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ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการเสนอผลงานวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏางค์   ศุกระมูล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร  เบ้าเงิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชยั  วงศ์สิรสวัสดิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล   ปทุมมาเกษร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์   อินทโชติ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา   พักตร์วิไล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส   ถกลภักดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมจิตร  ขจรภัย ลาร์เซ่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา  อรัญวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์   คลังวิจิตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสนิี   นิลแสง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จุ้ยทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา  ปราบปราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ   ดีบุตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา   ชาตยาภา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชจริยา  ใบลี 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  เพ่ิมชาติ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล   ผาสุข 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา  จรูญธรรม 
รองศาสตราจารย์จิราภรณ์   เบญจประกายรัตน์ 
อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์   ค าม่ิง 
อาจารย์ ดร.กัมลาศ   เยาวะนิจ 
อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์   แสงเงิน 
อาจารย์ ดร.เจด็จ   คชฤทธิ์ 
อาจารย์ ดร.ฐพงษ์    ธีระวัฒนานนท์ 
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อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์   จันจุฬา 
อาจารย์ ดร.ณัตตยา   เอ่ียมคง 
อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์   ตติยะลาภะ 
อาจารย์ ดร.ดุสิตธร   งามยิ่ง 
อาจารย์ ดร.นพรัตน์    ไวโรจนะ 
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์   พละชีวะ 
อาจารย์ ดร.ปรามญชุ์    พักตร์วิไล 
อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์   กัลยาณมิตร 
อาจารย์ ดร.มนสิชา   อนุกุล 
อาจารย์ ดร.รัตนา   สีดี 
อาจารย์ ดร.เรืองเดช   เร่งเพียร 
อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์   โอทกานนท์ 
อาจารย์ ดร.วรีรัตน์   สัมพัทธ์พงศ์ 
อาจารย์ ดร.วิภาพร   ตัณฑสวัสดิ์ 
อาจารย์ ดร.ศศิธร   จันทมฤก 
อาจารย์ ดร.ศักดิ์    สุวรรณฉาย 
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย   นาคนก 
อาจารย์ ดร.สุนทรี   จีนธรรม 
อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์   อ่วมน้อย 
อาจารย์ พลโท ดร.ประสารโชค  ธุระนุติ 
อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย์ 
อาจารย์ฐิติกานต์    ชูประดิษฐ์ 
อาจารย์ ดร.นลินอร   นุ้ยปลอด 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรินทร์   เจรด ารงค์ปรีชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์   อินทร์หม้อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี   ลาภวงศ์ราษฎร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ   ทูลพานิชย์กิจ 
อาจารย์ ดร.ณชญาภัส    รอดประยูร 
อาจารย์ ดร.ธนะรัตน์    ธนากิจเจริญสุข 
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์      กุลณัฐรวงศ์ 
อาจารย์ ดร.นฤมล    เทพนวล 
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อาจารย์ ดร.มหาชาติ      อินทรโชติ 
อาจารย์ ดร.รังสรรค์    สุวรรณหงส์ 
อาจารย์ ดร.ศุกันยา   ห้วยผัด 
อาจารย์ ดร.ไอลดา    สุขนาค 
อาจารย์ ดร.กัลยาณี     เจริญช่าง นุชมี  
อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์    โตมั่น 
อาจารย์ ดร.นฤมล      เทพนวล 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.อัญชนา    สุขสมจิตร 
อาจารย์ ดร.เกศสิรี     ปั้นธุระ 
อาจารย์ ดร.อัญชนา    สุขสมจิตร 
อาจารย์ ดร.ชนมภัทร    โตระสะ 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ   วันโน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์  สายทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา    ทรงรัมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา   ทองรัมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ   ตั้งภักดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาทิพย์   อินทร์ชื่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี   ปิระเต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ี  ชูก าแพง 
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวงศ์   เหล่าสุวรรณ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล   นาฎยกุล 
อาจารย์ ดร.คชากฤษ       เหลี่ยมไธสง 
อาจารย์ ดร.ญาณวุฒิ    อุทรักษ์ 
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ    อ่าวสกุล 
อาจารย์ ดร.นฤเศรษฐ์    ประเสริฐศรี 
