บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
สาขาวิชาที่ขาดแคลน
ผูทรงคุณวุฒิ
(** บัญชีรายชื่อนี้เปนผูทรงคุณวุฒิ สําหรับพิจารณา
เฉพาะตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรอง
ศาสตราจารย)

02 สาขาวิชามนุษยศาสตร
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางพรภิรมณ เชียงกูล

ตําแหนง
คุณวุฒิ
รศ. อ.บ.(ประวัติศาสตร)
อ.ม.(ประวัติศาสตร)
M.A.(Economic & Social
Studies & Policy)

สาขาวิชา
ประวัติศาสตร

สาขาเชี่ยวชาญ
ประวัติศาสตร

คณะ/สถาบัน
อักษรศาสตร/จฬ.

สถานที่ติดตอ
คณะอักษรศาสตร
โทร. 0 2561 3480 ตอ 427,
085 368 9193

2 นายฉลอง สุนทราวาณิชย

รศ. อ.บ.
อ.ม.(ประวัติศาสตร)

ประวัติศาสตร

ประวัติศาสตรไทย,
ประวัติศาสตร
ตะวันออกเฉียงใต

อักษรศาสตร/จฬ.

คณะอักษรศาสตร
โทร. 0 2218 4672,
0 2218 4676,
081 617 1707

3 นายสมเกียรติ เชวงกิจวณิช

ผศ. ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุน)
M.S.(Japanese Studies)
Ph.D.(Applied Linguistics)

ภาษาญี่ปุน

ภาษาญี่ปุน

ศิลปศาสตร/มธ.

คณะศิลปศาสตร
โทร. 0 2613 2623
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
คุณวุฒิ
4 น.ส.สุณียรัตน เนียรเจริญสุข
ผศ. ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุน)
M.S.(Japanese Education)
Ph.D.(Applied Linguistics)

สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน

สาขาเชี่ยวชาญ
ภาษาญี่ปุน

คณะ/สถาบัน
ศิลปศาสตร/มธ.

สถานที่ติดตอ
คณะศิลปศาสตร
โทร. 0 2613 2623

ภาษาญี่ปุนและ
ภาษาศาสตร

การสอนภาษาญี่ปุน

อักษรศาสตร/จฬ.

คณะอักษรศาสตร
โทร. 0 2218 4733

ภาษาญี่ปุนและ
ภาษาศาสตร

อักษรศาสตร/จฬ.

คณะอักษรศาสตร
โทร. 0 2218 4750

5 นายวรวุฒิ จิราสมบัติ

ผศ. B.A.(Japanses)
M.I.A.(Japanese)
Ph.D.(Japanese/Thai
Linguistics)

6 นางกนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ

ผศ. อ.บ.(ภาษาญี่ปุน)
ภาษาญี่ปุนและ
M.I.A.(Japanese)
ภาษาศาสตร
Ph.D.(Japanese Linguistics)

Page 2 of 6

02 สาขาวิชามนุษยศาสตร
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
7 น.ส.สมจิตร สิริรัตนวิทย

ตําแหนง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
รศ. M.Ed.(Japanese Language) ภาษาญี่ปุนและ
วรรณคดีญี่ปุน

สาขาเชี่ยวชาญ
ภาษาญี่ปุน

คณะ/สถาบัน
สถานที่ติดตอ
มนุษยศาสตร/มก. คณะมนุษยศาสตร
โทร. 0 2579 5566-8,
0 2579 5321 ตอ 125
โทรสาร 0 2942 8074

8 นางสาวรัชนี ปยะมาวดี

ผศ. อ.บ.
ภาษาและวรรณคดี
M.A.(Japanese Studies)
ญี่ปุน
Ph.D.(Linguisties : Japanese)

ภาษาและวรรณคดี
ญี่ปุน

อักษรศาสตร/จฬ.

คณะอักษรศาสตร
โทร. 0 2218 4749

9 นางสาวกัลยาณี สีตสุวรรณ

ผศ. อ.บ.
ภาษาและวรรณคดี
B.A.(Japanese)
ญี่ปุน
M.A. (Japanese Linguisties)
Ph.D.(Asian Language &
Literature)

ภาษาและวรรณคดี
ญี่ปุน

อักษรศาสตร/จฬ.

