บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
(ตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ
ผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชาขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิ
และผูทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก)

กลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มกราคม 2553

คํานํา
ตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดรวบรวมรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถและประสบการณดานวิชาการในระดับสูง โดยเปนบุคคลที่อยูใน
วงวิ ช าการและยั ง คงติ ด ตามงานวิ ช าการอย า งต อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2519 – เดื อ นมี น าคม 2550
ประกอบดวยผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา และผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา
ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการพิ จ ารณาคั ด สรรเป น คณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ทํ า หน า ที่ ป ระเมิ น ผลงาน
ทางวิ ช าการและจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ ซึ่ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ไดจัดสงบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิฯ ฉบับลาสุด (มีนาคม 2550) ใหสถาบันอุดมศึกษาใชประกอบการ
ดําเนินการเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 นั้น
บัดนี้ ก.พ.อ. ไดปรับปรุงบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิฯ โดยเพิ่มผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย
ที่ไ ดรั บ การแต งตั้ ง ภายหลั ง มี น าคม 2550 – ธั น วาคม 2552 ศาสตราจารยพิ เ ศษ และผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รวมทั้งไดตัดรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่เสียชีวิต ผูสูงอายุและสุขภาพไมดี และผูมิได
ติ ด ตามงานวิ ชาการอย างต อเนื่ องออก ส ว นรองศาสตราจารย ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท า
กําลังดําเนินการ หากเสร็จเมื่อใดจักไดสงเพิ่มเติมตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิฯ มีความ
สมบู ร ณ เพื่ อ ให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน ง ทางวิ ช าการพิ จ ารณาคั ด สรรเป น คณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตอไป
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หวังเปนอยางยิ่งวา
ข อ มู ล นี้ จ ะเป น ประโยชน ใ นการบริ ห ารจั ด การด า นตํ า แหน ง ทางวิ ช าการของคณาจารย ใ นสถาบั น
อุดมศึกษาตอไป

กลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มกราคม 2553

บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยพิเศษ

01 สาขาวิชาศึกษาศาสตร
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

1

นายทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ

ศ.พิเศษ Ed.D.

การอุดมศึกษา

มศว.

เกษียณ

82/22 ซ.เอกมัย22 ถ.สุขุมวิท
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร.0 2711 5785

2

นายเอกวิทย ณ ถลาง

ศ.พิเศษ Ed.D.

พัฒนศึกษาศาสตร
การศึกษาผูใหญ

มศว.

เกษียณ

86 ถนนงามวงศวาน 6
(ซอยทิมแลนด)
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2589 5462

3

นายจรินทร ธานีรัตน

ศ.พิเศษ M.A.(Education)

ศึกษาศาสตร

มร.
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44/52 ซ.ติวานนท ถ.ติวานนท
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 0330

02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนา และเทววิทยา
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

1

นางกิ่งแกว อัตถากร

ศ.พิเศษ B.a. (English Literature)
M.a. (Folklore)
Ph.D. (Folklore)

คติชนวิทยา

มน.

2

นายจํานง ทองประเสริฐ

ศ.พิเศษ ปร.9
พธ.บ.(ปรัชญา)
M.A(ปรัชญา)

ปรัชญาและพุทธศาสนา ,
ภาษาไทย ภาษาบาลี

มก.

เกษียณ

434 แขวงทุงมหาเมฆ สาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2286 5652

3

นายสุนทร ณ รังษี

ศ.พิเศษ ศน.บ.(ศาสนาและปรัชญา) พุทธศาสนา ปรัชญาอินเดีย
M.A.(Philosophy)
พุทธปรัชญา
Ph.D.(Philosophy)

จฬ.

เกษียณ

70/329 หมูบานประชานิเวศน 2
ซ.5 ถ.สามัคคี ต.ทาทราย
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2573 3048

4

นายอดิศักดิ์ ทองบุญ

ศ.พิเศษ พธ.บ.(พุทธศาสตร)
M.A(Philosophy)

มก.