อาจารย์ ดร.นาฎยา    พิลางาม 
อาจารย์ ดร.นุชนาภ    บัวศรี 
อาจารย์ ดร.ปฏิวัติ    ฤทธิเดช 
อาจารย์ ดร.พิมพ์ยุพา       ประพันธ์ 
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อาจารย์ ดร.สาธิต    แสงประดิษฐ์ 
อาจารย์ ดร.โสภี     ยุ่นทะยา 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรีินทร์  วรรัฐสุนทร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรตัน์   เกตมณีชัยรัตน์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ   ธรรธนารักษ์ 
อาจารย์ ดร.จุมพล    บ ารุงวงศ์ 
อาจารย์ ดร.ณัฐสุดา    สุมณศิริ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์   นิยมางกูร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรทิพย์   วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี   ใจสุทธิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติยา   ธุวพาณิชยานันท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสมันต์   จงเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิตต์   สายสุนทร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา   อัครชนียากร 
อาจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ    สิงห์วี 
อาจารย์ ดร.ธานินทร์    คงศิลา 
อาจารย์ ดร.เบญจคุณ    ทองแสงพราว 
อาจารย์ ดร.รัตนะ    พูลประเสริฐ 
อาจารย์ ดร.สุจิตรา    เรืองรัศมี 
อาจารย์ ดร.อุไรลักษณ์    พงษ์เกษ 
อาจารย์ พันต ารวจโท ดร.วัชรพงษ์   นพิตธ ารง 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์   จันตะนี 
อาจารย์ ดร.กิติมา    ทามาลี 
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์   พรหมสุวรรณ 
อาจารย์ ดร.คุณานันท์     สุขพาสน์เจริญ 
อาจารย์ ดร.วิลาสินี     ยนต์วิกัย 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์    รินนาศักดิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวตัิ   เลิศจันทรางกูร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์   พงษ์ศรีทัศน์ 
อาจารย์บุศรินทร์    เดชด ารงปรีชา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาจารย์ ดร.ธนกร    สุวรรณพฤติ 
อาจารย์ ดร.ปัทมา    วัฒนพานิช 
อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์     พิพัฒน์จ าเริญกุล 
อาจารย์ ดร.ธนกร      สุวรรณพฤฒิ 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส   เกาไศยาภรณ์ 
อาจารย์ ดร.มัสดี    แวดราแม 
อาจารย์ ดร.รวี     รัตนาคม 
อาจารย์ ดร.อภิรดี    สรวิสูตร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน    เสกขุนทด 
อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์      กุลนภาดล 
อาจารย์ ดร.จรรยา    สิงห์ค า 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์   อิมามี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา   บุญตานนท์ 
อาจารย์ ดร.สุมาลี    ไวยโรจน์ 
อาจารย์ ดร.เจนจิรา    เจนจิตรวาณิช 
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อาจารย์ ดร.เดชรัตน์    สัมฤทธิ์ 
อาจารย์ ดร.รมณีย์    ทองดารา 
อาจารย์ ดร.รัตนะ    บุลประเสริฐ 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์   แสง-ชูโต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา   ท าดี 
อาจารย์ ดร.ชูชาติ    สันธทรัพย์ 
อาจารย์ ดร.อรยา    พรเอี่ยมมงคล 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย์ ดร.บุญชู     บุญลิขิตศิริ 
อาจารย์ ดร.ปสุตา    ปัญญาทิพย์ 
อาจารย์ ดร.วรรณภา    ลือกิตินันท์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
อาจารย์ ดร.ชวนพบ    เอ่ียวสานุรักษ์ 
อาจารย์ ดร.ภูวดล    บังบางพลู 
อาจารย์ ดร.ปภินวิชตฎ์    โพธิ์กาศ 
อาจารย์ ดร.ธีรังกูล    วรบ ารุงกุล 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา   ภุมมะกาญจนะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช   เจริญนิตย์ 
อาจารย์ ดร.มนัสนันท์    น้ าสมบูรณ์ 
อาจารย์ ดร.สุวัฒน์    ทาสุคนธ์ 
อาจารย์ ดร.วิสูตร    โพธ์เงิน 
อาจารย์ ดร.อนัน    ปั้นอินทร์ 
อาจารย์ ดร.พรพิมล      รอดเคราะห์ 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์      สุวทันพรกูล 
อาจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์       อยู่ในศิล 
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อาจารย์ ดร.อรอุมา      เจริญสุข 
อาจารย์ ดร.มนตา    ตุลย์เมธาการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา    แสวงศักดิ์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ   พะยอม 
อาจารย์ ดร.ขจรศักดิ์    สงวนสัตย์ 
 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ    วงษ์อินทร์ 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร.ฉัตรวรณ์    ลัญฉวรรธนะกร 
อาจารย์ ดร.กีรติ     คุวสานนท์ 
อาจารย์ ดร.ฉัตรวรรณ์    ลัญฉวรรธนะกร 
อาจารย์ ดร.กีรติ     คุวสานนท์ 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน   ดอกไธสง 
 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.นพรัตน์    พฤกษ์ทวีศักดิ์ 
อาจารย์ ดร.บุรพล    สิงห์นา 
 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์   เกยุรานนท์ 
รองศาตราจารย์ ดร.ลัดดา   วัจนะสาริกากุล 