คณะอักษรศาสตร
โทร. 0 2218 4739
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
10 นางสาวชมนาด ศีติสาร

11 นางเพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์

ตําแหนง
คุณวุฒิ
ผศ. B.A.(Comparative Culture)
M.A.(Japanese Studies)
Ph.D.(History &
Anthropology)

สาขาวิชา
สาขาเชี่ยวชาญ
คณะ/สถาบัน
ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาและวัฒนธรรม อักษรศาสตร/จฬ.
ญี่ปุน
ญี่ปุน

รศ. อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ
M.A.(Foreign Language
Education)
Diploma(Advanced Study &
Research)
Certificate(Practical
Classroom Methods &
Materials Production)
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ภาษาอังกฤษ

ศิลปศาสตร/มธ.

สถานที่ติดตอ
คณะอักษรศาสตร
โทร. 0 2218 4748

โทร. 0 2613 2602
โทรสาร 0 2623 5097

02 สาขาวิชามนุษยศาสตร
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
12 นางเมตตา วิวัฒนากูล

ตําแหนง
คุณวุฒิ
รศ. อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Speech
Communication)
M.A.(Communication
Studies)

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ

สาขาเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ

คณะ/สถาบัน
นิเทศศาสตร/จฬ.

13 น.ส.กุลพร หิรัญบูรณะ

14 นางสาวพจนี ศิริอักษรสาสน

ผศ. อ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
อ.ม.(ภาษาอังกฤษ)
M.A.(Tesol)
Ph.D.(Education)

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

สถาบันภาษา/จฬ. สถาบันภาษา
โทร. 0 2218 6052,
081 629 8847

ผศ. อ.บ.(ภาษาญี่ปุน)
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร)
อ.ด.(ภาษาศาสตร)

ภาษาไทย

ภาษาไทย,
ภาษาศาสตร

มนุษยศาสตร/มร. คณะมนุษยศาสตร
โทร. 0 2310 2619,
081 830 7711
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สถานที่ติดตอ
คณะนิเทศศาสตร
โทร. 0 2218 2191,
0 2218 2182,
089 810 3689

02 สาขาวิชามนุษยศาสตร
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
15 นายจิรพัฒน ประพันธวิทยา

ตําแหนง
คุณวุฒิ
ผศ. ศศ.บ.(โบราณคดี)
ศศ.ม.(สันสกฤต)

สาขาวิชา
ภาษาไทย

สาขาเชี่ยวชาญ
คณะ/สถาบัน
ปรัชญาอินเดีย,
โบราณคดี/มศก.
พระพุทธศาสนา,
ภาษาสันสกฤต,
ภาษาบาลีและภาษา
ฮินดู

ภาษาไทย

ภาษาไทย,
มนุษยศาสตร/มก. คณะมนุษยศาสตร
โทร. 0 2579 5566-8 ตอ 1601
ภาษาสันสกฤต-บาลี,
โทรสาร 0 2940 7177
ศาสนา-ปรัชญา,
วาทการ

ศศ.ด.(สันสกฤต)

16 นายบุญเหลือ ใจมโน

ผศ. พธ.บ.(ศาสนา)
ศศ.ม.(สันสกฤต)
Ph.D.(สันสกฤต)

หมายเหตุ ** บัญชีรายชื่อนี้เปนผูทรงคุณวุฒิ สําหรับพิจารณาเฉพาะตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย
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สถานที่ติดตอ
ศูนยสันสกฤตศึกษา
โทร. 0 2880 7374 ตอ 2801
โทรสาร 0 2434 7255

03 สาขาวิชาวิจิตรศิลป
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายอัศนีย ชูอรุณ

ตําแหนง
คุณวุฒิ
รศ. ศม. (ภาพพิมพ)

สาขาวิชา
ทัศนศิลป

สาขาเชี่ยวชาญ
ภาพพิมพ

คณะ/สถาบัน สถานภาพ
สถานที่ติดตอ
ศิลปกรรม/
เกษียณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มทร.ธัญบุรี
ราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)
39 หมู1ถ.รังสิต-นครนายก
ต.คลองหก อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110
โทร.0 2549 4990-2
โทรสาร. 0 2549 4993

2 นายอิทธิพล ตั้งโฉลก

รศ. ศบ. (ภาพพิมพ)
ศม. (จิตรกรรม)

ทัศนศิลป

ทัศนศิลป (จิตรกรรม จิตรกรรม
และภาพพิมพ)
ประติมากรรม
และภาพ
พิมพ/มศก.

