
05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

1 นายพรชัย  ชุนหจินดา ศ. บช.บ.               

M.B.A.  

(บริหารธุรกิจ)     

M.S. (Finance)      

Ph.D. (Finance)

การเงิน การเงินระหวางประเทศ มธ. คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี        

โทร.0 2224 8105

2 น.ส.กมลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒิ ศ. พศ.บ.(การจัดการ) 

พศ.ม.(การจัดการ) 

D.M.S.(Shipping)   

M.Sc.(Maritime 

Studies)              

Ph.D.(Maritime 

Studies)

การจัดการการขนสง

ระหวางประเทศ

การขนสงระหวางประเทศ,

 การขนสงทางเรือ

จฬ. ภาควิชาพาณิชยศาสตร

 คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี        

โทร.0 2218 5763-5

3 นางปรียา   วอนขอพร ศ. บช.บ.              

M.B.A.(Personnel)

การตลาด การตลาดทั่วไป จฬ. เกษียณ 39/8 หมู 13 ถ.โชคชัย 

4 ซ.78 เขตลาดพราว

กรุงเทพฯ 10230      

โทร. 0 2570 8269,

0 2255 3320
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

4 นางสุภาพรรณ  รัตนาภรณ ศ. บช.บ.

MBA. (Accounting)

การบัญชี การบัญชี จฬ. เกษียณ คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี   

ภาควิชาบัญชี

โทร.0 2254 1824

5 นางอุทัย   ตันละมัย ศ. บช.บ.                

M.S.(Business 

Administration)   

Ph.D.(Management

Information 

System)

การบัญชี การบัญชี จฬ. คณะพาณิชยศาสตร 

ภาควิชาการบัญชี      

โทร.0 2218 5799

6 นางเกษรี  ณรงคเดช ศ. บช.บ.               

พณ.บ.             

Master in 

Professional 

Accounting

การบัญชี วิชาชีพบัญชี มธ. เกษียณ 15/1 ถ.สุขุมวิท ซ.39 

แขวงคลองตัน       

เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ10110       

โทร.0 2234 1678
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

7 คุณหญิงนงเยาว   ชัยเสรี ศ. พณ.บ.              

ป.ชั้นสูงทางการ

บัญชี 

M.S.(Economics)

การบัญชี บัญชี, การบริหารธุรกิจ มธ. เกษียณ สํานักงานตรวจเงิน

แผนดิน ซ.อารีย

สัมพันธ ถ.พระราม 6   

      กรุงเทพฯ  10400 

     โทร. 0 2561 2634

8 คุณหญิงพยอม   สิงหเสนห ศ. ป.ชั้นสูงทางบัญชี 

M.S.(Accountancy)

Ph.D.(Accountancy)

การบัญชี การสอบบัญชี มธ. เกษียณ 474 ถ.พหลโยธิน 28  

ซ.เฉลิมสุข แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900       

โทร.0 2561 3945,     

0 2650 2188-9

9 นางนวลจันทร  ทัศนชัยกุล ศ. สส.บ.                 

    สส.ม.(อาชญา

วิทยา)     น.บ.      

                นบ.ท.

(เนติบัณฑิตไทย)

การบริหารงานยุติธรรม การบริหารงานยุติธรรม มก. ภาควิชารัฐศาสตรและ

รัฐประศาสนศาสตร

คณะสังคมศาสตร   

โทร. 0 2561 3480 ,   

  0 2561 3484 ตอ 326
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

10 นายธเนตร   นรภูมิพิภัชน ศ. B.S.(Civil 

Engineering)         

M.S.(Civil 

Engineering)         

Ph.D.(Civil 

Engineering)

การพัฒนาชนบท การพัฒนาชนบท มธ. คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี  ภาค

วิชาการบริหาร

อุตสาหกรรม โทร.0 

2613 2223

11 นายสมบัติ  จันทรวงศ ศ. อนุปริญญา 

(รัฐศาสตร)       

B.A.(Political 

Science)       

M.A.(Government) 

Ph.D.(Government)

การเมืองการปกครอง การเมืองการปกครอง 

ปรัชญาการเมือง

มธ. เกษียณ คณะรัฐศาสตร 

ภาควิชาการเมืองการ

ปกครอง              

โทร.0 2221 6111-20

12 นายสุรพงษ   โสธนะเสถียร ศ. วท.บ.(คณิต-เคมี)  

ร.ม.(การปกครอง)  

ร.ด.(การปกครอง)

   การวิจัยการสื่อสาร  

(ทางการเมือง)

การวิจัยการสื่อสาร(ทาง

การเมือง)

มธ. คณะวารสารศาสตร

และสื่อสารมวลชน      

โทร.0 2221 0830
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

13 นายเขียน   ธีระวิทย ศ.11 รบ.                  

นบ.ท.         

M.A.(East Asia)   

Ph.D.(Pol.Sci.)

ความสัมพันธระหวาง

ประเทศ

การเมืองการปกครองและ

นโยบายตางประเทศ

จฬ. เกษียณ 487 ซ.จุฬาสัมพันธ    

 ถ.พระราม 9  ซอย 13

 เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10320        

         โทร. 0 2318 

1267

14 นายสมศักดิ์   ชูโต ศ.11 B.A.(Com.)        

