
05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

1 นายศุภชัย  พิศิษฐวานิช ศ.พิเศษ B.A. (Account)                     

 M.B.A.

การเงินธุรกิจ มธ. 690/2 หมูบานมิตรภาพ ล็อค3 

ซอย6 ออนนุช46 พระโขนง 

กรุงเทพฯ 10250                 

โทร.0 2321 0755

2 นายเจริญ  วรรธนะสิน ศ.พิเศษ B.A. (Management Study)

B.I.M. (Management 

Study)

Senier Manager Course.

การจัดการ การบริหารการ

ขาย

จฬ. 41/31 ต.ตะพง อ.เมือง            

จ.ระยอง                                

โทร.0 38664 836

3 นายพิษณุ  จงสถิตยวัฒนา ศ.พิเศษ B.A. (Marketing)                 

M.S. (International 

Business)

การบริหารการตลาด มธ. 9 ซ.อารีย4 เหนือ ถ.พหลโยธิน 

สามเสนใน พญาไท       

กรุงเทพฯ 10400                     

โทร.0 2279 8770-1

4 นางพรรณี  ประเสริฐวงษ ศ.พิเศษ M.P.A(Management) การบริหารทั่วไป มร. 366  ลาดพราว130                

เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 0 2377 6720
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

5 นายธวัช  ภูษิตโภยไคย ศ.พิเศษ น.บ.                                   

พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต 

(บริหารธุรกิจ)

การบัญชี มธ. 499/91 อาคาร Jvpk               

ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 

โทร. 0 2374 5419 ,                 

 0 2392 8887 ,                      

0 2346 9117-9

6 นายสมฤกษ  กฤษณามระ ศ.พิเศษ Chartered การบัญชี มก. 10 ซ.สุขุมวิท7(เลิศสิน)           

ถ.สุขุมวิท คลองเตยเหนือ      

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ           

โทร.0 2253 7667

7 นางอังสุนีย  เกตุทัต ศ.พิเศษ M.A.(Economocs 

Development)

การบัญชี มร. 102 ว.1 ถ.เทอดดําริ               

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ                

โทร. 0 2587 0726

8 นางอมรรัตน  เจริญชัย ศ.พิเศษ Ph.D.(Food and Nutrition) คหกรรมศาสตร , อาหารและ

โภชนา

มทร.

ธัญบุรี

เกษียณ 125 ซอยสิริ รามอินทรา 31 

ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ 10220 

 โทร. 0 2521 0337
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

9 นางอัมพร  ปนศรี ศ.พิเศษ M.A(Library Science) บรรณารักษ มร. 70/352 หมูบานประชานิเวศน 2

 ถ.ทาทราย อ.เมือง                 

จ.นนทบุรี 11000                    

โทร. 0 2980 0018

10 น.ส.เสริมศรี  เจริญผล ศ.พิเศษ M.A(Library Science) บรรณารักษ มร. 89/1 ซ.ศิริพจน สุขุมวิท 81      

สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250      

โทร. 0 2331 2912

11 นายเกษมสันต  วิลาวรรณ ศ.พิเศษ น.บ.                                   

น.บ.ท.

บริหารทรัพยากรมนุษยและ

องคการ แรงงานสัมพันธ 

กฎหมายแรงงาน

มธ. 6 ซ.วชิรธรรมสาธิต5 ถ.สุขุมวิท

101/1 บางจาก พระโขนง 

กรุงเทพฯ 10260               

โทร.0 2716 3584 ,                 

 0 2393 3062

12 นายสมชัย  ฤชุพันธุ ศ.พิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

M.A.(Econs)

Ph.D. (Econs)

เศรษฐศาสตร จฬ. 671 ซ.ลาดพราว48 หวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310                

โทร.0 2276 6299
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

13 นายณรงค  ลือสกุล ศ.พิเศษ พาณิชยศาสตรบัณฑิต       

 M.B.A. (Finance)                

Certificate (General 

Management),(Modern 

Concepts In Financial     

Management), (Corporate 

Financial    Management), 

(Managing Corporate   

Control and Planning)

บริหารธุรกิจ  สพบ. คณะบริหารธุรกิจ                     

 โทร. 0 2727 3000

14 นายสุชาติ  ธรรมาพิทักษกุล ศ.พิเศษ น.บ.                                 

