
02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

1 นายสุรพล  ด ารหิก์ุล ศ. ศศ.บ.(โบราณคด)ี       
สม.ม.(สงัคมวทิยา)

โบราณคดี ประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคดี มช. ภาควชิาศลิปะไทย   
คณะวจิติรศลิป์      
โทร.0 5394 4817

2 นายปรชีา  กาญจนาคม ศ. ศศ.บ.(โบราณคด)ี         
 ศศ.ม.(พฒันาชมุชน)

โบราณคดี โบราณคดี มศก. เกษยีณ 124  ซ.กาญจนาคม    
ถ.พหลโยธนิ           
แขวงสามเสนใน     
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400                  
โทร. 0 2278 0216

3 นางผาสุข  อนิทราวุธ ศ. ศ.บ.(โบราณคด)ี          
M.A.(Archaeology)    
Ph.D.(Archaeology)

โบราณคดี โบราณคดี มศก. เกษยีณ คณะโบราณคด ี
ภาควชิาโบราณคด ี    
โทร.0 2224 7683
0 2226 5354
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

4 นางปิยนาถ  บุนนาค ศ. อ.บ.                        
อ.ม.(ประวตัศิาสตร)์       
ร.ม. (การปกครอง)        
ร.ด. (การปกครอง)

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรไ์ทย       
ดา้นการเมอืงการปกครอง
และการต่างประเทศ
ประวตัศิาสตรเ์อเชยีใต้

จฬ. เกษยีณ คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
  โทร.0 2218 9648

5 นางเพญ็ศร ี ดุ๊ก ศ. อ.บ.                 
Diplome de Doctorat

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรย์โุรป จฬ. เกษยีณ 137 ซ.มสีุวรรณ 3     
ถ.สุขมุวทิ 71        
เขตประเวศ      
กรุงเทพฯ 10110        
 โทร.0 2391 5243,     
 0 2383 0415

6 นายประเสรฐิ  ณ นคร ศ. ธ.บ.                 
Ph.D.(Statistics)

ประวตัศิาสตร์ จารกึและอกัขรวธิโีบราณ 
ภาษาตระกลูไท ภาษาและ
วรรณกรรมถิน่เหนือ นิรุกติ
ศาสตร์

มก. เกษยีณ 101/1                    
 ซอยท่านผูห้ญงิพหล
ถนนงามวงศว์าน 
กรุงเทพฯ 10900        
โทร.0 2579 4432
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

7 น.ส.เพญ็ศร ี กาญจโนมยั ศ. อ.บ.                       
ค.บ.                       
M.A.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตร ์ญี่ปุน่ศกึษา
เอเชยี และอารยธรรมโลก

มก. เกษยีณ 100/170 โกสุมนิเวศน์ 
ซ. 3 ค ถ.วภิาวดรีงัสติ
 หลกัสี ่กท. 10210     
โทร.0 2573 3247

8 นายภวูดล  ทรงประเสรฐิ ศ. อ.บ.                        
อ.ม.(ประวตัศิาสตร)์
Ph.D.(History)

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตร(์จนี 
อนิโดนีเซยีและชาวจนีและ
ชาวมสุลมิในประเทศไทย)

มก. เกษยีณ ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
คณะสงัคมศาสตร ์    
โทร.0 2561 3480 ,    
 0 2561 3484

9 นางสมร  นิตทิณัฑป์ระภาศ ศ. อ.บ.                      
ค.บ.                      
M.Ed.                    
M.A.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรส์หรฐัอเมรกิา มก. เกษยีณ 23/1 ซ.ท่านผูห้ญงิพหล
 หมู ่5 ถ.งามวงศว์าน 
แขวงลาดยาว        
เขตจตุจกัร กท. 10900 
โทร.0 2561 0721,     
 0 2941 4067
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

