
 

รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ศ.ดร. อภินนัท ์ สุประเสริฐ  รศ.ดร. เสาวคนธ ์ สุดสวาสด์  รศ.ดร. เอจ็  สโรบล  
รศ.ดร. สุนีย ์ นิธิสินประเสริฐ รศ.ดร. ศิริกลัยา  สุวจิตตานนท ์ รศ. สนัติยา  เอกอคัร 
รศ.ดร. ณรงค ์ สมพงษ ์  ผศ.ดร. นิรันดร  ทพัไชย  ผศ.ดร. โสวตัรี  ณ ถลาง  
ผศ.ดร. ศิริรักษ ์ จนัทครุ  ผศ.ดร. ถวลัย ์ เนียมทรัพย ์  ผศ.ดร. รัตติกรณ์  จงวศิาล  
ผศ.ดร. พิพฒัน์  นนทนานนท ์ ผศ.ดร. ชวลิต  ศรีสถาพรพฒัน์ ดร. เอกวตั  วถีิประดิษฐ ์  
ดร. ศุภฤกษ ์ สุขสมาน  ดร. วราพร  พิมพป์ระไพ   
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ศ.ดร. สุทธิลกัษณ์ ปทุมราช  ศ.ดร. อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ รศ.ดร. สมหญิง  ธมัวาสร  
รศ.ดร. จิราพร  เกศพิชญวฒันา รศ.ดร. ถนอมวงศ ์  กฤษณ์เพช็ร์ รศ.ดร. นินนาท   ชินประหษัฐ ์  
รศ.ดร. ภาวพนัธ์  ภทัรโกศล  รศ.ดร. อริยา  จินดามพร  รศ.ดร. ปัญญา  จารุศิริ  
รศ.ดร. อมัพร  มา้คนอง  ผศ.ดร.  สุรีย ์ เจียรณ์มงคล  ผศ.ดร. ธนาภทัร  ปาลกะ  
ผศ.ดร. วรภา  คงเป็นสุข  ผศ.ดร. ปองสิน  วเิศษศิริ  ผศ.ดร. อลิศรา  ชูชาติ  
ผศ.ดร. นภดล  จอกแกว้  
    มหาวทิยาลยัมหิดล    
ศ. สุทศัน ์ ฟู่ เจริญ   รศ.ดร. วนัดี  กฤษณพนัธ์  รศ.ดร. นพมาศ  สุนทรเจริญนนท ์  
รศ.ดร. สาธิต  พทุธิพิพฒัน์ขจร รศ.ดร. สุเทพ  ศิลปานนัทกลุ  รศ.ดร. โยธิน  แสวงดี  
รศ.ดร. ศิริรักษ ์ นครชยั  ผศ.ดร. วรรณธนะ   สตัตบรรณศุข ผศ.ดร. นารีรัตน์  จิตรมนตรี  
ผศ.ดร. มลัลิกา  ชานาวงั  ผศ.ดร. สุชยา  ด ารงคศ์รี  ผศ.ดร. ศิราณี  ศรีใส  
ผศ.ดร. วฒันา  วฒันาภา  ดร. รจนภร  พลูมานะอุสาหะกลุ  
    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผศ.ดร. สสิธร  เทพตระการพร ผศ.ดร. เกสร  ส าเภาทอง  ผศ.ดร. นลินี  ตนัธุวนิตย ์  
    มหาวทิยาลยัศิลปากร 
รศ.พ.ต.อ.หญิง.ดร. พชัรา  สินลอยมา ผศ.ดร. ธิบดินทร์ แสงสวา่ง  ผศ.ดร. อนิรุท ์ สติมัน่  
ผศ.ดร. ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม ผศ.ดร. อมรินทร์  เทวตา  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
รศ.ดร. นิตยา  เพญ็ศิรินภา  รศ.ดร. สมโภช  รติโอฬาร  รศ.ดร. ราณี  อิสิริยากลุ  
รศ.ดร. ศริศกัด์ิ  สุนทรไชย  รศ.ดร. สุทธิวรรณ  ตนัติรจนาวงศ ์ รศ.ดร. ทวศีกัด์ิ  จินดานุรักษ ์  
รศ.ดร. ก่ิงพร  ทองใบ  รศ.ดร. สุจินต ์ วศิวธีรานนท ์  รศ.ดร. กลัป์ยานี  ภาคอตั  
รศ.ดร. นวลจิตต ์ เชาวกีรติพงศ ์ รศ.ดร. กญัจนา  ลินทรัตนศิริกลุ รศ. สราวธุ  สุธรรมาสา  
รศ. เสาวภา  มีถาวรกลุ  ผศ.ดร. ช่อทิพย ์ บรมธนรัตน ์ ผศ.ดร. สุรีย ์ เขม็ทอง  
ผศ.ดร. รชพร  จนัทร์สวา่ง  ผศ.ดร. วรรณา  ศิลปอาชา  ผศ.ดร. ศนัสนีย ์ สงัสรรคอ์นนัต ์  
ผศ.ดร. สมปฤณ  นิยมไทย  ผศ.ดร. จุฬารัตน์  ธรรมประทีป ผศ.ดร. ภสัวลี  นิติเกษรสุนทร  
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ผศ.ดร. ดวงเดือน พินสุวรรณ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