 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ   ชยะกุลศิริ 
อาจารย์ ดร.มีแสน     แก่นชูวงศ์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี   โรจน์ไพศาลกิจ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธ   ไกยวรรณ์ 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล   สุยะพรหม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย   ชาแท่น 
อาจารย์ ดร.ไวฑูรย์    โภคาชัยพัฒน์ 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
อาจารย์ ดร.วรัญญา    ติโลกะวิชัย 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
อาจารย์ ดร.มิ่งกมล    หงษาวงศ์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
อาจารย์ ดร.พรชัย    นฤดมกุล 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์    ชาญโกศล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเทียร   รัตนศิริวงศ์วุฒิ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ    นิลด า 
อาจารย์ ดร.พิรภานุวัตณ์    ชื่นวงศ์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร    วชิรปัญญาพงศ์ 
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มหาวิทยาลัยพายัพ 
อาจารย์ ดร.ฐิติ      ฐิติจ าเริญพร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
อาจารย์ ดร.นพวรรณ     วิเศษสินธุ์ 
 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาจารย์ ดร.นพปฎล     สุวรรณทรัพย์ 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อาจารย์ ดร.มีแสน    แก่นชูวงศ์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุญาณี   เดชทองพงศ์ 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์    จินดานุรักษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร   จารุรังสี 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.เภสัชกรหญิง ศีลจิต    อินทรพงษ์ 
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
อาจารย์ ดร.กษิพณ    อภิมุขคุณานนท์ 
อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์    เชื่อมชัยตระกูล 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
อาจารย์ ดร.สิริวรรณ    รวมแก้ว 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
อาจารย์ ดร.อาทร    จิตสุนทรชัยกุล 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ    สิทธิไทย 
 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
อาจารย์ ดร.กรวรรณ    ฎีกาวงค์ 
 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
รองศาสตราจารย์ดวงตา    สราญรมย์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธ   ไกยวรรณ์ 
 

