รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร. อภินนั ท์ สุประเสริ ฐ
รศ.ดร. สุนีย ์ นิธิสินประเสริ ฐ
รศ.ดร. ณรงค์ สมพงษ์
ผศ.ดร. ศิริรักษ์ จันทครุ
ผศ.ดร. พิพฒั น์ นนทนานนท์
ดร. ศุภฤกษ์ สุขสมาน
ศ.ดร. สุทธิลกั ษณ์ ปทุมราช
รศ.ดร. จิราพร เกศพิชญวัฒนา
รศ.ดร. ภาวพันธ์ ภัทรโกศล
รศ.ดร. อัมพร ม้าคนอง
ผศ.ดร. วรภา คงเป็ นสุข
ผศ.ดร. นภดล จอกแก้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร. เสาวคนธ์ สุดสวาสด์
รศ.ดร. ศิริกลั ยา สุวจิตตานนท์
ผศ.ดร. นิรันดร ทัพไชย
ผศ.ดร. ถวัลย์ เนียมทรัพย์
ผศ.ดร. ชวลิต ศรี สถาพรพัฒน์
ดร. วราพร พิมพ์ประไพ
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ศ.ดร. อมรา ประสิ ทธิ์รัฐสิ นธุ์
รศ.ดร. ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์
รศ.ดร. อริ ยา จินดามพร
ผศ.ดร. สุรีย ์ เจียรณ์มงคล
ผศ.ดร. ปองสิ น วิเศษศิริ

มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ. สุทศั น์ ฟู่ เจริ ญ
รศ.ดร. วันดี กฤษณพันธ์
รศ.ดร. สาธิต พุทธิพิพฒั น์ขจร
รศ.ดร. สุเทพ ศิลปานันทกุล
รศ.ดร. ศิริรักษ์ นครชัย
ผศ.ดร. วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
ผศ.ดร. มัลลิกา ชานาวัง
ผศ.ดร. สุชยา ดารงค์ศรี
ผศ.ดร. วัฒนา วัฒนาภา
ดร. รจนภร พูลมานะอุสาหะกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร. สสิ ธร เทพตระการพร
ผศ.ดร. เกสร สาเภาทอง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.พ.ต.อ.หญิง.ดร. พัชรา สิ นลอยมา ผศ.ดร. ธิบดินทร์ แสงสว่าง
ผศ.ดร. ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
ผศ.ดร. อมริ นทร์ เทวตา
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
รศ.ดร. นิตยา เพ็ญศิรินภา
รศ.ดร. สมโภช รติโอฬาร
รศ.ดร. ศริ ศกั ดิ์ สุนทรไชย
รศ.ดร. สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์
รศ.ดร. กิ่งพร ทองใบ
รศ.ดร. สุจินต์ วิศวธีรานนท์
รศ.ดร. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
รศ.ดร. กัญจนา ลินทรัตนศิริกลุ
รศ. เสาวภา มีถาวรกุล
ผศ.ดร. ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
ผศ.ดร. รชพร จันทร์สว่าง
ผศ.ดร. วรรณา ศิลปอาชา
ผศ.ดร. สมปฤณ นิยมไทย
ผศ.ดร. จุฬารัตน์ ธรรมประทีป
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รศ.ดร. เอ็จ สโรบล
รศ. สันติยา เอกอัคร
ผศ.ดร. โสวัตรี ณ ถลาง
ผศ.ดร. รัตติกรณ์ จงวิศาล
ดร. เอกวัต วิถีประดิษฐ์

รศ.ดร. สมหญิง ธัมวาสร
รศ.ดร. นินนาท ชินประหัษฐ์
รศ.ดร. ปั ญญา จารุ ศิริ
ผศ.ดร. ธนาภัทร ปาลกะ
ผศ.ดร. อลิศรา ชูชาติ

รศ.ดร. นพมาศ สุนทรเจริ ญนนท์
รศ.ดร. โยธิน แสวงดี
ผศ.ดร. นารี รัตน์ จิตรมนตรี
ผศ.ดร. ศิราณี ศรี ใส

ผศ.ดร. นลินี ตันธุวนิตย์
ผศ.ดร. อนิรุท์ สติมน่ั

รศ.ดร. ราณี อิสิริยากุล
รศ.ดร. ทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์
รศ.ดร. กัลป์ ยานี ภาคอัต
รศ. สราวุธ สุธรรมาสา
ผศ.ดร. สุรีย ์ เข็มทอง
ผศ.ดร. ศันสนีย ์ สังสรรค์อนันต์
ผศ.ดร. ภัสวลี นิติเกษรสุนทร