Ph.D.(International 

History)

ความสัมพันธระหวาง

ประเทศ

ความสัมพันธระหวาง

ประเทศ

สพบ เกษียณ 75  พหลโยธิน 63  

บางเขน  กรุงเทพฯ 

10220                   

โทร.0 2521 0609

15 นายชัยพร   วิชชาวุธ ศ. ค.บ.                  

ค.ม.(จิตวิทยา

การศึกษาและการ

แนะแนว)             

 A.M.               

Ph.D.in 

Experimental 

Psychology

จิตวิทยา จิตวิทยาการทดลอง จฬ. เกษียณ คณะจิตวิทยา            

โทร.0 2423 0767,     

 0 2255 0907
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

16 นางสาวรัตนา   ศิริพานิช ศ. กศ.บ.               

กศ.ม.(จิตวิทยา

พัฒนาการ)     

Ph.D.(Edu. 

Measurement & 

Statistics)

จิตวิทยา จิตวิทยาการศึกษา มธ. เกษียณ 80/173 ซ.อิ่มทิพย 

(จรัญ ซ. 97)      

ถ.จรัญสนิทวงศ  

กรุงเทพฯ 10700       

โทร.0 2433 4535

17 น.ส.ศรีเรือน   แกวกังวาล ศ. อ.บ.                 

ค.บ.            

M.Ed.(Psy.)     

Ph.D.(Development

al Psychology & 

Language Studies)

จิตวิทยา จิตวิทยา มธ. เกษียณ คณะศิลปศาสตร        

โทร.0 2221 6111-20

18 นางดวงเดือน   พันธุมนาวิน ศ. B.A.(Psychology)  

M.A.(Social 

Psychology)        

Ph.D.(Social 

Psychology)

จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาจริยธรรม, การ

วิจัยและพัฒนาทาง

จิตวิทยา และพฤติกรรม

ศาสตร

สพบ. เกษียณ คณะพัฒนาสังคม   

ถนนสุขาภิบาล 2  

คลองจั่น บางกะป 

กรุงเทพฯ 10240       

 โทร.0 2377 6764 ,   

  0 2377 7405 ตอ  

2613
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

19 นางสุกัญญา   สุดบรรทัด ศ. อ.บ.                  

M.A.             

(Communication)

นิเทศศาสตร หนังสือพิมพ จฬ. เกษียณ คณะนิเทศศาสตร ภาค

วิชาการหนังสือพิมพ   

       โทร.0 2218 2173

20 นางจารุวรรณ   สินธุโสภณ ศ. อ.บ.                

M.A.L.S.

บรรณารักษศาสตร การสรางหลักสูตร, 

บรรณารักษศาสตร

มธ. เกษียณ 53/2 หมู 5 ถ.อางศิลา-

บางแสน กม. 7.5      

ต.อางศิลา อ.เมือง      

จ. ชลบุรี                

โทร. 0 2883 3660-3

21 นางฉวีลกัษณ   บุณยะกาญจน ศ.11 ประกาศนียบัตรครู

ประถม            

ประกาศนียบัตรครู

มัธยม              

กศ.ม.             

อนุปริญญา

บรรณารักษศาสตร

อ.ม.(อักษรศาสตร)

Ed.D.(Instructional 

Tech. minor in 

Library Sci.)

บรรณารักษศาสตร บรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร

มมส. เกษียณ สํานักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม อ.เมือง   

 จ.มหาสารคาม 44000

 โทร. 0 4371 1162
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

22 นางอัจฉรา  จันทรฉาย ศ. บช.บ.               

พบ.ม.(การเงิน)   

Ph.D.(Quantative 

Business Analysis)

บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ การพยากรณ

เพื่อการตัดสินใจในทาง

ธุรกิจ

จฬ. คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี ภาควิชา

พาณิชยศาสตร         

โทร.0 2218 5763-5

23 นายเสนาะ   ติเยาว ศ. บช.บ.              

M.B.A.

บริหารธุรกิจ การบริหารงานบุคคล,การ

สื่อสารในองคการ

มธ. เกษียณ 343 ซ.ผันวิชาญ        

ถ.ราษฎรบูรณะ เขต

ราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ

 10140                 

โทร. 0 2226 4500-2 , 

 0 2463 638

24 นายอัญญา   ขันธวิทย ศ.11 บช.บ.             

M.Sc(Hons.)       

M.Phil.             

Ph.D.

บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร มธ. คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี           

โทร.0 2613 2223
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

25 นางสรอยตระกูล  อรรถมานะ ศ. ร.บ.                 

M.P.A.

บริหารรัฐกิจ มธ. คณะรัฐศาสตร        

โทร.0 2221 6111-20

26 นายอนันต   เกตุวงศ ศ. ร.บ.                 

M.S.(Public Ad.)

บริหารรัฐกิจ บริหารรัฐกิจ มธ. เกษียณ 6/26 ถ.ลาดพราว 25 

แขวงลาดพราว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ 

10900

โทร.0 2511 2856

27 นายเกื้อ   วงศบุญสิน ศ.11 วท.บ.(ฟสิกส)       

สค.ม.

(ประชากรศาสตร)

A.M.(Demography)

Ph.D.            

(Demography)

ประชากรศาสตร ประชากรกับการพัฒนา

และแนวนโยบาย,ภาวะ

เจริญพันธุและการวางแผน

ครอบครัว

จฬ. สถาบัน

ประชากรศาสตร  โทร.