10 นางนนัทวรรณ  ภู่สว่าง ศ. อ.บ.(องักฤษ 
ประวตัศิาสตร)์           
อ.ม.(ประวตัศิาสตร)์
Doctorat de l'Universite' 
(mention tres honorable)

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรไ์ทย   
ประวตัศิาสตรเ์อเชยี
ตะวนัออกเฉียงใตช้นกลุ่ม
น้อยในประเทศไทย 
(เฉพาะอยา่งยิง่ชนมสุลมิใน
ไทย)

มช. เกษยีณ 77/5 แมข่วัมงุ 3      
บา้นชา่งเคยีนชา้งเผอืก
 อ.เมอืง                  
 จ.เชยีงใหม ่50300     
 โทร. 0 5321 1558 ,   
 0 5394 3241-2

11 นายนิธ ิ เอยีวศรวีงศ์ ศ. อ.บ.                         
อ.ม.                      
Ph.D.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรไ์ทย มช. เกษยีณ คณะมนุษยศาสตร ์
ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
โทร. 0 5322 1699

12 นางสรสัวด ี  อ๋องสกุล ศ. กศ.บ.(ประวตัศิาสตร)์   
กศ.ม.(ประวตัศิาสตร)์

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์ มช. ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
 คณะมนุษยศาสตร ์    
โทร. 0 5394 3207
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

13 นางสายชล  สตัยานุรกัษ์ ศ. ศศ.บ.(ประวตัศิาสตร)์    
อ.ม.(ประวตัศิาสตร)์

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตร์ มช. ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
 คณะมนุษยศาสตร ์    
โทร. 0 5394 3207

14 นางเพช็ร ี สุมติร ศ. B.A.                       
M.A.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรเ์อเซยี มธ. เกษยีณ 199/9 ซอยรชัดาภเิษก
25 ท่าพระ อ.บางกอก
ใหญ่ กท. 10600       
โทร.0 2457 8387-8

15 นางศรสีุรางค ์ พลูทรพัย์ ศ. B.A.                     
Higher Dip in Ed.         
M.A.(Indian Studies)

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรแ์ละ
วฒันธรรมเอเชยีใต,้ 
ตะวนัออกกลาง,             
รามายณะ-รามเกยีรติ ์

มธ. เกษยีณ 77/6 ซ.รวมญาต ิ       
ถ.บางบอน 3        
แขวงหลกัสอง        
เขตบางแค         
กรุงเทพฯ 10160      
โทร. 0 2806 5776
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

16 น.ส.จนัทรฉ์าย  ภคัอธคิม ศ. อ.บ.(ประวตัศิาสตร)์     
M.A.(Asian Studies and 
History)

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรไ์ทย มร. คณะมนุษยศาสตร ์
ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
  โทร.0 2318 0054 ต่อ
 1090,1092 ,             
0 2310 8279

17 นางแถมสุข  นุ่มนนท์ ศ. อ.บ.                       
M.A.                     
Ph.D.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรไ์ทย มศก. เกษยีณ 56/217  หมูบ่า้นร่มฟ้า 
ถ.ยงิเป้าใต ้             
จ.นครปฐม 73000     
โทร.0 3425 3282

18 นายสญัชยั  สุวงับุตร ศ. อ.บ.                      
M.A.

ประวตัศิาสตร์ ประวตัศิาสตรย์โุรป 
ประวตัศิาสตรร์สัเซยี

มศก. คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาประวตัศิาสตร ์
โทร. 0 3425 5096-7
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

19 นายกรีต ิ บุญเจอื ศ. อ.บ.(องักฤษ ฝรัง่เศส)   
อ.ม.(วรรณคดฝีรัง่เศส)  
B.A.(Western 
Philosophy)         
M.A.(Christian Religion)

ปรชัญา ปรชัญาตะวนัตก จฬ. เกษยีณ 128/91 หมูบ่า้นศรขีรนิ
 ถนนรามค าแหง 24 
หวัหมาก  บางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240      
โทร. 0 2300 5108