เกษียณ 94/10 หมูบานบานกลางเมือง
ถ.ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 081 820 2106

3 นายสมชาย พูพิพัฒน

รศ. ศศ.บ. (นาฎศิลปไทย)
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)

ศิลปะการแสดง

การสอนนาฎศิลป ศิลปกรรม
พื้นเมืองภาคตาง ๆ, ศาสตร/มอ.
กระบี่-กระบอง
(ปตตานี)

เกษียณ 105/1 ถ.ลําพู
แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 081 748 8572
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03 สาขาวิชาวิจิตรศิลป
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
4 นายทินกร กาษรสุวรรณ

ตําแหนง
คุณวุฒิ
รศ. ศ.บ. (ภาพพิมพ)
ศ.ม. (ภาพพิมพ)

ศ.บ.(ภาพพิมพ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
M.F.A. (Printmaking)

สาขาวิชา
ภาพพิมพ

สาขาเชี่ยวชาญ
ภาพพิมพ

คณะ/สถาบัน สถานภาพ
สถานที่ติดตอ
คณะจิตรกรรมประติมากรรม
จิตรกรรม
ประติมากรรม
และภาพพิมพ
และภาพ
โทร. 0 2221 0820,
พิมพ/มศก.
081 408 1971

ภาพพิมพ

ภาพพิมพ

จิตรกรรม
ประติมากรรม
และภาพ
พิมพ/มศก.

คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ
โทร. 0 2225 8991,
089 682 7007

5 นางกัญญา เจริญศุภกุล

รศ.

6 นายสุรพงษ สมสุข

รศ. ศ.บ. (ภาพพิมพ)
ศ.ม. (ภาพพิมพ)

ภาพพิมพ

ภาพพิมพ

สถาปตยกรรม
ศาสตร/สจล.

คณะสถาปตย-กรรมศาสตร
โทร.0 2739 2151,
089-992 0742

7 นางพรรณเพ็ญ ฉายปรีชา

รศ. B.F.A. (Graphic Art.)
M.S. (Graphic Art.)

มัณฑนศิลป

มัณฑนศิลป
(Graphic Desige)

มัณฑนศิลป/
มศก.

47 ซ.วิเศษสุข 1 ถ.พระราม 9
ต.สวนหลวง อ.สวนหลวง
กทม.10250
โทร.081 8318339
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03 สาขาวิชาวิจิตรศิลป
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
ตําแหนง
คุณวุฒิ
8 นายรักศานต วิวัฒนสินอุดม
รศ. ว.บ. (ภาพยนตและถายภาพ)
M.A. (Film & Photography)

สาขาวิชา
การสรางภาพ
เคลื่อนไหว

สาขาเชี่ยวชาญ
การสรางภาพ
เคลื่อนไหว

คณะ/สถาบัน สถานภาพ
สถานที่ติดตอ
นิเทศศาสตร/
คณะนิเทศศาสตร
จฬ.
โทร. 0 2218 2137,
089 119 1789

9 นายปรีชา อมรรัตน

รศ. อนุปริญญา ศิลปบัณฑิต
ค.บ.

การออกแบบ
เครื่องปนดินเผา

การออกแบบ
เครื่องปนดินเผา

มัณฑนศิลป/
มศก.

10 นางสาวภรดี พันธุภากร

รศ. ศ.บ. (มัณฑศิลป)
ศ.ม. (โบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร)

การออกแบบ
เครื่องปนดินเผา

การออกแบบ
เครื่องปนดินเผา

ศิลปกรรม
ศาสตร/มบ.

