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รายช่ือที่ปรึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สาขาที่เชี่ยวชาญ สถาบัน 

1.  ศ.ดร.มนต์ชัย  เทียนทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2.  รศ.ดร.วรพจน์  กรีสุระเดช เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

3.  ผศ.ดร.สุพจน์  นิตย์สุวัฒน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

4.  ผศ.ดร.สมจารี  ปรียานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้าราชการบ านาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5.  ดร.ทนงศักดิ์  ศิริรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

6.  ดร.ชูชาต ิ หฤไชยะศักดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

7.  ผศ.ดร.มณเฑียร  รัตนศิริวงศ์วุฒิ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

8.  รศ.ดร.สมชาย  ปราการเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

9.  รศ.ดร.พยุง  มีสัจ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

10.  ผศ.ดร.จรัญ  แสนราช เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

11.  ดร.อ านวยพล  แจ้งเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

12.  รศ.วสันต์  กันอ  า เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

13.  ผศ.ดร.พัลลภ  พิริยะสุรวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

14.  หม่อมหลวงกุลธร  เกษมสันต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 

15.  ดร.ทิพยา  จินตโกวิท เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

16.  ผศ.ดร.ธนัสนี  เพียรตระกูล เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล 

17.  รศ.ธวัชชัย  งามสันติวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

18.  ผศ.ดร.ณัทณรงค์  จตุรัส เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

19.  ผศ.ดร.ศุภฉัตร  ศิริเธียร เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

20.  รศ.วิรัช  สงวนวงศ์วาน บริหารธุรกิจ (การจัดการ) ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

21.  รศ.พูนศักดิ์  แสงสันต์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

22.  รศ.กาญจนาท  เรืองวรากร บริหารธุรกิจ (การจัดการ) ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

23.  รศ.ดร.กิ งพร  ทองใบ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

24.  ดร.ศิริเชษฐ์  สังขะมาน บริหารธุรกิจ (การจัดการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25.  รศ.ดลพร  บุญพารอด บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

26.  รศ.ดร.ทองฟู  ศิริวงศ์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

27.  ผศ.ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

28.  รศ.ดร.กาญจนา  วัฒนสุนทร บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

29.  ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์  นาคภิบาล บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 

30.  ดร.วันนิวัต  ปันสุวงค ์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล สาขาที่เชี่ยวชาญ สถาบัน 

31.  ดร.อภิญญา  ศักดาศิโรรัตน์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

32.  รศ.ดร.เนตร์พัณณา  ยาวิราช บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

33.  รศ.สุชาดา  สถาวรวงศ์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

34.  ผศ.ดร.ไพโรจน์  ปิยะวงศ์วัฒนา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

35.  รศ.ดร.สุทธินันทน์  พรหมสุวรรณ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

36.  รศ.ดร.นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

37.  ผศ.ดร.นฤมล  สุ่นสวัสดิ ์ บริหารธุรกิจ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยธนบุรี 

38.  รศ.ยุพาวรรณ  วรรณวาณิชย์ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

39.  รศ.สุวีณา  ต้ังโพธิสุวรรณ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

40.  รศ.ดร.ธัญปวีณ์  รัตน์พงศ์พร บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

41.  ดร.พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ บริหารธุรกิจ (การตลาด) นักวิชาการอิสระ 

42.  รศ.สุวิมล  แม้นจริง บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

43.  ดร.ไพฑูรย์  เจตธ ารงชัย บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

44.  ผศ.ดร.ทรงพร  หาญสันติ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

45.  ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

46.  ผศ.ดร.วิภาวดี  ทูปิยะ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

47.  ผศ.ดร.สมศักดิ์  ตันตาศนี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยธนบุรี 

48.  ผศ.ดร.อมรา  รัตตากร บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

49.  รศ.วินิจ  วีรยางกูร บริหารธุรกิจ (การตลาด) ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

50.  ดร.ปฐมพรณ์ อินทรางกูร ณ อยุธยา บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยธนบุรี 

51.  ผศ.ดร.ลักคณา  วรศิลป์ชัย บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

52.  รศ.ดร.พงศ์  หรดาล บริหารธุรกิจ (การตลาด) ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

53.  รศ.ดร.เชาว ์ โรจนแสง บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

54.  ดร.อัญภัคร์  ประพันธ์เนติวุฒิ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

55.  รศ.สมชาย  หิรัญกิตติ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

56.  ดร.รัชพันธุ์  เชยจิต บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

57.  ดร.วัชรพงษ์   พนิตธ ารง บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

58.  ผศ.ดร.วรพจน์  บุษราคัมวดี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