มหาวิทยาลัยราภัฏนครปฐม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน    ศรีโสภา 
 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
อาจารย์ ดร.ผดุงชัย    ภู่พัฒน์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
อาจารย์ ดร.กัลยาณี    จิตต์การุณย์ 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อาจารย์ ดร.ภิรดี       วัชรสินธุ ์
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
อาจารย์ ดร.หริพล    ธรรมนารักษ์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
อาจารย์ ดร.สุวัฒน์    มณีวรรณ 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อาจารย์ ดร.ปรมะ     แขวงเมือง 
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มหาวิทยาลัยนครพนม 
อาจารย์ ดร.วัชรี     แซงบุญเรือง 
 

มหาวิทยาลัยธัญบุรี 
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์    กุลณัฐรวงศ์ 
อาจารย์ ดร.ไวยวุฒิ     วุฒิอรรถสาร 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
อาจารย์ ดร.รวี     รัตนาคม 
อาจารย์ ดร.สิริวรรณ    รวมแก้ว 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน 
อาจารย์ ดร.รัตนจิรา    รัตนระเสริฐ 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
อาจารย์ ดร.อาทร    จิตสุนทรชัยกุล 
 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์    อรรถแสง 
 

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
ดร.เภสัชกรหญิง ศีลจิต    อินทรพงษ์ 
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
อาจารย์ ดร.ธเนส    เตชะเสน 
 

โรงพยาบาลสมิตเวช 
ดร.นายแพทย์พิชัย    รัตนโรจน์สกุล 
อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ    เกศวหงส์ 
 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
ดร.สมิช     บัตรเจริญ 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ 
ดร.สิทธิชัย     แดงประเสริฐ 
 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
อาจารย์ ดร.อภิชัย    ศรีเมือง 
 

สถาบันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.พิเชฎษ์    จับจิตร 
 

โรงเรียนอุดมศาสตรพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ ารูญ    พริกบุญจันทร์ 
 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
อาจารย์ ดร.ประจักษ์    เฉิดโฉม 
 

ที่ปรึกษาศาลจังหวัดมหาสารคาม 
อาจารย์ ดร.วินัย    วงศ์รัตนะ 
 

นักวิชาการอิสระ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร    สดวกการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์   คทวิณช 
อาจารย์ ดร.แสน      สมนึก 
ดร.คมเอก     กวินอัครฐิติ 
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
อาจารย์ ดร.ธเนส    เตชะเสน 
 

University of Leeds 
Assistant Professor Dr. Nutapong Somjit 
 

State Grid Electric Power Research Institute, Wuhan, China 
Dr. Xiang Nianwen 
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Kansai University 
Dr. Patcharaporn   Weerachawanasak 
 

University of Computer Studies, Yangon 
EI EI NWAY 
 

Panjab University, Chandigarh, India 
Professor Dr. Meena   Sehgal 
Professor Dr. Jitendra  Mohan 
 