ผศ.ดร. ดวงเดือน พินสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
รศ.ดร. สุวมิ ล อัศวพิศิษฐ
ผศ.ดร. มณิ ศรา พิริยวิรุตม์
ผศ. ธีระ ลาภิศชยางกูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
รศ.ดร. สุนีรัตน์ เรื องสมบูรณ์
รศ. ศิริจรรยา เครื อวิริยะพันธ์
รศ. อริ ยะ กิตติเจริ ญวิวฒั น์
รศ. ปิ่ นมณี ขวัญเมือง
ผศ.ดร. วอนชนก ไชยสุนทร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร. พรพิมล ม่วงไทย
รศ.ดร. รมิดา วัฒนโภคาสิ น
รศ.ดร. วาสนา สุขมุ ศิริชาติ
ผศ.ดร. กานดา ชัยภิญโญ
ผศ.ดร. วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม
ผศ. สุวทิ ย์ วิมลจิตต์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร. นิสิต กิตติพงษ์พฒั นา
รศ.ดร. กาญจนา โชคถาวร
รศ.ดร. เกสรา ศรี พิชญาการ
ผศ.ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนนั ท์ ผศ.ดร. สาครรัตน์ คงขุนเทียน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร. พูลสุข หิ งคานนท์
รศ.ดร. นงนุช โอบะ
รศ.ดร. สุทิสา ถาน้อย
รศ.ดร. ธีรพร กงบังเกิด
รศ.ดร. พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์
รศ.ดร. ศักดิ์ชยั วิทยาอารี ยก์ ลุ
รศ.ดร. ทศพล ปิ ยะปั ทมินทร์
ผศ.ดร. อรัญญา จิระวิริยะกุล
ผศ.ดร. รุ จโรจน์ แก้วอุไร
ผศ.ดร. พันทิพย์ กล่อมเจ๊ก
ผศ.ดร. เอื้อมพร หลินเจริ ญ
ผศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์
ผศ.ดร. สุภินดา ศิริลกั ษณ์
ดร.นันทวัน เหลี่ยมปรี ชา
ดร. นิสาพร วัฒนศัพท์
ดร. ประวีณ วยัคฆานนท์
ดร. วรมล เชาวรัตน์
มหาวิทยาลัยพะเยา
รศ. เปรมวิทย์ วิวฒั นเศรษฐ์
รศ. พรรณยุพา นพรัก
รศ.ดร. มนัส ทิตย์วรรณ
รศ.ดร. เจิดหล้า สุนทรวิภาค
ผศ.ดร. รัตนา ทรัพย์บาเรอ
ผศ.ดร. กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์
ผศ.ดร. วีระ เลิศสมพร
ผศ.ดร. พรสวรรค์ สุวรรณาดา
ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ช่อลาเจียก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร. จุไรทิพย์ หวังสิ นทวีกลุ
รศ.ดร. สุวมิ ล เขี้ยวแก้ว
รศ. พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
ผศ. วันดี ไข่มุกด์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผศ.ดร. วิภาวี ขาวิจิตร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร. สมภาพ อินทรสุวรรณ
ผศ.ดร. ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ผศ.ดร. ไพบูลย์ โพธิ์หวังประสิ ทธิ์ ผศ. ชณทัต บุญรัตนกิตติภูมิ
ดร. สุดาพร สาวม่วง
มหาวิทยาลัยบูรพา
รศ.ดร. ยุวดี รอดจากภัย
รศ.ดร. กุหลาบ รัตนสัจธรรม
รศ.ดร. อนามัย เทศกะทึก
ผศ.ดร. ศิริพร จันทร์ฉาย
ผศ.ดร. วิมลรัตน์ จตุรานนท์
ผศ.ดร. บุญเชิด หนูอ่ิม
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ผศ.ดร. วารี กังใจ
ดร. มารุ ต ตั้งวัฒนาชุลีพร
ดร. สุชาดา พงศ์กิตติวบิ ูลย์
ดร. โชคชัย ชื่นวัฒนาประณิ ธิ
รศ.ดร. มาริ นา เกตุทตั -คาร์นส์
รศ.ดร. ปพฤกษ์ อุตสาหะวานิชกิจ
รศ.ดร. วิภาวี เสาหิ น
ผศ.ดร. เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
ดร. ธรรมวิมล สุขเสริ ม