น.บ.ท.                              

LL.M.

บริหารธุรกิจ สพบ. 230/57 ซ.บุญสม ถ.จันทน      

ทุงวัดดอน สารทร กรุงเทพฯ 

10120                                

โทร.0 2286 6253

15 นายวรภัทร  โตธนะเกษม ศ.พิเศษ ป.ตรี เศรษฐศาสตร           

ป.ตรี นิติศาสตร                 

ป.โท บริหารธุรกิจ               

ป.โท เศรษฐศาสตร             

ป.เอก เศรษฐศาสตรธุรกิจ

บริหารธุรกิจ มธ. บริษัท ไทยเรตติ้ง แอนด          

อินฟอเมชั่นเซอรวิส จํากัด

อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 24 

ถ.สีลม บางรัก กท.10500        

โทร.0 2231 3011 ตอ 111
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

16 นายพนัส  สิมะเสถียร ศ.พิเศษ B.A.,Cum Laude 

บริหารธุรกิจ                        

ป.โท                                   

ป.เอก วิชาการบัญชี 

University Illiaois

บริหารธุรกิจ มธ. 34 ถ.รามคําแหง9 วังทองหลาง

 กรุงเทพฯ 10310                 

โทร.0 2314 1109

17 นายหิรัญ  รดีศรี ศ.พิเศษ M.B.A. บริหารธุรกิจ มธ. 257 ซ.กลาง ถ.สุขุมวิท49         

  คลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพฯ 10110                

โทร.0 2381 2126

18 นายสมพงษ  จุยศิริ ศ.พิเศษ M.B.A. บริหารธุรกิจ มธ. 851 ซอยปุณวิถี 45 

ถนนสุขุมวิท 101 ต.บางจาก 

อ.พระโขนง

กรุงเทพฯ 10260                      

โทร. 0 2613 2261

19 นายสุธี  นาทวรทัต ศ.พิเศษ ธ.บ.                                 

M.B.A.

บริหารธุรกิจ , การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย

มธ. คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

รัตนบัณฑิต 306 ซ.ลาดพราว 

107 บางกะป กรุงเทพฯ 10240

 โทร. 0 2375 4480-7
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

20 นายเจริญ  ธฤติมานนท ศ.พิเศษ บัญชีบัณฑิต 

พาณิชยศาสตรบัณฑิต       

นิติศาสตรบัณฑิต              

รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต   

Master of Science 

(Economic)                    

Certificate on Sales Tax 

Administration

บัญชี มธ. 13  ซ.อินทรามระ10               

ถ.สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท 

กรุงเทพฯ 10400                     

โทร.0 2271 4750

21 นายปรีดี  บุญยัง ศ.พิเศษ น.บ. (กฎหมายทั่วไป)          

 LL.M.(กฎหมายทั่วไป)

ภาษีอากร ภาษีเงินไดและ

ภาษีการคา

มธ. 72 ถ.สุขุมวิท62/1 บางจาก     

พระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

โทร.0 2311 3704 ,                 

 0 2741 6666 , 0 2332 3892

22 นายไพจิตร  โรจนวานิช ศ.พิเศษ ป.ชั้นสูงทางการบัญชี

นิติศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโทการคลัง

ป.ภาษี

ป.นักบริหาร

ภาษีอากร มธ.,จฬ. 175 ซ.สมาหาร ถ.สุขุมวิท4 

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทร.0 2251 3196 ,                  

  0 2252 2686

23 นางสุพรรณี  ชโลธร ศ.พิเศษ Ph.D.(ภูมิศาสตร) ภูมิศาสตร มร. 381/15 ถ.ลาดพราว 87/9       

วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10240  

โทร. 0 2508 4067
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

24 นายอดุล  วิเชียรเจริญ ศ.พิเศษ ธ.บ.(ความสัมพันธระหวาง

ประเทศ)                     

Master of International 

Relations                         

Ph.D. (International 

Relations and 

Organization)

รัฐประศาสนศาสตร 1056/3 ถ.นครชัยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ 10300                  