พุทธปรัชญา ปรัชญาและ
ศาสนา ปรัชญาอินเดีย
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ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา
คณะมนุษยศาสตร
โทร. 0 5596 2009,
0 5596 2035 ตอ 1306, 2025

มหาจุฬาลงกรณฯ วัดมหาธาตุ
ทาพระจันทร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2215 3555 ,
0 2611 7500

02 สาขาวิชามนุษยศาสตร ศาสนา และเทววิทยา
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

5

นางประคอง นิมมานเหมินทร

6

น.ส.อําภา โอตระกูล

7

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

ศ.พิเศษ อ.บ.
อ.ม.(ภาษาไทย)
M.S. In Ed.
อ.ด.(วรรณคดีไทย)
ศ.พิเศษ อ.บ.
Deutshlehrerdiplom
Ph.D.(Germanistik)

ภาษาไทย คติชนวิทยา

จฬ.

19/1-4 อินทามระ 3 สุทธิสาร
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2271 1326

ภาษาเยอรมัน วรรณคดีและ
วัฒนธรรมเยอรมัน การแปล
วรรณคดีเยาวชน

จฬ.

326 ซ.ศูนยวิจัย 4 ถ.เพชรบุรี
ตัดใหม กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2314 5757

นายวิสุทธ บุษยกุล

ศ.พิเศษ LL.B.Prel.
Ph.D.(Sanskrit)

ภาษาไทย,ภาษาบาลี,ภาษา
สันสกฤต , ภาษาและวรรณดี

จฬ.

8

นางกาญจนา เงารังษี

ศ.พิเศษ อ.บ.
M.A.(Linguistics)
Ph.D.(Thai Filologi)

ภาษาศาสตร มนุษยศาสตร
ศานาและเทววิทยา

มน.

9

นางพงษศรี เลขะวัฒนะ

ศ.พิเศษ B.A.(English Literature)
M.A.(Linguistics)
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาอังกฤษ , ภาษาและ
ภาษาศาสตร

จฬ.
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เกษียณ

17/31 ซ.ศูนยวิจัย ถ.เพชรบุรี
ตัดใหม กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2318 1256
245/69 ถ.บรมไตรฯ อ.เมือง
จ.พิ ษณุโลก 65000
โทร. 0 55261 000

เกษียณ

501 ซ.จุฬาสัมพันธ ศูนยวิจัย 4
พระราม 9 กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2319 6612

03 สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

1

นายอารี สุทธิพันธุ

ศ.พิเศษ M.F.A.

ทัศนศิลป

มศว.

2

นายแมนรัตน ศรีกรานนท

ศ.พิเศษ ประกาศนียบัตรดนตรี
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์

ดุริยางคศิลป, ดนตรีสากล
(เปยโน)

มมส.
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สถานภาพ

สถานที่ติดตอ
169 ซ.สุขสันต ถ.ประชาอุทิศ
ราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0 2427 0967
51 ถนนลาดพราว ซอย 80
แขวงวังทองหลาง เขตบางกะป
กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2539 0666

04 สาขาวิชานิติศาสตร
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

1

นางวารี นาสกุล

ศ.พิเศษ Docteur en droit

กฎหมาย

มร.

59 พัฒนเวศน 1 สุขุมวิท 71
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2711 7322

2

นายสมชาย พงษธา

ศ.พิเศษ น.บ.
น.บ.ท.

กฎหมายวิธีสบัญญัติ

มร.

15/15 ซ.นทีทิพย
ถ.งามวงศวาน อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร.0 2580 6621 ,
0 2589 6411

3

นายโกเมน ภัทรภิรมย

ศ.พิเศษ น.บ.
น.บ.ท.
Docteur de l' Universite'
de Paris

นิติศาสตร , กฎหมายอาญา
และอาชญาวิทยา

จฬ.

เลขที่99 หมู 3 ถ.ออมนอย
อ.กระทุมแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
โทร.0 2429 1680

4

นายเข็มชัย ชุติวงศ

ศ.พิเศษ น.บ.
น.บ.ท.
Master of Laws

นิติศาสตร

จฬ.

1/51 ซ.สุภารวม
ถ.กรุงเทพ -นนทฯ บางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
โทร.0 2580 7474-5
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04 สาขาวิชานิติศาสตร
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

5

นายเรวัต ฉ่ําเฉลิม

6

นายอมร จันทรสมบูรณ

7

นายอุกฤษ มงคลนาวิน

8

นายคนึง ฦาไชย

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

ศ.พิเศษ น.บ.
น.บ.ท.
น.ม.
ศ.พิเศษ ธรรมศาสตรบัณฑิต
ป.ชั้นสูงทางกฎหมาย
ระหวางประเทศแผนก
คดีเมือง
ปริญญาเอกทางกฎหมาย

สาขาวิชา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

นิติศาสตร

จฬ.