รศ.ดร. สุวมิล  อศัวพิศิษฐ  ผศ.ดร. มณิศรา  พิริยวรุิตม ์  ผศ. ธีระ ลาภิศชยางกลู  
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รศ.ดร. สุนีรัตน์  เรืองสมบูรณ์ รศ. ศิริจรรยา   เครือวริิยะพนัธ์ รศ. อริยะ  กิตติเจริญววิฒัน ์
รศ. ป่ินมณี  ขวญัเมือง  ผศ.ดร. วอนชนก  ไชยสุนทร  

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
รศ.ดร. พรพิมล  ม่วงไทย  รศ.ดร. รมิดา  วฒันโภคาสิน  รศ.ดร. วาสนา  สุขมุศิริชาติ  
ผศ.ดร. กานดา  ชยัภิญโญ  ผศ.ดร. วลัยา  ธเนศพงศธ์รรม   ผศ. สุวทิย ์ วมิลจิตต ์  

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
รศ.ดร. นิสิต  กิตติพงษพ์ฒันา รศ.ดร. กาญจนา  โชคถาวร  รศ.ดร. เกสรา  ศรีพิชญาการ 
ผศ.ดร. ประภาส  โพธ์ิทองสุนนัท ์ ผศ.ดร. สาครรัตน ์ คงขนุเทียน  
    มหาวทิยาลยันเรศวร 
รศ.ดร. พลูสุข  หิงคานนท ์  รศ.ดร. นงนุช  โอบะ  รศ.ดร. สุทิสา  ถานอ้ย  
รศ.ดร. ธีรพร  กงบงัเกิด  รศ.ดร. พรรณนิกา   ฤตวรุิฬห์  รศ.ดร. ศกัด์ิชยั  วทิยาอารียก์ลุ  
รศ.ดร. ทศพล  ปิยะปัทมินทร์ ผศ.ดร. อรัญญา   จิระวริิยะกลุ ผศ.ดร. รุจโรจน์  แกว้อุไร  
ผศ.ดร. พนัทิพย ์ กล่อมเจ๊ก  ผศ.ดร. เอ้ือมพร  หลินเจริญ  ผศ.ดร. วลัลภชั  สุขสวสัด์ิ  
ผศ.ดร. สุภินดา  ศิริลกัษณ์  ดร.นนัทวนั  เหล่ียมปรีชา  ดร. นิสาพร  วฒันศพัท ์  
ดร. ประวณี  วยคัฆานนท ์  ดร. วรมล  เชาวรัตน์   
    มหาวทิยาลยัพะเยา 
รศ. เปรมวทิย ์ ววิฒันเศรษฐ ์  รศ. พรรณยพุา  นพรัก  รศ.ดร. มนสั  ทิตยว์รรณ 
รศ.ดร. เจิดหลา้  สุนทรวภิาค  ผศ.ดร. รัตนา  ทรัพยบ์ าเรอ  ผศ.ดร. กญัญาณฐั สุนทรประสิทธ์ิ 
ผศ.ดร. วรีะ  เลิศสมพร  ผศ.ดร. พรสวรรค ์  สุวรรณาดา ผศ.ดร. ประสิทธ์ิ ช่อล าเจียก  

