
 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

ศ.ดร.สุทธิลักษณ ปทุมราช รศ.ดร.ปญญา จารุศิริ ผศ.ดร.สุรศักด์ิ ตรีนัย  

ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง ผศ.ดร.พิสิฏฐ ประพันธวัฒนะ ผศ.ดร.ดวงแข สิทธิเจริญชัย 

ผศ.ดร.ชัชวาล ใจซ่ือกลุ 

 มหาวิทยาลัยมหดิล 

ศ.ดร.มธุรส พงษลิขิตมงคล ศ.ดร.สรอยศิริ ทวีบูรณ รศ.ดร.วันดี กฤษณพันธ 

รศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ รศ.ดร.จงจิต เสนหา   รศ.ดร.จีรนันท แกลวกลา  

รศ.ดร.ปรารถนา สถิตยวิภาวี  รศ.ดร.ศิริรักษ นครชัย  รศ.ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน 

รศ.ประภาศรี ริรัตนพงษ รศ.ดร.ศิริรัตน หิรัญรัตน  ผศ.ดร.กฤษณ ถิรพันธุเมธี 

ผศ.ดร.วรรณธนะ สัตตบรรณศุข ผศ.ดร.ระววีรรณ เล็กสกุลไชย ดร.ตรีนุช เอ่ียมพงษไพบูลย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รศ.ดร.เอ็จ สโรบล รศ.ดร.สิริพร ทิพยคง ผศ.ดร.นุชนาถ ม่ังค่ัง 

ผศ.ดร.ทิพทินนา สมุทรานนท ผศ.ดร.อรอนงค ผิวนิล ผศ.ดร.ธนัช สขุวมิลเสรี 

ผศ.ดร.วรรณดี ไทยสยาม อ.ดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

รศ.ดร.ชนินทร มีโภคี   

 มหาวิทยาลัยศิลปากร   

อ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รศ.ดร.รมิดา วัฒนโภคาสิน รศ.ดร.ปรินท ชัยวิสุทธางกูร รศ.ดร.สุวรา วัฒนพิทยากุล 

                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

ศ.ดร.พิเชษฐ ล้ิมสุวรรณ รศ.ดร.สรอยดาว วินิจนันทรัตน ผศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา 

ผศ.ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท ผศ.ดร.สุรพงษ ชูเดช ผศ.ดร.สนิท วงษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี ดร.วิกานดา ผาพันธ 

โรงเรียนนายรอยตํารวจ 

ศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา รศ.พ.ต.อ.วรธชั วิชชุวาณิชย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ศ.ดร.ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา รศ.ดร.บัญชา ปญญานาค รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร 

รศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ ผศ.ดร.สุคนธ ประสิทธ์ิวัฒนเสรี ผศ.ดร.พิมพเดือน รังสิยากูล 

ผศ.ดร.มาริสา สุขพัทธี ผศ.ดร.สิริดา ยังฉิม ผศ.ดร.สาครรัตน คงขุนเทียน 
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มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รศ.ดร.ทศพล ปยะปทมินทร  รศ.ดร.อัญชลี วงศวัฒนา 

ผศ.ดร.สราวุธ คําปวน  ผศ.ดร.ฟารุง มีอุดร  ผศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล 

ผศ.ดร.ภคพร  วัฒนดํารงค ผศ.ดร.อรรถไกร พันธุภักดี 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

รศ.ดร.ปน จันจุฬา รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน 

ผศ.ดร.จิรัฐ มีเสน ผศ.ดร.ปภาวี ฟาน โดมเมเลน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

รศ.ดร.สินีนาฏ ศิริ ผศ.ดร.สุดจิต ครุจิต 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

รศ.ปรียานันท แสนโภชน ผศ.ดร.สิทธิชัย ปญญาใส  

มหาวิทยาลัยแมโจ 

ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล 

มหาวิทยาลัยบรูพา 

ผศ.ดร.ปยฉัตร วัฒนชัย ผศ.ดร.วิมลรัตน จตุรานนท 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.สิทธา เจนศิริศักด์ิ ผศ.ดร.ปาจารีย ทองงอก  อ.ดร.ต๊ิก แสนบุญ 

อ.ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม   

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา รศ.ดร.อนงคฤทธ์ิ แข็งแรง ผศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

ผศ.ดร.รังสรรค สิงหเลิศ 

 วิทยาลัยสนัตพล 

ผศ.ดร.เจริญชัย พรไพรเพชร 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ศ.ดร.ศุภลักษณ ศรีจารนัย ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง ศ.ดร.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ  