คณะนิติศาสตร
โทร .0 2218 4648

นิติศาสตร

จฬ.

ธ.กรุงเทพสํานักงานใหญ สีลม
ชั้น 27 เลขที่333 ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0 2231 4642 ,
0 2231 4647, 0 2230 2458

ศ.พิเศษ น.บ.
สังคมสงเคราะหศาสตร
บัณฑิต
ปริญญาเอกทางกฎหมาย

นิติศาสตร

จฬ.

สํานักงานกฎหมายดร.อุกฤษ
มงคลนาวิน เลขที่12 สุขุมวิท5
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร.0 2255 4015

ศ.พิเศษ ธรรมศาสตรบัณฑิต
Barrister - at - Law
Cert. In Public
International Law
Bachelor of Arts (Law)
B.A.

นิติศาสตร

จฬ.

สํานักงานกฎหมายคนึง แอนด
พารทเนอรส เลขที่ 2/4 อาคาร
นายเลิศทาวเวอร ชั้น12 ถ.วิทยุ
แขวงลุมพินี แขวงปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทร.0 2252 0888
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04 สาขาวิชานิติศาสตร
ลําดับที่
9

ชื่อ - สกุล
นายสุนทร เสถียรไทย

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

ศ.พิเศษ ธรรมศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร
ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร
ปริญญาเอกทาง
เศรษฐศาสตร

จฬ.

7 ซ.มีสุวรรณ3 สุขุมวิท71
พระโขนง คลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทร.0 2711 1560 ,
0 2391 1215

10 นายปรีชา พานิชวงศ

ศ.พิเศษ ธรรมศาสตรบัณฑิต
น.ม.

นิติศาสตร

จฬ.

185 ซ.สามทหาร สุขุมวิท4
คลองเตย กรุงเทพฯ
โทร.0 2252 5802

11 นายวิชา มหาคุณ

ศ.พิเศษ น.บ.
น.บ.ท.
น.ม.
ร.ม.(บริหารรัฐกิจ)

นิติศาสตร , กฎหมายอาญา
และกฎหมายเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน

จฬ.

สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ 165/1
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2282 3161-5

12 นายสุชาติ ไตรประสิทธิ์

ศ.พิเศษ น.บ.
น.บ.ท.
Master of Laws

นิติศาสตร

จฬ.

479 ซ.ประชาอุทิศ17
ถ.ประชาอุทิศ ราษฎรบูรณะ
กรุงเทพฯ 10140
โทร.0 2427 7879
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04 สาขาวิชานิติศาสตร
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

13 นายจรัญ ภักดีธนากุล

ศ.พิเศษ น.บ.
น.บ.ท.
B.A. in Law
Barrisier - at - Law

นิติศาสตร

จฬ.

92/37 ซ.ปรีดีพนมยงค 45
แขวงคลองตันเหนือ
เขตคลองตัน กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2390 1393 ,

14 นายคณิต ณ นคร

นิติศาสตร
ศ.พิเศษ น.บ.
น.บ.ท.
Doktor der Rechte (Dr.Jur.)

จฬ.

15 นายประมุข สวัสดิ์มงคล

ศ.พิเศษ ธรรมศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร
Certificate of Proficiency
in English
M.C.L.

จฬ.

16 นายศิริ เกวลินสฤษดิ์

ศ.พิเศษ น.บ.
นิติศาสตร
น.บ.ท.
Certificate in Development
Land Tenure and
Administration

จฬ.

47/44 ซ.ธนาเวศน
ถ.บางกรวย-ไทรนอย
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0 2446 6655 ,
0 2446 6699
212/118 ซ.อํานวยสุข
ถ.เพชรเกษม แขวงวัดทาพระ
เขตบางกอกใหญ
กรุงเทพฯ 10600
โทร.0 2457 3603
325/9 ซ.จรัญสนิทวงศ13
ศิวาลัย ถ.จรัญสนิทวงศ
วัดทาพระ บางกอกใหญ
กรุงเทพฯ 10600
โทร.0 2412 5575
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04 สาขาวิชานิติศาสตร
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

17 นายไพศิษฐ พิพัฒนกุล

ศ.พิเศษ B.A. of Law
นิติศาสตร
น.บ.
Dr.Jur Magna Cum Laude
Certificate of Japanese
Language

จฬ.