20 นายปรชีา  ชา้งขวญัยนื ศ.11 อ.บ.                        
อ.ม.(ปรชัญา)              
อ.ม.(ภาษาไทย)

ปรชัญา ปรชัญาสงัคม พุทธปรชัญา
 ปรชัญาอนิเดยี 
สุนทรยีศาสตร ์ตรรกวทิยา

จฬ. เกษยีณ คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาปรชัญา     
โทร.0 2218 6951

21 นายวทิย ์ วศิทเวทย์ ศ. อ.บ.                  
Ph.D.(Philosophy)

ปรชัญา ปรชัญา จฬ. เกษยีณ ศนูยพ์ุทธศาสน 
จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยักรุงเทพฯ
 10330                  
โทร. 0 2218 4654
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

22 นายสมภาร  พรมทา ศ. พธ.บ.(ครุศาสตร)์        
อ.ม.(ปรชัญา)            
อ.ด.(ปรชัญา)

ปรชัญา ปรชัญา จฬ. ภาควชิาปรชัญา        
คณะอกัษรศาสตร ์      
โทร. 0 2218 4754

23 นายเดอืน  ค าดี ศ. ศน.บ.(ศาสนศาสตร)์ 
M.A.(Philosophy) 
Ph.D.(Philosophy)

ปรชัญาและศาสนา ปรชัญาและศาสนา มก. เกษยีณ คณะมนุษยศาสตร ์  
ภาควชิาปรขัญาและ
ศาสนา                 
โทร.0 2942 8200-45
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

24 นายอมิรอน  มะลูลมี ศ. B.A.(Islamic Law)  
M.A.(Islamic Studies)   
M.Phil(West Asian 
Studies)               
Ph.D.(West Asian 
Studies)

ปรชัญาและศาสนา ปรชัญาและศาสนา มก. เกษยีณ
วุฒสิมาชกิ

รฐัสภา (สมาชกิ
วุฒสิภา)กรุงเทพฯ 
10900                
โทร.0 2314 3644

25 นายสทิธิ ์ บุตรอนิทร์ ศ. ศน.บ.(ปรชัญา)          
Dip.in Anthropology 
M.A.(Philosophy)         
Dip.in Journalism     
Dip.in International 
Relations               
D.Litt. In Philosophy

ปรชัญาและศาสนา พุทธปรชัญา, ปรชัญา
เปรยีบเทยีบ, ปรชัญา
สงัคม-การเมอืง-การศกึษา,
 ตรรกศาสตร์

มช. เกษยีณ 67 บา้นบุตรอนิทร ์    
ซ.บุตรอนิทร ์ถ. ศริธิร 
 ต.ชา้งเผอืก  อ.เมอืง   
 จ.เชยีงใหม ่50300    
โทร. 0 5321 5327

26 นายแสง  จนัทรง์าม ศ. ศน.บ.                
M.A.(Ling. & Eng. Lit.)

ปรชัญาและศาสนา ปรชัญาและศาสนา มช. เกษยีณ 123/15  ซ.โพธาราม 2
 หมู ่2 อ.เมอืง           
  จ.เชยีงใหม ่50000    
 โทร.0 5321 2306
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

27 นายอ านวย  ยสัโยธา ศ. กศ.บ.                      
น.บ.                         
อ.ม.(ปรชัญา)

ปรชัญาและศาสนา ปรชัญาและศาสนา มรภ.
สงขลา

160/93 หมู ่4 บา้นพกั
มหาวทิยาลยัราชภฏั
สงขลา อ.เมอืง         
จ.สงขลา 90000     
โทร.0 7433 7572

28 นางกาญจนา  นาคสกุล ศ. อ.บ.                         
 อ.ม.(ภาษาไทย)     
M.A.(General Linguistics 
& Phonetics)              
Ph.D

ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดไีทย 
ภาษาไทย (สทัศาสตร,์    
สทัวทิยา)

จฬ. เกษยีณ 52 ถ.สุขมุวทิ 55    
ซอยทองหล่อ 23       
ต.คลองตนั เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ  
โทร. 0 2392 8670

29 น.ส.วชัร ี รมยะนนัทน์ ศ. อ.บ.                 
M.A.(Ed.)

ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดไีทย จฬ. เกษยีณ 33/2 ถ.วภิาวดรีงัสติ 
จตุจกัร  เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ             
โทร.0 2272 3316
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

30 นางศริาพร  ณ ถลาง ศ. อ.บ.(ภาษาไทย)           
อ.ม.(ภาษาไทย)           
Ph.D.(Anthropology)

ภาษาไทย คตชินวทิยาและ
มานุษยวทิยา คตชินไทย, 
ไท

จฬ. ภาควชิาภาษาไทย 
คณะอกัษรศาสตร ์      
โทร. 0 2218 4687

31 นางกุสุมา  รกัษมณี ศ.11 อ.บ.(ภาษาไทย)           
อ.ม.(ภาษาไทย)  
Ph.D.(Sanskrit and 
Indian Studies)

ภาษาไทย ภาษาและวรรณคดไีทย
,สนัสกฤต

มศก. เกษยีณ คณะโบราณคด ี
ภาควชิาภาษา
ตะวนัออก                
 โทร.0 2623 6115 ต่อ
 1164

32 นางวภิา  กงกะนนัทน์ ศ. กศ.บ.(ภาษาองักฤษ) 
M.A.(วรรณคดอีงักฤษ-
อเมรกินั)             
Ph.D.(วรรณคดไีทย)

ภาษาไทย วรรณคดไีทย มศก. เกษยีณ 1145 ซ.ไชยประชา
ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุร ี39
บางซือ่ กทม. 10800  
โทร 02-5867608
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

33 นายธวชั  ปุณโณทก ศ. กศ.บ.                    
ศศ.ม.(จารกึภาษาไทย)

ภาษาไทย ภาษาไทยและวรรณกรรม 
ทอ้งถิน่

มร. เกษยีณ 31/5 ซ.ลาดพรา้ว 71 
ถ.ลาดพรา้ว แขวง
ลาดพรา้ว เขต
ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 
10310    โทร.0 2538 
4812

34 นายสุธวิงศ ์ พงศไ์พบูลย์ ศ.11 กศ.บ.(ภาษาและ   
วรรณคดไีทย)

ภาษาไทย ภาษาไทย,ทกัษณิคดแีละ  
  คตชินวทิยา

มอ. เกษยีณ 92/10 ถ.กาญจนวนิช 
ต.เขารปูชา้ง อ.เมอืง  
จ.สงขลา 90000         
โทร.0 7431 2589

35 นายชวน  เพชรแกว้ ศ. กศ.บ.(ภาษาไทย-
ประวตัศิาสตร)์             
ค.ม.(การสอนภาษาไทย)

ภาษาไทย ภาษาและวรรณกรรมไทย,
 วรรณคดทีอ้งถิน่, 
วฒันธรรมประเพณทีอ้งถิน่
ภาคใต,้ คตชินวทิยา

มรภ. 
สรุาษฎร์

คณะครุศาสตร ์          
โทร. 0 7735 5466-7
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

36 น.ส.กาญจนา  ปราบพาล ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ)       
อ.ม.(ภาษาองักฤษ) 
M.A.(E.S.L.)      
Ph.D.(Education)

ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ การทดสอบ 
การสอนภาษาองักฤษ

จฬ. เกษยีณ ส านกัทดสอบ จุฬาฯ 
โทร.0 2218 6053

37 คุณกญัดา    ธรรมมงคล ศ. อ.บ.                       
M.S. in Ed.              
Ph.D.( Reading)

ภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษ จฬ. เกษยีณ สถาบนัภาษา  จุฬาฯ   
 โทร. 0 2215 0871-3