คณะศิลปกรรมศาสตร
โทร. 038 745 900 ตอ 2532,
081 715 5886

11 นายเข็มรัตน กองสุข

รศ. ศ.บ. (ประติมากรรม)
ศ.ม. (ประติมากรรม)

ประติมากรรม

ประติมากรรม

จิตรกรรม
ประติมากรรม
และภาพ
พิมพ/มศก.

124/2 ถ.พิบูลสงคราม
ต.สวนใหญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี
โทร. 0 2967 2089
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เกษียณ 54/3 ม.3 ต.บางกระเบา
อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม 73120
โทร. 034 331 270,
034 332 270

03 สาขาวิชาวิจิตรศิลป
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
12 นายอริยะ กิตติเจริญวิวัฒน

ตําแหนง
คุณวุฒิ
รศ. ศ.บ. (สาขาประติมากรรม)
ศ.ม. (สาขาประติมากรรม)

สาขาวิชา
ประติมากรรม

สาขาเชี่ยวชาญ
ประติมากรรม

คณะ/สถาบัน สถานภาพ
สถานที่ติดตอ
สถาปตยกรรม
คณะสถาปตย-กรรมศาสตร
ศาสตร/สจล.
โทร. 0 2739 2151,
081 910 0954

13 นายวิชัย สิทธิรัตน

รศ. ศ.บ. (ประติมากรรม)
ศ.ม. (ประติมากรรม)

ประติมากรรม

ประติมากรรม

จิตรกรรม
ประติมากรรม
และภาพ
พิมพ/มศก.

คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ
โทร. 0 2225 8991,
081 752 4569

14 นายปริญญา ตันติสุข

รศ. ศ.บ. (จิตรกรรม)
ศ.ม. (จิตรกรรม)

ทัศนศิลป

ทัศนศิลป

จิตรกรรม
ประติมากรรม
และภาพ
พิมพ/มศก.

100/13 ม.6 เพชรเกษม 88
พุทธมณฑล สาย 2
บางแคเหนือ กรุงเทพฯ
โทร. 0 2221 0820,
081 808 8611

15 นางลัดดา ศุขปรีดี

รศ. กศ.บ. (ภาษาไทย)
กศ.ม. (โสตทัศนศึกษา)
Cert. In Ed. Media

ศิลปการถายภาพ

ศิลปการถายภาพ

ศิลปกรรม
ศาสตร/มบ.

คณะศิลปศาสตร
โทร. 038 745 900 ตอ 2057,
086 306 3378
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03 สาขาวิชาวิจิตรศิลป
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
16 นางฉันทนา เอี่ยมสกุล

ตําแหนง
คุณวุฒิ
รศ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปริญญาตรีนาฏศิลป
ค.ม. (บริหารการศึกษา)

สาขาวิชา
ศิลปการละคร

สาขาเชี่ยวชาญ
ศิลปการละคร

คณะ/สถาบัน สถานภาพ
สถานที่ติดตอ
ศิลปกรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร
ศาสตร/มธ.
โทร. 0 2696 6307,
(ศูนยรังสิต)
089 924 4980

17 นายฐิติพัฒน ประทานทรัพย

รศ. สถ.บ.
สถ.ม.

นิเทศศิลป

คอมพิวเตอรในการ
ออกแบบ

สถาปตยกรรม
ศาสตร/มศก.

คณะสถาปตย กรรมศาสตร
โทร. 0 2623 6115-22

18 นายถาวร โกอุดมวิทย

ผศ. B.F.A. (Graphic Art.)
M.F.A. (Graphic Art.)

ภาพพิมพ

ภาพพิมพ

จิตรกรรม
ประติมากรรม
และภาพ
พิมพ/มศก.

คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ
โทร. 0 2221 0820
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03 สาขาวิชาวิจิตรศิลป
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
19 นายรุง ธีระพิจิตร

ตําแหนง
คุณวุฒิ
ผศ. ศิลปบัณฑิต
M.F.A.(Painting.)