71/9 หมูบานปญญา
ถ.พัฒนาการ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2314 6170

18 นายธานินทร กรัยวิเชียร

ศ.พิเศษ น.บ.

นิติศาสตร

จฬ.

19 นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ

ศ.พิเศษ น.บ.
น.บ.ท.
LL.M.

นิติศาสตร

จฬ.

20 นายประสพสุข บุญเดช

ศ.พิเศษ น.บ.
น.บ.ท.
Barrister-at-Law

นิติศาสตร

จฬ.

72/9 ซ.ทานผูหญิงพหล
ถ.งามวงศวาน ลาดยาว
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.0 2561 3739
58/2 ซ.เขมทัต2 ถ.รัตนาธิเบศร
ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร.0 2580 7087 ,
0 2591 3602
49/1 ซ.ศรีสวัสดิ์ ถ.ประดิพัทธ
สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร.0 2279 6825 ,
0 2279 3123
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04 สาขาวิชานิติศาสตร
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

21 นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

ศ.พิเศษ น.บ.
น.บ.ท.
LL.M.

22 นายอรุณ ภาณุพงศ

23 นายปรีดี เกษมทรัพย

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา
นิติศาสตร : เอกเทศสัญญา
กฎหมายธนาคาร
หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย
นิติปรัชญา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

จฬ.

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี
ถ.พิษณุโลก กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2280 3000

ศ.พิเศษ ธ.บ.(ธรรมศาสตรและ
นิติศาสตร : กฎหมาย
ระหวางประเทศ
การเมือง)
D.E.S.(Driot Inteernational
Public)
D.E.S. (Science
Economiques)
Decteur en driot

มธ.

739/55 หมูบานพุดตาน
ถ.มาเจริญ (เพชรเกษม 81)
หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
โทร.0 2420 7973

ศ.พิเศษ น.บ.
M.C.L.
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

มธ.

9/5 ซ.พิพัฒน1 ถ.สีลม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทร.0 2234 4057

นิติศาสตร
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04 สาขาวิชานิติศาสตร
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

24 นายอํานัคฆ คลายสังข

ศ.พิเศษ น.บ.

นิติศาสตร

มธ.

92 ซ.พหลโยธิน28 ถ.พหลโยธิน
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
10900
โทร.0 2511 0791

25 นายวิชัย อริยะนันทกะ

ศ.พิเศษ น.บ.
น.บ.ท.
LL.B.
LL.M.

นิติศาสตร

มธ.

ศาลฎีกา 6 ถ.ราชดําเนินใน
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร.0 2221 3161-70

26 นายสิทธิโชค ศรีเจริญ

ศ.พิเศษ น.บ.

นิติศาสตร

มธ.

สํานักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ
ทนายความ อาคารปทุมวัน
เพลสคอนโดมิเนียม 12/2
ซ.เกษมสันต 1 แขวงวังใหม
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2214 3218,
0 2612 6767
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04 สาขาวิชานิติศาสตร
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

27 นายอัขราทร จุฬารัตน

ศ.พิเศษ น.บ.
ป.เอก (กฎหมายมหาชน)

นิติศาสตร

28 นายวิเชียร วัฒนคุณ

ศ.พิเศษ น.บ.
ป.เอก (กฎหมาย)

นิติศาสตร : กฎหมาย
ระหวางประเทศ
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ม/ส
มธ.

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ
สํานักงานศาลปกครองสูงสุด
120 ม.3 ถนนแจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2141 1111
1 ซอยแสนสุข
ถนนประดิพัทธ 23
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2279 8221,
0 2271 3392

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

1

นายศุภชัย พิศิษฐวานิช

ศ.พิเศษ B.A. (Account)
M.B.A.

2

นายเจริญ วรรธนะสิน

3

4

สาขาวิชา
การเงินธุรกิจ

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

มธ.

690/2 หมูบานมิตรภาพ ล็อค3
ซอย6 ออนนุช46 พระโขนง
กรุงเทพฯ 10250
โทร.0 2321 0755

ศ.พิเศษ B.A. (Management Study) การจัดการ การบริหารการ
ขาย
B.I.M. (Management
Study)
Senier Manager Course.