59.  ดร.กุลยา  อุปพงษ์ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

60.  ดร.สรณ  โภชนจันทร์ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยชินวัตร 
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61.  ดร.อังคาร คะชาวังศรี บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

62.  ดร.ชเนตตี พุ่มพฤกษ์ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

63.  ดร.ศรินธร ไชยรัตน์ บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

64.  ผศ.ดร.อ าภาศรี  พ่อค้า บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

65.  ผศ.ดร.สิริพัฒน์  เสวิกุล บริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

66.  ดร.เทิดชาย  ช่วยบ ารุง การท่องเที ยว สถาบันวิจัยเพื อพัฒนาการท่องเที ยวไทย 

67.  ดร.สันติธร  ภูริภักด ี การท่องเที ยว มหาวิทยาลัยพะเยา 

68.  ผศ.ชาติชาย  ร่มสนธิ์ การท่องเที ยว ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยศิลปากร 

69.  รศ.ดร.ราณ ี อิสิชัยกุล การท่องเที ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

70.  ดร.ละเอียด  ศิลาน้อย การท่องเที ยว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

71.  รศ.ดร.พยอม  ธรรมบุตร การท่องเที ยว ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

72.  ศ.ดร.สมบัติ  กาญจนกิจ การท่องเที ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

73.  ผศ.ดร.รุจาภา  แพ่งเกสร การท่องเที ยว มหาวิทยาลัยรังสิต 

74.  ดร.นิตินันท ์ ศรีสุวรรณ การท่องเที ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

75.  ผศ.ดร.นภาวรรณ  เนตรประดิษฐ์ การท่องเที ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

76.  ผศ.ดร.สุภาภรณ์  ตั้งด าเนินสวัสดิ์ การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

77.  ดร.จินตนัย  ไพรสณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

78.  ศ.(พิเศษ) ดร.ฐาปนา  บุญหล้า การจัดการโลจิสติกส์ มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย 

79.  รศ.ดร.ณกร  อินทร์พยุง การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

80.  รศ.ดร.สุรพล  พยอมแย้ม การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

81.  รศ.(พิเศษ) ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา การจัดการโลจิสติกส์ กระทรวงพาณิชย์ 

82.  รศ.ดร.วิภาว ี พิจิตบันดาล การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

83.  ดร.ชุมพล  มณฑาทิพย์กุล การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

84.  ดร.ฉัตรพล  มณีกูล การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

85.  ผศ.ดร.วันชัย  ประเสริฐศรี การบัญชี ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

86.  รศ.นภาภรณ์  พลนิกรกิจ การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

87.  ผศ.พิมพา  หิรัญกิตติ การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

88.  รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี การบัญชี ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

89.  ผศ.ดร.กุสุมา  ด าพิทักษ์ การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

90.  รศ.ดร.ธนากร  ธนาธารชูโชต ิ การบัญชี มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
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91.  รศ.ภาวนา  พัฒนศรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

92.  ดร.ชูตา  ประโมจนีย์ การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

93.  รศ.อติ  ไทยานันท์ การบัญชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

94.  ดร.พรปรวีณ์  ชาญสุวรรณ การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

95.  ดร.ธนธัส  ทัพมงคล การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

96.  รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม การบัญชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

97.  ผศ.ดร.สุภา  ทองคง การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

98.  ดร.หนึ งฤทัย  เพชรรัตน์ การบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

99.  ผศ.ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

100.  ผศ.อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ์ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

101.  รศ.ดร.อ านาจ  วงศ์บัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

102.  รศ.ดร.ภูม ิ โชคเหมาะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

103.  ศ. (พิเศษ) ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

104.  ศ.สหธน  รัตนไพจิตร นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

105.  รศ.ดร.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

106.  รศ.พินิจ  ทิพย์มณี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

107.  รศ.ดร.กุลธิดา  ธรรมวิภัชน ์ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

108.  ผศ.ดร.นภวรรณ  ตันติเวชกุล นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

109.  ผศ.ดร.พนม  คลี ฉายา นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

110.  ผศ.ดร.ศรัณย์ธร  ศศิธนากรแก้ว นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

111.  รศ.พัชนี  เชยจรรยา นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

112.  ผศ.ดร.นิษฐา  หรุ่นเกษม นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

113.  ดร.สุชาดา  พงศ์กิตติวิบูลย์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

114.  ผศ.ดร.บุหงา  ชัยสุวรรณ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

115.  ผศ.ชิตาภา  สุขพล า นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

116.  ผศ.สุวัฒนา  วงษ์กะพันธ์ นิเทศศาสตร์ ข้าราชการบ านาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