0 2218 1133
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

28 น.ส.ภัสสร   ลิมานนท ศ. ร.บ.(สังคมวิทยา)   

สม.ม.(สังคมวิทยา)

M.A.(Sociology 

Demography)    

Ph.D.(Sociology 

Demography)

ประชากรศาสตร ประชากรศาสตร จฬ. วิทยาลัย

ประชากรศาสตร      

โทร.0 2218 7340,     

0 2251 1135

29 นายบุญเลิศ   เลียวประไพ ศ. Bachelor of 

Economic           

Dip. for Advanced 

Studies in 

Economics and 

Social Studies     

M.A. 

(Demography)     

Ph.D.(Sociology 

and Demography)

ประชากรศาสตร ประชากรศาสตรและสังคม

วิทยา

มม. เกษียณ 135/29  ถนนพุทธ

มณฑล สาย 4 หมู 6  

อําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 73170

โทร. 0 2954 7911,    

0 2954 7300 ตอ 236

30 นายปราโมทย  ประสาทกุล ศ. ร.บ.                 

M.A.(Sociology)     

Ph.D.(Sociology)

ประชากรศาสตร ประชากรศาสตร มม. สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม             

โทร.0 2441 0201-4   

ตอ 214
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

31 นายพิชิต  พิทักษเทพสมบัติ ศ. ร.บ                  

ร.ม.(สังคมวิทยา) 

Cert. in Population 

Studies           

M.A. (Sociology)  

Ph.D.(Sociology)

      ประชากรศาสตร     

  (เนนระเบียบวิธีวิจัย)

สพบ. เกษียณ คณะรัฐประศาสน

ศาสตร โทร 0 2377 

7400-19

32 นายสันทัด   เสริมศรี ศ. วท.บ.(สังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา) 

สค.ม.(สังคมวิทยา)

M.A.(Sociology & 

Demography)   

Ph.D.(Sociology 

&emography)

ประชากรและสุขภาพ ประชากรและสุขภาพ มม. เกษียณ คณะสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร ภาควิชา

สังคมศาสตร            

โทร.0 2441 0220-3 

ตอ 1010

33 นายอภิชาติ   จํารัสฤทธิรงค ศ. รบ.         

AM.(Sociology) 

Ph.D.(Demography

Sociology)

วิจัยประชากรและสังคม วิจัยประชากรและสังคม, 

ประชากรศาสตรและสังคม

วิทยา

มม. ลาออก 245/5  ซอย 7/2 

หมูบานชวนชื่นพาร

ควิวแขวงบางระบาด 

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

10170                  

โทร. 0 2448 0999
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

34 นางจรรจา   สุวรรณทัต ศ.11 อ.บ.            

M.A.(Ed.)         

Ed.D.

พฤติกรรมศาสตร จิตวิทยาการศึกษา-

พฤติกรรมศาสตร

มศว. เกษียณ 60 ลาดพราว 43      

เขตหวยขวาง   

กรุงเทพฯ 10310    

โทร. 0 2511 4732

35 นางนราศรี   ไววนิชกุล ศ. พศ.บ.         

M.S.(Stat.)  

Ph.D.(Management

Sci.)

พาณิชยศาสตร วิจัยธุรกิจและการวิเคราะห

เชิงปริมาณ

จฬ. เกษียณ สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร

แหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย        

ซอยจุฬาลงกรณ 12   

 ถนนพญาไท          

กท.1 0330            

โทร.0 2321 1811

36 นายฉัตรชัย   พงศประยูร ศ. อ.บ.                

ค.บ.(การสอน

ภาษาอังกฤษ)     

M.A.(Geography)  

Ph.D.(Geography)

ภูมิศาสตร ทฤษฎีและแนวปฏิบัติการ

ตั้งถิ่นฐาน  ภูมิศาสตรเมือง

จฬ. เกษียณ 70/219  ซ. 9 ประชา

นิเวศ 2 ประชาชื่น      

จ.นนทบุรี 10110    

โทร.0 2573 0875,     

0 2218 4826
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

37 นายไพฑูรย  พงศะบุตร ศ. อ.บ.                

M.A

ภูมิศาสตร ภูมิศาสตรเกษตรกรรม จฬ. เกษียณ 50 ซ.วชิรธรรมสาธิต 

32 ถ.สุขุมวิท 10 

กรุงเทพฯ               

โทร.0 2393 1064

38 นางรัชนีกร   บุญ-หลง ศ. อ.บ.         

M.A.(Geography) 

Dip.in Geography

ภูมิศาสตร ภูมิศาสตรเอเซียตะวันออก

เฉียงใต

จฬ. เกษียณ 295 ซ.มีสุวรรณ 3     

ถ.สุขุมวิท 71         

พระโขนง คลองเตย 

กรุงเทพฯ            

โทร.0 2392 4871

39 นายมนัส   สุวรรณ ศ. B.A.(Social 

Studies)   

B.A.(Geography)    

M.A.(Geography)   

Ph.D.(Agricultural 

Geography)

ภูมิศาสตร นิเวศวิทยากับการพัฒนา

เศรษฐกิจ

มช. คณะสังคมศาสตร 

ภาควิชาภูมิศาสตร   

โทร.0 5394 3532 ,    

 0 5321 6181
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

40 น.ส.วันเพ็ญ   สุรฤกษ ศ. อ.บ.                