จฬ.

41/31 ต.ตะพง อ.เมือง
จ.ระยอง
โทร.0 38664 836

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

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.
การบัญชี
พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ)

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 มทร.
โภชนา
ธัญบุรี

Page 2 of 10

เกษียณ

125 ซอยสิริ รามอินทรา 31
ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0 2521 0337

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร
ลําดับที่
9

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

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

บริหารธุรกิจ
ศ.พิเศษ พาณิชยศาสตรบัณฑิต
M.B.A. (Finance)
Certificate (General
Management),(Modern
Concepts In Financial
Management), (Corporate
Financial Management),
(Managing Corporate
Control and Planning)

สพบ.

คณะบริหารธุรกิจ
โทร. 0 2727 3000

14 นายสุชาติ ธรรมาพิทักษกุล

ศ.พิเศษ น.บ.
น.บ.ท.
LL.M.

บริหารธุรกิจ

สพบ.

15 นายวรภัทร โตธนะเกษม

ศ.พิเศษ ป.ตรี เศรษฐศาสตร
ป.ตรี นิติศาสตร
ป.โท บริหารธุรกิจ
ป.โท เศรษฐศาสตร
ป.เอก เศรษฐศาสตรธุรกิจ

บริหารธุรกิจ

มธ.

230/57 ซ.บุญสม ถ.จันทน
ทุงวัดดอน สารทร กรุงเทพฯ
10120
โทร.0 2286 6253
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.

18 นายสมพงษ จุยศิริ

ศ.พิเศษ M.B.A.

บริหารธุรกิจ

มธ.

19 นายสุธี นาทวรทัต

ศ.พิเศษ ธ.บ.
M.B.A.

บริหารธุรกิจ , การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย

มธ.

257 ซ.กลาง ถ.สุขุมวิท49
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110
โทร.0 2381 2126
851 ซอยปุณวิถี 45
ถนนสุขุมวิท 101 ต.บางจาก
อ.พระโขนง
กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0 2613 2261
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต 306 ซ.ลาดพราว
107 บางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2375 4480-7

Page 5 of 10

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

20 นายเจริญ ธฤติมานนท

21 นายปรีดี บุญยัง

22 นายไพจิตร โรจนวานิช

23 นางสุพรรณี ชโลธร

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

ศ.พิเศษ บัญชีบัณฑิต
พาณิชยศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Science
(Economic)
Certificate on Sales Tax
Administration
ศ.พิเศษ น.บ. (กฎหมายทั่วไป)
LL.M.(กฎหมายทั่วไป)

ศ.พิเศษ ป.ชั้นสูงทางการบัญชี
นิติศาสตรบัณฑิต
ปริญญาโทการคลัง
ป.ภาษี
ป.นักบริหาร
ศ.พิเศษ Ph.D.(ภูมิศาสตร)

สาขาวิชา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

บัญชี

มธ.

13 ซ.อินทรามระ10
ถ.สุทธิสารวินิจฉัย พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร.0 2271 4750

ภาษีอากร ภาษีเงินไดและ
ภาษีการคา

มธ.

72 ถ.สุขุมวิท62/1 บางจาก
พระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร.0 2311 3704 ,
0 2741 6666 , 0 2332 3892
175 ซ.สมาหาร ถ.สุขุมวิท4
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร.0 2251 3196 ,
0 2252 2686

ภาษีอากร

มธ.,จฬ.

ภูมิศาสตร

มร.
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381/15 ถ.ลาดพราว 87/9
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2508 4067

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

24 นายอดุล วิเชียรเจริญ

ศ.พิเศษ ธ.บ.(ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ)
Master of International
Relations
Ph.D. (International
Relations and
Organization)

รัฐประศาสนศาสตร

25 นายทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา

ศ.พิเศษ รัฐศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร

จฬ.

26 นายจุมพล สวัสดิยากร

ศ.พิเศษ Ph.D.(Social Science)

รัฐศาสตร

จฬ.

27 นายเถลิง ธํารงนาวาสวัสดิ์

ศ.พิเศษ B.S. (General Agriculture) เศรษฐศาสตร
M.S.(Marketing)
Ph.D.(Internation
Economics)
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สถานภาพ

สถานที่ติดตอ
1056/3 ถ.นครชัยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 3435 2054

มก.