ศ.ดร.สุวดี โฆษิตบวรชัย ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศ.ดร.สุพรรณ ฟูเจริญ 

ศ.ดร.แจมใส เพียรทอง ศ.ดร.สมชาย ปนละออ ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงคเสถียร 

รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร รศ.ดร.ลัดดา ตันวาณิชกุล 

รศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท รศ.ดร.วันชัย สะตะ  รศ.ดร.สุทธิพงศ อุริยะพงศสรรค 

รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ ์ รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย รศ.ดร.ไชยณรงค นาวานุเคราะห 

รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสด์ิซิตัง รศ.ดร.สาธิต แซจึง 
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รศ.ดร.เขมิกา ลมไธสง รศ.ดร.ศรัญญา พรหมโคตร รศ.อํานาจ สุขศรี 

รศ.ดร.นอมจิตต นวลเนตร รศ.ดร.อุไรวรรณ อินทรมวง รศ.ดร.ชาญวิทย ลีลายุวัฒน 

รศ.ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน รศ.ดร.จินตนาภรณ วัฒนธร รศ.ดร.รศนา วงศรัตนชีวิน 

รศ.ดร.วัชรินทร ลอยลม รศ.ดร.จฬุารัตน ปริยชาติกุล  รศ.ดร.จิราวรรณ แทนวัฒนกุล  

รศ.ดร.นิวัตร จันทรเทวี  รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคํารพ รศ.ดร.สุกลัยา อมตฉายา  

รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร รศ.ดร.อาภา จันทรเทวี รศ.ดร.ปทมา ชัยเลิศวณิชกุล 

รศ.กุลนภา ฟูเจริญ   รศ.ภารดี เอื้อวิชญาแพทย  รศ.อัมพร แจมสุวรรณ 

รศ.ดร.สันติ วิจักขณาลัญฉ รศ.ดร.มงคล ดอนขวา รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ 

รศ.ดร.พรอัมรินทร พรหมเกิด รศ.ดร.มาลี กาบมาลา รศ.ดร.สุกญัญา เอมอ่ิมธรรม 

รศ.อนงคนุช เทียนทอง ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ ทองใบ ผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก 

ผศ.ดร.กัลยา กองเงิน ผศ.ดร.ธีรศักด์ิ คําวรรณะ ผศ.ดร.กุลยา พัฒนากูล 

ผศ.ดร.ธิดาเดียว มยุรีสวรรค ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล 

ผศ.ดร.สิรภัทร เช่ียวชาญวัฒนา ผศ.ดร.วรารัตน สงฆแปน  ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร 

ผศ.ดร.สุวดี เอ้ืออรัญโชติ ผศ.ดร.สุวลี โลวิรกรณ ผศ.ดร.สาวิตรี วันเพ็ญ 

ผศ.ดร.เอื้อมเดือน ประวาฬ  ผศ.ดร.พลัง สุริหาร ผศ.ดร.กิริยา สังขทองวิเศษ  

ผศ.ดร.สุภาภรณ พวงชมภู ผศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย ผศ.ดร.เกียรติฟา ต้ังใจจิต 

ผศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห ผศ.ดร.วิภาภรณ เรืองจิระชูพร ผศ.ดร.จุรีรัตน ดาดวง 

ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข ผศ.ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ ผศ.ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ 

ผศ.ดร.นงคนติย จันทรจรัส ผศ.ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก ผศ.ดร.ไพโรจน เติมเตชาติพงศ 

ผศ.ดร.วิยุทธ จํารัสพันธุ ผศ.ดร.สถาพร เริงธรรม อ.ดร.ดนุพล เกษไธสง 

ผศ.ดร.ณัฐธิวัฒน พลดี  อ.ดร.โพยม สราภิรมย อ.ดร.ศิโรรัตน พัฒนไพโรจน 

อ.ดร.วรรณา ศิริแสงตระกูล อ.ดร.วรรณพร จันโทภาส  ดร.ไชยวฒิุ พฤกษงามพันธ 

อ.ดร.พันวตัต พ่ึงสาย  อ.ดร.พิมปุณยวัจน ทุมเมืองปก  อ.ดร.สมพงษ พันธุรัตน 

อ.ดร.ประยุทธ ชูสอน อ.ดร.จักรพันธ ขัดชุมแสง อ.ดร.ปาริฉัตร บุตรวงค 

อ.ดร.ธนพฤกษ ชามะรัตน 
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