ค.บ.                

M.A.                  

Dr.phil.

ภูมิศาสตร ภูมิศาสตรการเกษตร,   

การบริหารการจัดการน้ํา

ชลประทาน

มช. เกษียณ 160/4  ถ. อยูเย็น ซ.1 

ต.ชางเผือก หมู 2      

 อ.เมือง จ.เชียงใหม 

50300                   

โทร. 0 5321 7448

41 นายมนู   วัลยะเพ็ชร ศ. กศ.บ.             

M.A.(Geography)  

Ph.D.(Geography)

ภูมิศาสตร ภูมิศาสตรการเมือง มศก. เกษียณ 861 สุขุมวิท 103     

ซ.อุดมสุข 42      

แขวงบางนา กรุงเทพฯ

 10260                

โทร. 0 2398 4522

42 นายประเสริฐ   วิทยารัฐ ศ. กศ.บ.              

M.A.(Geography)  

Ph.D.(Geography)

ภูมิศาสตร ภูมิศาสตรกายภาพของ

ประเทศไทย

มศว. เกษียณ 3 พัฒนเวศน 5 สุขุมวิท

 71 คลองตัน คลองเตย

 กรุงเทพฯ 10110     

โทร.0 2392 7934

43 นางอมรา   พงศาพิชญ ศ.11 B.A.(Anthropology) 

M.A.(Anthropology)

Ph.D.         

(Anthropology)

มานุษยวิทยา มานุษยวิทยา จฬ. เกษียณ คณะรัฐศาสตร 

ภาควิชาสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา    

โทร. 0 2215 0871-3,  

 0 2215 3619
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

44 นายยศ   สันตสมบัติ ศ.11 วท.บ.(สังคมวิทยา

มานุษยวิทยา)    

M.A.(Behavioral 

Science)            

Ph.D.           

(Anthropology)

มานุษยวิทยา สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา

มช. คณะสังคมศาสตร 

ภาควิชาสังคมวิทยา-

มานุษยวิทยา           

โทร. 0 5394 3575,    

0 5394 3553

45 นายอานันท  กาญจนพันธุ ศ. ป.ตรี รัฐศาสตร

ป.โท (ประวัติศาสตร

เอเชียตะวันออก

เฉียงใต)

ป.เอก 

(มานุษยวิทยา)

มานุษยวิทยา มานุษยวิทยา มช. คณะสังคมศาสตร 

ภาควิชาสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา      

โทร.0 5394 3511

46 นายเสมอชัย  พูลสุวรรณ ศ. วท.บ. (เกษตร)

A.M. 

(Anthropology)

Ph.D. 

(Anthropology)

มานุษยวิทยา มานุษยวิทยา มธ. คณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา

โทร.0 2613 2808,     

 0 2221 6111-20 ตอ 

2801-03
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

47 นายเกษม   สุวรรณกุล ศ. ร.บ.                

Ph.D.

รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร จฬ. เกษียณ 67 ถ.สุขุมวิท           

 ซ. 101/1 พระโขนง  

กรุงเทพฯ 10260       

โทร.0 2218 3324-5,   

 0 2311 1630

48 นายจรัส  สุวรรณมาลา ศ. ร.บ. (รัฐประศาสน

ศาสตร)              

พบ.ม.(รัฐประศาสน

ศาสตร)

ศ.ม. (การจัดการ)

Ph.D. (Political 

Science)

รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร จฬ. ภาควิชารัฐประศาสน

ศาสตร คณะรัฐศาสตร 

โทร.0 2218 7209

49 นายติน   ปรัชญพฤทธิ์ ศ. ร.บ.                

M.P.A.          

M.Phil.(Pol.Sci.) 

Ph.D.(Pol.Sci.)

รัฐประศาสนศาสตร การบริหารเปรียบเทียบ จฬ. เกษียณ 225 (เดิม 39/65) 

ซอยนวศรี ถนน

รามคําแหง เขต       

วังทองหลาง กรุงเทพฯ

 10310                  

โทร.0 2318 6363
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

50 นายศุภชัย  ยาวะประภาษ ศ. รัฐศาสตรบัณฑิต 

(การปกครอง)

Master of Public 

Administration

Ph.D. (Public 

Administration & 

Public Affairs)

รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร จฬ. คณะรัฐศาสตร  

ภาควิชารัฐประศาสน

ศาสตร

โทร.0 2218 7262

51 นายเสนห   จามริก ศ. ธ.บ.                  

B.A.

รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร มธ. เกษียณ สํานักงานกรรมการ

สิทธิมนุษยชน        

เชิงสะพานหัวชาง      

ถ.พญาไท กรุงเทพฯ 

10400                

โทร. 0 2511 1099 ,   

0 2314 1638
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

52 นายปรัชญา   เวสารัชช ศ. ร.บ.(การฑูต)        

ร.ม.(การฑูต)       

Ph.D.(Pol.Sci.)

รัฐประศาสนศาสตร ความสัมพันธระหวาง

ประเทศ

มสธ. เกษียณ สาขาวิชารัฐศาสตร     

โทร.0 2503 2121-4    

 ตอ 3757

53 นายกฤช   เพิ่มทันจิตต ศ. สถ.บ.            