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
รศ.ดร. จุไรทิพย ์ หวงัสินทวกีลุ รศ.ดร. สุวมิล  เข้ียวแกว้  รศ. พรชยั  ลิขิตธรรมโรจน ์  
ผศ. วนัดี  ไข่มุกด ์ 
    มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
ผศ.ดร. วภิาว ี ข  าวจิิตร  

มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ผศ.ดร. สมภาพ  อินทรสุวรรณ ผศ.ดร. ปุญญพฒัน์  ไชยเมล ์    

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  วทิยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จงัหวดัชุมพร 
ผศ.ดร. ไพบูลย ์ โพธ์ิหวงัประสิทธ์ิ   ผศ. ชณทตั  บุญรัตนกิตติภูมิ  ดร. สุดาพร  สาวม่วง  

มหาวทิยาลยับูรพา 
รศ.ดร. ยวุดี  รอดจากภยั  รศ.ดร. กหุลาบ  รัตนสจัธรรม   รศ.ดร. อนามยั  เทศกะทึก  
ผศ.ดร. ศิริพร  จนัทร์ฉาย  ผศ.ดร. วมิลรัตน์  จตุรานนท ์  ผศ.ดร. บุญเชิด  หนูอ่ิม 
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ผศ.ดร. วารี  กงัใจ   ผศ.ดร. สมบูรณ์  เจตน์จ าลอง  ดร. วนสัรา   เชาวน์นิยม  
ดร. มารุต  ตั้งวฒันาชุลีพร  ดร. สุกญัญา  เจริญวฒันะ  ดร. ศกัดินา  บุญเป่ียม  
ดร. สุชาดา  พงศกิ์ตติวบูิลย ์  ดร. ศศิวฑุฒ์ิ  วงษม์ณฑา  ดร. ปิติ  โรจน์วรรณสินธ์ุ  
ดร. โชคชยั  ช่ืนวฒันาประณิธิ  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
รศ.ดร. มารินา  เกตุทตั-คาร์นส์ ผศ.ดร. ดวงกมล  แมน้ศิริ  

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
รศ.ดร. ปพฤกษ ์ อุตสาหะวานิชกิจ ผศ.ดร. ชูพกัตร์  สุทธิสา   
    มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี
รศ.ดร. วภิาว ี เสาหิน  รศ.ดร. พงศศ์กัด์ิ   รัตนชยักลุโสภณ รศ.ดร. ปราณี  พฒันพิพิธไพศาล  
ผศ.ดร. เบญจภรณ์   เศรษฐบุปผา ผศ.ดร. ปาจารีย ์ ทองงอก  ผศ.ดร. สมภพ  สนองราษฎร์  
ดร. ธรรมวมิล  สุขเสริม  ดร. นรา หตัถสิน   ดร. พรพิพฒัน์  แกว้กลา้  