สาขาวิชา
ภาพพิมพ

สาขาเชี่ยวชาญ
ภาพพิมพ

คณะ/สถาบัน สถานภาพ
สถานที่ติดตอ
คณะจิตรกรรมประติมากรรม
จิตรกรรม
ประติมากรรม
และภาพพิมพ
และภาพ
โทร. 0 2221 0820
พิมพ/มศก.
081 922 6036

หมายเหตุ ** บัญชีรายชื่อนี้เปนผูทรงคุณวุฒิ สําหรับพิจารณาเฉพาะตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางผองศรี จั่นหาว

ตําแหนง
คุณวุฒิ
รศ. อ.บ.(ประวัติศาสตรและ
ภูมิศาสตร)
M.A.(Gergraphy)

สาขาวิชา
ภูมิศาสตร

สาขาเชี่ยวชาญ
ภูมิศาสตร

คณะ/สถาบัน
อักษรศาสตร/จฬ.

2 น.ส.วาณี ฐาปนวงศศานติ

รศ. กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร)

บรรณารักษศาสตร บรรณารักษศาสตร

มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร/มช.

3 นายณัฐเสกข ฉิมโฉม

รศ. F.C.A.(Fellow Chartered
Accountant)

บริหารธุรกิจ

จฬ.
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การบัญชีและการ
สอบบัญชี

สถานภาพ
สถานที่ติดตอ
เกษียณ 21/4 หมู 11 ซ.เสนานิคม
ถ.พหลโยธิน แขวงจรเขบัว
เขตลาดพราว กรุงเทพฯ
โทร.081 874 2324
10/19 ซ.12 ถ.ลงหาดบางแสน
ต.แสนสุข อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038 382 369
เกษียณ 69 ถ.หลานหลวง
แขวงวัดโสมนัส
เขตปอมปราบศัตรูพาย
กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0 2281 3794,
0 2279 8730
โทรสาร 0 2279 8730

05 สาขาวิชาสังคมศาสตร
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
4 นายบํารุง สุขพรรณ

ตําแหนง
รศ. ว.บ.
สส.ม.

คุณวุฒิ

สาขาวิชา
การสื่อสารมวลชน

สาขาเชี่ยวชาญ
การสื่อสารมวลชน

คณะ/สถาบัน สถานภาพ
สถานที่ติดตอ
วารสารศาสตรและ
33/1032 ม.ต.รวมโชค
การสื่อสาร
ซ.โชคชัย 4 ซอย 24
มวลชน/มธ.
เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230
โทร.0 2538 1446

5 นายจุมพล รอดคําดี

รศ. นศ.บ.(สื่อสารมวลชน)
การสื่อสารมวลชน
M.S. (Broadcast-Journalism)

การสื่อสารมวลชน

จฬ.

เกษียณ 36/2 ซ.รร.เศรษฐบุตรอุปถัมภ
ลาดพราว วังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร.0 2538 2507,
0 2734 7011

6 นางอรทัย ศรีสันติสุข

รศ. M.A.(mass Communication) การสื่อสารมวลชน

การสื่อสารมวลชน

วารสารศาสตรและ
การสื่อสาร
มวลชน/มธ.

เกษียณ 22 ซ.เพิ่มทรัพย ประชาชื่น
บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร.0 2587 3279,
0 2911 5748
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05 สาขาวิชาสังคมศาสตร
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
7 นายกษิต ภิรมย

ตําแหนง

คุณวุฒิ
B.Sc. (Internation Affairs)
Diploma in International
Relations
M.Sc. (Social Science)

สาขาวิชา
ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ

สาขาเชี่ยวชาญ
ความสัมพันธ
ระหวางประเทศ

คณะ/สถาบัน
กระทรวงการ
ตางประเทศ

หมายเหตุ ** บัญชีรายชื่อนี้เปนผูทรงคุณวุฒิ สําหรับพิจารณาเฉพาะตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย
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สถานภาพ

สถานที่ติดตอ
9/13 ซ.กิ่งชํานาญอักษร
พหลโยธิน 9แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400
โทร. 089 773 9820,
0 2619 5276,
0 2215 3834

06 สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายนิตย รื่นรมย

ตําแหนง
คุณวุฒิ
รศ. อ.บ. (คณิตศาสตร)
M.Sc. (mathematics)

สาขาวิชา
คณิตศาสตร

สาขาเชี่ยวชาญ
คณะ/สถาบัน สถานภาพ
สถานที่ติดตอ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร/มร. เกษียณ 4/514 ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2379 7185

หมายเหตุ ** บัญชีรายชื่อนี้เปนผูทรงคุณวุฒิ สําหรับพิจารณาเฉพาะตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

1 นายนิติพันธ จีระแพทย

รศ.