M.Sc.(Human 

Settlement 

Planning and 

Development)   

MCP.,M.A.(City 

and Regional 

Planning)   

Ph.D.(City and 

Regional Planning)

รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร สพบ. คณะรัฐประศาสน

ศาสตรโทร.0 2377 

7400-19 ตอ 8752, 

8742
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

54 นายชาติชาย   ณ เชียงใหม ศ. ศศ.บ.(รัฐศาสตร)   

ร.ม.(การปกครอง) 

M.A.(Pol.Sci.)     

Ph.D.(Pol.Sci.)

รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร สพบ. โครงการบัณฑิตศึกษา

การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย                  

โทร.0 2377 7400-19 

ตอ 2354, 2357

55 นายจักรกฤษณ   นรนิติผดุงการ ศ. น.บ.                 

รป.ม.        

Ph.D.(Public & 

Internaitional 

Affairs)

รัฐประศาสนศาสตร การวางแผน สพบ. เกษียณ 69 ซอยพัฒนเวศม 

ถนนสุขุมวิท 71 แขวง

คลองตัน เขตพระโขนง

กรุงเทพฯ 10110      

โทร.0 2392 4949

56 นายบุญทัน   ดอกไธสง ศ. B.A.(Pol.Sci.)        

M.A.(Pol.Sci.Dev.) 

Ph.D.(Leadership / 

Human Behavior 

with Specialization 

in Urban 

Development)

รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร       

(การใชเทคโนโลยี)

สพบ. ลาออก 21/296 ซ.สุวรรณ

นิเวศน ถ.นวมินทร 

คลองกุม เขตบึงกุม 

กรุงเทพฯ10240       

โทร.0 2375 6555
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

57 นายปุระชัย   เปยมสมบูรณ ศ. รป.บ.(ตํารวจ)     

M.S.(Criminal 

Justice Admin,)  

Ph.D.(Criminology)

รัฐประศาสนศาสตร การวิจัยประเมินผล,     

การบริหารรัฐกิจ

สพบ. ลาออก 228/34 ซอยลาดพราว

10 เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900     

โทร. 0 2511 4673,    

0 2949 2218

58 นางเพ็ญศรี   วายวานนท ศ. บช.บ.             

M.P.A.              

Cert. Of Public 

Admin.

รัฐประศาสนศาสตร การวิเคราะหโครงการ สพบ. เกษียณ 39/9 จันทรเกษม ซอย

ลาดพราว 23 จตุจักร 

ลาดยาว กรุงเทพฯ 

10900                  

โทร.0 2513 1328

59 นายไพบูลย   ชางเรียน ศ. ร.บ.                 

M.P.A.            

Ph.D.(Pol.Sci.)

รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร สพบ. เกษียณ 56/1 ม.ณิวัฒนา 

ซอยศุภราช 1 

พหลโยธิน กรุงเทพฯ 

10400                

โทร.0 2272 6522
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

60 นายวรเดช    จันทรศร ศ. รป.บ.(ตํารวจ)     

พบ.ม.(รัฐประศาสน

ศาสตร)               

ร.ม.(การปกครอง) 

Ph.D.(Public Ad.)

รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร,       

การพัฒนามาตรฐานภาครัฐ

, รัฐศาสตร

สพบ. ลาออก 79/83 หมูบานธารา

รมณ ซ.7/1              

ถ.รามคําแหง           

สะพานสูง กรุงเทพฯ 

10240                 

โทร.0 2372 2817

61 นายสมบัติ   ธํารงธัญวงศ ศ. วท.บ.

(เกษตรศาสตร)     

ร.ม.                

พ.บ.ด.(การบริหาร

การพัฒนา)

รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร สพบ. คณะรัฐประศาสน

ศาสตร โทร.0 2377 

7400-19 ตอ 

8713,8725

62 นายสวัสดิ์   สุคนธรังษี ศ. อ.บ.                

M.A.                  

Ph.D.

รัฐประศาสนศาสตร การบริหารงานบุคคล สพบ. เกษียณ คณะรัฐประศาสน

ศาสตร โทร.0 2727 

3000

63 นายอรุณ   รักธรรม ศ. ร.บ.                

พบ.ม.             

M.P.A.                

Ph.D.

รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร สพบ. เกษียณ คณะรัฐประศาสน

ศาสตร โทร. 0 2424 

8498
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

64 นายอุดม  ทุมโฆษิต ศ. ท.บ.                

พบ.ม.(รัฐประศาสน

ศาสตร)             

พบ.ด.(การบริหาร

การพัฒนา)

รัฐประศาสนศาสตร รัฐประศาสนศาสตร สพบ. คณะรัฐประศาสน

ศาสตร โทร. 0 2727 

3893,     0 2727 3871

65 นายกนก   วงษตระหงาน ศ. วท.บ.(การแพทย) 

M.A.(Pol.Sci.)  

Ph.D.(Pol.Sci.)

รัฐศาสตร การปกครอง จฬ. ลาออก 21/34 สุขุมวิท 29     

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

 10110                

โทร.0 2248 8406,     

0 2248 8340

66 นายกระมล   ทองธรรมชาติ ศ.11 ร.บ.                 