Jawaharlal Nehru University, New Delhi 
Professor Dt. Dhruv   Raina 
 

University of Dhanka 
Professor Shibli Rubayat UI Islam 
 

Australian National University, Canberra, Australia 
Dr. Ladawan     Khaikham 
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ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการเสนอผลงานวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏางค์   ศุกระมูล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร  เบ้าเงิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชยั  วงศ์สิรสวัสดิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล   ปทุมมาเกษร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์   อินทโชติ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา   พักตร์วิไล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  บุญใช้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส   ถกลภักดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์  สายัณห์ปทุม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมจิตร  ขจรภัย ลาร์เซ่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา  อรัญวงศ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวฒัน์   คลังวิจิตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสนิี   นิลแสง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จุ้ยทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา  ปราบปราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจบ   ดีบุตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา   ชาตยาภา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชจริยา  ใบลี 
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชระ  เพ่ิมชาติ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล   ผาสุข 
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา  จรูญธรรม 
รองศาสตราจารย์จิราภรณ์   เบญจประกายรัตน์ 
อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์   ค าม่ิง 
อาจารย์ ดร.กัมลาศ   เยาวะนิจ 
อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์   แสงเงิน 
อาจารย์ ดร.เจด็จ   คชฤทธิ์ 
อาจารย์ ดร.ฐพงษ์    ธีระวัฒนานนท์ 
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อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์   จันจุฬา 
อาจารย์ ดร.ณัตตยา   เอ่ียมคง 
อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์   ตติยะลาภะ 
อาจารย์ ดร.ดุสิตธร   งามยิ่ง 
อาจารย์ ดร.นพรัตน์    ไวโรจนะ 
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์   พละชีวะ 
อาจารย์ ดร.ปรามญชุ์    พักตร์วิไล 
อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์   กัลยาณมิตร 
อาจารย์ ดร.มนสิชา   อนุกุล 
อาจารย์ ดร.รัตนา   สีดี 
อาจารย์ ดร.เรืองเดช   เร่งเพียร 
อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์   โอทกานนท์ 
อาจารย์ ดร.วรีรัตน์   สัมพัทธ์พงศ์ 
อาจารย์ ดร.วิภาพร   ตัณฑสวัสดิ์ 
อาจารย์ ดร.ศศิธร   จันทมฤก 
อาจารย์ ดร.ศักดิ์    สุวรรณฉาย 
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย   นาคนก 
อาจารย์ ดร.สุนทรี   จีนธรรม 
อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์   อ่วมน้อย 
อาจารย์ พลโท ดร.ประสารโชค  ธุระนุติ 
อาจารย์ พลเอก ดร.เกษมชาติ  นเรศเสนีย์ 
อาจารย์ฐิติกานต์    ชูประดิษฐ์ 
อาจารย์ ดร.นลินอร   นุ้ยปลอด 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรินทร์   เจรด ารงค์ปรีชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์   อินทร์หม้อ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี   ลาภวงศ์ราษฎร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ   ทูลพานิชย์กิจ 
อาจารย์ ดร.ณชญาภัส    รอดประยูร 
อาจารย์ ดร.ธนะรัตน์    ธนากิจเจริญสุข 
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์      กุลณัฐรวงศ์ 
อาจารย์ ดร.นฤมล    เทพนวล 
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อาจารย์ ดร.มหาชาติ      อินทรโชติ 
อาจารย์ ดร.รังสรรค์    สุวรรณหงส์ 
อาจารย์ ดร.ศุกันยา   ห้วยผัด 
อาจารย์ ดร.ไอลดา    สุขนาค 
อาจารย์ ดร.กัลยาณี     เจริญช่าง นุชมี  
อาจารย์ ดร.ณัฐพงษ์    โตมั่น 
อาจารย์ ดร.นฤมล      เทพนวล 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์ ดร.อัญชนา    สุขสมจิตร 
อาจารย์ ดร.เกศสิรี     ปั้นธุระ 
อาจารย์ ดร.อัญชนา    สุขสมจิตร 
อาจารย์ ดร.ชนมภัทร    โตระสะ 
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ   วันโน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิพัฒน์  สายทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา    ทรงรัมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา   ทองรัมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนวีรรณ   ตั้งภักดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาทิพย์   อินทร์ชื่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี   ปิระเต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ี  ชูก าแพง 
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวงศ์   เหล่าสุวรรณ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมงคล   นาฎยกุล 
อาจารย์ ดร.คชากฤษ       เหลี่ยมไธสง 
อาจารย์ ดร.ญาณวุฒิ    อุทรักษ์ 
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ    อ่าวสกุล 
อาจารย์ ดร.นฤเศรษฐ์    ประเสริฐศรี 
อาจารย์ ดร.นาฎยา    พิลางาม 
อาจารย์ ดร.นุชนาภ    บัวศรี 
อาจารย์ ดร.ปฏิวัติ    ฤทธิเดช 
อาจารย์ ดร.พิมพ์ยุพา       ประพันธ์ 
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อาจารย์ ดร.สาธิต    แสงประดิษฐ์ 
อาจารย์ ดร.โสภี     ยุ่นทะยา 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรีินทร์  วรรัฐสุนทร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรตัน์   เกตมณีชัยรัตน์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ   ธรรธนารักษ์ 
อาจารย์ ดร.จุมพล    บ ารุงวงศ์ 
อาจารย์ ดร.ณัฐสุดา    สุมณศิริ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์   นิยมางกูร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรทิพย์   วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤดี   ใจสุทธิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รติยา   ธุวพาณิชยานันท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสมันต์   จงเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิตต์   สายสุนทร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา   อัครชนียากร 
อาจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ    สิงห์วี 
อาจารย์ ดร.ธานินทร์    คงศิลา 
อาจารย์ ดร.เบญจคุณ    ทองแสงพราว 
อาจารย์ ดร.รัตนะ    พูลประเสริฐ 
อาจารย์ ดร.สุจิตรา    เรืองรัศมี 
อาจารย์ ดร.อุไรลักษณ์    พงษ์เกษ 
อาจารย์ พันต ารวจโท ดร.วัชรพงษ์   นพิตธ ารง 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์   จันตะนี 
อาจารย์ ดร.กิติมา    ทามาลี 
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มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันทน์   พรหมสุวรรณ 
อาจารย์ ดร.คุณานันท์     สุขพาสน์เจริญ 
อาจารย์ ดร.วิลาสินี     ยนต์วิกัย 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์    รินนาศักดิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวตัิ   เลิศจันทรางกูร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์   พงษ์ศรีทัศน์ 
อาจารย์บุศรินทร์    เดชด ารงปรีชา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาจารย์ ดร.ธนกร    สุวรรณพฤติ 
อาจารย์ ดร.ปัทมา    วัฒนพานิช 
อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์     พิพัฒน์จ าเริญกุล 
อาจารย์ ดร.ธนกร      สุวรรณพฤฒิ 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส   เกาไศยาภรณ์ 
อาจารย์ ดร.มัสดี    แวดราแม 
อาจารย์ ดร.รวี     รัตนาคม 
อาจารย์ ดร.อภิรดี    สรวิสูตร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน    เสกขุนทด 
อาจารย์ ดร.ทวีศิลป์      กุลนภาดล 
อาจารย์ ดร.จรรยา    สิงห์ค า 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์   อิมามี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา   บุญตานนท์ 
อาจารย์ ดร.สุมาลี    ไวยโรจน์ 
อาจารย์ ดร.เจนจิรา    เจนจิตรวาณิช 
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อาจารย์ ดร.เดชรัตน์    สัมฤทธิ์ 
อาจารย์ ดร.รมณีย์    ทองดารา 
อาจารย์ ดร.รัตนะ    บุลประเสริฐ 