117.  รศ.ดร.ก าจร  หลุยยะพงศ์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

118.  ดร.เสริมศิริ  นิลด า นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

119.  รศ.กิติมา  สุรสนธ ิ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

120.  รศ.ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว นิเทศศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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121.  ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา  วิจิตรจามรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

122.  รศ.ดร.สมสุข  หินวิมาน นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

123.  รศ.ดร.กาญจนา  แก้วแทพ นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

124.  รศ.อุบลวรรณ  เปรมศรีรัตน์ นิเทศศาสตร์ ข้าราชการบ านาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

125.  รศ.ดร.ภัสวล ี นิติเกษตรสุนทร นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

126.  รศ.ดร.ตรีศิลป์  บุญขจร นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

127.  ผศ.ดร.ณัฐพร  พานโพธิ์ทอง นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

128.  ดร.พรพรรณ  ประจักษ์เนตร นิเทศศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

129.  ดร.นิยะนันท์  ส าเภาเงิน นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

130.  ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา  ชนะชัยภูวพัฒน์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

131.  ผศ.ดร.สุวัฒน์  ศรีสรฉัตร สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 

132.  ผศ.ดร.กรัณฑรัตน์  บุญช่วยธนาสิทธิ์ สาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

133.  รศ.ชุติมา  อรรถกรโกวิทย์ สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 

134.  รศ.ดร.นิตยา  เพ็ญศิรินภา สาธารณสุข ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

135.  รศ.สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชัย สาธารณสุข ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

136.  รศ.ดร.จักร์กริช  หิรัญเพชรรัตน์ สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 

137.  รศ.ดร.วงเดือน  ปั้นด ี สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 

138.  รศ.ดร.สุมาลี  บุญมา สาธารณสุข ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

139.  รศ.ดร.ลีรา  กิตติกูล สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 

140.  ศ.ดร.สมจิตต์  สุพรรณทัสน์ สาธารณสุข ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยมหิดล 

141.  รศ.ดร.พรทิพย์  เกยุรานนท์ สาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

142.  รศ.ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย สาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

143.  รศ.ดร.นิรัตน์  อิมามี สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 

144.  รศ.ดร.ประภาเพ็ญ  สุวรรณ สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 

145.  รศ.ดร.วรรณดา  สุจริต สาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

146.  รศ.ดร.สุปรียา  ตันสกุล สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 

147.  ศ.พิชิต  สกุลพราหมณ์ สาธารณสุข ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยมหิดล 

148.  รศ.ดร.คะนองยุทธ  กาญจนกูล สาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

149.  ศ.สุชาติ  โสมประยูร สาธารณสุข ข้าราชการบ านาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

150.  รศ.ดร.สุรีย ์ จันทรโมลี สาธารณสุข ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยมหิดล 
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151.  นายแพทย์เฉลิมศักดิ์  ศรีวรกุล สาธารณสุข วชิรพยาบาล 

152.  รศ.ดร.รัชน ี ขวัญบุญจัน สาธารณสุข ข้าราชการบ านาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

153.  รศ.ดร.สมโภช  รติโอฬาร สาธารณสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

154.  ผศ.ดร.อะเคื้อ  กุลประสูติดิลก สาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

155.  รศ.ดุสิต  สุจิรารัตน์ สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 

156.  รศ.ดร.รัฐการ  อภิวัฒน์วาจา เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 

157.  นท.ผศ.ศีพัฒน์  นามวัตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายเรืออากาศ 

158.  ผศ.ดร.บุรัสกร  อยู่สุข เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

159.  ดร.พีระศักดิ์  อินทรไพบูลย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

160.  ผศ.ดร.ธิปัตย์  โสตถิวรรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

161.  ดร.ศรัณย์  นาคถนอม เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

162.  ศ.ดร.สิริวรรณ  ศรีพหล ศึกษาศาสตร์ ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

163.  รศ.ดร.สมชาย  ชูชาติ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

164.  รศ.ดร.อัจฉรา  วัฒนาณรงค์ ศึกษาศาสตร์ ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

165.  รศ.ดร.บังอร  พานทอง ศึกษาศาสตร์ ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

166.  รศ.ดร.เสาวลักษณ์  รัตนวิชช ์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

167.  ผศ.ดร.กิตติศักดิ์  ลักษณา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

168.  ดร.สนอง  ทองปาน ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

169.  รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัช ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

170.  รศ.ดร.พิมพันธุ์  เดชะคุปต์ ศึกษาศาสตร์ ข้าราชการบ านาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

171.  ผศ.สุมานิน  รุ่งเรืองธรรม ศึกษาศาสตร์ ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