น.บ.              

M.A.(Pol.Sci.)   

Ph.D.(International 

Relations)

รัฐศาสตร การเมืองการปกครองไทย,

 การเมืองเปรียบเทียบ,

การเมืองระหวางประเทศ

จฬ. เกษียณ 53/4 ซอยลาดพราว 15

 ถนนลาดพราว เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ 

10900                

โทร.0 2218 7231,     

 0 2513 3543
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

67 นายจรูญ   สุภาพ ศ. รบ.(การปกครอง) 

M.A.(Pol.Sci.Gov.)

รัฐศาสตร การวิเคราะหการเมือง

เปรียบเทียบ

จฬ. เกษียณ 677 คลองจั่น บางกะป

 กรุงเทพฯ 10240      

 โทร.0 2377 6837

68 นายชัยอนันต   สมุทวณิช ศ.11 B.A.                   

M.A.                

Ph.D.(Pol.Sci)

รัฐศาสตร ปรัชญาการเมือง, รัฐศาสตร จฬ. ลาออก 99/131 ซ.หมูบานงาม

วงศวาน ถ.งามวงศวาน

 บางเขน กทม. 10900 

โทร. 0 2941 1831

69 นายสมบูรณ   สุขสําราญ ศ. ร.บ.                   

ร.ม.                 

M.A.(Pol.Sci)    

Ph.D.

รัฐศาสตร การเมืองการปกครอง จฬ. ลาออก 24 ซ.วชิรธรรมสาธิต 

44 ถ.สุขุมวิท 101/1 

แขวงบางจาก เขตพระ

โขนง กรุงเทพฯ 10260

โทร.0 2389 0660,     

 0 2389 0656
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

70 นายสุจิต   บุญบงการ ศ. ร.บ.                 

M.A.                 

Ph.D.

รัฐศาสตร นโยบายสาธารณะและ

การเมืองเปรียบเทียบ

จฬ. ลาออก ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญสํานักงาน

ศาลรัฐธรรมนูญ เลขที่ 

49/8ถ. พระอาทิตย 

แขวงชนะสงคราม      

เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 10200                 

โทร.0 2623 9654,     

0 2218 7432

71 นายอนุสรณ   ลิ่มมณี ศ. ร.บ.(การปกครอง) 

ร.ม.(การปกครอง) 

Ph.D.(Pol. Sci.)

รัฐศาสตร รัฐศาสตร จฬ. คณะรัฐศาสตร ภาค

วิชาการปกครอง        

โทร.0 2218 7203

72 นายไชยวัฒน  ค้ําชู ศ. ร.บ.(การปกครอง) 

 M.A.(East Asian 

Studies)              

Ph.D.(Pol. Sci.)

รัฐศาสตร ความสัมพันธระหวาง

ประเทศ (ญี่ปุน), ทฤษฎี

การเมืองและญี่ปุนศึกษา, 

การเมืองเปรียบเทียบ

จฬ. ภาควิชาความสัมพันธ

ระหวางประเทศ        

 คณะรัฐศาสตร          

 โทร. 0 2218 7250-53
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

73 นายลิขิต   ธีรเวคิน ศ.11 น.บ.                 

M.A./M.A.L.D.    

M.A.(Pol.Sci.)     

Ph.D.(Pol.Sci.)

รัฐศาสตร การเมืองและการปกครอง

ไทย

มธ. ลาออก คณะรัฐศาสตร        

โทร.0 2221 6111-20

74 นายสุรชัย   ศิริไกร ศ. ร.บ.                 

M.A.                

Ph.D.

รัฐศาสตร ความสัมพันธระหวาง

ประเทศ

มธ. คณะรัฐศาสตร 

ภาควิชาความสัมพันธ

ระหวางประเทศ         

โทร.0 2221 6111-20

75 นายทินพันธุ   นาคะตะ ศ. วท.บ.(ทบ.)         

รป.ม.(มธ.)        

M.A.(Pol.Sci.)   

Ph.D.(Pol.Sci.)

รัฐศาสตร รัฐศาสตร,การเมืองไทย สพบ. ลาออก 4/226 หมูบานสหกรณ

 ซ.11 ถนนเสรีไทย    

บึงกุม กรุงเทพฯ 

10240โทร. 0 2379 

7721
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

76 นางศิริลักษณ                       

     โรจนกิจอํานวย

ศ. บช.บ.                 

 บช.ม.               

 M.B.A.          

Ph.D.(Management

 of Technology)

ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ

มธ. คณะพาณิชยศาสตร

และการบัญชี          

โทร. 0 2613 3333-50

77 นายฉัตรทิพย   นาถสุภา ศ. รบ.(รัฐศาสตรการ

ฑูต)                 

รม.(ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ)  

M.A.(Economics) 

M.A. in Law and 

Diplomacy      

M.A.(Economics) 

Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ จฬ. เกษียณ 54 ถนนเศรษฐศิริ  

กรุงเทพฯ 10400       

โทร. 0 2218 6203

Page 26 of 36



05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

78 นายเทียนฉาย   กีระนันทน ศ.11 ร.บ.          

M.A.(Economics)  

A.M.(Economics) 

Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรประชากร 

เศรษฐศาสตรทรัพยากร

มนุษย

จฬ. เกษียณ 8  ซ.ประสาทสุข     

ถนนเย็นอากาศ     

แขวงชองนนทรี       

เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 10120        

         โทร. 249-1512

79 นายประชุม   โฉมฉาย ศ. D.E.S.               