วท.บ.(วิทยาศาสตร
การแพทย)
ท.บ.
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร
การแพทยคลินิก
(ทันตกรรมประดิษฐ)

ทันตกรรมประดิษฐ ทันตกรรมประดิษฐ

ทันตแพทย
ศาสตร/มม.

คณะทันตแพทยศาสตร
โทร.0 2660 7799,
081 909 5348

2 นางสาวพจมาน ศรีนวรัตน

รศ.

วท.บ.(ทันตแพทยศาสตร) ทันตกรรมประดิษฐ ทันตกรรมประดิษฐ
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ)

ทันตแพทย
ศาสตร/มม.

คณะทันตแพทยศาสตร
โทร.0 2660 7799

3 นางมาลินี สูอําพัน

รศ.

ท.บ.
ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร
การแพทยคลินิก
(ทันตกรรมเอนโดดอนต)

ทันตแพทย
ศาสตร/มม.

คณะทันตแพทยศาสตร
โทร.081 987 7523

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมทั่วไป
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

4 นางสาวทัศนีย เต็งรังสรรค

รศ.

ท.บ.
ป.บัณฑิต (ทันตกรรม
เอนโดดอนต)

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตกรรมทั่วไป

ทันตแพทย
ศาสตร/มม.

คณะทันตแพทยศาสตร
โทร.0 2203 6530,
0 2644 8644 ตอ 6531-2,
081 581 3111

5 นายเรดา เกษตรสุวรรณ

รศ.

ท.บ.
ส.ม.

ทันตกรรมชุมชน

ทันตกรรมชุมชน

ทันตแพทย
ศาสตร/มม.

คณะทันตแพทยศาสตร
โทร.0 2203 6420,
081 927 4988

6 นายวรนัติ วีระประดิษฐ

รศ.

ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร
ทันตพยาธิวิทยา
วท.บ.(พยาธิชีววิทยา)
อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรค
ชองปาก)

ทันตพยาธิวิทยา

ทันตแพทย
ศาสตร/มม.

คณะทันตแพทยศาสตร
โทร.0 2203 6470,
081 734 7154
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07 สาขาวิชาแพทยศาสตร
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน สถานภาพ

7 นางโสภา พิชัยยงควงศดี

รศ.

วท.บ. (กายภาพบําบัด)
วท.ม. (สรีรวิทยา)

กายภาพบําบัด

กายภาพบําบัด

8 นางสาวชนัตถ อาคมานนท

รศ.

วท.บ. (กายภาพบําบัด)
M.A. (Communication
Disorders and Speech
Science)

กายภาพบําบัด

ความผิดปกติทางการ แพทยศาสตร
สื่อสารความหมาย,
ร.พ.รามาธิบดี/
สมดุลตัวในคนปกติและ มม.
ผูปวย

คณะแพทยศาสตร
โทร.0 2433 7091,
085 905 6891

9 นางสาวนภมน ศรีตงกุล

รศ.

ภ.บ.
วท.ม (ชีวเคมี)

รังสีเทคนิค

รังสีเทคนิค

ทันต
แพทยศาสตร
ศิริราชพยาบาล/
มม.

คณะทันตแพทยศาสตร
โทร.0 2419 6249,
089 661 2152

10 นายมานัส มงคลสุข

รศ.

วท.บ. (ฟสิกส)
วท.ม. (ฟสิกส)

รังสีเทคนิค

รังสีเทคนิค

เทคนิค
การแพทย/มม.

คณะเทคนิคการแพทย
โทร.0 2419 7173,
081 934 5386
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กายภาพบําบัด/
มม.