 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์   แสง-ชูโต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา   ท าดี 
อาจารย์ ดร.ชูชาติ    สันธทรัพย์ 
อาจารย์ ดร.อรยา    พรเอี่ยมมงคล 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย์ ดร.บุญชู     บุญลิขิตศิริ 
อาจารย์ ดร.ปสุตา    ปัญญาทิพย์ 
อาจารย์ ดร.วรรณภา    ลือกิตินันท์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
อาจารย์ ดร.ชวนพบ    เอ่ียวสานุรักษ์ 
อาจารย์ ดร.ภูวดล    บังบางพลู 
อาจารย์ ดร.ปภินวิชตฎ์    โพธิ์กาศ 
อาจารย์ ดร.ธีรังกูล    วรบ ารุงกุล 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา   ภุมมะกาญจนะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช   เจริญนิตย์ 
อาจารย์ ดร.มนัสนันท์    น้ าสมบูรณ์ 
อาจารย์ ดร.สุวัฒน์    ทาสุคนธ์ 
อาจารย์ ดร.วิสูตร    โพธ์เงิน 
อาจารย์ ดร.อนัน    ปั้นอินทร์ 
อาจารย์ ดร.พรพิมล      รอดเคราะห์ 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์      สุวทันพรกูล 
อาจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์       อยู่ในศิล 
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อาจารย์ ดร.อรอุมา      เจริญสุข 
อาจารย์ ดร.มนตา    ตุลย์เมธาการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา    แสวงศักดิ์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ   พะยอม 
อาจารย์ ดร.ขจรศักดิ์    สงวนสัตย์ 
 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ    วงษ์อินทร์ 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร.ฉัตรวรณ์    ลัญฉวรรธนะกร 
อาจารย์ ดร.กีรติ     คุวสานนท์ 
อาจารย์ ดร.ฉัตรวรรณ์    ลัญฉวรรธนะกร 
อาจารย์ ดร.กีรติ     คุวสานนท์ 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน   ดอกไธสง 
 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.นพรัตน์    พฤกษ์ทวีศักดิ์ 
อาจารย์ ดร.บุรพล    สิงห์นา 
 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์   เกยุรานนท์ 
รองศาตราจารย์ ดร.ลัดดา   วัจนะสาริกากุล 

