รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน
อ.ดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม

ศ.ดร.สุทธิลักษณ์ ปทุมราช
รศ.ดร.ปัญญา จารุศิริ
ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยง
ผศ.ดร.ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ
อ.ดร.พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง

อ.ดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.สมหญิง ธัมวาสร
รศ.ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ
ผศ.ดร.รัชนี รอดศิริ
อ.ดร.ลัคนา อภิปัญญาโสภณ

รศ.ดร.ภาวพันธ์ ภัทรโกศล
รศ.ดร.บุญชู ศรีตุลารักษ์
ผศ.ดร.พิสิฏฐ์ ประพันธ์วัฒนะ
อ.ดร.ศานต์ เศรษฐชัยมงคล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.พลตรีหญิง ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
อ.ดร.นุจริน จงรุจา

รศ.ดร.พันโทหญิง สุพิน ชมภูพงษ์
รศ.ดร.จีรนันท์ แกล้วกล้า
ผศ.ดร.นริศร กิติยานันท์
อ.ดร.เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร

ผศ.ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ดร.มณิศรา พิริยวิรุตม์
อ.ดร.กนิษฐา บางภู่ภมร

มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ
ผศ.ดร.อมรพันธ์ อัจจิมาพร
อ.ดร.ธฤตา กิติศรีปัญญา

รศ.ดร.วรรธนะ ชลายนเดชะ
ผศ.ดร.กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี
อ.ดร.วิวัฒน์ โอวศิริกุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล

อ.ดร.ยุวรี ผลพันธิน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รศ.ดร.กัลยานี ภาคอัต

รศ.ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
อ.ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์
อ.ดร.ไกรยศ แซ่ลิ้ม

มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร.ฐิตินันท์ เอื้ออานวย
อ.ดร. นิรามัย ฝางกระโทก
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ผศ.ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข
อ.ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ

รศ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์
ผศ.ดร.พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
ผศ.ดร.ธีรวรรณ ธีระพงษ์
ผศ.ดร.สาครรัตน์ คงขุนเทียน
ผศ.ดร.สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
ผศ.ดร.สราวุธ คาปวน
อ.ดร.ธนพล ศรสุวรรณ

ผศ.ดร.ศมาพร แสงยศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ดร.เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา
ผศ.ดร.วสุ ปฐมอารักษ์
ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย
ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
อ.ดร.ประพุทธ์ ถาวรยุติการต์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์
ผศ.ดร.วัลลภัช สุขสวัสดิ์

ผศ.ดร.บุญสม บุษบรรณ์
ผศ.ดร.จตุพล คาปวนสาย
ผศ.ดร.แคทรียา คาทิพย์
ผศ.ดร.ภาคภูมิ รักร่วม

ผศ.ดร.วัชนันท์ วงศ์เสนา
ผศ.ดร.อรรถไกร พันธุ์ภักดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล
มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส

รศ.ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ
ผศ.ดร.บุญรอด ยุทธานันท์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.พรสุดา บ่มไล่
อ.ดร.อภิชัย พลชัย

ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลย์ชัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล

รศ.ดร.สินีนาฏ ศิริ
อ.ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
ผศ.ดร.สุดจิต ครุจิต
อ.ดร.กัญญารัตน์ ถึงอินทร์

รศ.ดร.ชวลิต ชูกาแพง

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

อ.ดร.พิมเสน บัวระภา

ผศ.ดร.ปาจารีย์ ทองงอก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

ผศ.ณัชพล สามารถ
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ผศ.ดร.ชุตินธร พันธ์วงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผศ.ดร.นิคม นาคอ้าย
มหาวิทยาลัยรังสิต
อ.ดร.ประยุทธ ชูสอน