ผศ.ดร. สมบูรณ์ เจตน์จาลอง
ดร. สุกญั ญา เจริ ญวัฒนะ
ดร. ศศิวฑ
ุ ฒิ์ วงษ์มณฑา

ดร. วนัสรา เชาว์นนิยม
ดร. ศักดินา บุญเปี่ ยม
ดร. ปิ ติ โรจน์วรรณสิ นธุ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผศ.ดร. ดวงกมล แม้นศิริ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผศ.ดร. ชูพกั ตร์ สุทธิสา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รศ.ดร. พงศ์ศกั ดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ รศ.ดร. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
ผศ.ดร. ปาจารี ย ์ ทองงอก
ผศ.ดร. สมภพ สนองราษฎร์
ดร. นรา หัตถสิ น
ดร. พรพิพฒั น์ แก้วกล้า
มหาวิทยาลัยรังสิต

รศ.ดร. มนัส สังวรศิลป์
วิทยาลัยสันตพล
ว่าที่ร้อยเอก ดร. เจริ ญชัย พรไพรเพชร
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ศ.ดร. นิสนั ต์ สัตยาศัย
ศ.ดร. บังอร ศรี พานิชกุลชัย
ศ.ดร. สุวมิ ล ทวีชยั ศุภพงษ์
ศ.ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
ศ. ทรงขวัญ ศิลารักษ์
รศ.ดร. นฤมล ลีลายุวฒั น์
รศ.ดร. อุไรวรรณ อินทร์ม่วง
รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิ น
รศ.ดร. อรุ ณวดี ชนะวงศ์
รศ.ดร.เบญจมาศ พระธานี
รศ.ดร. วิพร เสนารักษ์
รศ.ดร. ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์
รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนธร
รศ.ดร. จุฬาภรณ์ โสตะ
รศ.ดร. รศนา วงศ์รัตนชีวนิ
รศ.ดร. แจ่มใส เพียรทอง
รศ.ดร. วรรณภา อิชิดะ
รศ.ดร จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
รศ.ดร. ปั ทมา ชัยเลิศวณิ ชกุล
รศ.ดร. เลิศชัย เจริ ญธัญรักษ์
รศ.ดร. ศจี สัตยุตม์
รศ.ดร. นงนุช เศรษฐเสถียร
รศ.ดร. สุพรรณ ฟู่ เจริ ญ
รศ.ดร. วีระพงศ์ ลุลิตานนท์
รศ.ดร. สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ รศ.ดร. พัฒนา เหล่าไพบูลย์
รศ.ดร. ยุพา หาญบุญทรง
รศ.ดร. กนกวรรณ จารุ กาจร
รศ.ดร. พรเทพ ถนนแก้ว
รศ.ดร. อลิศรา เรื องแสง
รศ.ดร. เพ็ญนี แนรอท
รศ.ดร. สุวรี ศิวะแพทย์
รศ.ดร. สุรนาท ขมะณะรงค์
รศ.ดร. สุกญั ญา เอมอิ่มธรรม
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ศ.ดร. สุพรรณี พรหมเทศ
ศ.ดร. ลออศรี เสนาะเมือง
รศ.ดร. จอมใจ พีรพัฒนา
รศ.ดร. มาริ สา ไกรฤกษ์
รศ.ดร. เนสิ นี ไชยเอีย
รศ.ดร. จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล
รศ.ดร. นาถธิดา วีระปรี ยากูร
รศ.ดร. สุวดี โฆษิตบวรชัย
รศ.ดร. สันติ วิจกั ขณาลัญฉ์
รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร
รศ.ดร. สุภาวดี ดาวดี
รศ.ดร. วราภรณ์ ภูตะลุน
รศ.ดร. จุฬารัตน์ ปริ ยชาติกลุ
รศ.ดร. นฤมล แสงประดับ
รศ.ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์
รศ.ดร. วรางคณา สังสิ ทธิ์สวัสดิ์
รศ.ดร. เพ็ญศรี เจริ ญวานิช