โทร. 0 3435 2054

25 นายทองตอ  กลวยไม ณ อยุธยา ศ.พิเศษ รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร จฬ. 133 ซ.ยาสูบ1 ถ.วิภาวดีรังสิต 

ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ      

โทร.0 2272 1484

26 นายจุมพล  สวัสดิยากร ศ.พิเศษ Ph.D.(Social Science)  รัฐศาสตร จฬ. 1212/3  ซ.วัฒนา                    

 ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน      

บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

 โทร.0 2438 6617

27 นายเถลิง  ธํารงนาวาสวัสดิ์ ศ.พิเศษ B.S. (General Agriculture)

M.S.(Marketing)

Ph.D.(Internation 

Economics)

เศรษฐศาสตร มก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ    

ถ.ราชดําเนินนอก            

กรุงเทพฯ 10200                    

โทร. 0 2391 6744 ,

0 2391 2276

Page 7 of 10



05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

28 นายสม  จาตุศรีพิทักษ ศ.พิเศษ พาณิชยศาสตรบัณฑิต      

M.B.A. (Finance)             

D.B.A. (Finance)

เศรษฐศาสตร มธ. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล

 757/10 ซ.ประดู1                  

ถ.สาธุประดิษฐ แขวงบาง

โพงพาง เขตยานนาวา 

กรุงเทพฯ 10120                

โทร.0 2294 0281

29 นายอัมมาร  สยามวาลา ศ.พิเศษ ป.ตรี (เศรษฐศาสตร)          

 ป.เอก (เศรษฐศาสตร)

เศรษฐศาสตร มธ. สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง

ประเทศไทย (T.D.R.I.)

ถนนรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1)

กรุงเทพฯ 10310                      

โทร. 0 2718 5460 ตอ  204

30 นายเอนก  เธียรถาวร ศ.พิเศษ ศ.ม. เศรษฐศาสตรการคลัง มร. 106/35 ถ.ลาดพราว 124      

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 

10240                                  

โทร. 0 2514 2362
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

31 นายโกวิทย  โปษยานนท ศ.พิเศษ B.A.(Economics)

M.A.(Economics)

Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตรทฤษฎี จฬ. บ.แสนสิริ ชั้น 16

475 อาคารศิริภิญโญ               

 ถ.ศรีอยุธยา

ราชเทวี กรุงเทพฯ

10400                                    

โทร. 0 2201 3993

32 นางชมเพลิน  จันทรเรืองเพ็ญ ศ.พิเศษ พศ.บ.

M.A.(Economics)

Ph.D.(Economics)

Economic Theory, 

Monetary Economics

จฬ. 150/3 ถ.ติวานนท ต.ทาทราย   

 อ.เมือง นนทบุรี 11000      

โทร.0 2588 0818 ,                  

   0 2952 3136

33 นายยรรยง  สิทธิชัย ศ.พิเศษ เศรษฐศาสตรสหกรณบัณฑิต

สังคมสงเคราะหศาสตร

บัณฑิต

M.S.(Agricultural 

Economics)

เศรษฐศาสตร  สหกรณ

,เศรษฐศาสตรการเกษตร,    

      การตลาดเกษตร

มจ. 191/45 หมู8 ต.พิชัย อ.เมือง 

จ.ลําปาง                              

โทร.0 54334 226
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดตอ

34 นายอาบ  นคะจัด ศ.พิเศษ ธรรมศาสตรบัณฑิต           

M.S.(Agricultural 

Economics)

เศรษฐศาสตรสหกรณ,         

 เศรษฐศาสตรเกษตร

มจ. 30/12  ซ.ทิมแลนด                 

ถ.งามวงศวาน บางเขน           

อ.เมือง นนทบุรี 11000           

โทร.0 2589 5425

35 นายสุทธิชัย  โงวศิริ ศ.พิเศษ M.S(Statistics) สถิติและคอมพิวเตอร มร. 372 ซ.7 เทศบาลนิมิตรใต        

 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900                     

โทร. 0 2954 4105

36 นายยุวัฒน  วุฒิเมธี ศ.พิเศษ Doctor of Philosophy 

Agricultural 

สังคมวิทยา มก. บริษัท KYTBW จํากัด 731 

อาคาร PM ชั้น 23 ถ.ดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทร. 0 2578 0747
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