133 ซ.ยาสูบ1 ถ.วิภาวดีรังสิต
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
โทร.0 2272 1484
1212/3 ซ.วัฒนา
ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน
บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร.0 2438 6617
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ถ.ราชดําเนินนอก
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2391 6744 ,
0 2391 2276

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

31 นายโกวิทย โปษยานนท

ศ.พิเศษ B.A.(Economics)
M.A.(Economics)
Ph.D.(Economics)

เศรษฐศาสตรทฤษฎี

จฬ.

32 นางชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ

ศ.พิเศษ พศ.บ.
M.A.(Economics)
Ph.D.(Economics)

Economic Theory,
Monetary Economics

จฬ.

33 นายยรรยง สิทธิชัย

ศ.พิเศษ เศรษฐศาสตรสหกรณบัณฑิต เศรษฐศาสตร สหกรณ
,เศรษฐศาสตรการเกษตร,
สังคมสงเคราะหศาสตร
บัณฑิต
การตลาดเกษตร
M.S.(Agricultural
Economics)
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มจ.

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ
บ.แสนสิริ ชั้น 16
475 อาคารศิริภิญโญ
ถ.ศรีอยุธยา
ราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
โทร. 0 2201 3993
150/3 ถ.ติวานนท ต.ทาทราย
อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทร.0 2588 0818 ,
0 2952 3136
191/45 หมู8 ต.พิชัย อ.เมือง
จ.ลําปาง
โทร.0 54334 226

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.

36 นายยุวัฒน วุฒิเมธี

ศ.พิเศษ Doctor of Philosophy
Agricultural

สังคมวิทยา

มก.

372 ซ.7 เทศบาลนิมิตรใต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2954 4105
บริษัท KYTBW จํากัด 731
อาคาร PM ชั้น 23 ถ.ดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2578 0747
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06 สาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

1

นายประดิษฐ เชี่ยวสกุล

ศ.พิเศษ วท.บ.(เคมี)
วท.ม.(เคมี)
Ph.D.(เคมี)

เคมี

มก.

269 ซ.21 (นวศรี) ถ.รามคําแหง
วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0 2319 2112 ,
0 2319 7979 , 0 2319 2121

2

นายเดวิด จอหน รูฟโฟโล

ศ.พิเศษ B.S. (Physics)
B.A. (Mathematics)
Ph.D. (Physics)

ฟสิกส ดาราศาสตร

มม.

3

นายอิ มิง ถัง

ศ.พิเศษ Ph.D. (Physics)

ฟสิกส วัสดุศาสตร

มม.

ภาควิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร
โทร. 0 2204 5758,
0 2201 5770
ภาควิชาฟสิกส
คณะวิทยาศาสตร
โทร. 0 2204 5756,
0 2201 5762
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตรและวิชาเกี่ยวของกับสุขภาพ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

1

นายสรรใจ แสงวิเชียร

ศ.พิเศษ พ.บ.
พ.ด.

กายวิภาคศาสตร

มม

2

นายปราโมทย วีรานุวัตต

ศ.พิเศษ อนุมัติบัตร

กุมารเวชศาสตร

มศว.

3

นางเพ็ญแข ลิ่มศิลา

จิตเวชเด็กและวัยรุน

มม.

4

ทานผูหญิงเพ็ชรา เตชะกัมกุช

ศ.พิเศษ พ.บ.
อ.ว.(จิตเวชศาสตร)
อ.ว.(จิตเวชศาสตรเด็กและ
วัยรุน)
ศ.พิเศษ ท.บ.
Cert. in Oral Radiology

ทันตกรรมประดิษฐ

จฬ.

5

น.ส.วิสาขะ ลิ่มวงศ

ทันตแพทยศาสตร

มน.

ศ.พิเศษ ท.บ.
M.Sc.(Neuroanatomy)
Ph.D.(Neuroanatomy)
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สถานภาพ

เกษียณ

สถานที่ติดตอ
คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มม.
โทร. 0 2419 7000
449/3 ถ.ราชวิถี เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2248 9660
รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ
ถ.สุขุมวิท อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 0 2384 3418
14 ซ.เลิศปญญา ถ.ราชวิถี
พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร.0 2245 9504
คณะทันตแทพยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร. 0 55261 000-4 ตอ 6044

07 สาขาวิชาแพทยศาสตรและวิชาเกี่ยวของกับสุขภาพ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

6

นายสุจินต อึ้งถาวร

ศ.พิเศษ พ.บ.
M.Sc.