38 นางธรีะพนัธ์  เหลอืงทองค า ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ,ญี่ปุน่)
 M.A.(Linguistics)    
Ph.D.(ภาษาศาสตร)์

โบราณคดี ภาษาตระกลูมอญ, เขมร
,กระตูอกิ, บฮันารกิ, 
สทัศาสตร,์ สทัวทิยา, 
ภาษาเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต,้ หลกัการท าพจนานุกรม
, ภาษาศาสตรภ์าคสนาม, 
ภาษาศาสตรเ์ปรยีบเทยีบ

จฬ. คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาภาษาศาสตร ์
โทร. 0 2218 4691-2
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

39 น.ส.ปราณ ี   กุลละวณชิย์ ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ-
ฝรัง่เศส)                    
อ.ม.(ภาษาองักฤษ-
ฝรัง่เศส)             
M.A.(Linguistics)    
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร,์วากยสมัพนัธ์
,ภาษาศาสตรเ์ชงิประวตั,ิ 
ภาษาศาสตรภ์าษาไท
เปรยีบเทยีบ, การทดสอบ
ภาษาไทย

จฬ. เกษยีณ คณะอกัษรศาสตร ์  
ศนูยภ์าษาไทยสรินิธร 
โทร. 0 2218 9480 
ภาควชิาภาษาศาสตร ์
โทร. 0 2218 4691

40 นางพรสรรค ์  วฒันางกรู ศ. อ.บ.(ภาษาและ       
วรรณคดเียอรมนั)         
อ.ม.(ภาษาและ    
วรรณคดเียอรมนั)   
M.A.(Angewandte 
Linguistik, Nevere 
deutsche 
Literaturwissenschaft 
Musikwissenscnaft)  
Dr.Phil

ภาษาศาสตร์ ภาษาเยอรมนั,ภาษาศาสตร์
,ภาษาศาสตรว์รรณคดี
เยอรมนั,  ดนตร ี
(ภาษาศาสตรจ์ติวทิยา 
วรรณคดเียอรมนั คศ.
18-20 ละครเยอรมนั 
วฒันธรรมและศลิป
ตะวนัตก ดนตรคีลาสสคิ)

จฬ. คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาภาษาตะวนัตก
โทร. 0 2218 4778,    
 0 2218 4773
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

41 นางอมรา  ประสทิธิร์ฐัสนิธุ์ ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ)
M.A.(Linguistics)
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาไทย, ภาษาชนกลุ่ม
น้อยในประเทศไทย, 
ภาษาศาสตรส์งัคม 
วากยสมัพนัธ,์ 
ภาษาศาสตรช์าตพินัธ์

จฬ. เกษยีณ คณะอกัษรศาสตร ์
ภาควชิาภาษาศาสตร ์ 
โทร.0 2218 4663,
0 2218 4696

42 นางวจินิตน์  ภานุพงศ์ ศ. อ.บ.(ภาษาไทย)          
อ.ม.(ภาษาไทย)     
M.A.(Linguistics & 
Phonetics)   
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร,์ 
วากยสมัพนัธ์ สทัวทิยา, 
ภาษาไทย

จฬ. เกษยีณ 32/29 ลาดพรา้ว 23 
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900                
โทร. 0 2513 1757,     
 0 2513 0368

43 น.ส.พณิทพิย ์ ทวยเจรญิ ศ. กศ.บ.(ภาษาองักฤษ)     
กศ.ม.(ภาษาและ    
วรรณคดอีงักฤษ)     
M.A.(Linguistics and 
EL.)                 
Ph.D.(Phonetics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร ์สทัศาสตร์ มธ. เกษยีณ คณะศลิปศาสตร ์
ภาควชิาภาษาศาสตร์
โทร.0 2221 6171-80 
ต่อ 2629
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