สถานที่ติดตอ
คณะกายภาพบําบัด
โทร.0 2433 1040-5 ตอ 601,
081 206 4699

07 สาขาวิชาแพทยศาสตร
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

11 นายชวลิต วงษเอก

รศ.

วท.บ. (ฟสิกส)
M.Sc. (Physics)

รังสีเทคนิค

12 พญ.สุพัตรา แสงรุจิ

รศ.

พ.บ.
ฟสิกสการแพทย
M.Sc. (Radiation Biology)

สาขาเชี่ยวชาญ

คณะ/สถาบัน สถานภาพ

สถานที่ติดตอ

รังสีเทคนิค

เทคนิค
การแพทย/มม.

คณะเทคนิคการแพทย
โทร.0 2419 7173,
089 819 6560

ฟสิกสการแพทย

แพทยศาสตร
ร.พ.รามาธิบดี/
มม.

คณะแพทยศาสตร
ร.พ.รามาธิบดี
โทร.0 2419 7082,
081 821 3136

หมายเหตุ ** บัญชีรายชื่อนี้เปนผูทรงคุณวุฒิ สําหรับพิจารณาเฉพาะตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย
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08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางศิริลักษณ นิวิฐจรรยงค

ตําแหนง
คุณวุฒิ
รศ. วศ.บ. (Chemistry)
วศ.ม. (Inorganic
Chemistry)

สาขาวิชา
สาขาเชี่ยวชาญ
คณะ/สถาบัน สถานภาพ
สถานที่ติดตอ
เทคโนโลยีอุณหภาพ การกัดกรอนและ ครุศาสตร
ลาออก ศูนยเทคโนโลยีโลหะ
เคมีไฟฟา, การ
อุตสาหกรรมและ
และวัสดุแหงชาติ
ทดสอบการกัดกรอน วิทยาศาสตร/
114 อุทยานวิทยาศาสตร
สจพ.
ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร.0 2564 6500

2 เรืออากาศเอกพิพัฒน สอนวงษ

รศ.

B.Eng. (Civil Engineering) วิศวกรรมสํารวจ
M.Eng. (Transportation
Engineering)

วิศวกรรมการทาง

วิศวกรรมศาสตร/
มก.

คณะวิศวกรรมศาสตร
โทร. 0 2942 8555 ตอ 1328

3 นายธีรธร อัศวรุจานนท

รศ.

B.Eng. (Civil Engineering) วิศวกรรมโยธา
M.Eng. (Structural
Engineering)

วิศวกรรมสํารวจ

วิศวกรรมศาสตร/
มก.

คณะวิศวกรรม ศาสตร
โทร. 0 2942 8555 ตอ 1321
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08 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
4 พลโทรณชัย บําเพ็ญอยู

5 พลตรีภุชงค วงษเกิด

ตําแหนง

คุณวุฒิ
สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรม ศาสตร

สาขาเชี่ยวชาญ
คณะ/สถาบัน สถานภาพ
สถานที่ติดตอ
การแผนที่
กองบัญชาการ
กองบัญชาการทหารสูงสุด
ทหารสูงสุด
127 หมู 3 ถ.แจงวัฒนะ
แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 89521 1544

วิศวกรรมศาตรบัณฑิต
วิศวกรรม ศาสตร สํารวจทางจีออเดซี , กรมการแผนที่
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การทํา
แผนที่

หมายเหตุ ** บัญชีรายชื่อนี้เปนผูทรงคุณวุฒิ สําหรับพิจารณาเฉพาะตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย
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กรมแผนที่ทหาร
ถ.กัลยาณไมตรี
เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 81552 8270,
0 2285 1304

081 สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายภิญโญ สุวรรณคีรี

ตําแหนง
คุณวุฒิ
รศ. Master of Architecture

สาขาวิชา
สถาปตยกรรม
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สาขาเชี่ยวชาญ คณะ/สถาบัน สถานภาพ
สถานที่ติดตอ
สถาปตยกรรมไทย สถาปตยกรรม เกษียณ 124 ซอย 57/2
ศาสตร/จฬ.
ถ.พระรามเกาตัดใหม
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0 2374 4455