แพทยศาสตร

มน.

7

นางไพรินทร เพ็ชรคลาย

ศ.พิเศษ M.Sc. In Pharmacy
Administration

บริหารเภสัชกิจ

จฬ.

8

นายชูเกียรติ กาญจนชาติ

ศ.พิเศษ ภ.บ.
M.B.A.

บริหารเภสัชกิจ

จฬ.

228/49 กรุงธนเมืองแกว
ถ.สิรินธร ต.บางบําหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร.0 2881 1112

9

นางสุมนา ขมวิลัย

ศ.พิเศษ ภ.บ.

เภสัชเคมี

จฬ.

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
1871 ถ.พระราม 4
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2252 8424 ,
0 2252 0161-4 ตอ 11
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คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร. 0 55261 000-4
39 หมู1 ต.บางกระสอ อ.เมือง
นนทบุรี 11000
โทร.0 2968 1968

07 สาขาวิชาแพทยศาสตรและวิชาเกี่ยวของกับสุขภาพ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

10 นายภักดี โพธิศิริ

ศ.พิเศษ Ph.D.(Physical Chemistry) เภสัชเคมี
ภ.บ.(เภสัชศาสตร)
M.S.(เภสัชกรรม)

จฬ.

11 แพทยหญิงมณฑิรา ตันฑเกยูร

ศ.พิเศษ พ.บ.
ภ.บ.

เภสัชวิทยา

จฬ.

12 นายภาวิช ทองโรจน

ศ.พิเศษ Ph.D. (Pharmacology)
ภ.บ.(เภสัชศาสตร)
M.S.(สรีรวิทยา)

เภสัชศาสตร

มน.

13 นายจอมจิน จันทรสกุล

ศ.พิเศษ ภ.บ.
M.S. (บริหารเภสัชกิจ)

เภสัชศาสตร
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สถานภาพ

สถานที่ติดตอ
คณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 7003
ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร
โทร. 0 2256 4481
87 ซ.เสนานิคม1 ถ.พหลโยธิน
ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
10900
โทร.0 2561 0791
51/27 ซอยจุฬาเกษม
ถนนงามวงศวาน อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2589 5381,
0 2591 8336

07 สาขาวิชาแพทยศาสตรและวิชาเกี่ยวของกับสุขภาพ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

14 พลโทพิศาล เทพสิทธา

15 นายทองอวบ อุตรวิเชียร

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ศ.พิเศษ ท.บ.
ศัลยศาสตรชองปาก,
น.บ.
ทันตกรรมชุมชน
พณ.บ.
ศศ.บ.
ศ.พิเศษ อนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร ศัลยศาสตรทั่วไป
ทั่วไป และสาขาศัลยศาสตร
ออรโธปดิกส

ม/ส

มข.

16 นายสุรพล จินดาทรัพย

ศ.พิเศษ Cert. In Colo-rectal Surgery ศัลยศาสตร

มศว.

17 นายวสันต จงเจษฎ

ศ.พิเศษ FRCS. (Eng)

มศว.

ศัลยศาสตร
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สถานภาพ

สถานที่ติดตอ
146 พิบูลยวัฒนา ซอย12
ถ.พระราม 6 สามเสนใน
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2279 3523
123/779 ต.ในเมือง อ.เมือง
ขอนแกน 40002
โทร.0 43203 738
วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพฯและวชิรพยาบาล
681ถ.สามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ
10300
โทร.0 2443 3376
132 ถ.มิตรพันธ ปอมปราบ
ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ
10100
โทร.0 2222 9830

07 สาขาวิชาแพทยศาสตรและวิชาเกี่ยวของกับสุขภาพ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

18 นายไพจิตร ปวะบุตร

ศ.พิเศษ พ.บ.
สาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต

สาธารณสุขศาสตร

มน.

19 นายมานิต ศรีประโมทย

ศ.พิเศษ พ.บ.

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา

มศว.

20 นายสมพร โพธินาม

ศ.พิเศษ พ.บ.
สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา
AMER. BOARD & GYN
อนุมัติบัตรสาขาสูติศาสตรนรีเวชวิทยา
F.I.C.S.
ศ.พิเศษ F.I.C.S.
ออรโธปดิคส
F.I.M.S.