44 นางสมทรง  บุรุษพฒัน์ ศ. ศศ.บ.(ภาษาศาสตร)์    
ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์
เอเซยีอาคเนย)์      
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์ วากยสมัพนัธ์ ไทย, ไท 
(วเิคราะหข์อ้ความ)     
ภาษาชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศไทย

มม. สถาบนัวจิยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันา
ชนบท                  
โทร. 0 2800 2303

45 คุณหญงิสุรยิา  รตันกุล ศ.11 อ.บ.                       
Docteur de l' Universiti' 
de Paris

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร,์ ภาษาและ
วฒันธรรมเอเชยีอาคเนย์

มม. เกษยีณ สถาบนัวจิยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันา
ชนบท                  
โทร.0 2441 9020-4 ต่อ
 3200

46 นายอุดม  วโรตมส์กิขดติถ์ ศ. กศ.บ.                   
A.M.                         
Ph.D.

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตรแ์ละ
ภาษาองักฤษ  ภาษาไทย

มร. เกษยีณ 35/15 ซ.สงัขะวฒันะ 2
ถ.ลาดพรา้ว แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900     
โทร. 0 2511 0470,     
 0 2512 4936
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

47 นางสุไร  พงษ์ทองเจรญิ ศ. อ.บ.                      
ค.บ.                      
M.A.

ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาองักฤษ, 
ภาษาศาสตรป์ระยกุต์

มศว. เกษยีณ 4 ซ.พฒันเวศน์ 3       
ถ.สุขมุวทิ71  คลองตนั
 วฒันา กรุงเทพฯ
10110 โทร. 0 2392 
7933,      0 2711 3267

48 น.ส.สุวไิล  เปรมศรรีตัน์ ศ. อ.บ.(ภาษาองักฤษ, 
ประวตัศิาสตร)์
อ.ม.(ภาษาองักฤษ)
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตรเ์อเซยีอาคเนย์
, ภาษาศาสตรป์ระยกุต์, 
ภาษาชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศไทย; ภาษาโซ่, 
ภาษาชอง, ภาษาขมุ

มม. เกษยีณ สถาบนัวจิยัภาษาและ
วฒันธรรมเพื่อพฒันา
ชนบท                  
โทร. 0 2800 2329

Page 17 of 21



02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

49 นางถนอมนวล  โอเจรญิ ศ. อ.บ.(ภาษาเยอรมนั)     
Zeugnis über ein 
abgeschlossenes 
Grundstudium in der 
Angewandten 
Deutschen Philologie    
อ.ม. (ภาษาเยอรมนั)

ภาษาเยอรมนั ภาษาเยอรมนั, วรรณคดี
เยอรมนัศตวรรษที ่19-20 
(คพัคา, โทมสั มนัน์)

จฬ. ศนูยก์ารแปลและการ
ล่ามเฉลมิพระเกยีรต ิ
โทร. 0 2218 4634

50 นายเอนก  กมิสุวรรณ ศ. ศศ.บ.(ประวตัศิาสตร)์    
Magister Artium 
(M.A.Heidelberg)        
Doktor der Philosophie

ภาษาเยอรมนั ภาษาเยอรมนั มช. ภาควชิาภาษาปจัจุบนั
ต่างประเทศ (สาขาวชิา
ภาษาเยอรมนั)       
คณะมนุษยศาสตร ์   
โทร.0 5394 1000

51 นางแพรวโพยม  บุณยะผลกึ ศ. อ.บ.(ฝรัง่เศส, องักฤษ)  
อ.ม.(ฝรัง่เศส)       
Doctorat de 3 cycle en  
phonetique appliquee

ภาษาฝรัง่เศส สทัศาสตรฝ์รัง่เศสประยกุต์
 การท าพจนานุกรมสอง
ภาษา

จฬ. เกษยีณ ภาควชิาภาษาตะวนัตก
คณะอกัษรศาสตร ์  
โทร.0 2215 0871-3
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