 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ   ชยะกุลศิริ 
อาจารย์ ดร.มีแสน     แก่นชูวงศ์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี   โรจน์ไพศาลกิจ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธ   ไกยวรรณ์ 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล   สุยะพรหม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย   ชาแท่น 
อาจารย์ ดร.ไวฑูรย์    โภคาชัยพัฒน์ 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
อาจารย์ ดร.วรัญญา    ติโลกะวิชัย 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
อาจารย์ ดร.มิ่งกมล    หงษาวงศ์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
อาจารย์ ดร.พรชัย    นฤดมกุล 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์    ชาญโกศล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณเทียร   รัตนศิริวงศ์วุฒิ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ    นิลด า 
อาจารย์ ดร.พิรภานุวัตณ์    ชื่นวงศ์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร    วชิรปัญญาพงศ์ 
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มหาวิทยาลัยพายัพ 
อาจารย์ ดร.ฐิติ      ฐิติจ าเริญพร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
อาจารย์ ดร.นพวรรณ     วิเศษสินธุ์ 
 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
อาจารย์ ดร.นพปฎล     สุวรรณทรัพย์ 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
อาจารย์ ดร.มีแสน    แก่นชูวงศ์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุญาณี   เดชทองพงศ์ 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์    จินดานุรักษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร   จารุรังสี 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ดร.เภสัชกรหญิง ศีลจิต    อินทรพงษ์ 
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
อาจารย์ ดร.กษิพณ    อภิมุขคุณานนท์ 
อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์    เชื่อมชัยตระกูล 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
อาจารย์ ดร.สิริวรรณ    รวมแก้ว 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
อาจารย์ ดร.อาทร    จิตสุนทรชัยกุล 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
อาจารย์ ดร.ธนาวรรณ    สิทธิไทย 
 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
อาจารย์ ดร.กรวรรณ    ฎีกาวงค์ 
 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
รองศาสตราจารย์ดวงตา    สราญรมย์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธ   ไกยวรรณ์ 
 

มหาวิทยาลัยราภัฏนครปฐม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน    ศรีโสภา 
 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง 
อาจารย์ ดร.ผดุงชัย    ภู่พัฒน์ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
อาจารย์ ดร.กัลยาณี    จิตต์การุณย์ 
 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อาจารย์ ดร.ภิรดี       วัชรสินธุ ์
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
อาจารย์ ดร.หริพล    ธรรมนารักษ์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
อาจารย์ ดร.สุวัฒน์    มณีวรรณ 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อาจารย์ ดร.ปรมะ     แขวงเมือง 
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มหาวิทยาลัยนครพนม 
อาจารย์ ดร.วัชรี     แซงบุญเรือง 
 

มหาวิทยาลัยธัญบุรี 
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์    กุลณัฐรวงศ์ 
อาจารย์ ดร.ไวยวุฒิ     วุฒิอรรถสาร 
 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
อาจารย์ ดร.รวี     รัตนาคม 
อาจารย์ ดร.สิริวรรณ    รวมแก้ว 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน 
อาจารย์ ดร.รัตนจิรา    รัตนระเสริฐ 
 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
อาจารย์ ดร.อาทร    จิตสุนทรชัยกุล 
 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์    อรรถแสง 
 

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 
ดร.เภสัชกรหญิง ศีลจิต    อินทรพงษ์ 
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
อาจารย์ ดร.ธเนส    เตชะเสน 
 

โรงพยาบาลสมิตเวช 
ดร.นายแพทย์พิชัย    รัตนโรจน์สกุล 
อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ    เกศวหงส์ 
 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
ดร.สมิช     บัตรเจริญ 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ 
ดร.สิทธิชัย     แดงประเสริฐ 
 

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
อาจารย์ ดร.อภิชัย    ศรีเมือง 
 

สถาบันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.พิเชฎษ์    จับจิตร 
 

โรงเรียนอุดมศาสตรพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ ารูญ    พริกบุญจันทร์ 
 

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
อาจารย์ ดร.ประจักษ์    เฉิดโฉม 
 

ที่ปรึกษาศาลจังหวัดมหาสารคาม 
อาจารย์ ดร.วินัย    วงศ์รัตนะ 
 

นักวิชาการอิสระ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร    สดวกการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์   คทวิณช 
อาจารย์ ดร.แสน      สมนึก 
ดร.คมเอก     กวินอัครฐิติ 
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
อาจารย์ ดร.ธเนส    เตชะเสน 
 

University of Leeds 
Assistant Professor Dr. Nutapong Somjit 
 

State Grid Electric Power Research Institute, Wuhan, China 
Dr. Xiang Nianwen 
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Kansai University 
Dr. Patcharaporn   Weerachawanasak 
 

University of Computer Studies, Yangon 
EI EI NWAY 
 

Panjab University, Chandigarh, India 
Professor Dr. Meena   Sehgal 
Professor Dr. Jitendra  Mohan 
 

Jawaharlal Nehru University, New Delhi 
Professor Dt. Dhruv   Raina 
 

University of Dhanka 
Professor Shibli Rubayat UI Islam 
 

Australian National University, Canberra, Australia 
Dr. Ladawan     Khaikham 
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