
68 : กลุ่มการบญัชีและบริหารธรุกิจ

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

1 ศ.พรชยั  ชนุหจนิดา ศ. บช.บ. 
M.B.A.  (บรหิารธุรกจิ) 
M.S. (Finance) 
Ph.D. (Finance)

การเงนิ การเงนิระหว่างประเทศ มธ. คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี       
โทร. 0 2224 8105

2 ศ.อาณตั ิ ลมีคัเดช ศ. ศ.บ. 
ศ.ม.
บธ.ด. (การเงนิ)

การเงนิและการ
ธนาคาร

การเงนิและการธนาคาร มธ. ภาควชิาการเงนิ
โทร. 0 2613 2229

3 ศ.กมลชนก  
            สุทธวิาทนฤพุฒิ

ศ. พศ.บ.(การจดัการ) 
พศ.ม.(การจดัการ) 
D.M.S.(Shipping) 
M.Sc.(Maritime Studies)
Ph.D.(Maritime Studies)

การจดัการการขนส่ง
ระหว่างประเทศ

การขนส่งระหว่าง
ประเทศ, 
การขนส่งทางเรอื

จฬ. คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี
ภาควชิาพาณชิยศาสตร ์
โทร.0 2218 5763-5

4 ศ.ปรยีา   วอนขอพร ศ. บช.บ. 
M.B.A.(Personnel)

การตลาด การตลาดทัว่ไป จฬ. เกษยีณ 39/8 หมู ่13 ถ.โชคชยั 
4 ซ.78 เขตลาดพรา้ว
กรุงเทพฯ 10230  
โทร. 0 2570 8269,
0 2255 3320
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5 ศ.วทิวสั  รุ่งเรอืงผล ศ. พณ.บ. (สถติ-ิประกนัภยั)    
บธ.ม.

การตลาด การตลาด มธ. คณะพาณชิยศาสตร ์ 
และการบญัช ี
โทร 0 2696 5926

6 ศ.สุภาพรรณ  รตันาภรณ์ ศ. บช.บ.
MBA. (Accounting)

การบญัชี การบญัชี จฬ. เกษยีณ คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี  
ภาควชิาบญัชี
โทร.0 2254 1824

7 ศ.อุทยั   ตนัละมยั ศ. บช.บ. 
M.S.(Business 
Administration) 
Ph.D.(ManagementInformat
ion System)

การบญัชี การบญัชี จฬ. คณะพาณชิยศ์าสตร ์
ภาควชิาการบญัช ี
โทร.0 2218 5799

8 ศ.คุณหญงินงเยาว ์  
                       ชยัเสรี

ศ. พณ.บ.
ป.ชัน้สงูทางการบญัช ี
M.S.(Economics)

การบญัชี บญัช,ี การบรหิารธุรกจิ มธ. เกษยีณ ส านกังานตรวจเงนิ
แผ่นดนิ ซ.อารยีส์มัพนัธ์
 ถ.พระราม 6  
กรุงเทพฯ  10400      
โทร. 0 2561 2634
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9 ศ.คุณหญงิพยอม   
                   สงิหเ์สน่ห์

ศ. ป.ชัน้สงูทางบญัช ี
M.S.(Accountancy)
Ph.D.(Accountancy)

การบญัชี การสอบบญัชี มธ. เกษยีณ 474 ถ.พหลโยธนิ 28  
ซ.เฉลมิสุข แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพฯ 10900       
โทร.0 2561 3945,
0 2650 2188-9

10 ศ.บุษยา  วรีกุล ศ. สพ.บ.
M.Edu.(Agricultural 
Education)
Ph.D.(Education)

การพฒันาทรพัยากร
มนุษย์

การพฒันาทรพัยากร
มนุษย์

สพบ. คณะบรหิารธุรกจิ
โทร. 0 2727 3474-79

11 ศ.มณวีรรณ  ฉตัรอุทยั ศ. ศศ.บ. (ภาษาองักฤษ) 
M.A.(Educations 
Administration)  
Ph.D.(Higher and Adult 
Education)

การพฒันาทรพัยากร
มนุษย์

การพฒันาทรพัยากร
มนุษย์

สพบ. คณะบรหิารธุรกจิ 
โทร. 0 2727 3976
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12 ศ.สนธยา  วนิชวฒันะ ศ. สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)
M.S.c. (Construction
Engineering and 
Management)
Ph.D. (Civil Engineering)

ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ ม.อสัสมัชญั คณะบรหิารธุรกจิและ
เศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2300 4543-62
ต่อ 1360-61

13 ศ.กุณฑล ี รืน่รมย์ ศ. พ.บ.(การจดัการ)
M.Sc.(Management)
Ph.D.(Marketing)

บรหิารธุรกจิ Marketing 
Management' 
Marketing Research

จฬ. คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี          
โทร. 0 2218 5758

14 ศ.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย ศ. บช.บ. 
พบ.ม.(การเงนิ)
Ph.D.(Quantative Business 
Analysis)

บรหิารธุรกจิ บรหิารธุรกจิ การ
พยากรณ์เพื่อการ
ตดัสนิใจในทางธุรกจิ

จฬ. เกษยีณ คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี
ภาควชิาพาณชิยศาสตร ์
โทร.0 2218 5763-5
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15 ศ.เสนาะ   ตเิยาว์ ศ. บช.บ.
M.B.A.

บรหิารธุรกจิ การบรหิารงานบุคคล,
การสื่อสารในองคก์าร

มธ. เกษยีณ 343 ซ.ผนัวชิาญ        
ถ.ราษฎรบ์ูรณะ       
เขตราษฎรบ์ูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140      
โทร. 0 2226 4500-2 , 
0 2463 638

16 ศ.อญัญา   ขนัธวทิย์ ศ.* บช.บ. 
M.Sc(Hons.)
M.Phil. 
Ph.D.

บรหิารธุรกจิ การเงนิและการธนาคาร มธ. คณะพาณชิยศาสตร์
และการบญัช ี          
โทร.0 2613 2223

17 ศ.ก าพล   ปัญญาโกเมศ ศ. วท.บ. (จุลชวีวทิยา) 
พบ.ม. (บรหิารธุรกจิ)
Ph.D. (Business 
Administration)

บรหิารธุรกจิ การเงนิ (Finance) สพบ. คณะบรหิารธุรกจิ
โทร. 0 2504 8511-7

18 ศ.นิตยา วงศธ์าดา ศ. บธ.บ. (บรหิารธุรกจิ) 
M.S. (Marketing)
Ph.D. (Marketing)

บรหิารธุรกจิ การตลาดระหว่าง
ประเทศ

สพบ. คณะบรหิารธุรกจิ 
โทร. 0 2727-3953
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19 ศ.นฤมล  สอาดโฉม ศ. สต.บ. (สถติ-ิประกนัภยั)
M.B.A. 
Ph.D. (Risk management 
and Insurance)

บรหิารธุรกจิ การบรหิารความเสีย่ง สพบ. คณะบรหิารธุรกจิ  
โทร. 0 2727 3962

20 ศ.ผลนิ  ภู่จรญู ศ. บธ.บ.(การบรหิารทัว่ไป)  
พ.ม.(รฐัประศาสนศาสตร)์ 
M.A.(Ecinomics)    
Ph.D.(Business 
Administration)

บรหิารธุรกจิ บรหิารธุรกจิ สพบ. คณะบรหิารธุรกจิ 
โทร. 0 2727 3929

21 ศ.ณฏัฐพงศ ์ ทองภกัดี ศ. ศ.บ.
M.A.(Politival Economy)
Ph.D.(Economics)

พฒันาการเศรษฐกจิ พฒันาการเศรษฐกจิ สพบ. คณะพฒันาการเศรษฐกจิ
โทร.0 2727 3176
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ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง คณุวฒิุ สาขาวิชา เช่ียวชาญ ม/ส สถานภาพ สถานท่ีติดต่อ

22 ศ.ศริลิกัษณ์  
           โรจนกจิอ านวย

ศ.* บช.บ. (บญัช)ี
บช.ม. (บญัช)ี
M.B.A.(Business 
Administration)
Ph.D. (Management of 
Technology)

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจดัการ

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจดัการ

มธ. คณะพาณชิยศาสตรแ์ละ
การบญัชี
โทร. 0 2613 3333-50

ศ.* หมายถึง ต าแหน่งศาสตราจารย ์ ได้รบัเงินเดือนขัน้สูง
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