ศ.ดร.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์
ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน
รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม
รศ.ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์
รศ.ดร.ศักดา ดาดวง
รศ.ดร.อรุณวดี ชนะวงศ์
รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์
รศ.ดร.จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล
รศ.ดร.อาริยา รัตนทองคา
รศ.ดร.พลัง สุริหาร
รศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม
รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ
รศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร
รศ.ดร.โสภณ บุญลือ
รศ.ดร.กนกอร สมปราชญ์
รศ.ทิพยา เอกลักษณานันท์
รศ.สุเมธ แก่นมณี
ผศ.ดร.อนุชา พัวไพโรจน์
ผศ.ดร.สุภาพร มัชฌิมะปุระ
ผศ.ดร.มยุรี ลี่ทองอิน
ผศ.ดร.สุวดี เอื้ออรัญโชติ
ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช
ผศ.ดร.ดุษฎี หอมดี
ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ พวงชมภู
ผศ.ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย
ผศ.ดร.วุฒิชัย ศรีโสดาพล
ผศ.ดร.พงศกร ยศแก้ว
ผศ.ดร.ศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.ดร.วิจิตรา ทัศนียกุล
ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์เสถียร
รศ.ดร.เนสินี ไชยเอีย
รศ.ดร.จริยา อาคา เวลบาท
รศ.ดร.นาถธิดา วีระปรียากูล
รศ.ดร.รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
รศ.ดร.สุกัลยา อมตฉายา
รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์
รศ.ดร.วิชุดา เสถียรนาม
รศ.ดร.อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
รศ.ดร.สิทธิพงษ์ อานวยพานิชย์
รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์
รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์
รศ.ศุภชัย ติยวรนันท์
รศ.อนงค์นุช เทียมทอง
ผศ.ดร.ปาริฉัตร ประจะเนย์
ผศ.ดร.วนัสนันท์ แป้นนางรอง
ผศ.ดร.วาสนา รวยสูงเนิน
ผศ.ดร.นาฏศจี นวลแก้ว
ผศ.ดร.สาวิตรี วันเพ็ญ
ผศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา
ผศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล
ผศ.ดร.กิตติเวช ขันติยวิชัย
ผศ.ดร.ณัญธิวัฒน์ พลดี
ผศ.ดร.อภิโชค ตั้งตระการ
ผศ.ดร.พาวินี กลางท่าไค่
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์
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ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คา
ศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
รศ.ดร.รศนา วงศ์รัตนชีวิน
รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุตร
รศ.ดร.กนกวรรณ จารุกาจร
รศ.ดร.อรวรรณ บุราณรักษ์
รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน
รศ.ดร.ทัศนีย์ วังศรีมงคล
รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์
รศ.ดร.กอปร ศรีนาวิน
รศ.ดร.สมชาย ชวนอุดม
รศ.ดร.พรนภา เกษมศิริ
รศ.ดร.ยานี ตรองพาณิชย์
รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด
รศ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์
รศ.มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์
รศ.อานาจ สุขศรี
ผศ.ดร.เอื้อมเดือน ประวาฬ
ผศ.ดร.อรทัย ต้นกาเนิดไทย
ผศ.ดร.ประธาน ฦาชา
ผศ.ดร.จันทนา บุญยรัตน์
ผศ.ดร.สุวดี เอื้ออรัญโชติ
ผศ.ดร.อรัญ จันทร์ลุน
ผศ.ดร.พัชริน ส่งศรี
ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่
ผศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์
ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง
ผศ.ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข
ผศ.ดร.ลาใย ณีรัตนพันธุ์

ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์
ผศ.ดร.รัชฎา ตั้งวงค์ไชย
ผศ.ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ
ผศ.ดร.อรทัย เพียยุระ
ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
ผศ.ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก
ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจตุรัส
ผศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล
อ.ดร.เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์
อ.ดร.สมพงศ์ จันทร์แก้ว
อ.ดร.ทศพล ไชยอนันต์พร
อ.ดร.ณัฐวิโรจน์ ศิลารัตน์
อ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
อ.ดร.จตุราพร สีหาบุตร

ผศ.ดร. ธีระพงษ์ พวงมะลิ
ผศ.ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
ผศ.ดร.รัตนา จันทร์เทาว์
ผศ.ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
ผศ.ดร.นุชวนา เหลืองอังกูร
ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ
ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน
ผศ.ดร.วัลภา ถมยา
อ.ดร.ลดาวัลย์ พันธุ์พาณิชย์
อ.ดร.กิตติพงษ์ ลาลุน
อ.ดร.ปวีณา วันชัย
อ.ดร.ภาณุ สุพพัตกุล
อ.ดร.ดาวรุวรรณ ถวิลการ
------------------------------
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ผศ.ดร.วิยะดา หาญชนะ
ผศ.ดร.ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ
ผศ.ดร.วิภาวี กฤษณะภูติ
ผศ.ดร.โชคชัย ยืนยง
ผศ.ดร.ร่มเกล้า จันทราษี
ผศ.ดร.พัชรี จันทร์เพ็ง
ผศ.ดร.ช่อ วายุภักตร์
ผศ.พูนศักดิ์ ภิเศก
อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์
อ.ดร.พรไสว ไพรพิภัช
อ.ดร.อนาลยา หนานสายออ
อ.ดร.ทองรวี ศิลาน้อย
อ.ดร.อาคม อึ่งพวง