มหาวทิยาลยัรังสิต 
รศ.ดร. มนสั  สงัวรศิลป์  
    วทิยาลยัสันตพล   
วา่ท่ีร้อยเอก  ดร. เจริญชยั  พรไพรเพชร 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ศ.ดร. นิสนัต ์ สตัยาศยั  ศ.ดร. บงัอร  ศรีพานิชกลุชยั  ศ.ดร. สุพรรณี  พรหมเทศ  
ศ.ดร. สุวมิล  ทวชียัศุภพงษ ์  ศ.ดร. เตม็ดวง  ล้ิมไพบูลย ์  ศ.ดร. ลออศรี  เสนาะเมือง  
ศ. ทรงขวญั  ศิลารักษ ์  รศ.ดร. นฤมล  ลีลายวุฒัน์  รศ.ดร. จอมใจ  พีรพฒันา 
รศ.ดร. อุไรวรรณ  อินทร์ม่วง  รศ.ดร. นนัทรัตน์  โฆมานะสิน รศ.ดร. มาริสา  ไกรฤกษ ์
รศ.ดร. อรุณวดี  ชนะวงศ ์  รศ.ดร.เบญจมาศ  พระธานี  รศ.ดร. เนสินี  ไชยเอีย 
รศ.ดร. วพิร  เสนารักษ ์  รศ.ดร. ยพุา  คู่คงวริิยพนัธ์ุ  รศ.ดร. จิราวรรณ  แท่นวฒันกลุ 
รศ.ดร. จินตนาภรณ์  วฒันธร  รศ.ดร. จุฬาภรณ์  โสตะ  รศ.ดร. นาถธิดา  วรีะปรียากรู 
รศ.ดร. รศนา  วงศรั์ตนชีวนิ  รศ.ดร. แจ่มใส  เพียรทอง  รศ.ดร. สุวดี  โฆษิตบวรชยั 
รศ.ดร. วรรณภา  อิชิดะ  รศ.ดร จุฬาภรณ์  ลิมวฒันานนท ์ รศ.ดร. สนัติ  วจิกัขณาลญัฉ์ 
รศ.ดร. ปัทมา  ชยัเลิศวณิชกลุ  รศ.ดร. เลิศชยั  เจริญธญัรักษ ์  รศ.ดร. รัชพล  สนัติวรากร 
รศ.ดร. ศจี  สตัยตุม ์  รศ.ดร. นงนุช  เศรษฐเสถียร  รศ.ดร. สุภาวดี  ดาวดี 
รศ.ดร. สุพรรณ  ฟู่ เจริญ  รศ.ดร. วรีะพงศ ์ ลุลิตานนท ์  รศ.ดร. วราภรณ์  ภูตะลุน 
รศ.ดร. สุทธิพงศ ์ อุริยะพงศส์รรค ์ รศ.ดร. พฒันา  เหล่าไพบูลย ์  รศ.ดร. จุฬารัตน์  ปริยชาติกลุ 
รศ.ดร. ยพุา  หาญบุญทรง  รศ.ดร. กนกวรรณ จารุก าจร  รศ.ดร. นฤมล  แสงประดบั 
รศ.ดร. พรเทพ  ถนนแกว้  รศ.ดร. อลิศรา  เรืองแสง  รศ.ดร. พงศกร  พรรณรัตนศิลป์ 
รศ.ดร. เพญ็นี  แนรอท  รศ.ดร. สุวรี  ศิวะแพทย ์  รศ.ดร. วรางคณา  สงัสิทธ์ิสวสัด์ิ 
รศ.ดร. สุรนาท   ขมะณะรงค ์ รศ.ดร. สุกญัญา  เอมอ่ิมธรรม รศ.ดร. เพญ็ศรี  เจริญวานิช 