172.  รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

173.  รศ.ดร.เสาวนีย ์ เลวัณย์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

174.  รศ.ดร.สุนีย ์ เหมะประสิทธิ์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

175.  ศ.ดร.วรรณทิพา  รอดแรงค้า ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

176.  รศ.ดร.กัญจนา  ลินทรัตนศิริกุล ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

177.  รศ.ดร.กาญจนา  วัธนสุนทร ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

178.  รศ.ดร.วรรณ์ดี  ประทีบแสงทอง ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

179.  ผศ.ดร.อธิวัฒน์  เจี ยวิวรรธน์กลุ วิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

180.  ผศ.ดร.อัครเดช  เกตุฉฉ  า วิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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181.  รศ.ดร.ภัทราวด ี มากมี วิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา 

182.  ดร.อัญชลี  สุขในสิทธิ์ วิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

183.  ผศ.ดร.สิรินธร  สินจินดาวงศ์ วิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

184.  ผศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล วิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

185.  ผศ.ดร.ธิดารัตน์  ตันนิรัตร ์ วิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 

186.  รศ.ดร.พัชรี  จันทร์เพ็ง วิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

187.  ผศ.ดร.เมษา  นวลศรี วิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

188.  ผศ.ดร.วราพร  เอราวรรณ์ วิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

189.  ผศ.ดร.ประวีนา  เอี ยมยี สุ่น วิธีวิทยาการวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

190.  รศ.ดร.สุพจน์  แสงเงิน ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

191.  ผศ.ดร.ศุภวรรณ์  เล็กวิไล ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

192.  ผศ.ดร.ไพรัช  สู่แสนสุข ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

193.  รศ.ดร.รุ่งพงษ์  ชัยนาม ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

194.  รศ.ดร.ทิวัตถ ์ มณีโชติ ศึกษาศาสตร์/วิธีวิทยาการวิจยั ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

195.  รศ.วันทนา  จันทพันธ์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

196.  ผศ.พิมใจ  โอภานุรักษธรรม ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

197.  รศ.ดร.สิริรัตน ์ วิภาสศิลป์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

198.  ผศ.ดร.กานดา  นาคะเวช ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

199.  รศ.ลัดดาวัลย์  เกษมเนตร ศึกษาศาสตร์ ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

200.  ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข ศึกษาศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 

201.  ดร.พรหมา  วิหคไพบูลย์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

202.  ผศ.ดร.ดวงเนตร  ธรรมกุล วิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

203.  นาวาตรีหญิง ดร.หฤทัย  อาจปรุ วิธีวิทยาการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 

204.  รศ.ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน วิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

205.  ผศ.ดร.ประวีณา  เอี ยมยี สุ่น วิธีวิทยาการวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

206.  รศ.ดร.ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ วิธีวิทยาการวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

207.  รศ.ยงยุทธ  เกษสาคร ศึกษาศาสตร์ ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

208.  รศ.ดร.เสาวนีย ์ สิกขาบัณฑิต ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

209.  รศ.ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

210.  รศ.ดร.อุทัยทิพย์  เจี ยวิวรรธน์กุล สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล สาขาที่เชี่ยวชาญ สถาบัน 

211.  ผศ.ดร.ภักตรา  ประเสริฐวงษ์ จิตวิทยา ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

212.  ผศ.ดร.กัญณภัทร  นิธิศวราภากุล ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

213.  รศ.ดร.อารมณ์  เพชรชื น ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

214.  รศ.ดร.สมศักดิ์  คงเที ยง ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

215.  ผศ.ดร.ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

216.  รศ.ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

217.  รศ.ดร.ศิริรัตน์  ชุณหะคล้าย รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

218.  รศ.ดร.กมลพร  สอนศรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

219.  ดร.นพดล  อุดมวิศวกุล รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

220.  ผศ.ดร.ทิพย์รัตน์  เลาหวิเชียร รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

221.  รศ.ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

222.  ดร.นาวิน  มีนะกรรณ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

223.  รศ.ดร.วิทยา  ชินบุตร รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

224.  ดร.ฐนันดร์ศักดิ ์ บวรนันทกุล รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

225.  ผศ.ดร.กมลพร  กัลยาณมิตร รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

226.  ผศ.พตอ.ดร.มีชัย  สีเจริญ รัฐศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

227.  รศ.ดร.สุวรรณา  คุณดิลกณัฐวสา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

228.  ผศ.ดร.ฐิติมา  โห้ล ายอง รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

229.  รศ.ดร.เพ็ญศรี  ฉิรินัง รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 