52 นายปญัญา  บรสิุทธิ ์ ศ. อ.บ.(ฝรัง่เศส)              
อ.ม.(วรรณคดฝีรัง่เศส) 
Docteur de L" 
Universite" de Paris 
Certificat d" Etudes 
(Mention Tres 
Honorable)

ภาษาและวรรณคดี ภาษาและวรรณคดี มธ. เกษยีณ 130/3 ซ.พเิศษสุข 
ถนนอสิรภาพ บางกอก
ใหญ่กรุงเทพฯ 10600  
โทร. 0 2466 6124

53 นายอุดม  รุ่งเรอืงศรี ศ.11 ศศ.บ.(ภาษาไทย)        
ค.บ.(การศกึษา)          
ค.ม.(ภาษาไทย)    
Ph.D.(Linguistics)

ภาษาและวรรณคดไีทย ภาษาและวรรณกรรม
ลา้นนา ภาษาไทยถิน่

มช. เกษยีณ คณะมนุษยศาสตร ์
ภาควชิาภาษาไทย      
โทร.0 5394 3265

54 น.ส.รืน่ฤทยั  สจัจพนัธุ์ ศ. อ.บ.(องักฤษ,ไทย
,ฝรัง่เศส)                   
อ.ม.(ภาษาไทย)          
อ.ด.(ภาษาไทย)

ภาษาและวรรณคดไีทย ภาษาและวรรณคดไีทย มร. ภาควชิาภาษาไทยและ
ภาษาตะวนัออก    
คณะมนุษยศาสตร ์  
โทร. 0 2310 8263
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02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

55 นางทศันีย ์ นาควชัระ ศ. อ.บ.                    
Diplom e d'Etudes 
superieures (Lettres 
Modernes)

ภาษาและวรรณคดี
ฝรัง่เศส

ภาษาและวรรณคดฝีรัง่เศส จฬ. เกษยีณ 35 ซ.สนัตสิุข แยก 1 
สุขมุวทิ 38 กรุงเทพฯ 
10110                 
โทร. 0 2391 5255

56 นางสาวสดชืน่  ชยั
ประสาธน์

ศ. อ.บ.                         
อ.ม.(ภาษาตะวนัตก) 
Doctorat du 3e Cycle

ภาษาและวรรณคดี
ฝรัง่เศส

วรรณคดฝีรัง่เศส และ
ความสมัพนัธ์ระหว่าง
วรรณคดกีบัศลิปะ

มศก. เกษยีณ คณะโบราณคด ี    
โทร.0 2225 1847

57 นางนิยะดา  เหล่าสุนทร ศ.11 อ.บ.(ภาษาไทย)           
อ.ม.(ภาษาไทย)         
อ.ด.(ภาษาไทย)

วรรณคดไีทย วรรณคดไีทย มก. คณะมนุษยศาสตร ์
ภาควชิาวรรณคด ี     
โทร.0 2579 5566 ต่อ 
131

Page 20 of 21



02 สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ศาสนาและเทววิทยา

ล าดับ ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานที่ติดต่อ

58 นายเจตนา  นาควชัระ ศ.11 B.A.                        
Ph.D.

วรรณคดเีปรยีบเทยีบ วรรณคดเีปรยีบเทยีบ,
ภาษาและวรรณคดเียอรมนั
,ฝรัง่เศส

มศก. เกษยีณ 35 ซ.สนัตสิุข แยก 1 
สุขมุวทิ 38 กรุงเทพฯ 
10110                 
โทร.0 2434 6257,     
 0 2391 5255

59 นางกุลวด ี มกราภริมย์ ศ. ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดี
องักฤษ)                 
M.A.(English for Non-
Native Speakers)

วรรณคดอีงักฤษ วรรณคดอีงักฤษ มก. ภาควชิาวรรณคด ี 
คณะมนุษยศาสตร ์    
โทร. 0 2579 5566-8 
ต่อ 402
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