B.A./B.Litt.             

เศรษฐศาสตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตร จฬ. เกษียณ 1131/298 ถนนเทอด

ศิริ อาคารเทอดศิริ      

   ชั้น 19 ดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300        

         โทร. 0 2243 

1234,     0 2243 744

80 น.ส.ผาสุก   พงษไพจิตร ศ.11 B.S.(Economics)  

M.S.(Economics)  

Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรการเมือง จฬ. เกษียณ คณะเศรษฐศาสตร     

โทร.0 2218 6203
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

81 นางสมคิด   แกวสนธิ ศ.11 บช.บ.         

M.A.(Economics) 

Cert.in 

Quantitative 

Methods of 

Economics

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรสาธารณสุข จฬ. เกษียณ 170 ซ.องครักษ        

ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพฯ 10300       

โทร.0 2241 1853

82 นายตีรณ   พงศมฆพัฒน ศ. ศ.บ.(เศรษฐศาสตร

ปริมาณวิเคราะห)  

 ศ.ม.                  

 M.Sc.(Economics) 

Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรมหภาค จฬ. คณะเศรษฐศาสตร     

โทร. 0 2218 6200-96

83 นายทองโรจน   ออนจันทร ศ. ศส.บ.               

M.S. Agr.Econ.   

Ph.D.Agr.Econ.

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรเกษตร, 

เศรษฐศาสตรทรัพยากร

มก. ลาออก 93/1 เคนซิงตันเพรส 

ซอย 15 ชั้น 4 ถนน

แจงวัฒนะ ทุงสองหอง 

 หลักสี่ กรุงเทพฯ 

10210                 

โทร. 0 2575 1522
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

84 นายโสภิณ   ทองปาน ศ. คส.บ.               

M.S. in Agr.Econ. 

Ph.D. in Agr.Econ.

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรเกษตร มก. เกษียณ 22/50 หมู 2  ซ.จุฬา

เกษม ถ.งามวงศวาน  

ต.บางเขน อ.เมือง    

จ.นนทบุรี 11000       

 โทร. 0 2561 3467 ตอ

 107

85 นางมิ่งสรรพ  ขาวสอาด ศ.11 ศศ.บ.                

ศศ.ด.               

ประกาศนียบัตรการ

ฝกอบรมดาน

เศรษฐศาสตร

สิ่งแวดลอม

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร มช. คณะเศรษฐศาสตร

โทร.0 5322 1699

86 นายเกริกเกียรติ   พิพัฒนเสรีธรรม ศ. พณ.บ.             

บช.บ.              

M.A.                 

M.S.

เศรษฐศาสตร การคลัง มธ. ลาออก 684 ซอยพหลโยธิน 24

 ถนนพหลโยธิน  

ลาดยาว จตุจักร  

กรุงเทพฯ 10900      

โทร. 0 2511 3077
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

87 นายบุญคง   หันจางสิทธิ์ ศ. ศ.บ.              

M.A.(Economics) 

Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร มธ. เกษียณ คณะเศรษฐศาสตร      

โทร.0 2221 6111-20

88 นางปราณี  ทินกร ศ. B.A. (Econ.)

Ph.D. (Econ.)

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร มธ. คณะเศรษฐศาสตร

โทร. 0 2613 3333

89 นายพรายพล  คุมทรัพย ศ. ศ.บ.                 

ศ.ม.                 

ศ.ด.

เศรษฐศาสตร เศรษฐกิจการเงินระหวาง

ประเทศ, นโยบายการเงิน

และการคลัง

มธ. คณะเศรษฐศาสตร 

โทร.0 2613 2409

90 นายรังสรรค   ธนะพรพันธุ ศ. ศ.บ.               

B.A.(Cantab)    

M.A.(Cantab)

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร มธ. เกษียณ คณะเศรษฐศาสตร     

โทร.0 2221 6111-20

91 นายอภิชัย   พันธเสน ศ.11 ศ.บ.

(เศรษฐศาสตร)

M.A.(Economics) 

Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรการพัฒนา มธ. เกษียณ คณะเศรษฐศาสตร     

โทร.0 2221 6171-80 

ตอ 2438
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

92 นายอารยะ  ปรีชาเมตตา ศ. ศ.บ.                   

 ศ.ม.                 

 Energy 

Management and 

Policy          

Regional Science

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร มธ. คณะเศรษฐศาสตร     

โทร. 0 2613 2468

93 นายดิเรก  ปทมสิริวัฒน ศ. ศศ.บ.

(เศรษฐศาสตร) 

M.S.(Economics) 

Ph.D.(Economics) 

Cert.(Training on 

Development)

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตร มน. คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ภาควิชา

พาณิชยศาสตร         

โทร.0 5526 1000-4

94 นายธรรมนูญ   โสภารัตน ศ. ศ.บ.  

M.S.(Economic) 

Ph.D.

เศรษฐศาสตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตร, 

เศรษฐศาสตรการพัฒนา

มร. ลาออก 70 ซอยพูลทรัพยสิน   

ถ.รามคําแหง 24 

กรุงเทพฯ  10240      

โทร.0 2318 0747,     

  0 2625-2930
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

95 นายเมธี   ครองแกว ศ. B.A.(Economics 

and Policy 

Science)  

M.A.(Economics) 

Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรการพัฒนา สพบ. ลาออก คณะพัฒนาการ

เศรษฐกิจ                

โทร.0 2377 7400 ตอ 

2316

96 นางสุชาดา   กีระนันทน ศ. พศ.บ.       

A.M.(Statistics)  

Ph.D.(Statistics)

สถิติ สถิติศาสตร, ระบบ

สารสนเทศสถิติ

จฬ. เกษียณ บัณฑิตวิทยาลัย        

โทร. 0 2218 5715-16

97 นายสุชาติ   ประสิทธิรัฐสินธุ ศ. B.A.Economic & 

Pol. Sci.       

M.A.Sociology      

Ph.D. in Sociology 

(Phi Beta Kappa)

สถิติ สถิติประยุกต,สังคมวิทยา,

ประชากรศาสตร,การ

ประเมินผลโครงการ/

แผนงานและนโยบาย

มร. เกษียณ 38 ซอยลาดพราว 56 

ถนนลาดพราว 

กรุงเทพฯ 10310       

โทร. 0 2310 8566-7
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

98 นายประเสริฐ   แยมกลิ่นฟุง ศ. ร.บ.                  

M.P.A.  

Ph.D.(Candidate in 

Sociology)

สังคมวิทยา สังคมวิทยา จฬ. เกษียณ 160 ลาดพราว 15 

ลาดยาว บางเขน 

กรุงเทพฯ 10900       

 โทร. 0 2511 1382

99 นายพัทยา   สายหู ศ. B.A.(Philosophy 

Politic & 

Economic)  

Dip.(Anthropology)  

 M.A.(Social 

Anthropology)    

D.Phil.(Social 

Anthropology)

สังคมวิทยา สังคมวิทยา (มานุษยวิทยา

สังคม)

จฬ. เกษียณ 149/1  ซอยวิเศษสุข 

ถนนรามคําแหง 32 

กรุงเทพฯ 10250       

โทร. 0 2374 6543,    

 0 2732 1770

100 นางสุภางค   จันทวานิช ศ.11 อ.บ.         

M.A.(Anthropology)

Ph.D.(Sociology)

สังคมวิทยา การยายถิ่น จฬ. เกษียณ คณะรัฐศาสตร 

ภาควิชาสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา       

โทร.0 2218 7203

Page 33 of 36



05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

101 นายจํานงค  อดิวัฒนสิทธิ์ ศ. พ.ม.                

พธ.บ.               

M.A.(Social 

Sciences) 

Post.Dip.in Politics 

& Public.Ad. 

M.A.(English)  

Ph.D.(Social 

Science)

สังคมวิทยา สังคมกับพุทธศาสนา มก. คณะสังคมศาสตร 

ภาควิชาสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา

โทร.0 2561 3480,     

 0 2561 3484

102 นายสนิท   สมัครการ ศ. ธ.บ.       

M.A.(Soc.Anthro.) 

Ph.D.(Anthro)

สังคมวิทยา การเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม-วัฒนธรรม

สพบ. เกษียณ 4/383 หมูบานสหกรณ

เคหะสถาน 4 ถนนเสรี

ไทย คลองกุม บึงกุม 

กรุงเทพฯ 10240       

โทร. 0 2377 6764,

0 2379 7678
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ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา เชี่ยวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

103 นายนิพนธ   คันธเสวี ศ. B.S.(Agricultural 

Edu.)                 

M.Ed.                

Ph.D.(Agricultural 

Ed.)

สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา

การพัฒนาสังคม มก. เกษียณ 689 หมู 2  ซ.ธนาคาร

อาคารสงเคราะห 3 

ถนนงามวงศวาน      

ต.บางเขน อ.เมือง      

จ.นนทบุรี 11000      

โทร.0 2588 0235

104 นายเสริน   ปุณณะหิตานนท ศ. ร.บ.   

M.A.(Government) 

Ph.D.(Sociology)

สังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา

อาชญาวิทยา มธ. เกษียณ 231 ซ.15 อาคาร      

ทุงมหาเมฆ           

แขวงทุงวัดดอน     

เขตสาธร กรุงเทพฯ 

10120                

โทร.0 2286 7753

105 นางยุพา   วงศไชย ศ. สส.บ.          

ประกาศนียบัตร

ชั้นสูง  

M.S.W.(Social 

Work)

สังคมสงเคราะห การบริหารนโยบาย

สวัสดิการสังคม การ

บริหารองคการสังคม 

สงเคราะหเอกชน ทฤษฎี

การสังคมสงเคราะ

มธ. เกษียณ คณะสังคมสงเคราะห

ศาสตร ภาควิชาสังคม

สงเคราะหศาสตร      

โทร.0 2221 6171-80 

ตอ 2518

Page 35 of 36



05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

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

106 น.ส.ชุติมา  สัจจานันท ศ. อ.บ.                  

อ.ม.                   

 Post-Graduate 

Dip. (Science 

Information 

Specialists)        

M.Sc.(Information 

Sciences)          

D.Edu.

สารสนเทศศาสตร สารสนเทศศาสตร มสธ. สาขาวิชาศิลปศาสตร  

โทร. 0 2564 8511-14
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