รศ.ดร. นพมาศ สุวชาติ
รศ.ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์
รศ.ดร. ขวัญใจ กนกเมธากุล
รศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ไทย
รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรี สนั ติสุข
รศ. ชลธิป พงศ์สกุล
รศ. สุเมธ แก่นมณี
ผศ.ดร. นิวฒั น์ ศรี สวัสดิ์
ผศ.ดร. โสรัจสิ ริ เจริ ญสุดใจ
ผศ.ดร. อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์
ผศ.ดร. รุ จิรา ดวงสงค์
ผศ.ดร. สุวลี โล่วริ กรณ์
ผศ.ดร.จริ ยา หาญวจนวงศ์
ผศ.ดร. อารยา เชาว์เรื องฤทธิ์
ผศ.ดร. ปรี ยา หวังสมนึก
ผศ.ดร. พิสิฎฐ์ เจริ ญสุดใจ
ผศ.ดร. ฐิติวรรณ ศรี เจริ ญ
ผศ.ดร. รัตนา จันทร์เทาว์
ผศ.ดร. ดุษฎี อายุวฒั น์
ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง
ผศ.ดร. ไพโรจน์ เติมเตชาติพงศ์
ผศ.ดร. ไพศาล สุวรรณน้อย
ผศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม
ผศ.ดร. อาทิตย์ เนรมิตตกพงศ์
ผศ.ดร. สิ ริวชิ ญ์ เตชะเจษฎารังษี
ผศ. เสริ มศักดิ์ สุมานนท์
ดร. พนิดา ธนาวิรัตนานิจ
ดร. จตุภูมิ เขตจตุรัส
ดร. ร่ มเกล้า อาจเดช
ดร. พัศพันธน์ ชาญวสุนนั ท์
ดร. กิติโรจน์ หวันตาหลา

รศ.ดร. ศาสตรา วงศ์ธนวสุ
รศ.ดร. นันทกานต์ วงศ์เกษม
รศ.ดร. สิ งหนาท พวงจันทร์แดง
รศ.ดร. ไฉนพร ด่านวิรุทยั
รศ.ดร. ขวัญชนก ยิม้ แต้
รศ. งามนิจ นนทโส
รศ. ลัดดา ศิลาน้อย
ผศ.ดร. บัญชา เกียรติจรุ งพันธ์
ผศ.ดร. กาญนิถา ครองธรรมชาติ
ผศ.ดร. จิราพร เขียวอยู่
ผศ.ดร. อภิวนั ท์ มนิมนากร
ผศ.ดร. สถาพร เริ งธรรม
ผศ.ดร. สาธร พรตระกูลพิพฒั น์
ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์
ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร
ผศ.ดร. สุรชัย จันทร์จรัส
ผศ.ดร. วิรัช วงศ์ภินนั ท์วฒั นา
ผศ.ดร. พรอัมริ นทร์ พรหมเกิด
ผศ.ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล
ผศ.ดร. เพ็ญประภา เพชระบูรณิ น
ผศ.ดร. เสาวนี สิ ริสุขศิลป์
ผศ.ดร. วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
ผศ.ดร. กอปร ศรี นาวิน
ผศ.ดร. จุฬาภรณ์ เบญจปิ ยะพร
ผศ.ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล
ผศ. จุรีรัตน์ ธรรมโรจน์
ดร. จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
ดร. พงศ์ธนัช แซ่จู
ดร. ภารดี ตั้งแต่ง
ดร.วิชชา เฟื องจันทร์

รศ.ดร. ประสาน ตังควัฒนา
รศ.ดร. วิทยา อมรกิจบารุ ง
รศ.ดร. ศุภลักษณ์ ศรี จารนัย
รศ.ดร.สุกลั ยา อมตฉายา
รศ.ดร.วัชรี คุณกิตติ
รศ. นิลมณี พิทกั ษ์
รศ. วิมล สาราญวานิช
ผศ.ดร. สุวดี เอื้ออรัญโชติ
ผศ.ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย
ผศ.ดร. พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ
ผศ.ดร. วิยทุ ธ์ จารัสพันธุ์
ผศ.ดร. สมเกียรติ เหลืองไพริ นทร์
ผศ.ดร. ดรุ ณี โชติษฐยางกูร
ผศ.ดร. ผกาวดี แก้วกันเนตร
ผศ.ดร. รักพงษ์ เพชรคา
ผศ.ดร. จงรักษ์ หงษ์งาม
ผศ.ดร. ทวี สระน้ าคา
ผศ.ดร. นภดล ตั้งสกุล
ผศ.ดร. มะลิวลั ย์ บูรณพัฒนา
ผศ.ดร. ชลภัสส์ วงษ์ประเสริ ฐ
ผศ.ดร. อังคณา ตุงคสมิต
ผศ.ดร. สิ รภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล
ผศ.ดร. สุธาสิ นี เนรมิตตกพงศ์
ผศ.ดร.วัชริ นทร์ ลอยลม
ผศ. วนิดา แสงสารพันธ์
ดร. ประยุทธ ชูสอน
ดร. ยุวรัตน์ เงินเย็น
ดร. มุจลินทร์ พูนประสิ ทธิ์
ดร. กัลยกร ขวัญมา
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