2325



รศ.ดร. นพมาศ  สุวชาติ  รศ.ดร. ศาสตรา  วงศธ์นวสุ  รศ.ดร. ประสาน  ตงัควฒันา 
รศ.ดร. กาญจนา  เศรษฐนนัท ์ รศ.ดร. นนัทกานต ์  วงศเ์กษม รศ.ดร. วทิยา  อมรกิจบ ารุง 
รศ.ดร. ขวญัใจ  กนกเมธากลุ  รศ.ดร. สิงหนาท  พวงจนัทร์แดง   รศ.ดร. ศุภลกัษณ์ ศรีจารนยั  
รศ.ดร. ศกัด์ิสิทธ์ิ  จนัทร์ไทย  รศ.ดร. ไฉนพร  ด่านวรุิทยั  รศ.ดร.สุกลัยา  อมตฉายา 
รศ.ดร.สมศกัด์ิ  ศรีสนัติสุข  รศ.ดร. ขวญัชนก  ยิม้แต ้  รศ.ดร.วชัรี  คุณกิตติ 
รศ. ชลธิป  พงศส์กลุ  รศ. งามนิจ  นนทโส  รศ. นิลมณี  พิทกัษ ์  
รศ. สุเมธ  แก่นมณี   รศ. ลดัดา  ศิลานอ้ย  รศ. วมิล ส าราญวานิช  
ผศ.ดร. นิวฒัน์  ศรีสวสัด์ิ  ผศ.ดร. บญัชา  เกียรติจรุงพนัธ์ ผศ.ดร. สุวดี  เอ้ืออรัญโชติ  
ผศ.ดร. โสรัจสิริ  เจริญสุดใจ  ผศ.ดร. กาญนิถา  ครองธรรมชาติ ผศ.ดร. ชุลีมาศ  บุญไทย อิวาย 
ผศ.ดร. อญัชลี  ตตัตะวะศาสตร์ ผศ.ดร. จิราพร  เขียวอยู ่  ผศ.ดร. พรนภา  ศุกรเวทยศิ์ริ  
ผศ.ดร. รุจิรา  ดวงสงค ์  ผศ.ดร. อภิวนัท ์ มนิมนากร  ผศ.ดร. วยิทุธ์  จ ารัสพนัธ์ุ  
ผศ.ดร. สุวลี  โล่วริกรณ์  ผศ.ดร. สถาพร  เริงธรรม  ผศ.ดร. สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ 
ผศ.ดร.จริยา  หาญวจนวงศ ์  ผศ.ดร. สาธร  พรตระกลูพิพฒัน์ ผศ.ดร. ดรุณี  โชติษฐยางกรู  
ผศ.ดร. อารยา  เชาวเ์รืองฤทธ์ิ  ผศ.ดร. วไิลลกัษณ์  ศิริพรอดุลศิลป์ ผศ.ดร. ผกาวดี  แกว้กนัเนตร  
ผศ.ดร. ปรียา  หวงัสมนึก  ผศ.ดร. ธนกร  โรจนกร  ผศ.ดร. รักพงษ ์ เพชรค า  
ผศ.ดร. พิสิฎฐ ์ เจริญสุดใจ  ผศ.ดร. สุรชยั  จนัทร์จรัส  ผศ.ดร. จงรักษ ์ หงษง์าม  
ผศ.ดร. ฐิติวรรณ  ศรีเจริญ  ผศ.ดร. วรัิช  วงศภิ์นนัทว์ฒันา ผศ.ดร. ทว ี สระน ้ าค  า 
ผศ.ดร. รัตนา  จนัทร์เทาว ์  ผศ.ดร. พรอมัรินทร์  พรหมเกิด ผศ.ดร. นภดล  ตั้งสกลุ 
ผศ.ดร. ดุษฎี  อายวุฒัน ์  ผศ.ดร. บุรินทร์  เปล่งดีสกลุ  ผศ.ดร. มะลิวลัย ์ บูรณพฒันา 
ผศ.ดร. โชคชยั  ยนืยง  ผศ.ดร. เพญ็ประภา  เพชระบูรณิน ผศ.ดร. ชลภสัส์  วงษป์ระเสริฐ 
ผศ.ดร. ไพโรจน์  เติมเตชาติพงศ ์ ผศ.ดร. เสาวนี  สิริสุขศิลป์  ผศ.ดร. องัคณา  ตุงคสมิต 
ผศ.ดร. ไพศาล  สุวรรณนอ้ย  ผศ.ดร. วรีพฒัน์  เศรษฐส์มบูรณ์ ผศ.ดร. สิรภทัร  เช่ียวชาญวฒันา 
ผศ.ดร. ธเนศ  เสถียรนาม  ผศ.ดร. กอปร  ศรีนาวนิ  ผศ.ดร. พธุษดี  ศิริแสงตระกลู 
ผศ.ดร. อาทิตย ์ เนรมิตตกพงศ ์  ผศ.ดร. จุฬาภรณ์   เบญจปิยะพร ผศ.ดร. สุธาสินี  เนรมิตตกพงศ ์
ผศ.ดร. สิริวชิญ ์ เตชะเจษฎารังษี    ผศ.ดร.พธุษดี  ศิริแสงตระกลู  ผศ.ดร.วชัรินทร์  ลอยลม 
ผศ. เสริมศกัด์ิ  สุมานนท ์  ผศ. จุรีรัตน์  ธรรมโรจน ์  ผศ. วนิดา  แสงสารพนัธ์  
ดร. พนิดา  ธนาวรัิตนานิจ  ดร. จกัรพนัธ์  ขดัชุ่มแสง  ดร. ประยทุธ  ชูสอน  
ดร. จตุภูมิ  เขตจตุรัส  ดร. พงศธ์นชั  แซ่จู   ดร. ยวุรัตน์  เงินเยน็  
ดร. ร่มเกลา้  อาจเดช  ดร. ภารดี  ตั้งแต่ง   ดร. มุจลินทร์  พนูประสิทธ์ิ  
ดร. พศัพนัธน์   ชาญวสุนนัท ์ ดร.วชิชา   เฟืองจนัทร์  ดร. กลัยกร  ขวญัมา  
ดร. กิติโรจน์  หวนัตาหลา 
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