มข.

21 นายวีระวัฒน หาญทวีชัย
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มศว.

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ
112/01 เรวดีซอย10
ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี
11000
โทร. 0 2580 2436 ,
0 2588 0715
วิทยาลัยแพทยศาสตร
กรุงเทพฯและวชิรพยาบาล
681ถ.สามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ
10300
โทร.0 2443 3376
39/315 หมู8 หมูบานแลนด
แอนดเฮาส ถ.เลี่ยงเมือง
ต.เมืองเกา อ.เมือง ขอนแกน
40000
โทร.0 43258 271
416/2 ถ.ประชาราษฎรสาย2
บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร.0 2585 0425

07 สาขาวิชาแพทยศาสตรและวิชาเกี่ยวของกับสุขภาพ
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

22 นายนคร สมบูรณวิทย

ศ.พิเศษ อนุมัติบัตร

ออรโธปดิคส

มศว.

23 นายเศวต นนทกานันท

ศ.พิเศษ วุฒิบัตร

อายุรศาสตร

มศว.

24 นางภัทรา คูระทอง

ศ.พิเศษ อนุมัติบัตร

อายุรศาสตร

มศว.
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สถานภาพ

สถานที่ติดตอ
526/2 ปากซอยตากสิน1
ถ.สมเด็จพระเจาตากสิน
บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทร.0 2465 4330
107/11 ซอยโรงเลื่อย
ถ.ประชาราษฎรสาย1 บางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
โทร.0 2912 3031 ,
0 2585 4990
407 ถ.วงศสวาง7 บางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
โทร.0 2913 1278

08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

1

นายอรุณ ชัยเสรี

ศ.พิเศษ วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)

วิศวกรรมโยธา : วิศวกรรม
โครงสราง

จฬ.

บริษัทอรุณ ชัยเสรีคอนซัลติ่ง
เอนจิเนียรส จตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2937 3456

2

นายปกรณ อดุลพันธ

ศ.พิเศษ

วิศวกรรมอุตสาหการ

มกค.

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2275 2200-19
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09 สาขาเกษตรศาสตร วนศาสตร และการประมง
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

1

นายสันทัด โรจนสุนทร

ศ.พิเศษ B.Sc.(Geology)
M.S.(Soil Science)
Ph.D.(Soil Science)

ปฐพีวิทยา การสํารวจ
จําแนกดินและการใชที่ดิน

มก.

126/7 ซ.กาญจนาคม
ถ.พหลโยธิน สามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2615 1640 ,
2278 4586 , 0 2270 0738

2

นายสมเจตน จันทวัฒน

ปฐพีวิทยา การอนุรักษดิน
ศ.พิเศษ กส.บ.(ปฐพีวิทยา)
M.Sc.(Soil Management) และน้าํ
Ph.D.(Soil Conservation)

มก.

2 พิบูลยวัฒนา ถ.พระราม 6
สานเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
10400
โทร. 0 2279 6890

3

นายธวัชชัย สันติสุข

ศ.พิเศษ วน.บ.
M.S.(Plant Taxono)
Ph.D.(Plant Taxono)

มก.

หอพันธุไมอุทยานแหงชาติ
สัตวปาและพันธุพืช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 61 ถ.พหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2561 4292-3ตอ 455

พฤกษศาสตร ชีววิทยาปาไม
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09 สาขาเกษตรศาสตร วนศาสตร และการประมง
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

ม/ส

สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

4

นายประชิด วามานนท

ศ.พิเศษ ป.ชั้นสูงวิชาการออกแบบ
และตกแตง
ป.การออกแบบและตกแตง

พันธุไมประดับ

มก.

63 ซ.เอกมัย 30 (ภาษี 2)
เอกมัย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0 2392 6708

5

นายบรรลือ คําวชิรพิทักษ

ศ.พิเศษ พบ.ม. (พัฒนาเศรษฐกิจ)
กศ.บ. (คณิตศาสตร)

เศรษฐศาสตรการเกษตร

มร.

21/309 ซ.สุวรรณประสิทธิ์
ถ.นวมินทร เขตบึงกุม กรุงเทพฯ
10240
โทร.0 2378 2267
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