 1847

56 นางนิยะดา  เหลาสุนทร ศ.11 อ.บ.(ภาษาไทย)           

อ.ม.(ภาษาไทย)         

อ.ด.(ภาษาไทย)

วรรณคดีไทย วรรณคดีไทย มก. คณะมนุษยศาสตร 

ภาควิชาวรรณคดี      

โทร.0 2579 5566 ตอ 

131
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนาและเทววิทยา

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

57 นายเจตนา  นาควัชระ ศ.11 B.A.                        

Ph.D.

วรรณคดีเปรียบเทียบ วรรณคดีเปรียบเทียบ,

ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน

,ฝรั่งเศส

มศก. เกษียณ 35 ซ.สันติสุข แยก 1 

สุขุมวิท 38 กรุงเทพฯ 

10110                 

โทร.0 2434 6257,      

0 2391 5255

58 นางกุลวดี  มกราภิรมย ศ. ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดี

อังกฤษ)                 

M.A.(English for Non-

Native Speakers)

วรรณคดีอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ มก. ภาควิชาวรรณคดี  

คณะมนุษยศาสตร     

โทร. 0 2579 5566-8 

ตอ 402
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